
  

  

 

 

Karsan ξεκίνησε την εξαγωγή του στο Jest 
Electric! 

 
Jest Electric, η οποία με την τεχνολογία BMW,  μπορεί να φτάσει μέχρι 
τα 210 km  i, άρχισε να παρέχει υπηρεσίες στους ευρωπαϊκούς 
δρόμους. Καρσάν, παρέδωσε τις ηλεκτρικές Jest που παράγονταν στο 
εργοστάσιο της Μπούρσα αρχικά στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, 
την Πορτογαλία και τη Σλοβακία, τα οχήματα βγήκαν στον δρόμο και 
άρχισαν να εξυπηρετούν. Ο CEO του Karsan, ο Okan Baş, “Κερδίσαμε 
την προσφορά για τον διαγωνισμό στο ηλεκτρικό όχημα στη Λιθουανία 
και αυξήσαμε τον συνολικό αριθμό των παραγγελιών κατά 35. 
 Παραδώσαμε τα 20 από αυτές τις παραγγελίες. 
 Είμαστε υπερήφανοι για την εξαγωγή ηλεκτρικών προϊόντων στις 
ευρωπαϊκές χώρες“, είπε. 
 

Karsan Jest Electric, η οποία είναι το πρώτο προϊόν της συμφωνίας της Karsan με 
τη BMW για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, βρίσκεται στο δρόμο της προς την 
Ευρώπη. Το Gest Electric, το οποίο ενδιαφέρθηκε από πάρα πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες από τη στιγμή που τέθηκε σε πώληση, άρχισε να εξυπηρετεί  της Γαλλίας, 
της Γερμανίας, της Ρουμανίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας δρόμους όπου 
πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες παραδόσεις. Ο τοπικός παραγωγός Karsan 
έλαβε συνολικά 35 παραγγελίες Gest Electric από πολλές χώρες όπως αρχικα η 
Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Σλοβακία, η Ελλάδα, η Ιταλία 
και η Γερμανία. 20 από αυτές τις παραγγελίες παρήχθησαν και εξήχθησαν στο 
εργοστάσιο της Kursan στην Bursa. 
 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Karsan Okan Baş δήλωσε ότι  “Tο ενδιαφέρον στη 
Electric έχει αυξηθεί και είπε ότι στην Jest Electric, η οποία έχει διακριθεί από 
τους ανταγωνιστές της με τις αρχικές διαστάσεις της και την τεχνολογία της 
ανώτερης μπαταρίας, έχει αρχίσει να μεταφέρει τους Ευρωπαίους. Για πρώτη 
φορά βγήκε για βόλτα στην Γαλλία, στην Γερμανία, στην Ρουμανία, στην 
Πορτογαλία και στην Σλοβακία η Jest Electric, η οποία τέλος άρχισαν να γυρίζουν 
τους τροχούς της και στην Ελλάδα. Πρόσφατα, αυξήσαμε τον συνολικό αριθμό 
των παραγγελιών έως και 35, κερδίζοντας την προσφορά ηλεκτρικών οχημάτων 
στη Λιθουανία. Συνεχίζονται οι νέες παραγγελίες, προετοιμαζόμαστε για νέες 
προσφορές.  
 

Η "ηλεκτρική" εξαγωγή στις ευρωπαϊκές χώρες μας κάνει επίσης περήφανους ». 
  



  

  

 
 
Μελλοντική λύση μεταφοράς Jest Electric! 
 
Ηλεκτροκινητήρας παραγωγής BMW σε χειρονομία ηλεκτρικό, καθώς παράγει 
ισχύ 170 ίππων και ροπή 290 Nm και επίσης συνεργάζεται με κιβώτιο ταχυτήτων 
ενός μοτέρ. Η Jest Electric, η οποία έχει προτιμηθεί σε μπαταρίες 44 και 88 kW 
που έχει αναπτυχθεί από τη BMW, προσφέρει έως και 210 km απόσταση, μπορεί 
να φορτιστεί σε 8 ώρες με συμβατικούς φορτιστές εναλλασσόμενου ρεύματος 
και σε 1 ώρα σε σταθμούς γρήγορης φόρτισης. Επιπρόσθετα, χάρη στο σύστημα 

πέδησης με ανατροφοδότηση που παρέχει ανάκτηση ενέργειας, οι μπαταρίες 
μπορούν να φορτιστούν μέχρι και 25%απο μόνα τους. Η Karsan Jest Electric, 
εκτός που ξεχωρίζει με την υψηλή ευελιξία, την ευρύχωρη εσωτερική, δυναμική 
σχεδίαση και την αναρρίχηση, αναδεικνύει το μέλλον με τα σιωπηλά ταξίδια. Η 
οθόνη αφής πολυμέσων των 10,1 ιντσών, πλήρως εξοπλισμένη με ψηφιακό 
ταμπλό, μονάδα ενεργοποίησης χωρίς κλειδί, θύρες USB και υποδομή συμβατή 
με Wi-Fi κατόπιν αιτήματος, η Karsan Gest Electric ανεξάρτητο σύστημα 
ανάρτησης των 4 τροχών στον τομέα της άνεσης με την σύγκριση επιβατικών 
αυτοκινήτων  δεν θα αναζητηθεί το αίσθημα άνεσης .  
 


