
  

  

 

 

A Karsan inicia a exportação do Jest Electric! 
 
Capaz de percorrer até 210 quilómetros com a tecnologia BMW i, o Jest 
Electric chega às estradas da Europa. França, Alemanha, Roménia, 
Portugal e Eslováquia são os primeiros países a receber os veículos da 
marca Jest produzidas na fábrica da Karsan em Bursa. “Vencemos o 
concurso para veículos elétricos na Lituânia, aumentando o número 
total de encomendas recebidas para 35. Dessas já foram entregues 20. 
Ficamos orgulhosos por exportar veículos elétricos para a Europa.” 
disse o CEO da Karsan, Okan Baş. 
 
Primeiro produto do contrato de fornecimento que a Karsan celebrou com a 
BMW para a produção de veículos elétricos, o Karsan Jest Electric chega às 
estradas da Europa. Atraindo o interesse de muitos países europeus desde o seu 
lançamento, o Jest Electric está a circular pelas ruas e estradas da França, 
Alemanha, Roménia, Portugal e Eslováquia como primeiros pontos de entrega. O 
fabricante nacional Karsan recebeu até agora 35 encomendas para os seus 
veículos Jest Electric de muitos países, tais como Portugal, Roménia, Lituânia, 
Eslováquia, Grécia, Itália, Alemanha e particularmente de França. Já foram 
entregues 20 veículos após a produção na fábrica da Karsan em Bursa. 
 
Enfatizando o crescente interesse na Jest Electric, o CEO da Karsan, Okan Baş, 
disse: “Diferenciando-se dos seus concorrentes pelas dimensões únicas e 
tecnologia superior das baterias, a Jest Electric agora está ativa nas estradas da 
Europa. Aparecendo em primeiro lugar nas estradas da França, Alemanha, 
Roménia, Portugal e Eslováquia, o Jest Electric está agora a percorrer as ruas da 
Grécia. Recentemente, vencemos o concurso para veículos elétricos na Lituânia, 
aumentando o número total de encomendas recebidas para 35. As novas 
encomendas não param de chegar, enquanto nos estamos a preparar para 

novos concursos.  
 
E ficamos especialmente ainda mais orgulhosos por ver os nossos veículos a 
entrar nos mercados da UE.”  
  



  

  

 
 
Jest Electric: A solução de transporte do futuro! 
 
O motor elétrico fabricado pela BMW do Jest Electric produz constantemente 
uma potência de 170 HP e um torque de 290 Nm, trabalhando em uníssono com 
uma transmissão de uma só velocidade. Jest Electric, que pode ser equipado 
com baterias de 44 kWh ou 88 kWh da BMW, proporciona um percurso de até 
210 km. Pode ser totalmente carregado em 8 horas através de unidades de 
carregamento convencionais CA ou em 1 hora em estações de carregamento 

rápido. Além disso, o sistema de travagem regenerativa fornece recuperação 
energética ao permitir que as baterias recarreguem a uma taxa de 25%. 
Destacando-se pela elevada manobrabilidade, grande espaço interior, design 
dinâmico e desempenho de subida excecional, o Karsan Jest Electric está pronto 
para o levar para o futuro numa viagem tranquila. Decorado com um ecrã tátil 
multimédia de 10,1 polegadas, painel totalmente digital, ignição sem chave e 
portas USB, assim como uma infraestrutura compatível com Wi-Fi opcional, o 
Karsan Jest Electric não fica aquém em termos de conforto em comparação com 
os automóveis de passageiros graças ao sistema de suspensão independente 
nas 4 rodas.  
 


