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Wrocławscy studenci podbijają kosmos
W ramach projektu TRACZ (Testing Robotic Application For Cathing in Zero-G) studenci działający
w grupie „Space is More” i w Kole Naukowym Robotyków KoNaR Politechniki Wrocławskiej podjęli się
przetestowania technologii tzw. jamming grippera
w warunkach kosmicznych. Ich zadaniem było stworzenie uniwersalnego chwytaka, który byłby zdolny
pracować w mikrograwitacji i próżni. Urządzenia tego
typu zbudowane są z membrany wypełnionej granulatem, działającej na zasadzie manipulacji różnicą
ciśnień. Napompowany chwytak dostosowuje swój
kształt do przedmiotu, który ma być podniesiony,
a po wyssaniu powietrza granulat twardnieje, mem-

brana zacieśnia się na przedmiocie i dzięki temu
można go przenieść.
Projekt zakończył się powodzeniem! Innowacyjny
chwytak – pierwsze takie urządzenie na świecie –
został poddany testowi na pokładzie rakiety REXUS.
Rakieta została wystrzelona na wysokość 82 km
z kosmodromu Esrange Space Center w szwedzkiej
Kirunie pod koniec marca.
Projekt był częścią programu naukowego
REXUS/BEXUS, organizowanego przez m.in. Europejską Agencję Kosmiczną. Jednym z partnerów projektu
TRACZ była spółka MBMPL.
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Bezpieczeństwo
i ekologia przede
wszystkim
O zadaniach działu
Central Services (CS),
odpowiedzialnego
m.in. za bezpieczeństwo
pracowników, ochronę
środowiska i utrzymanie
obiektu rozmawiamy
z kierownikiem działu
Kazimierzem
Matjasem.

