
 

  

KARSAN UDIERA NA VÝSTAVE V HANNOVERI! 

TURECKÝ VÝROBCA KARSAN OHÚRIL NEMECKO 

NOVÝMI MODELMI! 

 

Karsan ponúkajúci moderné riešenia hromadnej dopravy a úžitkových 

vozidiel pre potreby mobility dnešnej doby ohúril publikum novými 

modelmi na 67. ročníku výstavy úžitkových vozidiel IAA. Atak Electric 

a školský autobus Star boli po prvý raz predstavené na výstave v 

Nemecku. Jestronic, verzia modelu Jest s automatickou prevodovkou 

a Jest Electricznova vyvinutý v spolupráci Karsan a BMW si na výstave 

získal pozornosť návštevníkov. 

 

CEO spoločnosti Karsan, Okan Baş  uviedol, že spoločnosť sa snaží identifikovať 

nevyhnutné potreby miest a vytvoriť pre každé mesto špecifické riešenie. 

Uviedol: „Počas vývinu našich výrobkov neustále sledujeme inovácie v 

technológii elektrických vozidiel. Sme hrdí na to, že s našimi inovatívnymi 

výrobkami pôsobíme v 20 rôznych krajinách sveta a zanechávame budúcim 

generáciám lepší svet. S inovatívnou DNA značiek je našou misiou vyrábať 

udržateľné riešenia, preto budeme naďalej pracovať na batériových elektrických 

vozidlách a rozvíjať naše výrobky v tomto smere.“ 

 

Výstava IAA v Hannoveri, ktorá je poprednou výstavou v oblasti úžitkových 

vozidiel tento rok na 67. ročníku privítala návštevníkov z celého sveta. Na prvom 

dni výstavy, ktorá bude otvorená do štvrtka 27. septembra zanechal Karsan 

stopu vďaka trom novým modelom. Atak Electric a školský autobus Star boli po 

prvý raz predstavené svetu na výstave IAA v Hannoveri. 

 

Jestronic, verzia modelu Jest s automatickou prevodovkou a Jest Electricznova 

vyvinutý v spolupráci Karsan a BMW si na výstave získal pozornosť 

návštevníkov.  

 



 

  

 CEO spoločnosti Karsan, Okan Baş  uviedol, že spoločnosť sa snaží identifikovať 

nevyhnutné potreby miest a vytvoriť pre každé mesto špecifické riešenie. 

Uviedol: „Počas vývinu našich výrobkov neustále sledujeme inovácie v 

technológii elektrických vozidiel. Sme hrdí na to, že s našimi inovatívnymi 

výrobkami pôsobíme v 20 rôznych krajinách sveta a zanechávame budúcim 

generáciám lepší svet. S inovatívnou DNA značiek je našou misiou vyrábať 

udržateľné riešenia, preto budeme naďalej pracovať na batériových elektrických 

vozidlách a rozvíjať naše výrobky v tomto smere.“ 

 

CEO spoločnosti Karsan, Okan Baş zdôraznil, že predstavili štyri nové modely, z 

ktorých dva boli plne elektrické. Baş povedal: „Atak Electric a Jest Electric, ktoré 

sú výsledkom našej spolupráce s BMW boli evidentne najpozoruhodnejšími 

modelmi výstavy a to vďaka ich vysoko-technologickým a environmentálnym 

vlastnostiam. Školský autobus Starsi získal nemalú priazeň vďaka špičkovým 

bezpečnostným opatreniam, kým sa verzia modelu Jest s automatickou 

prevodovkou Jestronic líšila vďaka svojmu dizajnu a rozmerom.“ 

 

Atak Electric sa dobije za 2,5 hodiny! 

Atak Electric bol navrhnutý v spolupráci s výskumným a vývojovým centrom 

Karsan a BMW. Bol vyvinutý za účelom industrializácie technologických batérií 

používaných v automobiloch BMW. Plne elektrický motor s výkonom 230 kW a 

točivým momentom 2400 Nm s tichým chodom a nulovými emisiami sa stará o 

to, aby Atak Electric nestrádal na výkone ani na cestách s 25% sklonom. 

