
 

 
 
 
 
 

Karsan הוא הזוכה במכרז בפולין ! 

  

Karsan עירוניים אוטובוסים  7 ספקיAtak 
 ! יןפולב Plock לעיריית

  

Karsan המציע פתרונות מודרניים לערים עם מערכות התחבורה ,
במכרז האוטובוסים שפתחה , הוכרז כזוכה והציבורית של

 Jest -ו Atakאוטובוסים  41לאחר שמסר עד כה  .Plock עיריית
, דיזלם במונעיה Atakאוטובוסים   7 יעביר הפעם יצרןפולין, הב

מטרים,  8ם באורך יבקטגורית אוטובוסים עירוני חלוץהאוטובוס ה
 -ב מסחר לענייני ל"נכ, סמPlock .Muzaffer Arpacıoğluלעיר 

Karsan דיזלהמונעים על ידי  שלנו, הרכבכלי מגוון  עם: "אמר 
אנו ממשיכים בגדלים שונים ובקיבולות נוסעים שונות,  ,וחשמל

, במיוחד יםשונלמקומות גיאוגרפיים  היסעיםלייצר פתרונות 
כביש הוא מחווה הנמצא על ה Karsan רכב ממותגכלי כל  .אירופה

ליעדם  יגיעו Plockאנו שמחים שתושבי העיר  .למצוינות שלנו
שנועדו להשתלב בצורה חלקה עם , והנוחים Atak אוטובוסיםב

 ".המרקם והרוח של העיר
  

, הנוכחית לצרכי הניידות של המאה היסעיםציע פתרונות מ
Karsan  ר במכרז שפתחה העי זכהPlock כזוכה במכרז,  .בפוליןKarsan 

 8בקטגורית אוטובוסים עירונים באורך  חלוץ, הAtakאוטובוסים  7יספק 
בורה חהם בחירה נוחה לסידור הת Atak אוטובוסים .Plockלעיר  מטרים

וות הדגים סביב הנהר המחלק וח Plock -בעיר, אשר המבנים ההיסטוריים ב
 מטרים 12 -הקצרים מאוטובוסים לאת העיר לשני חלקים, מאפשרים רק 

פולין, ב Jestו Atak אוטובוסים 41סיפק כבר  Karsanכי באומרו  פעול בה.ל
מוזאפר  המשיך ,Plockושמח להיות הזוכה במכרז החדש שפתחה עיריית 

 הרכבכלי מגוון  עם: "אמרו Karsan -ב מסחר לענייני ל"נכסמ ארפצ'וגלו,
בגדלים שונים ובקיבולות נוסעים  ,וחשמל דיזלהמונעים על ידי  שלנו,

, יםשונלמקומות גיאוגרפיים  היסעיםאנו ממשיכים לייצר פתרונות שונות, 
כביש הוא מחווה הנמצא על ה Karsan רכב ממותגכלי כל . במיוחד אירופה

ליעדם  יגיעו Plockאנו שמחים שתושבי העיר  .למצוינות שלנו
שנועדו להשתלב בצורה חלקה עם המרקם , והנוחים Atak אוטובוסיםב

 ".והרוח של העיר
  



 

 
 

  
  
  

 

 
  

 

 
Atak, למי שלא רוצה להסתפק בפחות הבחירה הראשונה! 

  
מטרים של  8 בסדרת האוטובוסים באורך חבר, Karsan Atakשל  הדור השני

Karsan העיצוב עם מודרנימראה מאופיין בנוסעים,  58 הסיעיכול לר שא 
, בנוחות גם הרף העלאת תוך ,ביום לנסיעה LED ופנסי שלו החדש החיצוני

 פעילימ  איגודשל  לתקן התואם והמבודד הארגונומי הנהג אזור םע
הדלק החדש קל וזול לאחזקה, ותצרוכת  Atak(. VDV) בגרמניה ההיסעים

 של הספק מספק, דיזל טורבו  FPT-NEF4ליטרים  4.5לו נמוכה. מנוע ש
 חזק מקודמו.הוא , ומטר ניוטון 680 של ומומנט ס"כ 186

 
 :Karsanאודות 

  
ים פעלמייצר במ Karsan, תעשיית הרכב הטורקיתות פעילות בשנ 53 השנה מציין

כמו גם חלקים עבור המותגים הבולטים בעולם בענף , והרכב שלכלי  המודרניים את
. 1981מאז  100%החברה מייצרת כלי רכב מסחריים עם הון מקומי של . הרכב המסחרי

כלי  18,200יש כיום כושר ייצור של , 1999שהושק באוקטובר  Karsan Hasanağaלמפעל 
מתוכנן בגמישות לייצור כל סוג של כלי  Hasanağaמפעל . רכב בשנה במשמרת אחת

מ ממרכז העיר "ק 30וממוקם , ממכוניות עד משאיות וממיניוואנים עד אוטובוסים, רכב
Bursa  ר"אלף מ 206ר ושטח כולל של "אלף מ 90ומשתרע על שטח סגור של. 

  
Karsan  מ למעלה כבר רבים מותגים המייצר, בטורקיה היחיד העצמאי הרכב יצרן הוא- 

 לפתח הוא הרישיונות וספקי העסקיים שותפיו ידי על המונע שלו הבא והשלב ,שנים 50
 של הסגמנטים בכל קיומו את להרחיב מנת על וקיימים חדשים רכב כלי של גרסאות
 ,חדשניים ושירותים מוצרים והשקת פיתוח" ל פועל .נוסעים והסעת טובין הובלת
 הערך שרשרת כל את מנהל Karsan ,"בשוק סגמנט לכל ולספק לשווק מרעיון

 .מכירה לאחר ופעילויות למכירות משווק, לייצור ופיתוח קר, ממחהאוטומוטיבית
  

, Hyundai Motor Companyעבור  H350 LCVמייצר את המסחרית החדשה  Karsanכיום 
, ובאותה עת את המיניבוס Menarinibusמטרים עבור  18עד  12אוטובוסים באורך 

מערכות  מציע גם פתרונות לצרכים המשתנים של Karsan Jest .Karsanלארי מאוד והפופ
. STAR -ו ATAK מטרים  8באורך  Karsanהתחבורה הציבורית בערים בדמות אוטובוסי 

במפעל הממוקם באזור  םתעשייתיישירותים  מספק Karsanבנוסף לייצור כלי רכב, 
 .Bursaהתעשייה של 

 