Czym zajmuje się Dział CS? Dlaczego jest
potrzebny w fabryce MBMPL w Jaworze?
W każdej firmie istnieje dział, który ma zadania podobne do tych, które realizujemy w CS. Naszym głównym
celem jest zapewnienie jak najlepszego serwisu, po to,
aby zakład funkcjonował według najlepszych standardów.
Odpowiadamy za zagadnienia, które nie są związane
z produkcją, ale dzięki którym może się ona odbywać bez
zakłóceń. Do głównych zadań działu CS należy: ochrona
zakładu, ochrona PPOŻ, BHP, ochrona środowiska, nadzór nad punktem pierwszej pomocy, zarządzanie odpadami, zagadnienia „mobility”, czyli flota samochodowa
i dowozy pracowników do pracy, utrzymanie budynków
i terenu należącego do fabryki, w tym naprawy i serwis
sprzątający oraz zarządzanie powierzchnią biurową.
Ile osób realizuje powyższe zadania?
W naszym dziale pracuje obecnie 8 osób, docelowo
będzie on liczył 11 pracowników. Naszą pracę wspierają również firmy zewnętrze, np. w obszarze zarządzania budynkami czy flotą samochodową.
Jak wypracowywane i implementowane są
konkretne rozwiązanie w obszarze CS?
Dział CS w pełni identyfikuje się ze sloganem
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Daimlera „The best or nothing”, dlatego zależy nam
na wypracowaniu i wdrożeniu najlepszych z możliwych
rozwiązań. Opieramy się zarówno na obowiązującym
prawie, wiedzy i własnym doświadczeniu zawodowym
oraz standardach Daimlera. Standardy te są stosowane głównie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo maszyn.
Oprócz tego, firma stawia także bardzo mocno
np. na ergonomię, dzięki czemu tworzymy bezpieczne
i efektywne miejsca pracy. W maju pracownicy
MBMPL brali np. udział w szkoleniu z wprowadzonego
w koncernie systemu do oceny ergonomicznej.
W przyszłości, każde nowo tworzone stanowisko będzie musiało posiadać własną analizę pod tym kątem.
Bardzo ważnym zagadnieniem w fabryce jest
bezpieczeństwo pracowników. Jakie standardy
w zakresie BHP obowiązują w MBMPL?
Stosujemy się oczywiście do wszelkich zapisów
i obowiązków prawnych, ale oprócz tego wprowadzamy rozwiązania dodatkowe. Na uwagę zasługuje np.
system „EKS”. Każdy pracownik otrzymuje indywidualny klucz „EKS” (Electronic-Key-System) z nadanymi
uprawnieniami, dzięki czemu może on pracować
jedynie na stanowiskach, do których ma autoryzowany dostęp. Dla poszczególnych stanowisk, system
posiada ponadto różne poziomy uprawnień. Przykładowo, pracownik montażu posiada uprawnienia do
obsługi danej maszyny, natomiast pracownik utrzyma-
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nia ruchu może również serwisować dane urządzenie.
Należy zauważyć, że standardem Daimlera jest to,
że dla każdego stanowiska pracy przeprowadzana jest
odpowiednia analiza ryzyka już na etapie projektowania. Dzięki wizualizacjom 3D proces ten jest dużo
łatwiejszy. Angażując technologię i pracowników BHP
już na tak wczesnym etapie, można zdiagnozować
niezgodności, które w fazie uruchomienia mogłyby być
trudne do usunięcia lub bardzo kosztowne.
Kolejny bardzo ważny obszar to ochrona środowiska. Czym tutaj może pochwalić się MBMPL?
Andreas Schenkel, CEO MBMPL, nakreślił bardzo
jasny cel – dążymy do tego, by jaworska fabryka spełniała wszelkie założenia „green factory”. Aby nie były
to tylko puste słowa, każda decyzja związana
z ochroną środowiska podlega analizie. Zastanawiamy się, czy istnieje możliwość, aby zrobić daną rzecz
lepiej i bardziej przyjaźnie dla środowiska w stosunku
do tego, co nakazuje np. prawo. Takich rozwiązań jest
w MBMPL bardzo wiele. Wartym wspomnienia jest np.
centralny system oczyszczania chłodziwa z procesu
obróbki, który zdecydowanie przewyższa wymagania polskie. Kolejnym interesującym rozwiązaniem
jest system „Sigma DX”, który służy do zarządzania
chemią w zakładzie. Planujemy także wdrożyć system
„TRIAS”, który wesprze nas w zarządzaniu odpadami.
Tu należy podkreślić, że w trakcie przetargu, każda
firma była audytowana pod względem sposobu gospodarowania odpadami.
Jakie będą wasze najważniejsze zadania w związku z planowanym już wkrótce uruchomieniem
produkcji?
Główne wyzwanie, jakie stoi przed działem CS, to
przejęcie odpowiedzialności za halę numer 3, w której
we wrześniu rozpocznie się produkcja. Czeka nas odbiór budynku i kontrola pod kątem zgodności obiektu
z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej, a także nadzór nad pracami wykończeniowymi. Musimy również wdrożyć m.in. system
kontroli dostępu oraz czasu pracy, procedury bezpieczeństwa dla firm zewnętrznych, zorganizować stanowiska biurowe i montażowe oraz tymczasowy punkt
pierwszej pomocy. Dużym wyzwaniem będzie także
koordynacja przeprowadzki pracowników z Legnicy do
Jawora. Jak widać, czeka nas wiele wyzwań.

Dziękujemy za rozmowę.
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Zespół MBMPL wciąż
się powiększa!
Od 1 czerwca 2019 r. na pokładzie MBMPL mamy 462
osoby! W tym 168 kobiet i 294 mężczyzn.
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Dział Zakupów
Dział Zakupów
(MBMPL-IPS)
to 11 pracowników,
który odpowiadają
za negocjacje
i przygotowywanie
umów zakupowych
z dostawcami wszystkich
nieprodukcyjnych towarów
i usług. O pracy w Dziale
Zakupów opowiada
jego dyrektor Paul
Schwarzmaier.

