
 

 
 

 
 

Mokyklinis autobusas iš „Karsan“! 

 
„Karsan Star“ tikrina vairuotojų blaivumą 

bei užkerta kelią moksleivių palikimui 
autobuse! 

 
Pirmą kartą „IAA Hannover Expo“ parodoje vietinis gamintojas 
„Karsan“ pasauliui pristatė 8 metrų ilgio, komfortišką ir 
keleiviams lengvai prieinamą mokyklinį autobusą, kuris 
pranoksta varžovus savo originalia išvaizda, pirmos klasės 
apsaugos sistemomis tokiomis kaip vairuotojo blaivumo 
nustatymas, sėdynių jutikliai, kurie neleidžia pamiršti autobuse 
esančių moksleivių bei avarinis išėjimas. Masinė „Star“ 
autobusų gamyba prasidės jau šį gruodį. 
 
Novatoriškais sprendimais šio meto mobilumo problemoms spręsti 
pasižyminti „Karsan“ nesiliauja traukusi dėmesio. Pirmą kartą „IAA 
Hannover Expo“ parodoje vietinis gamintojas „Karsan“ klientams pristatė 
8 metrų ilgio keleivinį mokyklinį autobusą. „Star“ mokyklinis autobusas 
turi ne tik įmontuotą alkotesterį ir išmaniųjų sėdynių sistemą, kuri užkerta 
kelią moksleivių palikimui autobuse, jame taip pat yra ir pirmos klasės 
apsaugos sistema, kuri palengvina galvos skausmą tėvams: dvigubi arba 
trigubi saugos diržai, avarinė stabdžių sistema, eismo juostų aptikimo 
sistema bei avarinis išėjimas. 
 
“Mūsų pirminis tikslas yra Prancūzija, Ispanija ir Italija“ 
  

„Karsan“ komercinės veiklos viceprezidentas Muzaffer Arpacıoğlu teigė, 
jog „Star“ mokyklinis autobusas užtikrina aukščiausios klasės kelionę tiek 
moksleiviams, tiek vairuotojams, bei pridėjo:  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
„Star“ mokyklinio autobuso versija kausto dėmesį dėka savo aukštos 
klasės saugumo sistemų, komforto ir labai ekonomiškų savybių. „Star“ 
mokyklinis autobusas pirmą kartą pristatytas „IAA Hannover Expo“ 
parodos metu, šiai pasibaigus keliaus į Prancūziją, kur vyks kita paroda. 
Mūsų didžiausi tikslai – pasiekti Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos rinkas. 
„Star“ mokyklinio autobuso masinė gamyba bus pradėta jau šį gruodį. 
 
 

Išmanieji sėdynių jutikliai užkerta kelią moksleivių palikimui 
autobuse! 
  
„Star“ mokyklinis autobusas su savo aukštos klasės apsaugos sistemomis 
yra kandidatas tapti nepakeičiama Europos rinkos dalimi. 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. „Star“ 
mokyklinis autobusas – tai pirmos klasės verslo partneris, padidinantis 
pelną mažų kuro sąnaudų bei išlaikymo kaštų dėka. 
 
 
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. 

 


