
  

  

Karsan – популярен на панаира в Хановер! 
 

Турският производител Karsan остави следи в 
Германия! 

 
В два завода, разположени в Бурса, Karsan произвежда подходящи 
модерни транспортни решения и търговски превозни средства в 
съответствие с мобилните нужди на съвремието, като тази година на 67-
мия панаир IAA Commercial Vehicles в Хановер, Германия, представи 4 
модела. Там за първи път бяха представени Atak Electric и училищния 
автобус Star. От сътрудничеството на Karsan с BMW, след повторно 
разработване на Jest Electric, който беше представен за първи път, и 
Jestronic, новата версия на Jest с автоматична скоростна кутия, 
привлякоха интереса на посетителите. 
 
 Главният изпълнителен директор на Karsan Окан Баш подчерта, че 
произвеждат различни решения в съответствие с различните нужди на 
различните градове. „Ние подобряваме  работата си, като постоянно 
следим иновациите в технологията на електрическите превозни 
средства. Гордеем се, че обслужваме 20 различни страни по света, за да 
оставим по-добър свят на следващите поколения чрез иновативни 
продуктови решения. С нашата марка с иновативна ДНК и с нашата 
мисия за производство на устойчиви решения ще продължим 
проучванията си за 100% електрически превозни средства и ще 
развиваме нашата продуктова гама в тази посока“, каза той. 
 
Един от водещите международни панаири в областта на търговските превозни 
средства IAA Commercial Vehicles в Хановер отваря вратите си за 67-и път за 
посетители от целия свят. Първият ден на панаира, който ще продължи до 27 
септември четвъртък, Karsan с три нови продукта привлече огромно внимание. 
IAA Commercial Vehicles в Хановер за първи път бяха представени на света Atak 
Electric и училищния автобус Star. От сътрудничеството на Karsan с BMW, след 
повторно разработване на Jest Electric, който беше представен за първи път, и 
Jestronic, новата версия на Jest с автоматична скоростна кутия, привлякоха 
интереса на посетителите. 
 
Главният изпълнителен директор на Karsan Окан Баш подчерта, че произвеждат 
различни решения в съответствие с различните нужди на различните градове. 
„Ние подобряваме  работата си, като постоянно следим иновациите в 
технологията на електрическите превозни средства. Гордеем се, че обслужваме 
20 различни страни по света, за да оставим по-добър свят на следващите 



  

  

поколения чрез иновативни продуктови решения. С нашата марка с иновативна 
ДНК и с нашата мисия за производство на устойчиви решения ще продължим 
проучванията си за 100% електрически превозни средства и ще развиваме 
нашата продуктова гама в тази посока“, каза той. 
 
Главният изпълнителен директор на Karsan Окан Баш подчерта, че на 
изложението бяха представени 4 различни модела, от които два бяха изцяло 
електрически. 
 
„Atak Electric и Jest Electric са продукти, произведени от сътрудничеството на 
Karsan с BMW, и бяха най-забележителните модели на панаира както с 
превъзходната си технология, така и с екологичността си. Училищният автобус 
Star с първокласните си  мерки за безопасност успя да привлече огромно 
внимание. Jestronic е новата версия на Jest с автоматична скоростна кутия и също 
така се отличава със своите размери и превъзходния си дизайн“, заяви той. 
 
 
Atak Electric се зарежда за 2,5 часа! 
 
Екипът на Karsan R & D, заедно с BMW и използвайки технологичната 
инфраструктура за индустриализация, използвана от BMW за леки автомобили, 
разработиха Karsan Atak Electric, който привлича внимание с напълно 
електрическия си двигател с мощност 230 kW и пълен въртящ момент от 2400 Nm. 
Atak Electric предлага пълна производителност, дори при наклон на пътя от 24%, 
с нулеви емисии и изключителна тишина, с батерия 5х44 kWh, разработена от 
BMW, и общ пробег до 300 км. Atak Electric има капацитет за 57 пътници и може 
да се зарежда само за 2,5 часа. 
   
Jest Electric е транспортното решение на бъдещето! 
 
С обновения 10" сензорен екран и цифров дисплей, Jest Electric следва 
технологията отблизо, докато електрическият двигател на BMW произвежда 
мощност от 170 к.с. и 290 Nm въртящ момент, и е оборудван с едностепенна 
скоростна кутия. Jest Electric, предлаган с батерии 33, и 66 kWh, предлага пробег 
до 165 км, като използва конвенционални зарядни устройства за променлив ток. 
 Зареждането става за 8 часа, а в 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. 
Jest Electric предлага капацитет до 26 пътници. 
 
  



  

  

Училищният автобус Star е оборудван с дрегер за шофьора 
 
Училищният автобус Star разполага с първокласни мерки за безопасност като 
дрегер за шофьора, сензор на седалката, който предотвратява забравянето на 
ученици в автобуса, дву- или триточкови предпазни колани, превъзходна защита 
с шаси на автобуса, система за аварийно спиране, система за следене на лентата 
и авариен изход –  основните причини за превръщането му в незаменима част от 
Европейските пазари. Предлагайки превъзходни технически характеристики при 
изкачване и маневреност с мощния и безшумен дизелов двигател с мощност 185 
к.с., училищният автобус Star разполага с електрическо контролирано въздушно 
окачване (ECAS), 6-степенна ръчна или автоматична скоростна кутия, широк 
зрителен ъгъл и капацитет до 33 пътници. 
 
 
Най-мощният двигател в класа принадлежи на Jestronic! 
 
Новият Karsan Jestronic е оборудван с 6-степенна автоматична скоростна кутия. 
Компактната му структура улеснява навлизането на тесните улички, а с 
превъзходната си маневреност се отличава от своите конкуренти на панаира IAA 
Commercial Vehicles в Хановер. Новият 3,0-литров F1C двигател, с който е 
оборудван Karsan Jestronic, 
е най-мощният двигател в своя клас и предлага мощност от 170 к.с. и 400 Nm 
въртящ момент. 
Новият двигател, който отговаря на нормите на Euro 6, е по-мощен и по-гъвкав, и 
се отличава от конкурентите си със своята екологична и бърза структура. Karsan 
Jestronic осигурява 100% капацитет в ненатоварените часове в сравнение с 
големите автобуси от 8-12 метра, достигайки до 70% икономия на гориво. 
 
 
 
 