Batériový systém 5x44 kWs s dojazdom 300 km, ktorý bol vyvinutý BMW sa plne 

dobije za 2,5 hodiny a autobus má kapacitu 57 cestujúcich. 

 

Karsan Jest Electric, prepravné riešenie budúcnosti 

Jest Electricsleduje technológiu s novou 10“ dotykovou obrazovkou a plne 

digitálnym blokom prístrojov. Elektrický motor vyrobený BMW vyrába 

maximálne 170 HP a točivý moment 290 Nm v spolupráci s jedno-rýchlostnou 

prevodovkou. Jest Electric s 33 alebo 66 kW/h batériami vyvinutými a 

vyrobenými BMW ponúka dojazd 165 km. S bežnou nabíjačkou sa dá dobiť za 



 

  

8 hodín a na rýchlo nabíjacích staniciach iba sa 1,2 hodiny. Navyše vďaka 

regeneračnému brzdovému systému, ktorý umožňuje obnovu energie sa batérie 

dobijú do 25%. Batérie použité v Jest Electricsú kryté 3 ročnou zárukou alebo 

120 000 km jazdy.  Karsan Jest Electric ponúka kapacitu do 26 cestujúcich. 

 

Školský autobus Star testuje prítomnosť alkoholu v krvi vodiča. 

Školský autobus Star, ktorý je vďaka svojim prvotriednym bezpečnostným 

systémom kandidátom na nepostrádateľnú súčasť európskeho trhu, púta 

pozornosť vlastnosťami ako na príklad test prítomnosti alkoholu v krvi vodiča, 

smart senzor v sedadlách, ktorý zabraňuje zamknutiu študentov v autobuse, 

dvoj alebo trojbodové bezpečnostné pásy, prvotriedna ochrana karosérie 

autobusu, moderný brzdový systém a  núdzový východ. Školský autobus 

Star sľubuje vďaka silnému 185 HP motoru nachádzajúcemu sa v zadnej časti 

autobusu maximálne tichú jazdu pre pasažierov a zároveň prvotriedny pohon a 

schopnosť manévrovania. Navyše má autobus elektronicky riadené pruženie 

vozidla (ECAS) s funkciou pokľaku, 6 stupňovú manuálnu alebo automatickú 

prevodovku, širokú uhol viditeľnosti a kapacitu 33 pasažierov. 

 

Jestronic má vo svojej triede najsilnejší motor! 

KarsanJestronic, vybavený šesť stupňovou automatickou prevodovkou 

zatienil svojich konkurentov na výstave IAA v Hannoveri svojou kompaktnou 

štruktúrou, ktorá mu umožňuje prechod cez úzke uličky a vysokú schopnosť 

manévrovania. S novým 3.0 litrovým motorom, 170 HP a točivým momentom 

400Nm si získal titul najsilnejší motor vo svojej triede. 

Nový motor, ktorý spĺňa normu Euro 6 sa odlišuje vďaka silnejšiemu, 

flexibilnejšiemu a zároveň zelenšiemu výkonu. KarsanJestronic,ponúka v 

porovnaní s 8-12 metrovými autobusmi 100% vyťaženie kapacity aj mimo hodín 

dopravnej špičky a zníženie spotreby o 70%. 

 

 

  



 

  

Karsan v skratke: 

Akciová spoločnosť Karsan Automotive bola založená v roku 1966 a v rokoch 1979-1998 pôsobila v Koç 

Group. Po odkúpení väčšinového podielu İnan Kıraçom v roku 1998 sa spoločnosť stala súčasťou Kıraça 

Holdingu. S cieľom produkcie širokej škály výrobkov od auta po autobus, od minibusu po kamión 

vyrábajú moderné závody Karsan nachádzajúce v súčasnosti v meste Bursa komerčné vozidlá H350 pre 

Hyundai Motor Company, minibusy, pickupy, elektrické autobusy značky Bozankaya, autobusy značky 

Menarinibus a autobusy vlastnej značky Karsan JEST, Karsan ATAK a Karsan Star. Spoločnosť je taktiež 

zodpovedná za domáci a medzinárodný marketing, predaj a popredajné s lužby pre vozidlá a výrobky 

značky Karsan. 


