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KARSAN ÜRETİMİ HYUNDAI H350’LER TÜRKİYE
ROADSHOW’UNA ÇIKIYOR!
Hyundai H350 model minibüs, panelvan ve şasi kamyonetler dört ay
sürecek Roadshow etkinliği boyunca tüm Türkiye’yi dolaşacak!
Hyundai’nin dünyaya satacağı H350 hafif ticari araçları, Nisan başından itibaren
Bursa’daki tesislerinde üretmeye başlayan Karsan, H350’lerin Türkiye satışlarına da
başladı. Karsan, 150 bg ve 170 bg motor seçenekleri ile arkadan itişli (RWD) H350 hafif
ticari araç ailesinin tanıtımı kapsamında 5 Ağustos tarihinde “Hyundai H350 Roadshow”
etkinliği başlattı. Toplam 42 ilde tanıtılacak olan H350 panelvan, minibüs ve şasi
kamyonetlerin aynı zamanda organizasyon süresince katılımcılara deneme sürüşü imkanı
da sağlanacak. Roadshow etkinliğinin 12 Kasım tarihinde tamamlanması hedefleniyor.
Hyundai’nin otomobil konforu ile müşterilerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak elementleri
birleştirerek geliştirdiği ticari araçlar, sessiz ve yüksek performanslı bir sürüş deneyimi
sunarken, dayanıklılığı ve güvenliği de en üst düzeye taşıyor.
H350 ürün ailesinde iki tip uzunlukta panelvan bulunuyor. 6,195 mm uzunluğundaki
panelvan 12,9 m3’lük ideal yük bölümü hacminde tam beş Euro Palet kapasitesine
erişiyor. 5,515 mm uzunluğundaki versiyonda ise 10,5 m3’lük hacimde dört Euro Palet
kapasitesi sağlanıyor. Üstün yükleme kapasitesinin yanında geniş ve yüksek sürgülü kapı
ölçüleri ve 270 derece açılabilen arka kapısı ile de yüklemede kolaylık ve hız sağlanıyor.
H350 ürün ailesinin temel taşlarından olan minibüs versiyonu personel, okul ve turizm
taşımacılığında pazarın en yeni araçları olarak çağdaş ve konforlu yolculukların adresi
olmaya aday görünüyor. Geniş/ferah iç hacmi, panoramik camları, rahat koltukları ve
fonksiyonel donanımlarıyla H350 minibüs versiyonları 3.5t veya 4.1t araçlardan oluşuyor.
Etkinliğe katılan 16+1 okul paketi ve geniş bagaj hacmi ile 13+1 turizm paketi olan
araçlar 170 bg motor gücüne sahip 4.1t versiyonlarından seçildi.
Sağlam, dayanıklı ve güvenilir şasi platform yapısı ile, geniş üst yapı seçeneklerine ve
esnekliğine sahip kamyonetler 3.5t olup iki tip uzunlukta sunuluyor. 5,724 mm
uzunluğunda olan versiyonu 3,435 mm’lik bir aks aralığı ile 3,480 mm’lik kasa boyu
sağlıyor. 6,167 mm uzunluğunda olanı ise 3,670 mm’lik bir aks aralığı ile 3,893 mm’lik
kasa boyu sağlıyor. Kasa genişliği en fazla 2,320 mm olabilmekte. Etkinlikte kısa şase
açık kasa ile, uzun şase ise kapalı kasa ile kullanıma sunuluyor.

Kısaca Karsan
1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç
Grubu çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte
Kıraça Holding bünyesine dahil olmuştur. 1981 yılından itibaren %100 yerel sermayeyle ticari araç
üreten bir firmadır. 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda,
binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi
hedefleyen Karsan; bugün Bursa’da yer alan modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai
Motor Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, BredaMenarinibus
marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları
üretmektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise Karsan
Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir. Temmuz ayı itibariyle 1.255 kişinin çalıştığı Karsan, İSO’nun
(İstanbul Sanayi Odası) yaptığı araştırmaya göre 2013 yılı "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi
Kuruluşu" sıralamasında 151. sıradan 93. sıraya yükseldi. Halka açık bir Şirket olan ve Borsa
İstanbul'da işlem gören Karsan’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki
pay oranı 2015 Temmuz ayı itibariyle %34'tür.
Kısaca Karsan Pazarlama
Karsan’da başlayan değişim sürecine paralel olarak Şubat 2009’da Karsan markalı ürünler ve
Hyundai Truck HD Serisi modellerinin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini
gerçekleştirmek üzere faaliyete başlayan Karsan Pazarlama A.Ş., müşterisine en iyi hizmeti
sunmayı amaçlıyor. Karsan Pazarlama, otomotiv sektöründe 49 yıldır faaliyet gösteren Karsan’ın
engin otomotiv tecrübesini, yurt geneline yayılmış 100'ü aşkın yetkili satıcı ve servis noktasıyla
hizmet alanına aktarıyor. Temmuz ayı itibariyle 64 kişilik kadrosuyla üstün hizmet anlayışını
benimseyen Karsan Pazarlama, müşteri beklenti ve isteklerine hızlı ve etkin cevap veriyor. 2015
yılı itibarıyla Karsan, Hyundai Truck & Bus (H350 Serisi panelvan, minibüs ve şasi kamyonet) ve
BredaMenarinibus markalı ürünlerin satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini veren Karsan
Pazarlama, aynı zamanda kentlerin toplu ulaşım hizmetlerine ürün sağlamanın yanısıra, garaj
yönetimi alanlarında hizmet veriyor.
Kısaca Hyundai Motor Company
1967 yılında kurulmuş olan Hyundai Motor Company motorlu araçlar ve daha fazlası için ömür
boyu iş ortağı olmaya kendisini adamıştır. Şirket, erimiş pik demirden hazır arabalara kadar
kaynakları sirküle etme yetisine sahip yenilikçi bir iş yapısı olan Hyundai Motor Group’a öncülük
eder. Hyundai Motor dünya çapında sekiz üretim üssüne ve yedi tasarım & teknik merkeze
sahiptir ve 2014 yılında dünya genelinde 4.96 milyon araç satmıştır. Yaklaşık 100,000 çalışanı
bulunan Hyundai Motor lokalize modellerle ürün hattını geliştirmeye devam etmekte ve dünyanın
ilk seri üretim hidrojenli aracı ix35 Fuel Cell ile başlayan temiz teknoloji alanındaki liderliğini daha
da pekiştirmeye çalışmaktadır.
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