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Krzyż Zasługi dla
menedżerki Mercedesa
w Polsce
Prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, przyznał
dr Ewie Łabno-Falęckiej Krzyż Zasługi na Wstędze
Republiki Federalnej Niemiec. Uroczystość wręczenia
orderu odbyła się w marcu w Rezydencji Ambasadora
Niemiec w Warszawie. Rolf Nikel, Ambasador Niemiec
w Polsce, w laudacji podkreślił, że uhonorowana jako
Dyrektor Komunikacji Marketingowej i Relacji Zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska, przez wiele lat swojej
pracy zawodowej, a przede wszystkim społecznej,
zasłużyła się w sposób wybitny na rzecz porozumienia
między Niemcami a Polską.
Order został ustanowiony w 1951 roku przez pierwszego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Theodora
Heussa, jako nagroda dla obywateli niemieckich
i cudzoziemców za wybitne zasługi w dziedzinach:
politycznej, kulturalnej lub społeczno-gospodarczej.
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Precyzja mierzona
mikrometrami
O procesie LDS
(Lichtbogendrahtspritzen)
i jego roli w procesie
produkcji silników
Mercedes-Benz
rozmawiamy
z Marcinem Dziubkiem,
kierownikiem technologii
w Dziale Obróbki
Mechanicznej Bloków
Silnika.

