
 

 

 

 
Smūgis iš „Karsan“ parodos Hanoveryje 

metu!  
 

Vietinio gamintojo „Karsan“ naujieji 

modeliai paliko žymę Vokietijoje! 
 

„Karsan“, teikianti novatoriškus sprendimus šio meto mobilumo 
problemoms, šešiasdešimt septintojoje „IAA“ komercinių 
transporto priemonių parodoje sukėlė sprogimą su keturiais 
naujais modeliais. „Atak Electric“ ir „Star“ mokyklinis autobusas 
buvo pirmą kartą pristatyti parodos metu Vokietijoje. 
Daugiausia parodos lankytojų dėmesio sulaukė du modeliai: 
„Jestronic“ - tai „Jest“ versija su automatine pavarų dėže bei 
„Jest Electric“ – naujas modelis, kuris buvo sukurtas „Karsan“  
bendradarbiaujant su „BMW“. 
 
„Karsan“ vadovas Okan Baş teigė, jog jie nuolat bando surasti 
tai, kas tikrai reikalinga miestams bei pateikti tam tikrus 
sprendimus kiekvienam iš jų atskirai. Jis sakė: „Mes vystome 
savo gaminius atidžiai sekdami naujienas elektrinių transporto 
priemonių srityje. Mes didžiuojamės galimybe taikyti savo 
novatoriškus sprendimus 20 skirtingų pasaulio šalių, siekiant 
ateities kartoms palikti geresnį pasaulį. Su mūsų inovatyvaus 
prekės ženklo DNR ir misija kurti tvarius sprendimus, mes ir 
toliau dirbsime ties elektrinėmis transporto priemonėmis bei 
plėsime savo gaminių asortimentą šioje srityje.“ 
 
Viena didžiausių komercinių transporto priemonių parodų „IAA Hannover 

Expo“ šiais metais pasveikino lankytojus iš viso pasaulio jau šešiasdešimt 
septintąjį kartą. Paroda veiks iki ketvirtadienio, rugsėjo 27 dienos. Vos 
per pirmąsias tris parodos dienas, „Karsan“ pasižymėjo trimis naujais 
modeliais.  
  



 

 
 
 
 
„Atak Electric“ ir „Star“ mokyklinis autobusas buvo pirmą kartą pristatyti 
„IAA Hannover Expo“ parodoje. Daugiausia parodos lankytojų dėmesio 
sulaukė du modeliai: „Jestronic“ - tai „Jest“ versija su automatine pavarų 
dėže bei „Jest Electric“ – modelis, kuris buvo naujai sukurtas „Karsan“ 
bendradarbiaujant su „BMW“. 
 
„Karsan“ vadovas Okan Baş teigė, jog jie nuolat bando surasti tai, kas 
tikrai reikalinga miestams bei pateikti tam tikrus sprendimus kiekvienam 

iš jų atskirai. Jis sakė: „Mes vystome savo gaminius atidžiai sekdami 
naujienas elektrinių transporto priemonių srityje. Mes didžiuojamės 
galimybe taikyti savo novatoriškus sprendimus 20 skirtingų pasaulio šalių, 
siekiant ateities kartoms palikti geresnį pasaulį. Su mūsų inovatyvaus 
prekės ženklo DNR ir misija kurti tvarius sprendimus, mes ir toliau 
dirbsime ties elektrinėmis transporto priemonėmis bei plėsime savo 
gaminių asortimentą šioje srityje.“ 
 
„Karsan“ vadovas Okan Baş pabrėžė, jog iš viso buvo pristatyti keturi 
modeliai, iš kurių du yra visiškai elektriniai. Baş kalbėjo: „Atak Electric“ 
Ir „Jest Electric“, mūsų ir „BMW“ bendras produktas, sulaukė daugiausiai 
pripažinimo parodoje aukštos klasės technologijų ir draugiško požiūrio į 
gamtą dėka. „Star“ mokyklinis autobusas sulaukė pagyrų dėl savo 
nepriekaištingų saugumo savybių, o „Jest“ versija su automatine pavarų 
dėže „Jestronic“ išsiskyrė savo dizainu ir išmatavimais.“ 
 
„Atak Electric“ pasikrauna per 2,5 valandos!  
 
„Atak Electric“ buvo sukurtas „Karsan“ tyrimų ir plėtros komandos kartu 
su „BMW“ , siekiant industrializuoti technologines baterijas, kurias „BMW“ 
naudoja keleiviniuose automobiliuose. 230 kW galia, 2400 Nm sukimo 
momento gamyba, visiškai elektrinis, tylus variklis su nuliu išmetamųjų 
dujų išlieka našus net esant 25 procentų įkalnei. „BMW“ sukurta baterijų 
sistema, susidaranti iš 5X44 kWh ir 300 kilometrų nuvažiuojamo atstumo, 
gali būti pilnai įkrauta per 2,5 val. Šis modelis talpina 57 keleivius. 
  



