
 

  

Školský autobus od Karsanu zohľadňuje pohodlie 

študentov!  
 

Karsan Star testuje prítomnosť alkoholu v krvi 

vodičov a zabraňuje zamknutiu študentov v 

autobuse!   
 

Domáci výrobca Karsan predstavil po prvýkrát pohodlnú a 
ekonomickú verziu školského autobusu dlhú 8 metrov celému 

svetu na IAA Expo v Hannoveri. Školský autobus Star, ktorý 

predbehol svojich súperov vďaka originálnemu dizajnu je 

vybavený prvotriednymi bezpečnostnými prvkami ako 

napríklad test prítomnosti alkoholu v krvi vodiča, senzor v 

sedadlách, ktorý zabráni zamknutiu študentov v autobuse a 

núdzový východ.  Masová výroba školských autobusov Star sa 

začne už tento december.  

 

Karsan ponúkajúci inovatívne riešenia pre prepravu súčasnosti na seba 

naďalej upriamuje pozornosť vďaka inovatívnym dopravným 

riešeniam, ktoré uvádza na trh.  Domáci výrobca Karsan predstavil 
zákazníkom po prvýkrát 8m dlhý autobus v prevedení školského 

autobusu na IAA Expo v Hannoveri. Školský autobus Star zabezpečuje 

vďaka testu prítomnosti alkoholu v krvi vodiča a systému sedadiel 

zabraňujúcemu zabudnutiu študentov v autobuse maximálnu 

bezpečnosť pre študentov, a zároveň sa vďaka prvotriednemu 

bezpečnostnému systému ako na príklad dvoj alebo trojbodové 

bezpečnostné pásy, systémy núdzovej brzdy, označenie chodby a 

núdzový východ stará o to, aby si rodičia vydýchli.  

 

„Našim primárnym cieľom je Francúzsko, Španielsko a 

Taliansko.“  

 

Zástupca riaditeľa obchodných záležitostí Karsanu, Muzaffer Arpacıoğlu 
uviedol, že školský autobus zabezpečuje prvotriedny zážitok z 

cestovania   pre študentov a zároveň aj pre vodičov a dodal: „Autobus 

Star v prevedení školského autobusu na seba upriamuje pozornosť 

vďaka špičkovým bezpečnostných systémom, pohodliu a vysoko 



 

  

ekonomickým vlastnostiam. Po prvej prezentácii na IAA Expo v 

Hannoveri pocestuje školský autobus Star ihneď po skončení výstavy 

do Francúzska na roadshow. Našim primárnym cieľom je dostať sa na 

francúzsky, španielsky a taliansky trh. Masová výroba školského 

autobusu sa začne v decembri.“ 

 

Smart senzor v sedadlách zabraňuje zamknutiu študentov v 

autobuse! 
  

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), 6 stupňovú manuálnu alebo automatickú 

prevodovku, širokú uhol viditeľnosti a kapacitu 33 pasažierov. Školský 
autobus Star je navyše prvotriednym obchodným partnerom, ktorý 

vďaka nízkej spotrebe paliva a nízkym nákladom na údržbu zvyšuje 

tržbu prevádzkovateľov. 

 

 

 
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 služby pre vozidlá a výrobky značky Karsan.  

 


