
 

 
 
 
 
 
  

 

 

Karsan מחשמל את רומניה ! 

  

karsan אוטובוסים חשמליים  20 מייצא
 ! לרומניה

  

Karsan ית עירי עם םהגיע להסכDej 14להספקת  הרומנית 
לאחר שזכה . Jest Electricאוטובוסים  6 -ו Atak Electricאוטובוסים 

במכרז במימון קרן הפיתוח האזורית של האיחוד האירופי 
כלי  20יספק  Karsanלמודרניזציה של התחבורה הציבורית באזור, 
 .2020 מהלךרכב חשמליים המיועדים לתחבורה ציבורית ב

  
לצרכי העונים  היסעיםמציע פתרונות  Karsanמוקם בטורקיה, הממפעל מה

ונשאר בחירה פופולרית באירופה עם  הנוכחי, הניידות של העידן
. Atak Electric -ו Jest Electric ,תחבורה הציבוריתהאוטובוסים החשמליים ל

Karsan ית עירי עם םהגיע להסכDej אוטובוסים  14להספקת  הרומנית
Atak Electric אוטובוסים  6 -וJest Electric ,יחד עם המפיץ הרומני .Anadolu 

ROM ,Karsan  זכה במכרז במימון קרן הפיתוח האזורית של האיחוד האירופי

 Dejהמופעלת על ידי עיריית  למודרניזציה של התחבורה הציבורית באזור,
 .2020 מהלךחשמליים בהרכב הכלי את ספק ומתכוון ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Jest Electricשל החשמליים בסדרת האוטובוסים , החבר הראשון Karsan ,
מצויד  .מטרים ויכולת תמרון מעולה בעיר 6בגודל קומפקטי של בולט 

 כ"ס( 170) קילוואט 125מספק הספק של ה .במנוע חשמלי של ב.מ.וו
 88או  44 בקיבול של סוללותאופציות לעם ומטר יוטון נ 290של  ומומנט

את הביצועים  מציע Jest Electricילוואט שעה גם כן מתוצרת ב.מ.וו., ק
המנוע  .ק"מ 210של עד  נסיעה עם טווח קטגוריהב הטובים ביותר

של  ומומנט כ"ס( 313) קילוואט 230מספק הספק של  Atak Electric בלב
 מצוינים.ביצועים  עםלמשתמשים חווית נהיגה  ציעומ ,מטריוטון נ 2,400

Atak Electric של קיבולת מהן אחד בכל סוללות מארזי חמישה עם מונע 
 של נסיעה טווח  Atak Electricל מעניקותו אל סוללות .שעה קילוואט 44

. ניתן לטעון את הסוללות בתוך למתחריו בהשוואה תחרות ללא ,מ"ק 300
 שעות בעמדת טעינה מהירה. 3שעות עם מטען זרם חילופין, או בתוך  5
 

 :Karsanאודות 
  

ים פעלמייצר במ Karsan, תעשיית הרכב הטורקיתות פעילות בשנ 53 מציין השנה
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  םתעשייתיימספק שירותים  Karsanבנוסף לייצור כלי רכב, 
 .Bursaהתעשייה של 

 