Jaka jest struktura MBMPL-IPS i jakie są
kompetencje każdego zespołu?
W moim zespole wszystkie towary i usługi
nieprodukcyjne są zorganizowane w 12 kategoriach. Są to: usługi budowlane, wyposażenie
budynków, maszyny, IT i telekomunikacja,
narzędzia, elektryka, energia i chemikalia,
materiały eksploatacyjne, logistyka, marketing,
zarządzanie obiektami oraz usługi ogólne.
Każdy pracownik Działu jest odpowiedzialny
za jedną lub więcej kategorii. Naszym zadaniem jest identyfikacja najlepszych dostawców
dla każdej z nich oraz wynegocjowanie najlepszych możliwych cen i warunków umowy dla
naszej firmy.
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Jakie wyzwania stoją przed Działem
w najbliższych miesiącach?

Jakie rekrutacje są obecnie prowadzone
do Działu Zakupów?

Już wkrótce sfinalizujemy umowę dotyczącą trzeciej linii montażowej silników. To jest w tej chwili
najpilniejsze. Oprócz tego musimy zamknąć wiele
nowych kontraktów lub zmienić istniejące umowy,
tak aby pasowały do obecnego zapotrzebowania
na towary i usługi.

Obecnie rekrutujemy na dwa stanowiska. Szukamy
specjalistów ds. zamówień z doświadczeniem w zakupie usług ogólnych.

Jakie są sukcesy i osiągnięcia działu?
Z czego jest Pan szczególnie dumny?
Dwa ostatnie lata były dla nas bardzo intensywne.
Sukcesem zespołu jest codzienna praca, której
efektem jest wynegocjowanie i sfinalizowanie
umów z dostawcami, dzięki którym nasza fabryka
może funkcjonować i uruchomić produkcję. Jestem
niezwykle dumny z osiągnięć moich pracowników.

Jaki jest idealny profil kandydata do pracy
w MBMPL-IPS?
Idealny kandydat to osoba pewna siebie, która potrafi
i lubi negocjować. Przy czym niezwykle ważne są
tu najwyższe standardy etyczne. Cenię także osoby
dokładne, skrupulatne, analityczne i dobrze liczące
– to cechy niezbędne przy tworzeniu umów o bardzo
dużej wartości. W moim Dziale sprawdzą się przede
wszystkim osoby zorientowane na szukanie rozwiązań, które chętnie podejmują nowe wyzwania.
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O inwestycji MBMPL
z lokalnymi
przedsiębiorcami
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Jak postępują prace na budowie fabryki silników
Mercedesa w Jaworze? Jakie będą kolejne etapy inwestycji? Jakie nowe technologie będą zastosowane
w jaworskim zakładzie?
Na te i wiele innych pytań odpowiadali przedstawiciele Mercedes-Benz Manufacturing Poland podczas
dorocznego spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami,
które odbyło się 12 kwietnia w sali im. Berthy Benz
w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Poruszane tematy
dotyczyły głównie postępu prac budowlanych, rekrutacji i rozwoju zespołu fabryki oraz współpracy z lokalną
społecznością. Na pytania przedstawicieli Związku
Pracodawców Ziemi Jaworskiej odpowiadały Ewa
Łabno-Falęcka, Dyrektorka ds. Komunikacji Marketingowej i Relacji Zewnętrznych oraz Marta Kunecka
z Działu HR MBMPL.
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Konkurs Eko Gwiazda
2019/edycja Jawor
rozstrzygnięty!
12 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Jaworze odbył
się finał Konkursu Eko Gwiazda 2019/edycja Jawor.
W uroczystej gali, podczas której nagrodzono zwycięzców oraz finalistów, wzięli udział dyrektorzy szkół,
nauczyciele i uczniowie – autorzy wyróżnionych prac,
przedstawiciele powiatowych i lokalnych władz oraz
spółki MBMPL, inicjatora i sponsora konkursu.
Zwycięzcami drugiej jaworskiej edycji konkursu Eko
Gwiazda zostali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Legnicy: Karolina Maślej
i Damian Mejor, którzy pod opieką Pani Grażyny Maciak przygotowali film pt. „Breath of the future”. Nagrodę główną – weekendową wycieczkę do Muzeum
Mercedes-Benz w Stuttgarcie – wręczyli laureatom:
Stanisław Laskowski, Wicestarosta Jaworski, dr Andreas Schenkel, CEO Mercedes-Benz Manufacturing
Poland oraz Marta Kunecka z Działu HR. Pozostali

