
 

 

 

 

 

En Çevreci Operasyonlarda 

Jest Electric İmzası! 

 

BMW Fabrikası Personelini  

Karsan Jest Electric Taşıyor! 

 
Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici 

Karsan’ın BMW i motor ve batarya teknolojisiyle donatılan aracı Jest 

Electric, Avrupalı seçkin taşıma şirketlerinin gözdesi olmayı sürdürüyor. 

Bu kapsamda Karsan Jest Electric, Almanya’da BMW fabrika personelinin 

taşıma aracı oldu. Karsan’ın Almanya bayisi Quantron tarafından 

gerçekleşen teslimatla Jest Electric, dünyaca ünlü Alman otomotiv üreticisi 

BMW’nin Münih’teki kampüsü içerisinde personel taşınmasında 

kullanılmaya başlandı.  

 

Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli ticari 

araç üreticisi Karsan; özgün boyutları, üstün BMW i teknolojisine sahip sıfır 

emisyonlu %100 elektrikli motoru ve bataryasıyla donatılan aracı Jest Electric 

ile Avrupa’nın tercihi olmaya devam ediyor. Karsan, dünyaca ünlü Alman üretici 

BMW’nin personel taşımacılığı için bir adet Jest Electric aracını teslim etti. 

Karsan’ın Almanya bayisi Quantron tarafından gerçekleşen teslimatla Jest 

Electric, BMW’nin Münih’teki tesisi içerisinde kullanılmak üzere tercih edildi. 

Operasyon için ilgili yetkililere araçla ilgili teknik ve sürüş eğitimlerinin de 

Karsan bayisi Quantron tarafından verilmesinin ardından Jest Electric, elektrikli 

yapısıyla BMW fabrikası içerisinde çevreci taşıma operasyonlarına imza atmaya 

başladı.  

 

Kompakt ve elektrikli: Jest Electric 

 

6 metrelik alçak tabanlı Jest Electric; 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW 

üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih 

edilebiliyor.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının 

en iyi performansını gösteren Jest Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan 

rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini 

şarj edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekânı, kompakt 

boyutlarıyla dar sokaklardaki kıvraklığı, dinamik tasarımı ve tırmanma 

performansıyla öne çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla 

geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen 

dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe 

bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte 

bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek 

otomobilleri aratmıyor.  

 
Türkiye’nin öncü otomotiv markası Karsan! 
 
Türk otomotiv sanayinde 54 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç 
segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde 
üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa 
Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek 
araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte 
tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 91 bin metrekaresi 
kapalı toplam 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. 
 
50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi 
konumunda yer alan Karsan, vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve 
mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer 
almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” 
geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş 
kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası 
faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor. 
 
Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus 
için 10-12-18 m otobüsleri ve kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, 
dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric 
modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor. 

 
 

 

 

 

 

 


