
 

 

 
Soluția de transport a viitorului  

Karsan Jest Electric 
și-a făcut intrarea în Germania! 

 
Karsan Jest Electric, primul produs al acordului de aprovizionare 
dintre Karsan și BMW privind autovehiculele electrice, și-a lăsat 
amprenta la a 67-a ediție a târgului IAA de la Hanovra, care s-a 

desfășurat acest an în Germania. Jest Electric, care se remarcă 
în fața concurenței datorită structurii sale ecologice, tehnologiei 
avansate și prețului avantajos, va intra în producția de serie 
după încheierea evenimentului și va începe să fie livrat către 
primii clienți în decembrie.  
 
Karsan oferă soluții inovatoare pentru problemele de mobilitate 
contemporane și dezvoltă produse importante în domeniul transportului 
public electrificat, prin parteneriate de renume. Karsan Jest Electric, 
primul produs al acordului de aprovizionare dintre Karsan și BMW privind 
autovehiculele electrice, a făcut din nou furori la târgul german IAA de la 
Hanovra, atrăgând privirile tuturor participanților. Okan Baş, director 
executiv la Karsan, a subliniat că Jest Electric, testat de BMW pe Circuitul 
de la Maisach, utilizat și ca academie de conducere pentru BMW, a primit 
note maxime de la tehnicienii BMW. Acesta a adăugat și că Jest Electric 
a îmbrăcat forma unui vehicul de transport unic și competitiv pe plan 
global. Okan Baş a adăugat: „Jest Electric a primit note maxime la testele 
efectuate de BMW și a fost considerat foarte impresionant. Vom dezvolta 
parteneriate strategice pentru ca modelul Jest Electric să fie mai apreciat 
pe piețele din Europa și din SUA. Producția în serie va începe imediat 
după eveniment; obiectivul nostru principal va fi piața din Europa 
occidentală”.  

 
Jest Electric, pentru care s-au primit comenzi din diferite țări ale Europei, 
deși producția în serie nu a început încă, va continua să ruleze pe 
drumurile europene cu opțiunea sa de ansamblu dublu de baterii de 
66kWh. Acesta a fost prezent în caravane auto încă de la începutul anului. 
 
 
  



 
 
 
Tehnologie avansată care aduce viitorul în prezent 
 
Motorul electric fabricat de BMW și integrat în Jest Electric, generează 
maximum 170 CP și un cuplu de 290 Nm, în tandem cu o cutie de viteze 
cu o singură treaptă. Jest Electric, cu baterii de 33 sau 66 kW-oră 
dezvoltate și produse de BMW, oferă o autonomie de 165 km. Poate fi 
reîncărcat în 8 ore cu unități de încărcare tradiționale c.a. și în 1,2 ore cu 
stații de încărcare rapidă c.a. În plus, dispune de un sistem de frânare 
regenerativă care asigură recuperarea energiei în proporție de 25%. Mai 
mult, bateriile utilizate în Jest Electric, oferă o garanție de 3 ani sau 
120.000 de kilometri. Jest Electric impresionează cu capacitatea de 26 de 
pasageri, manevrabilitatea sa ridicată, interiorul spațios, designul dinamic 
și performanțele în rampă. Cu aceste caracteristici și prin profilul său 
silențios și ecologic, modelul demonstrează posibilitățile viitorului. Cu 
afișaj multimedia de 10,1 inchi, tabloul de bord complet digital, pornire 
fără cheie, porturi USB, infrastructură compatibilă Wi-Fi și sistem de 
suspensie independentă pe 4 roți, Karsan Jest Electric le oferă pasagerilor 
un nivel de confort similar propriilor autoturisme. 


