
 

 

 

 
Ateities transporto sprendimas 

„Karsan Jest Electric“ Vokietijoje! 
 
„Karsan Jest Electric“ tai pirmasis „Karsan“ produktas, sukurtas 
pagal elektrinių variklių tiekimo sutartį sudarytą kartu su 
„BMW“, kuris šiais metais pasižymėjo šešiasdešimt septintojoje 
„IAA Hannover Fair“ mugėje Vokietijoje. „Jest Electric“ išsiskiria 

iš varžovų savo aplinką tausojančia struktūra, pažangiomis 
technologijomis ir palankia kaina. Šio modelio masinė gamyba 
bus pradėta po parodos, o pirmuosius klientus automobilis 
pasieks jau gruodį. 
 
Novatoriškais sprendimais šio meto mobilumo problemoms spręsti 
pasižyminti „Karsan“, bendradarbiaudama su žymiomis kompanijomis, 
kuria itin svarbius produktus elektrinio viešojo transporto srityje. „Karsan 
Jest Electric“ tai pirmasis „Karsan“ produktas, sukurtas pagal elektrinių 
variklių tiekimo sutartį sudarytą kartu su „BMW“, vėl sulaukė pripažinimo 
„IAA Hannover Fair“ mugėje Vokietijoje patraukdamas visų parodos 
dalyvių dėmesį. „Karsan“ vadovas Okan Baş pabrėžė, kad „Jest Electric“ 
dalyvavo „BMW“ surengtame bandyme „Maisach“ trasoje, kurią „BMW“ 
taip pat naudoja kaip mokomąją trasą, ir buvo įvertintas aukščiausiais 
balais pačių „BMW“ inžinierių. Jis taip pat teigė, kad „Jest Electric“ tapo 
unikalia ir konkurencinga transporto priemone visame pasaulyje. Baş 
pridėjo: „Jest Electric“ padarė didžiulį įspūdį ir gavo aukščiausius 
įvertinimus „BMW“ testų metu. Mes ir toliau vystysime strategines 
partnerystes, siekiant, kad „Jest Electric“ taptų populiarus Europos ir 
Amerikos rinkose. Šio modelio masinė gamyba bus pradėta iš kart po 
mugės, o mūsų pirmasis taikinys bus Vakarų Europos rinka.“ 
 

„Jest Electric“ , modelis kuris važiuos Europos keliais su 66 kWh dvigubu 
akumuliatoriumi, jau priima užsakymus iš įvairių Europos šalių, nepaisant 
to, jog masinė gamyba dar nėra pradėta. Automobilis dalyvauja įvairiose 
parodose jau nuo metų pradžios. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Pažangios technologijos ateitį paverčiančios dabartimi 
 
„BMW“ pagamintas „Jest Electric“ elektrinis variklis turi net 170 arklio 
galių ir 290 Nm sukimo momentą puikiai veikiantį kartu su sekvencine 
pavarų dėže. „Jest Electric“, sukurtas su 33 arba 66 kWh „BMW“ 
pagamintais akumuliatoriais, gali nuvažiuoti iki 165 kilometrų. Naudojant 
kintamąją srovę (AC), automobilis pilnai pasikrauna per 8 valandas, 
tačiau naudojant nuolatinę srovę (DC), pakrovimas užtrunka vos 1,2 

valandos. Be to, atsinaujinanti stabdžių sistema užtikrina energijos 
atgavimą iki 25 procentų. Taip pat, „Jest Electric“ modelyje 
naudojamiems akumuliatoriams suteikiama 3 metų arba 120 000 
kilometrų garantija. „Jest Electric“ pasižymi gebėjimu sutalpinti 26 
keleivius, aukštu manevringumu, erdviu interjeru, dinamišku dizainu bei 
puikiu pravažumu. Šios savybės užtikrina tylias bei gamtai draugiškas 
keliones. 10.1 colių ekranas, skaitmeninis prietaisų skydelis, beraktė 
sistema, USB lizdai, Wi-Fi suderinama infrastruktūra ir nepriklausoma 
keturių ratų pakabos sistema – „Karsan Jest“ suteikiamas komfortas 
nenusileidžia važiavimu asmeniniu automobiliu. 
 
 
 
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. 

 