finaliści, 5 zespołów, otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz bezprzewodowe słuchawki. Ponadto, dla wszystkich wyróżnionych w konkursie szkół, przygotowano
specjalne pojemniki do gromadzenia zużytych baterii.
W przygotowanie dekoracji na wydarzenie włączyli się
uczniowie klasy o profilu „Florysta” z Zespołu Szkół
w Jaworze pod kierownictwem Pani Dyrektor Doroty
Subocz, którzy stworzyli przepiękne zielone ścianki
z naturalnych materiałów. Było bardzo EKO!
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Mechatronikiem być!
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze po raz
siedemnasty zaprosił uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, rodziców, nauczycieli placówek oświatowych
oraz wszystkich zainteresowanych na Targi Edukacyjne,
których celem jest m.in. prezentacja oferty i dorobku
szkół powiatu jaworskiego. Podczas wydarzenia odwiedzający mieli okazję zapoznać się z założeniami klasy
patronackiej Mercedes-Benz Manufacturing Poland
o profilu Mechatronik, która powstaje we współpracy
z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Klasa ruszy już od września tego
roku! Zajęcia praktyczne będą odbywać się w jaworskiej
fabryce pod okiem specjalistów MBMPL oraz w pracowniach PCKZiU, które spółka doposaży w nowoczesny
sprzęt dydaktyczny.

MBMPL na Targach
w Legnicy
Tegoroczne Legnickie Targi Edukacyjne odbyły się pod
hasłem „Legnica usuwa bariery do kariery”. Na wydarzeniu byli obecni przedstawiciele MBMPL, którzy podpowiadali jakie kierunki kształcenia wybrać, by swoją
przyszłość związać z branżą automotive. Targi odbyły
się 2 kwietnia i były kierowane do absolwentów szkół
gimnazjalnych i szkół podstawowych oraz ich rodziców.

Pobiegli i pomogli!
35 pracowników MBMPL – 7 zespołów po 5 osób –
znalazło się wśród 10 tys. reprezentantów różnych
firm z Dolnego Śląska, którzy wzięli udział w charytatywnej sztafecie na 25 km odbywającej się w ramach
Biegu Firmowego 2019. Celem wydarzenia były nie
tylko sportowe emocje, ale także wsparcie podopiecznych wrocławskiej Fundacji Everest. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie
dzieci.
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Ulica Gottlieba
Daimlera 5, nowy
adres na mapie Jawora
Nowo powstająca fabryka Mercedesa w Jaworze ma
własny adres: ulica Gottlieba Daimlera 5. Genialny
konstruktor i inżynier, jeden z założycieli firmy i marki,
przypomina o ponad 130-letniej historii motoryzacji.
Tabliczkę z nazwą i numerem ulicy zawiesił zespół
pracowników Mercedes-Benz Manufacturing Poland
z prezesem Andreasem Schenkelem na czele. Pod
adresem „Ulica Gottlieba Daimlera 5” powstają dwie
fabryki: silników konwencjonalnych i baterii elektrycznych do samochodów osobowych.