Jak długo pracuje Pan w MBMPL i za co jest Pan
odpowiedzialny?
Na pokładzie MBMPL jestem od sierpnia zeszłego
roku. Razem z Markusem Wellerem i Haraldem Eckhardtem mam przyjemność tworzyć zespół produkcji
w Dziale Obróbki Mechanicznej Bloków Silnika. Główną odpowiedzialnością naszego zespołu jest proces
LDS (nanoslide). Jestem kierownikiem technologii i koordynuję pracę grupy inżynierów-technologów procesu
obróbki mechanicznej.
W naszym zespole są inżynierowie z Polski i Niemiec.
Co to jest technologia LDS i dlaczego jest ważna
w produkcji silników Mercedes-Benz?
Będziemy produkować serce naszego silnika, które
spełnia kluczową, funkcjonalną rolę. Technologia LDS
to proces natryskiwania stopu metalu na odpowiednio
przygotowaną powierzchnię cylindra aluminiowego
bloku silnika oraz precyzyjna obróbka tej powierzchni
po procesie natryskiwania. Technologia w znaczący
sposób zmniejsza opory, tarcie podczas pracy silnika oraz jego wagę. Co więcej, tak przygotowana
powierzchnia wpływa na redukcję emisji CO2, a to
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pozwala spełniać najbardziej restrykcyjne normy dotyczące emisji spalin. Dzięki LDS redukcja CO2 wynosi
4,3 g/km.
Jak przebiega proces LDS?
Proces LDS składa się z kilku kluczowych elementów.
Pierwszym z nich jest mycie i odtłuszczanie powierzchni bloku silnika. Następny etap to użycie technologii NMRP, czyli obróbka powierzchni cylindrów na
sucho za pomocą kształtowego narzędzia. Jej celem
jest utworzenie specjalnego profilu, który umożliwia
połączenie ciekłego metalu z aluminiową powierzchnią
cylindra. Po tej operacji całość, za pomocą systemu
wizyjnego, jest sprawdzana pod kątem obecności
porów i jam skurczowych. Badamy również profil za
pomocą białego światła. Zgodny w stu procentach
detal trafia do pieca, gdzie jest przygotowywany do
natryskiwania, czyli podgrzewany do temperatury ok.
110 stopni Celsjusza. Podgrzanie elementu ma istotny
wpływ na zmniejszenie deformacji termicznej oraz na
prawidłowe połączenie materiałów. Tak przygotowana
część zostaje poddana procesowi LDS, w którym – za
pomocą głowicy, przez którą przechodzi drut stalowy,
łuku elektrycznego oraz azotu - roztopiony metal trafia
pod ciśnieniem na powierzchnię cylindra. Grubość
powłoki po tej operacji wynosi ok. 300 µm. Po
ostudzeniu części, cylindry są rozwiercane i honowane trąbkowo (wygładzane). Ostateczna powłoka po
wszystkich operacjach wynosi ok. 100 µm. Jej jakość
jest potwierdzana za pomocą parametrów procesu
oraz planu kontroli, w którym najistotniejszymi elementami są: test adhezji (przyczepności), chropowatość i grubość powłoki.
Co jest największym wyzwaniem w technologii
LDS?
Tu w zasadzie wszystko jest wyzwaniem, mówimy
przecież o mikrometrach. Każdy z procesów ma istotny
wpływ na jakość powlekania. Na bazie dotychczasowych doświadczeń można powiedzieć, że dla wspomnianego procesu NMRP, ze względu na dedykowane
narzędzie o bardzo małym promieniu, kluczowe będą
rodzaj i jakość odlewu. Gwarancją jakości są: odpowiedni profil po obróbce i czystość przy zachowaniu
prawidłowych parametrów LDS. Trzeba pamiętać, że
mimo bardzo precyzyjnie zdefiniowanych parametrów
procesu, honowanie jest bardzo wrażliwe na wszelkiego
rodzaju zmiany i wymaga bardzo dużego doświadczenia.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Jak w zakresie technologii LDS wygląda współpraca z inżynierami z Niemiec?
Współpracujemy bardzo ściśle z kolegami z Niemiec.
Mimo obowiązków związanych z ich codzienną pracą,
możemy liczyć na bardzo duże wsparcie i zaangażowanie. Stworzyliśmy grupy robocze z podziałem na
procesy i w oparciu o nie realizujemy program szkoleniowy. Mamy dostęp do dokumentacji ze wszystkich
badań dotyczących technologii. Szkolenia odbywają
się w cyklach dwu- i trzytygodniowych, polegają na
bezpośredniej pracy na procesach, a także realizacji
zdefiniowanych projektów i kamieni milowych. Współpraca odbywa się w niezwykle przyjaznej atmosferze.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Marcin Dziubek z branżą motoryzacyjną jest związany
od kilkunastu lat. Doświadczenie zdobywał w firmach Volkswagen Motor Polska WMP oraz Sanden
Manufacturing Poland. W tej ostatniej spędził 14 lat.
Był odpowiedzialny za Dział Produkcji Części i koordynował pracę ponad 350-osobowego zespołu. Wiedza
i doświadczenie związane z innowacyjnymi procesami
produkcyjnymi pozwalają mu obecnie realizować jedno
z zawodowych marzeń – być częścią koncernu Daimler.
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Zespół MBMPL wciąż
się powiększa!
Załoga przyszłej fabryki liczy już 338 osób, z czego 64
proc. stanowią mężczyźni, a 36 proc. kobiety. MBMPL
prowadzi obecnie ponad 40 rekrutacji na różne stanowiska, m.in. do Działu Produkcji, IT i HR. Wszystkie
oferty są dostępne w zakładce „Kariera” na stronie
www.mercedes-benz-jawor.com.pl.

NASZ ZESPÓŁ | 5
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Dział Jakości
W naszym cyklu
„MBMPL rośnie w siłę!”
prezentujemy kolejny
dział fabryki silników
Mercedes-Benz w Jaworze.
O roli i zadaniach Działu
Jakości opowiada jego
dyrektor Andreas
Zawesky.

Za co odpowiedzialny jest Dział Jakości
w MBMPL?
Pracownicy mojego działu są osobami pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o wszelkie
zagadnienia związane z jakością. Dlatego dla
naszego zespołu kluczowym jest zrozumienie
najwyższych standardów jakości Mercedes-Benz
i hasła Gottlieba Daimlera „Best or nothing”.
Jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie pracowników MBMPL w tym, aby nasza fabryka
produkowała silniki w stu procentach zgodne
ze standardami Mercedes-Benz. Planujemy
procesy związane z zarządzaniem jakością
i kontrolujemy czy zadania są wykonywane
zgodnie z przyjętymi założeniami. Mój dział
jest także łącznikiem między MBMPL
a naszymi klientami, czyli fabrykami samochodowymi Mercedes-Benz, które są odbiorcami produkowanych w Jaworze silników. Jesteśmy po to, by w razie jakichkolwiek problemów
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związanych z dostarczanymi przez nas częściami,
natychmiast wyeliminować te, które nie spełniają
standardów obowiązujących w naszej sieci.

