
 

 
 

Przyjazny Dla Uczniów Autobus Szkolny Z Karsan!  
 

Karsan Star stosuje test alkoholu dla kierowców i 
zapobiega zapomnieniu uczniów w autobusie 

szkolnym!  
 
Krajowy producent Karsan zaprezentował po raz pierwszy wersję 
autobusu szkolnego z 8-metrowym komfortowym i niedrogim 

autobusem pasażerskim na targach IAA Hannover Expo, aby cały 
świat mógł zobaczyć. Star School Bus, który wyprzedza swoich 
konkurentów dzięki oryginalnemu projektowi, ma najwyższej klasy 
środki bezpieczeństwa, takie jak test alkoholu kierowcy, czujnik 
siedzenia, który zapobiega zapomnieniu uczniów w drzwiach 
autobusu i wyjścia awaryjnego. Masowa produkcja autobusów 
szkolnych Star rozpocznie się w grudniu.  
 
Karsan, dostarczając innowacyjne rozwiązania dla problemów związanych z 
mobilnością naszych czasów, nadal zwraca uwagę poprzez dostarczanie 
innowacyjnych rozwiązań dla transportu. Krajowy producent Karsan, po raz 
pierwszy zaprezentował klientom autobus autobusowy w wersji 8-metrowego 
autobusu szkolnego. Podczas gdy test alkoholu dla kierowców i system 
inteligentnych siedzeń, który zapobiega zapomnieniu uczniów w autobusie 
zawartym w autobusie szkolnym Star zapewnia maksymalne bezpieczeństwo 
dla studentów, systemy bezpieczeństwa pierwszej klasy, takie jak dwa lub trzy 
zapięte pasy bezpieczeństwa, systemy hamowania awaryjnego, system 
śledzenia pasa i drzwi ewakuacyjne upewnij się, że umysły rodziców uspokoją 
się.  
 
„Nasze główne cele to Francja, Hiszpania i Włochy”  
 
Wicedyrektor ds. Handlowych Karsan Muzaffer Arpacıoğlu oświadczył, że 

autobus szkolny Star zapewnia najwyższej klasy doświadczenie podróżowania 
zarówno dla studentów, jak i kierowców, i dodał: „Wersja autobusu szkolnego 
Star zwraca uwagę dzięki doskonałym systemom bezpieczeństwa i 
bezpieczeństwa, komfortowi i bardzo ekonomicznym funkcjom. Prezentowany 
po raz pierwszy na IAA Hannover Expo autobus szkolny Star pojedzie do Francji 
na roadshow zaraz po zakończeniu targów. Naszym głównym celem jest 
dotarcie do rynków Francji, Hiszpanii i Włoch. Główny autobus szkolny 
rozpocznie masową produkcję w grudniu tego roku. ” 
 



 

Inteligentny Czujnik Siedzenia Zapobiega Zapominaniu Uczniów W 
Autobusie Szkolnym! 
  
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. 
Autobus szkolny Star obiecuje doskonałą wspinaczkę i zwrotność dzięki 
mocnemu silnikowi z tyłu o mocy 185 KM, który zapewnia pasażerom 
maksymalną ciszę. Wyposażony jest również w elektrycznie sterowane 

zawieszenie pneumatyczne (ECAS), 6-biegową manualną lub automatyczną 
skrzynię biegów, szerokokątny widok i pojemność dla 33 osób. Star School Bus 
jest również pierwszorzędnym partnerem biznesowym, który zwiększa zyski 
firm o niskim zużyciu paliwa i kosztach konserwacji. 
 
 
 
Karsan w skrócie: 
 
Założona w 1966 r. Firma Karsan Automotive Industry and Trade Anonymous działała 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 produkcji wielkiej skali produktów, od 
samochodów po samochody miejskie, od minivanów po ciężkie pojazdy, Karsan, znajdujący 
się dziś w nowoczesnych obiektach w Bursie, produkuje model H350, panelvan, 
licencjonowany przez Hyundai Motor Company, minibusy, pickupy podwozia, marka 
Bozankaya autobusy elektryczne i autobusy marki Menarinibus wraz z Karsan JEST, Karsan 
ATAK i Karsan Star pod własną marką. Firma jest również odpowiedzialna zarówno za lokalne, 
jak i międzynarodowe usługi marketingowe, sprzedażowe i po zakupie pojazdów i produktów 
marki Karsan. 

 