Frania Recykling
odwiedziła dzieci
w Jaworze
Ponad 450 uczniów ze szkół podstawowych z Jawora,
Męcinki, Bolkowa, Piotrowic, Targoszyna i Snowidzy
świętowało Dzień Dziecka z Mercedes-Benz Manufacturing Poland. Dwa dni, 3 widowiska, bajkowa kraina,
słoneczna pogoda i dziecięca radość - to idealne
warunki na naukę, jak troszczyć się o naszą planetę. Frania Recykling, Królewna Kroplewna, Babuszka
Mądruszka i prezydent Smołas na Stadionie Miejskim
w Jaworze śpiewali, tańczyli i jednocześnie opowiadali
uczniom o tym, dlaczego należy segregować śmieci
i dlaczego czyste powietrze jest tak ważne dla nas
wszystkich. Spółka MBMPL zadbała także o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Każdy
z nich otrzymał odblaskowe gadżety. Wiadomo, na
drodze trzeba błyszczeć.

Pod dobrą gwiazdą
31 maja na dachu jaworskiej fabryki zamontowano
gwiazdę Mercedesa.
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Girls GO Technology
oswajają technologię w…
Krakowie i Jaworze
26 kwietnia w ramach cyklu edukacyjnego „Girls GO
Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię”,
odbył się warsztat „Jak dogadać się z komputerem?
Programowanie”. Tym razem uczestniczki programu
zdobywały wiedzę w stolicy Małopolski!

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Jaworzanki przyjechały do Krakowa na zaproszenie
FabLab Małopolska. Krakowskie laboratorium nowoczesnej edukacji, to kreatywna przestrzeń dla
hobbystów, majsterkowiczów, modelarzy, architektów,
artystów i inżynierów, którzy wykorzystując dostępne
materiały i narzędzia mogą tworzyć prototypy urządzeń i wynalazków. Podczas warsztatów, pod okiem
eksperta firmy Indigobird, producenta innowacyjnego
oprogramowania Stabilis do zarządzania produkcją
(MES), dziewczyny uczyły się podstaw Python’a. To
jeden z najpopularniejszych języków programowania
na świecie, którego nazwa pochodzi nie tyle od węża
dusiciela, co od popularnej grupy komediowej Monty
Python. Ponadto testowały instalację środowiska
Python i PyCharm CE oraz obsługę plików tekstowych.
Dowiedziały się czym jest algorytm oraz co najważniejsze, stworzyły swój pierwszy samodzielny projekt
programistyczny.
W maju, tradycyjnie w Muzeum Regionalnym w Jaworze, odbył się przedostatni już warsztat poświęcony
tematyce HR. Dziewczyny dowiedziały się na nim jak
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, określić
predyspozycje zawodowe czy stworzyć dobre dokumenty aplikacyjne. Natomiast w czerwcu na uczestniczki czekał wirtualny spacer po inteligentnej fabryce
i „oswojenie” wraz ze specjalistami z Siemens Industry Polska, zagadnień związanych z cyfryzacją
i dygitalizacją produkcji.
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Druga edycja „Girls GO
Technology” zakończona!
16 uczestniczek, 6 miesięcy, 5 warsztatów tematycznych – druga edycja projektu „Girls GO Technology”
zainicjowanego przez Mercedes-Benz Manufacturing
Poland dobiegła końca. Kolejna grupa dziewczyn
z powiatu jaworskiego wspólnie ze specjalistami
z branży STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) oswajała technologię. 6 czerwca w Muzeum Regionalnym w Jaworze, 16 uczennic z dwóch
szkół: Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz z Zespołu Szkół
i Placówek w Bolkowie otrzymało certyfikaty ukończenia programu oraz upominki od Partnerów.
– Celem projektu jest nie tylko poszerzanie wiedzy
uczestniczek z zakresu nowych technologii, ale również
przełamywanie stereotypów i nauczenie dziewczyn
wiary we własne siły – podkreśliła Ewa Łabno-Falęcka,
Dyrektorka ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Projekt „Girls Go Technology, czyli dziewczyny
oswajają technologię” powstał w 2018 r. z inicjatywy
Mercedes-Benz Manufacturing Poland.
Partnerami drugiej edycji byli: IndigoBird/Stabilis,
Siemens Industry Polska, Geek Girls Carrots, WSSE
„INVEST-PARK”, Klaster Edukacyjny Invest in EDU,
Randstad Polska, Politechnika Wrocławska Wydział
Techniczno-Przyrodniczy oraz Seifert Polska.
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Menadżerka Mercedesa
wśród ekspertów
raportu „Kobiety piszą
przyszłość”
Dr Ewa Łabno-Falęcka
„Najważniejsze trendy
w mobilności odpowiadają
na problemy klimatyczne
(rosnąca temperatura,
zanieczyszczenie powietrza),
społeczne i ekonomiczne
(dostęp do mobilności),
demograficzne (starzenie się
społeczeństwa)
i infrastrukturalne (natężenie
ruchu, parkingi). Odpowiedzią
jest łączność pojazdu, kierowcy
i infrastruktury, współdzielenie,
elektromobilność
i jazda autonomiczna.”

