
  

  

Транспортното решение на бъдещето 
Karsan Jest Electric 
Участва в Германия 

 
Karsan Jest Electric, първият продукт от споразумението за доставка 
между Karsan и BMW за електрически моторни превозни средства, 
остави ясни следи на 67-мия панаир IAA Commercial Vehicles в Хановер, 
Германия. Със своята благоприятна за околната среда структура, 
модерни технологични характеристики и изгодни цени, Jest Electric 
заема значително място сред конкурентите си и масовото му 
производство ще започне след панаира, като първите поръчки на 
клиентите ще бъдат доставени през декември. 
 
В два завода, разположени в Бурса, Karsan предлага подходящи транспортни 
решения в съответствие с мобилните нужди на съвремието, като продължава 
своите проучвания и важни сътрудничества в областта на електрическите 
превозни средства за обществен транспорт. Karsan Jest Electric, първият продукт 
на споразумението за доставка между Karsan  и BMW за електрически моторни 
превозни средства, отново привлече цялото внимание върху себе си и изтъкна с 
претенцията си на панаира IAA Commercial Vehicles в Хановер, Германия Jest 
Electric беше тестван на пистата Maisach, която се използва от BMW като 
шофьорска академия, и получи пълна оценка от инженерите на BMW. Окан Баш, 
главният изпълнителен директор на Karsan, подчерта, че е придобил формата на 
оригинално и конкурентно електрическо превозно средство в световен мащаб и 
добави, „Jest Elektric, след реализираните тестове, се намери за много 
впечатляващ от BMW и получи пълна оценка. Веднага след панаира ще започне 
масово производство на Jest Electric, като продължаваме да развиваме нашите 
стратегически партньорства, за да го направим широко разпространен в Европа и 
на американския пазар, а основната ни цел ще бъде западноевропейският пазар“. 
Още преди да се премине към масово производство, Jest Electric започна да 
получава поръчки от различни европейски държави и също така от началото на 
годината участва в обиколки, като ще продължи да пътува по европейските 
пътища с опцията с двойна батерия с 66 kWh. 
 
 

Напреднала технология, която носи бъдещето към настоящето 

 
В Jest Electric е монтиран електрически двигател, производство на BMW, с 
непрекъсната мощност от 170 к.с. и 290 Nm въртящ момент, и едностепенна 
скоростна кутия. Jest Electric е предпочитан с батерии 33 и 66 kWh, разработени 



  

  

от BMW,  и предлага пробег до 165 км. С конвенционални зарядни устройства за 
променлив ток  може да се презарежда за 8 часа, а на бързи зарядни станции – за 
1,2 часа. Освен това, благодарение на рекуперативната спирачна система може 
да се постигне зареждане на батериите до 25 процента. Използваните в Jest 
Electric батерии са произведени от BMW и са с гаранция до 3 години или 120 
хиляди километра. Karsan Jest Electric излиза на преден план с капацитет до 26 
пътници, високата си маневреност, широкото вътрешно пространство, 
динамичния дизайн, уникалните характеристики при изкачване и гледа към 
бъдещето, осигурявайки безшумни пътувания и защитавайки околната среда. 
Karsan Jest Electric осигурява съвместима инфраструктура с 10,1-инчов 
мултимедиен сензорен екран, изцяло цифров дисплей на таблото, безключов 
достъп, оборудван е с USB изходи и по заявка може да се монтира Wi-Fi 
оборудване. Системата за независимо окачване на четирите колела осигурява 
комфортно пътуване и заменя необходимостта от лек автомобил. 
 

 
 
 
 


