
 
 

Atak wystawowy w Hanowerze z Karsan! 
 
  Karsan, produkujący nowoczesne środki transportu publicznego i 
pojazdy użytkowe dla potrzeb naszej ery, dokonał ataku na 67. 
Targach Pojazdów Użytkowych IAA czterema nowymi modelami. 
Atak Electric i Star School Bus zostały zaprezentowane po raz 
pierwszy na wystawie zorganizowanej w Niemczech. Jestronic, 
automatyczna wersja przekładni Jest, a Jest Electric, która została 
opracowana na nowo przy współpracy Karsan  z BMW, przyciągnęła 
uwagę odwiedzających na targach. 

  
Dyrektor generalny Karsan Okan Baş oświadczył, że stara się znaleźć 
potrzeby miast i opracowuje konkretne rozwiązania dla każdego 
miasta. Powiedział: „Rozwijamy nasze produkty, uważnie śledząc 
innowacje w technologii pojazdów elektrycznych. Jesteśmy dumni, 
że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom produktowym możemy służyć 
w 20 różnych krajach na świecie, aby pozostawić lepszy świat 
następnym pokoleniom. Dzięki naszemu innowacyjnemu DNA marki i 
naszej misji tworzenia zrównoważonych rozwiązań, będziemy 
kontynuować prace nad akumulatorowymi pojazdami elektrycznymi i 
rozwijać naszą ofertę w tym kierunku. 
 
IAA Hannover Expo, która jest jedną z wiodących wystaw w dziedzinie 
pojazdów użytkowych, po raz 67 w tym roku gościła gości z całego świata. 
Karsan odcisnął swoje piętno dzięki trzem nowym modelom pierwszego dnia 
targów, które będą otwarte do 27 września w czwartek. Atak Electric i Star 
School Bus zostały zaprezentowane całemu światu po raz pierwszy na 
wystawie IAA w Hanowerze. 
 
Jestronic, automatyczna wersja przekładni Jest, a Jest Electric, która została 
opracowana ponownie pod kątem współpracy Karsan z BMW, spotkała się z 
dużym zainteresowaniem odwiedzających targi. 
 
Dyrektor generalny Karsan Okan Baş oświadczył, że stara się znaleźć potrzeby 
miast i opracowuje konkretne rozwiązania dla każdego miasta. Powiedział: 
„Rozwijamy nasze produkty, uważnie śledząc innowacje w technologii 
pojazdów elektrycznych. Jesteśmy dumni, że dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom produktowym możemy służyć w 20 różnych krajach na świecie, 
aby pozostawić lepszy świat następnym pokoleniom. Dzięki naszemu 
innowacyjnemu DNA marki i naszej misji tworzenia zrównoważonych 
rozwiązań, będziemy kontynuować prace nad akumulatorowymi pojazdami 



 
 

elektrycznymi i rozwijać naszą ofertę produktów w tym kierunku. 
 
Dyrektor generalny Karsan Okan Baş podkreślił, że zaprezentowali cztery różne 
modele, z których dwa były całkowicie elektryczne. Baş powiedział: „Atak 
Electric i Jest Electric, które były produktami naszej współpracy z BMW, były 
najbardziej godnymi uwagi modelami na targach dzięki ich zaawansowanym 
technologiom i postawom ekologicznym. Star School Bus udało się zdobyć 
sporo sympatii dzięki swoim nadzwyczajnym środkom ostrożności, podczas 
gdy automatyczna wersja przekładni Jest, Jestronic zmieniła swój wygląd i 
wymiary.” 

 
Atak Electric jest ładowany w 2,5 godziny! 
Atak Electric został zaprojektowany przy współpracy z Karsan R&D i BMW. 
Został opracowany w celu uprzemysłowienia baterii technologicznych 
używanych w samochodach BMW. Z 230 kW mocy, 2400 Nm momentu 
obrotowego - wytwarzając w pełni elektryczny i cichy silnik o zerowej emisji 
dwutlenku węgla, Atak Electric nie traci mocy, nawet w takich warunkach 
drogowych z% 25 nachylenia. Jego system akumulatorów o mocy 5x44 kW i 
zasięgu 300 km, opracowany przez BMW, może być w pełni naładowany w 2,5 
godziny i może pomieścić 57 pasażerów. 
 