 

 
 
 
 
Ateities transporto sprendimas „Karsan Jest Electric“ 
 
„Jest Electric“ seka technologijų pėdomis su 10 colių liečiamu ekranu bei 
visiškai skaitmeniniu prietaisų skydeliu. „BMW“ pagamintas „Jest Electric“ 
elektrinis variklis turi net 170 arklio galių ir 290 Nm sukimo momentą 
puikiai veikiantį kartu su sekvencine pavarų dėže. „Jest Electric“, sukurtas 
su 33 arba 66 kWh „BMW“ pagamintais akumuliatoriais, gali nuvažiuoti 
iki 165 kilometrų. Naudojant kintamąją srovę (AC), automobilis pilnai 

pasikrauna per 8 valandas, tačiau naudojant nuolatinę srovę (DC), 
pakrovimas užtrunka vos 1,2 valandos. Be to, atsinaujinanti stabdžių 
sistema užtikrina energijos atgavimą iki 25 procentų. „Jest Electric“ 
modelyje naudojamiems akumuliatoriams suteikiama 3 metų arba 120 
000 kilometrų garantija. Šis modelis talpina 26 keleivius. 
 
„Star“ mokyklinis autobusas tikrina vairuotojų blaivumą  
 
„Star“ mokyklinis autobusas su savo aukštos klasės apsaugos sistemomis 
yra kandidatas tapti nepakeičiamu Europos rinkose. Šis modelis traukia 
dėmesį tokiomis savybėmis kaip alkotesterio sistema, užmiršti 
moksleivius autobuse neleidžiantys išmanieji sėdynių jutikliai, dvigubi 
arba trigubi saugos diržai, itin geros kokybės važiuoklės apsauga, išmani 
avarinė stabdžių sistema bei avarinis išėjimas. „Star“ mokyklinis 
autobusas žada neįtikėtiną pravažumą ir manevringumą dėka 185 arklio 
galių variklio įmontuoto gale, siekiant užtikrinti maksimalų triukšmo 
sumažinimą. Autobuse taip pat įmontuota elektra reguliuojama 
pneumatinė pakaba (ECAS), 6 pavarų mechaninė arba automatinė 
pavarų dėžė, platus matymo laukas ir 33 vietos keleiviams. 
 
„Jestronic“ variklis – galingiausias! 
 
„Karsan Jestronic“ su šešių pavarų automatine pavarų dėžė pranoksta 
konkurentus „IAA Hannover“ parodoje savo kompaktiškumu ir aukštu 
manevringumu, leidžiančiu lengvai važinėti siauromis gatvėmis. Dėka 3 
litrų naujo variklio, 170 arklio galių ir 400 Nm sukimo momento, šio 
modelio variklis yra laikomas galingiausiu kategorijoje.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Naujasis variklis, atitinkantis Euro 6 standartus, pasižymi galingesniu, 
lankstesniu, bei draugiškesniu gamtai važiavimu. Lyginant su kitais 8-12 
metrų ilgio autobusais, „Karsan Jestronic“ teikia 100 procentų galią netgi 
ne darbo valandų metu taip sutaupydamas net iki 70 procentų kuro. 
 
Apie „Karsan“ trumpai: 
 
Įkurta 1966 metais,  Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. veikė kaip „Koc“ grupės dalis nuo 1979 iki 1998. İnan 
Kıraç, nusipirkęs didžiąją dalį akcijų 1998 metais, įgyvendino kompanijos idėją „Kıraça Holding“ kompanijoje. 
Turėdama viziją gaminti platų transporto priemonių asortimentą  nuo keleivinių automobilių iki autobusų, 
mikroautobusų ir sunkiųjų sunkvežimių, „Karsan“, šiandien Bursoje esančioje modernioje gamykloje, gamina „H350“ 
modelio furgonus, licencijuotus pagal „Hyundai Motor Company“, mikroautobusus, važiuokles sunkvežimiams, 
„Bozankaya“ prekės ženklo elektrinius autobusus bei „Menarinibus“ prekės ženklo autobusus kartu su nuosavo 
prekės ženklo „Karsan JEST“, „Karsan ATAK“ ir „Karsan Star“ transporto priemones. Kompanija taip pat yra 
atsakinga už vietinę ir tarptautinę rinkodarą, pardavimus bei paslaugas po pardavimų „Karsan“ prekės ženklo 
transporto priemonėms ir gaminiams. 

 