dotyczącą „culture of failure”. To dojrzała, otwarta
komunikacja na temat popełnianych błędów, dzięki
czemu można uniknąć ich w przyszłości, rozwijać się
i dążyć do doskonałości.

Jak duży jest zespół, którym Pan zarządza
i jaka jest struktura działu?

Oprócz budowania świadomości w obszarze jakości,
stoi przed nami również wiele wyzwań związanych
z uruchomieniem produkcji. Do obsługi wykorzystywanych w hot testach specjalistycznych urządzeń
musimy być gotowi niczym zespół mechaników
Formuły 1, który zmienia opony w pojeździe! Musimy także zainstalować i uruchomić wysoce precyzyjne maszyny pomiarowe oraz przygotować testową
produkcję.

Zatrudniliśmy już 58 osób. Zgodnie z planem,
w momencie rozpoczęcia produkcji jesienią tego
roku, mój dział będzie liczył 81 pracowników.
Jeżeli chodzi o strukturę, dział podzielony jest na
trzy zespoły. Pierwszy z nich ds. pomiarów
i planowania jakości, kierowany przez Małgorzatę Romanek, to osoby przeszkolone w zakresie
programowania maszyn pomiarowych. Koledzy
definiują strategię kontroli naszych linii produkcyjnych oraz prowadzą niezbędne analizy części
i komponentów pod kątem jakości. Dawid Kijanka
i jego pracownicy odpowiadają za audyty oraz hot
testy, czyli próby silnika z użyciem specjalnych
urządzeń, które pozwolą na dokładne sprawdzenie jego wszystkich parametrów. Natomiast
ewentualnymi reklamacjami dotyczącymi jakości,
które wpłyną do nas od naszych klientów, czyli
zakładów produkujących pojazdy Mercedes-Benz
zajmą się specjaliści pod kierownictwem Mirosława Zygadło. W skład naszego działu wchodzi
także oddzielny zespół odpowiedzialny za zagadnienia związane z Przemysłem 4.0.
Jakie wyzwania stoją przed Wami w ciągu
najbliższych miesięcy?
Z mojej perspektywy naszym najważniejszym zadaniem jest budowanie świadomości najwyższych
standardów jakości spod znaku Mercedes-Benz
i ich wdrażanie w jaworskiej fabryce. Jesteśmy
częścią rodziny Mercedes-Benz i naszym celem
jest produkcja doskonałych, spełniających wszystkie normy i kryteria silników. Najwyższa jakość
jest wpisana w DNA naszej marki od wielu, wielu
lat. Kontynuując tę historię, musimy pamiętać, że
naszą misją jest przekraczanie oczekiwań jakościowych naszych klientów. Dlatego planujemy
szereg działań edukacyjnych, w tym kampanię