Rozwiązanie transportowe przyszłości Karsan Jest Electric 
Jest Electric ściśle śledzi technologię dzięki nowemu 10-calowemu ekranowi 
dotykowemu i pełnemu klastrze cyfrowemu. Silnik elektryczny produkowany 
przez BMW wytwarza maks. 170 KM i 290 Nm momentu obrotowego, 
współpracując ze skrzynią biegów o pojedynczym przełożeniu. Jest Electric, z 
33 lub 66 kWh akumulatorami opracowanymi i produkowanymi przez BMW, 
oferuje zasięg 165 km. Można go ładować w ciągu 8 godzin tradycyjnymi 
ładowarkami prądu przemiennego iw ciągu 1,2 godziny za pomocą szybkich 
stacji ładowania DC. Co więcej, dzięki regeneracyjnemu układowi 
hamulcowemu, który zapewnia odzysk energii, akumulatory mogą ładować się 
do 25%. Baterie używane w Jest Electric oferują 3-letnią lub 120 000 km 
gwarancję na baterie. Karsan Jest Electric oferuje pojemność do 26 osób. 
 
Star School Bus Stosuje test alkoholu do kierowców 
Star School Bus, będący kandydatem na niezastąpiony rynek europejski dzięki 
swoim znakomitym systemom bezpieczeństwa, zwraca uwagę swoimi 
funkcjami, takimi jak test alkoholu kierowcy, inteligentny czujnik fotela 
zapobiega zapominaniu uczniów w autobusie szkolnym, dwa lub trzy spiczaste 
pasy bezpieczeństwa , doskonała ochrona dzięki podwoziu autobusu, 
zaawansowanemu systemowi hamowania awaryjnego i drzwiom awaryjnym.



 
 

  Star School Bus obiecuje doskonałą wspinaczkę i zwrotność dzięki 
silnemu silnikowi z tyłu o mocy 185 KM, który zapewnia pasażerom 
maksymalną ciszę. Posiada również elektryczne zawieszenie pneumatyczne 
(ECAS) z funkcją klęczenia, 6-biegową manualną lub automatyczną skrzynią 
biegów, szerokokątny widok i pojemność pasażerską 33 osób. 
 
Jestronic ma najmocniejszy silnik w swojej klasie! 
Karsan Jestronic, wyposażony w sześciobiegową automatyczną skrzynię 
biegów, przewyższa swoich przeciwników w IAA Hannover swoją zwartą 
konstrukcją, która pozwala na przechodzenie przez wąskie ulice i wysoką 

zwrotność. Z nowym 3,0 litrowym silnikiem, 170 KM i momentem obrotowym 
400 Nm zyskuje tytuł najmocniejszego silnika w swojej klasie. 
 
Nowy silnik, spełniający normy Euro 6, robi różnicę dzięki swojej mocniejszej i 
bardziej elastycznej, a zarazem bardziej ekologicznej wydajności. Karsan 
Jestronic zapewnia 100% pojemności nawet w godzinach bez pośpiechu w 
porównaniu do 8-12 metrów dużych autobusów, dzięki czemu oszczędza 
nawet 70% więcej paliwa. 
 
 
 
Karsan w skrócie: 
 
Założona w 1966 r. Firma Karsan Automotive Industry and Trade Anonymous została 
wyeliminowana w ramach grupy Koç w latach 1979-1998. Po zakupie większości akcji w 
1998 r. Przez İnan Kıraç firma została wdrożona w Kıraça Holding. Dążąc do stworzenia 
wielkiej skali produktów, od samochodów do holowania samochodów, od minivanów po 
ciężkie pojazdy, Karsan, znajdujący się dziś w nowoczesnych obiektach w Bursie, produkuje 
model H350, panelvan, na licencji Hyundai Motor Company, minibusy, pickup podwozia 
ciężarówki, autobusy elektryczne Bozankayabrand i autobusy marki Menarinibus wraz z 
Karsan JEST, Karsan ATAK i Karsan Star pod własną marką. Firma jest również 
odpowiedzialna zarówno za marketing lokalny, jak i międzynarodowy, sprzedaż i serwis po 
zakupie f lub pojazdów marki Karsan i produktów. 

 


