Karsan’ın Elektrikli Jest’i Hannover Ticari
Araçlar Fuarı’nda Görücüye Çıkıyor!
Türkiye’nin İlk Elektrikli Minibüsü
Almanya’da Boy Gösterecek!
Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern
çözümler sunan ve bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan
Karsan, dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından biri olan
IAA Hannover Fuarı’nda seri üretim elektrikli Jest modeliyle
dikkatleri üzerine çekecek. Türkiye’nin modern toplu taşıma ve
ticari araç üretimi gerçekleştiren yerli markası Karsan, ayrıca
Bursa’da yer alan 2 ayrı fabrikasında hem iç pazar hem de
ihracata yönelik ürettiği Atak, Star ve Citymood gibi farklı
otobüs modelleriyle de ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.
Karsan, ilk olarak 2013 yılında ülkemiz dahil birçok ülkede satışa
sunduğu, tasarım ödüllü yerli minibüs modeli Jest’in seri üretime hazır
elektrikli versiyonunu, ilk kez kez IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda
görücüye çıkaracak. Toplu taşımacılık sistemlerindeki ihtiyaçlar ve
değişimler takip edilerek Hexagon Studio tarafından geliştirilen ve 3
yıl içinde Türkiye genelinde en çok tercih edilen şehir içi toplu ulaşım
çözümü olarak dikkat çeken Karsan Jest’in elektrikli versiyonu, fuarın
aynı zamanda en çok dikkat çeken yenilikleri arasında yer alacak.
Seri üretime hazır, sıfır emisyonlu versiyonu da bulunan elektrikli Karsan
Jest, aynı zamanda ülkemizin yerli üretim özelliği taşıyan ilk elektrikli
minibüs modeli olma özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Tekerlekli sandalye
alabilen, fabrika çıkışlı ilk elektrikli minibüs unvanına da sahip Karsan
Jest, dar şehir yollarında kullanıcılar için en çevreci çözümü sunuyor.

Karsan, uluslararası nitelikteki bu fuarda yerli seri üretim elektrikli Jest
modelinin yanı sıra yine her biri yerli özelliğine sahip fabrika çıkışlı alçak
tabanlı, arkadan motorlu, 8 metrelik şehiriçi otobüsü Atak; esnek
koltuk yerleşimi ile 31 kişiye kadar yolcu kapasitesi sunan, katlanabilir
LCD ekran, Wi-Fi bağlantısı gibi özelliklere sahip Star ve Citymood gibi
farklı otobüs modellerini ziyaretçilerin ilgisine sunacak.
Kısaca Karsan
1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç
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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, Menarinibus 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.