Jakie rekrutacje są obecnie prowadzone do Działu Jakości?
W tej chwili rekrutujemy pracowników do każdego
z wymienionych przeze mnie zespołów. Szukamy
np. techników do zespołu ds. pomiarów i planowania
jakości oraz osób, które zajmą się hot testami. Ciekawie zapowiada się też praca na stanowisku inżyniera
Big Data – osoba ta będzie odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi danymi dotyczącymi jakości
i ulepszanie rozwiązań Przemysłu 4.0.
Czym powinni się wyróżniać kandydaci i kandydatki do Działu Jakości MBMPL?
Poszukujemy osób, które są zmotywowane, kreatywne i mają dobre wyczucie zagadnień związanych
z jakością. To bardzo ważny obszar nie tylko
w naszej, ale w każdej fabryce. Kompetencje kandydata powinny obejmować dobrą znajomość tych
zagadnień i doświadczenie w produkcji w branży
motoryzacyjnej. Ale nie tylko wiedza i umiejętności
się liczą. Szukamy osób, które będą pasowały do
naszego zespołu i dobrze się w nim czuły. Dlatego
nie mogę się doczekać, aby poznać interesujących
kandydatów i kandydatki, które staną się częścią
naszej rodziny, czyli Działu Jakości.
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Nowa ulica w Jaworze
Co łączy Warszawę, Sosnowiec, Pragę, Komorniki,
dwa miasta w Kalifornii i Jawor? Wspólna ulica!
7 marca w Jaworze odbyło się uroczyste otwarcie ulicy
Gottlieba Daimlera. Imię genialnego konstruktora
i inżyniera nosi jeden z odcinków gruntownie przebudowanej ul. Cukrowniczej.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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MBMPL aktywizuje
kobiecą energię
w regionie
Blisko 300 kobiet wzięło udział w Dniu Otwartym dla
Kobiet, który 8 marca zorganizowała spółka
Mercedes-Benz Manufacturing Poland w Legnicy.
Program wydarzenia został pomyślany tak, aby uczestniczki mogły spojrzeć na swoje kompetencje i umiejętności z szerszej perspektywy, przekonać się, że motoryzacja to bardzo kobieca branża oraz porozmawiać
o możliwościach pracy w nowo budowanej fabryce
silników Mercedes-Benz w Jaworze.
Sztukę autoprezentacji przybliżył popularny dziennikarz Maciej Orłoś. Uczestniczki dowiedziały się jak
radzić sobie ze stresem podczas ważnych wystąpień,
jak panować nad mową ciała, mimiką i drżącym
głosem, by wypaść przekonująco w oczach rozmówcy.
To ważne, bo podczas spotkań rekrutacyjnych, trema
potrafi pokonać nawet najbardziej kompetentne
i odpowiednie na dane stanowisko osoby.
O historii marki Mercedes-Benz i roli, jaką odegrały
w niej kobiety opowiedziała Ewa Łabno-Falęcka,

Dyrektorka Komunikacji Marketingowej i Relacji
Zewnętrznych. „Twarde” dane na temat regionalnego
rynku pracy zaprezentował przedstawiciel Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a o możliwościach i warunkach zatrudnienia w nowo budowanej
fabryce silników Mercedesa w Jaworze – podczas wykładów i bezpośrednich spotkań – opowiadali przedstawiciele Mercedes-Benz Manufacturing Poland.
Uczestniczki dowiedziały się m.in. jak wygląda praca
w działach produkcyjnych i jakie wymagania trzeba
spełnić, by zostać monterką nowoczesnych silników,
które będą powstawać na Dolnym Śląsku.
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Kobieta za kółkiem
Spółka MBMPL włączyła się w wyjątkowe wydarzenie „Kobieta za kółkiem dawniej i dziś”. Z okazji
Dnia Kobiet, dla wszystkich miłośniczek motoryzacji
zorganizowano zabawy i konkursy sportowe. Panie
mogły spróbować swoich sił w takich konkurencjach
jak: przejazd z ,,talerzem Stewarta”, zmiana koła,
próba szybkościowa, slalom pojazdem jednokołowym
(taczka z zamontowanym fotelem i kierownicą) czy
konkursie na najładniejszy kapelusz.
Atrakcją dnia był także wernisaż wystawy „Kobiety
w czasach Henrietty Hanke i Berthy Benz” w Muzeum
Regionalnym w Jaworze, podczas którego odbył się
wykład o Bercie Benz, pierwszej kobiecie-automobilistce. Zorganizowano też pokaz zabytkowych samochodów oraz sesję fotograficzną w historycznych strojach.

