
  

  

Училищният автобус от Karsan – приятелят на 
учениците! 

 
Karsan Star предлага дрегер за шофьора и 

предотвратява забравянето на ученици в автобуса! 
 
Karsan представи за първи път училищната версия на удобния и икономичен 
пътнически автобус с дължина  8,1 метра на панаира IAA Commercial Vehicles в 
Хановер. Училищният автобус Star се отличава от конкурентите си с оригиналния 
си дизайн, има първокласни мерки за безопасност като дрегер за шофьора, 
сензор на седалката, който предотвратява забравянето на учениците в автобуса, 
и авариен изход. През декември ще започне масовото му производство. 
 
В два завода, разположени в Бурса, Karsan предлага подходящи транспортни 
решения в съответствие с мобилните нужди на съвремието, като продължава да 
привлича внимание с иновативните продукти, които предлага на пазара. На 
панаира IAA Commercial Vehicles в Хановер Karsan представи за първи път пред 
клиентите си училищната версия на пътнически автобус с дължина 8,1 метра. С 
училищния автобус Star, който предлага дрегер за шофьора, сензор на седалката, 
който предотвратява забравянето на учениците в автобуса, и осигурява 
максимална безопасност на учениците благодарение на първокласните системи за 
сигурност, като дву- или триточкови предпазни колани, система за аварийно 
спиране, система за наблюдение на лентата и аварийните изходи, родителите 
вече няма да се притесняват за децата си. 

 
„Нашият приоритет са Франция, Испания и Италия“ 
 
 

Заместник Генералният Директор по Търговските Работи на Karsan Музаффер 
Арпаджъоглу заяви, че училищният автобус Star предлага първокласно пътуване 
както за учениците, така и за шофьорите. „Версията на училищния автобус Star се 
отличава както с изключителните си системи за сигурност, така и с комфорт и 
икономичност. Нашият училищен автобус Star, който за първи път показахме на 
панаира IAA Commercial Vehicles в Хановер, ще бъде представен във Франция в  
обиколка веднага след панаира. 
 
Нашите приоритетни пазари са Франция, Испания и Италия. Масовото 
производство на училищния автобус Star ще започне през декември“, каза той. 
 
 
 



  

  

 

 Интелигентният сензор за сядане предпазва учениците от забравяне! 
 
Училищният автобус Star привлича внимание с отличителни характеристики като 
дрегер за шофьора, сензор на седалката, който предотвратява забравянето на 
ученици в автобуса, дву- или триточкови предпазни колани, превъзходна защита 
с шаси на автобуса, усъвършенствана система за аварийно спиране, система за 
следене на лентата и авариен изход ,като изключителните системи за сигурност 
са основните причини за превръщането му в незаменима част от Европейските 
пазари.  
 
Предлагайки превъзходни технически характеристики при изкачване и 
маневреност с мощния и безшумен дизелов двигател с мощност 185 к.с., 
училищният автобус Star разполага с електрическо контролирано въздушно 
окачване (ECAS), 6-степенна ръчна или автоматична скоростна кутия, широк 
зрителен ъгъл и капацитет до 33 пътници. Училищният автобус Star разполага с 
характеристиките на първокласен бизнес партньор, който увеличава приходите на 
компаниите с нисък разход на гориво и ниски разходи за поддръжка. 
 
 
 
 
 


