
 

 

 

 
 
Elektros „smūgis“ iš „Karsan“! 

 
„Karsan Atak Electric" nugali priešininkus 

300 kilometrų nuvažiuojamuoju atstumu! 
 
„Karsan“, teikianti novatoriškus sprendimus šio meto mobilumo 
problemoms, „IAA Hannover Expo“ parodos metu išleido 
elektrinę 8 metrų ilgio tarpmiestinio autobuso „Atak“ versiją. 
„Atak Electric“, akį traukiantis savo dinamiška išvaizda, aplenkė 
priešininkus su 2,5 valandų trukmės pilnu įkrovimu, 
nuvažiuojamu atstumu iki 300 kilometrų ir visiškai elektrine 
infrastruktūra.  
 
Okan Baş,„Karsan“ vadovas, kuris minėjo, jog „Karsan Atak 
Electric“ išvažiuos į gatves 2019 vasarą, sakė: „Atak Electric“ yra 
prototipas, sukurtas „Karsan“ tyrimų ir plėtros komandos kartu 
su „BMW“ naudojant technologines baterijas, kurias „BMW“ 
naudoja keleiviniuose automobiliuose. Dėl industrializavimo, 
prototipas pirmą kartą buvo pristatytas „Hannover Expo“ 
parodoje. Skirtingai nei kiti prekių ženklai, kurie kuria elektrines 
transporto priemones, „Karsan“ išleido šį prototipą su įrodyta 
technologine infrastruktūra ir greitu perėjimu į masinę gamybą. 
 
Turkų gamintojas „Karsan“ nenustoja stebinti savo inovatyvių transporto 
sprendimų teikimu. Pabaigta elektrinė 8 metrų ilgio „Karsan Atak“ versija 
buvo pirmą kartą pristatyta pirkėjams „IAA Hannover Expo“ parodoje. 
„Karsan Atak Electric“ traukia akį savo dinamiška išvaizda, ne tik suteikia 
lengvą prieigą ir patogumą dėl žemų grindų, bet ir žada aukščiausio lygio 
komfortą keleiviams dėl lengvai pasiekiamos rampos, ergonomiškai 
sukurtų sėdynių, USB lizdų bei galingos oro vėdinimo sistemos. 
  



 

 
 
 
Įkraunamas per 2,5 valandos! 
 
230 kW galia, 2400 Nm sukimo momento gamyba, visiškai elektrinis, 
tylus variklis su nuliu išmetamųjų dujų išlieka našus net esant 25 procentų 
įkalnei. „BMW“ sukurta baterijų sistema, susidaranti iš 5X44 kWh ir 300 
kilometrų nuvažiuojamo atstumo, gali būti pilnai įkrauta per 2,5 val. 
„Karsan Atak Electric“ kėbulo aukščio nustatymui taip pat įrengta elektra 
valdoma pneumatinė pakaba. Jame taip pat yra panoraminis stiklas, 
ergonomiškas salonas ir visas skaitmeninis ekranas, užtikrinantis 

komfortą tiek vairuotojui, tiek visiems telpantiems 57 keleiviams.  
 
“Mūsų tikslas – pasiekti vakarų pasaulio šalis”  
 
„Karsan“ vadovas Okan Baş, kuris teigė, kad pažangios technologijos 
„Karsan Atak Electric“ modelyje žada aukštą pajėgumą ir komfortą, sakė: 
„Atak Electric“ gerokai pralenkia priešininkus su nuvažiuojamu 300 
kilometrų atstumu; taigi, transporto priemonei nereikia sustoti ir būti 
įkrautai darbo valandomis, todėl, ji gali važiuoti nepertraukiamai. Mūsų 
pirminis tikslas, susijęs su „Atak Elelctric“, kurį mes pranešėme „IAA 
Hannover Expo“ parodoje, yra pasiekti vakarų Europos šalių rinką. 
 
“Tiesioginė masinė gamyba prasidės 2019 metais” 
 
Okan Baş,„Karsan“ vadovas, kuris minėjo, jog „Karsan Atak Electric“ 
išvažiuos į gatves 2019 – ųjų vasarą, sakė: „Atak Electric“ yra prototipas, 
sukurtas „Karsan“ tyrimų ir plėtros komandos kartu su „BMW“ naudojant 
technologines baterijas, kurias „BMW“ naudoja keleiviniuose 
automobiliuose. Dėl industrializavimo, prototipas pirmą kartą buvo 
pristatytas „Hannover Expo“ parodoje. Skirtingai nei kiti prekių ženklai, 
kurie kuria elektrines transporto priemones, „Karsan“ išleido šį prototipą 
su įrodyta technologine infrastruktūra ir greitu perėjimu į masinę gamybą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 