JTS Jawor z gwiazdą
Mercedesa
W lutym przedstawiciele MBMPL przekazali na ręce
prezesa klubu JTS Jawor, pana Leszka Wawocznego,
stroje sportowe dla młodych piłkarzy. W podziękowaniu, darczyńcy otrzymali koszulkę klubową z podpisami wszystkich zawodników i zawodniczki. Drużyna
zadebiutowała w nowych strojach podczas VII Dolnośląskiego Turnieju Piłki Halowej „zGRAny Jawor”, który
odbył się 2 marca. JTS Jawor zajął piąte miejsce.

MBMPL W JAWORZE | 11
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MBMPL dla
najmłodszych
MBMPL chętnie wspiera jaworskie instytucje działające na rzecz dzieci. Przekazane przez spółkę darowizny pomogły w realizacji wielu wspaniałych i bardzo
potrzebnych inicjatyw.
Przedszkole „Mój Mały Świat”, do którego uczęszczają dzieci z autyzmem otrzymało wsparcie na zakup
pomocy dydaktycznych, w tym „magicznego interaktywnego dywanu”.
Dzięki pomocy instytucji zewnętrznych, placówka
opiekuńczo-wychowawcza „Jaworowy Start” zyskała
salę komputerową, którą udało się wyremontować
oraz wyposażyć. Środki przekazane przez MBMPL
przeznaczono na zakup laptopów dla dzieci.

fot. Powiat Jaworski

fot. Powiat Jaworski

fot. Powiat Jaworski

Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Jaworze, otrzymał od MBMPL wsparcie finansowe
na zmodernizowanie „Sali Doświadczania Świata”,
która powstała by wspomagać rozwój dzieci cierpiących na różne zaburzenia poznawcze. Nowoczesne
rozwiązania dydaktyczne stymulują rozwój umysłowy
i poprawiają sprawność manualną oraz koordynację
wzorkowo-ruchową małych podopiecznych.
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Girls GO planują własny
biznes
Pierwsze warsztaty drugiej edycji Girls GO Technology za nami. Ich tematem była sztuka planowania
projektów. Uczestniczki poznały bliżej takie pojęcia
jak: design thinking, business model, personas, pitch
czy propozycja wartości. W czasie sesji dziewczyny
podzielone na mniejsze grupy, wymyślały i planowały
projekt, na bieżąco rozwiązywały pojawiające się
problemy używając poznanych wcześniej procesów
i narzędzi branżowych. Na końcu przyszedł czas na
podsumowanie i poznanie zasad dobrego feedbacku.
Na spotkaniu aż kipiało od dobrych pomysłów na
własny biznes!
Warsztaty odbyły się w Muzeum Regionalnym w Jaworze, a poprowadziła je Małgorzata Ratajska-Grandin
z Geek Girls Carrots.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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Pierwsza Akademia
Girls GO Technology
W marcu zadebiutowała Akademia Girls GO Technology – nowa inicjatywa odbywająca się w ramach programu Girls GO Technology. Akademia to cykl spotkań
ze specjalistami branży technologicznej oraz przedstawicielami firm współpracującymi z MBMPL, otwartych
dla uczennic z Jawora i okolic. Podczas pierwszej,
marcowej Akademii dziewczyny miały okazję posłuchać o korzyściach zawodów technicznych i wysłuchać przełamującej stereotypy prezentacji Ilony
Urbańczyk z firmy Seifert Logistics Group – „Ladies
w logistyce”. Niespodzianką było spotkanie z Maciejem Orłosiem, który opowiadał uczestniczkom
o występach publicznych i sztuce autoprezentacji.
Te z dziewczyn, które przełamały tremę, miały okazję
wystąpić na scenie u boku znanego prezentera.
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Kabiny gotowe
do testów!
W sierpniu zeszłego roku dotarły do Jawora cztery
duże kabiny do przeprowadzania tzw. Hot Testów (test
na odpalonym silniku). Urządzenia pozwolą na potwierdzenie kluczowych parametrów silników zjeżdżających z taśm produkcyjnych fabryki Mercedes–Benz.
Od sierpnia trwają prace nad instalacją kabin przy
udziale naszych inżynierów. Po zakończeniu instalacji
rozpoczną się szkolenia, pracownicy będą uczyć się
jak uzbroić silniki oraz przeprowadzić testy w kabinie.
Co najważniejsze, w urządzeniu zamontowano i uruchomiono już pierwsze silniki! Cała instalacja przebiegła pomyślnie – silnik działa w pełni samodzielnie.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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Silnik Diesla nadal
znacznie „czystszy”
od benzynowego
W ostatnich latach przybywa stereotypowych twierdzeń na temat jednostek wysokoprężnych. Wiele
z nich mija się z prawdą. Nowoczesne silniki Diesla –
w tym te, które będą produkowane w Jaworze – posiadają liczne atuty i w określonych warunkach użytkowania wciąż mają przewagę nad motorami benzynowymi
– zarówno pod względem wydajności oraz kosztów
eksploatacji, jak i korzyści dla środowiska.
Mercedes-Benz, jako pionier w dziedzinie silników
Diesla, w ramach swojej strategii pozostaje zaangażowany w rozwój napędów wysokoprężnych.
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Nowoczesne silniki Diesla są odpowiednio przygotowane do spełniania restrykcyjnych norm spalin, które
wejdą w życie po 2020 roku, a obowiązujące i przewidywane zakazy ruchu dla starszych diesli ich nie
dotyczą. Co więcej, motory Mercedes-Benz z najnowszej rodziny silników Diesla (4-cylindrowy OM 654
oraz 6-cylindrowy OM 656) z zapasem „mieszczą się”
w przyszłych limitach emisji NOx – w czasie testów
w rzeczywistych warunkach jazdy osiągają zdecydowanie niższe wyniki emisji tlenków azotu od tych
uzyskiwanych w laboratorium, co potwierdzają wyniki
niezależnych testów.
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Kamenz

