
  

 
 
 
 

Autobuzul școlar de la Karsan, prietenul 

perfect al elevilor!  
 

Karsan Star le pune etilotestul șoferilor și 
previne uitarea copiilor în interiorul 

autobuzului școlar!  
 
Karsan a prezentat în premieră mondială versiunea autobuzului 
școlar de 8 metri, confortabil și convenabil, la târgul IAA de la 
Hanovra. Star School Bus, care își surclasează concurenții 
datorită designului său original, are măsuri de securitate de 
primă clasă precum etilotestul pentru șofer, senzorul de scaun 
care previne uitarea copiilor în autobuz, dar și o ușă pentru 
ieșirea de urgență. Producția în serie a autobuzelor școlare Star 
va începe în luna decembrie a acestui an.  
 
Karsan oferă soluții inovatoare pentru problemele de mobilitate ale epocii 
moderne și continuă să fie în centrul atenției datorită soluțiilor sale de 
transport ingenioase. La târgul IAA de la Hanovra, Karsan le-a prezentat 
clienților în premieră mondială versiunea autobuzului școlar de 8 metri. 
Datorită etilotestului pentru șofer și sistemului inteligent pentru scaune 
care previne uitarea elevilor în autobuz, Star oferă siguranță maximă 
pentru elevi, sisteme de securitate de primă clasă precum centuri de 
siguranță în două sau trei puncte, sisteme de frânare de urgență, un 
sistem de urmărire a benzii de mers și o ușă pentru ieșirea de urgență, 
totul pentru liniștea părinților.  

 
„Principalele obiective vizate sunt Franța, Spania și Italia”  
 
Muzaffer Arpacıoğlu, director-adjunct pentru afaceri comerciale la 
Karsan, a afirmat că Star School Bus asigură o călătorie de top atât pentru  
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
elevi, cât și pentru șoferi, adăugând următoarele: „Versiunea Star School 
Bus atrage atenția datorită sistemelor sale superioare de securitate și de 
siguranță, confortului și funcțiilor extrem de economice. Modelul a fost 
prezentat pentru prima dată la târgul IAA de la Hanovra și va călători 
spre caravana rutieră din Franța imediat după încheierea evenimentului. 
Principalele obiective vizate de către noi sunt piețele din Franța, Spania 

și Italia. Star School Bus va intra în producția de serie în luna decembrie”. 
 
Senzorul inteligent pentru scaune previne uitarea elevilor în 
interiorul autobuzului școlar! 
  
Star School Bus, un candidat care se anunță indispensabil pe piețele 
europene cu sistemele sale de securitate superioare, atrage atenția prin 
caracteristicile sale, precum etilotestul pentru șofer, senzorul inteligent 
din scaune care previne uitarea elevilor în autobuz școlar, centurile de 
siguranță în două sau trei puncte, protecția superioară datorată șasiului 
de autobuz, sistemului avansat de frânare de urgență și ușii pentru ieșire 
de urgență. Star School Bus promite capacități superioare de urcare în 
rampă și manevrabilitate datorită motorului său de 185 CP, amplasat 
posterior, care asigură un nivel cât mai redus de zgomot în 
compartimentul pasagerilor. Acesta este prevăzut și cu suspensie 
pneumatică controlată electric (ECAS), o cutie manuală cu 6 viteze sau o 
opțiune de transmisie automată, vedere panoramică și o capacitate de 
33 de pasageri. Star School Bus este și un partener de afaceri de primă 
clasă, mărind veniturile companiilor datorită consumului redus de 
combustibil și costurilor mici de întreținere. 
 