Fabryki w sieci
produkcyjnej samochodów
osobowych Mercedes-Benz
Cars Operations
Kamenz
W saksońskiej fabryce w Kamenz koło Drezna produkowane są wysoko zaawansowane akumulatory do
pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Działający od
10 lat obiekt zatrudnia obecnie 350 osób, a fabryką
zarządza należąca do koncernu Daimler spółka Deutsche ACCUMOTIVE.
W październiku 2016 r. w Kamenz rozpoczęła się
budowa drugiej fabryki. Będą w niej produkowane akumulatory litowo-jonowe do wszystkich elektrycznych
samochodów Daimlera oraz stacjonarnych magazynów energii. Po rozbudowie zakład będzie jednym
z największych i najnowocześniejszych obiektów
produkujących akumulatory w Europie. Obszar produkcji i logistyki zwiększy się czterokrotnie do ok. 80 tys.
m2 kw., zakład podwoi też liczbę pracowników. Nowo
budowana fabryka będzie neutralna pod względem
emisji dwutlenku węgla, zostaną w niej także zastosowane rozwiązania Przemysłu 4.0.
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Poczta Polska
i Mercedes-Benz Polska
razem dla rozwoju
elektromobilności
Poczta Polska jest jednym z kluczowych europejskich
klientów Daimler AG, który weźmie udział w projekcie, którego celem jest włączenie firm użytkujących
pojazdy Mercedes-Benz w proces tworzenia i udoskonalania rozwiązań dla flot elektrycznych. W ramach
projektu wybrani klienci testują w codziennej eksploatacji elektryczne pojazdy eVito. Do Poczty Polskiej
trafiło pięć takich pojazdów. Przez trzy miesiące
samochody będą testowane w kluczowych punktach
logistycznych: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Zabrzu
i Komornikach k. Poznania.
Pod względem wolumenu sprzedaży pojazdów elektrycznych Polska zajmuje 15. miejsce w Unii Europejskiej. Sprzedaż takich pojazdów rośnie (w 2018 roku
o ok. 22 proc.), ale żeby zbliżyć się do średniej europejskiej, potrzebna jest zmiana świadomości na temat
elektrycznej mobilności, a przede wszystkim zniesienie barier finansowych i infrastrukturalnych. Kompleksowy ekosystem uwzględniający koszty eksploatacji,
infrastrukturę firmy i powiązane usługi, jaki oferuje
eVito jest odpowiedzią na tę właśnie potrzebę.
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ESL One w Katowicach
Mercedes-Benz wsłuchuje się w puls nowej generacji
i aktywnie wspiera coraz popularniejszy świat
e-sportu. W lutym marka była partnerem turnieju
e-sportowego ESL One w Katowicach – jednej
z największych tego rodzaju imprez w Europie. Podczas wydarzenia 12 najlepszych drużyn na świecie
rywalizowało w wieloosobowej grze strategicznej
Dota 2. Zawodnicy walczyli o nagrody o łącznej puli
wynoszącej ponad 1,1 mln złotych, a ich mecze śledziły tłumy widzów w katowickim Spodku oraz w sieci.
Podczas turnieju ESL One w Katowicach, po raz pierwszy w Polsce, zadebiutował najnowszy Mercedes-Benz
CLA Coupé, którego druga generacja wyróżnia się
m.in. funkcjonalnym nadwoziem, zupełnie nowym
systemem multimedialnym MBUX ze sztuczną inteligencją, nowymi, wydajnymi silnikami oraz elementami
wyposażenia zarezerwowanymi dotąd dla luksusowych limuzyn. Kolejną atrakcję stanowił tor Carrera na
stoisku Mercedes-Benz. Goście mogli „poprowadzić”
samochody Mercedes-Benz w symulowanym krajobrazie na mapie Dota 2, z typowym podziałem na trzy
trasy i kolorowym tłem znanym ze scenariuszy gry.
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…że jaworska wystawa
Mercedes-Benz ma już
2 lata?
Uroczyste otwarcie wystawy „Jawor. Nowy rozdział
w historii Mercedes-Benz” w Muzeum Regionalnym
odbyło się 3 marca 2017 r. W ciągu 2 lat wystawę
odwiedziło 8 tys. osób.

…ile lat skończyłby
w tym roku Gottlieb
Daimler?
185 lat! Jeden z ojców marki Mercedes urodził się 17
marca 1834 r. Na jego cześć nazwano kilkadziesiąt
ulic na całym świecie, także w Jaworze oraz… jedną
z gór na Antarktydzie (Mount Daimler).

…że 173 lata temu
urodził się Wilhelm
Maybach?
Genialny konstruktor urodził się 9 lutego 1846 r. Brak
wykształcenia inżynierskiego nie przeszkodził mu
w stworzeniu licznych wynalazków i patentów.
Maybach – wspólnie z Gottliebem Daimlerem – zbudował pierwszy wysokoobrotowy silnik benzynowy,
był również współautorem pierwszego na świecie
samochodu czterokołowego.
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…że Mercedes klasy G
zadebiutował 40 lat
temu?
Światowa premiera Mercedesa serii 460, oznaczonej
literą G, odbyła się w Tulon we Francji w marcu 1979 r.
Był to uniwersalny model terenowy o prostym wnętrzu, ale doskonale dopracowaną technologią napędu.

…od kiedy Mercedes-Benz
odnosi sukcesy w sportach
motorowych?
Od 125 lat! Pierwszy na świecie wyścig samochodowy odbył się w lipcu 1894 r., a jego trasa wiodła z Paryża do Rouen. Wydarzenie uważane jest za początek
sukcesów marki w sportach motorowych, ponieważ
dwa zwycięskie pojazdy napędzane były silnikiem
opracowanym przez Gottlieba Daimlera i Wilhelma
Maybacha.

…kiedy Daimler zaczął
wydawać czasopisma
dla klientów?
Pierwszy numer „Daimler-Zeitung”, czyli najstarszego
magazynu dla klientów Mercedes-Benz, został wydany w styczniu 1919 r., czyli 100 lat temu. Obecnie
marka informuje swoich klientów i sympatyków
o nowościach, promocjach, sukcesach i prowadzonych projektach za pośrednictwem szerokiej gamy
mediów.
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