Dr Ewa Łabno-Falęcka, znalazła się w grupie menadżerek, zaproszonych przez Stowarzyszenie Liderek w Biznesie Ladies First, do udziału w tworzeniu raportu „Kobiety
Piszą Przyszłość” Trendy w Nowych Technologiach. Dokument zawiera opinie ekspertów z różnych dziedzin na
temat zmian w obszarze nowych technologii i znaczenia
zaangażowania kobiet w proces wdrażania innowacji.
- Najważniejsze trendy w mobilności odpowiadają na
problemy klimatyczne (rosnąca temperatura, zanieczyszczenie powietrza), społeczne i ekonomiczne (dostęp do
mobilności), demograficzne (starzenie się społeczeństwa)
i infrastrukturalne (natężenie ruchu, parkingi). Odpowiedzią jest łączność pojazdu, kierowcy i infrastruktury,
współdzielenie, elektromobilność i jazda autonomiczna –
zaznaczyła w swojej wypowiedzi Dyrektorka Komunikacji
Marketingowej i Relacji Zewnętrznych Mercedes-Benz
Polska.
Całą wypowiedź można znaleźć w raporcie, pod
linkiem:
https://www.ladiesfirst.com.pl/raport-kobiety-pisza-przyszlosc/
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Pracownicy
MBMPL zdobywają
specjalistyczną wiedzę
Zanim rozpoczną prace montażowe i produkcyjne
w jaworskiej fabryce, pracownicy MBMPL przechodzą
szkolenia w różnych fabrykach Mercedes-Benz oraz
u dostawców maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane w jaworskiej fabryce. Wszystko po to, by
produkcja silników przebiegała sprawnie i była zgodna
ze standardami jakości spod znaku trójramiennej
gwiazdy.
Ostatnie tygodnie to intensywny czas dla zespołu,
który w jaworskiej fabryce będzie odpowiedzialny za
obróbkę. Pracownicy MBMPL odbyli szkolenia w zakładzie w Untertürkheim oraz firmach Heller, Gehring
i Zeiss. W fabryce Daimler zespół zdobywał wiedzę
teoretyczną i praktyczną w zakresie obsługi maszyn,
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programowania oraz technologii. Pracował także przy
liniach produkcyjnych, gdzie pod okiem kolegów
z Niemiec testował specjalistyczne narzędzia do wytwarzania powłoki Nanoslide, sprawdzał też skrzynie
korbowe na stacjach kontrolno-pomiarowych. Pracownicy MBMPL poznali także realia pracy w laboratorium
pomiarowym – każdy miał okazję spędzić tam cały
dzień, dzięki czemu nauczył się technologii pomiaru
maszynami współrzędnościowymi. Wiedza ta została
później pogłębiona o szkolenie w firmie Zeiss, gdzie
jaworscy specjaliści uczyli się mierzyć, programować
maszynę, czytać i sporządzać raporty. W firmie Heller
oraz Gehring zespół miał okazję przećwiczyć sytuacje
awaryjne oraz techniki ich eliminacji. Tego typu szkolenia pozwalają na bardziej świadome podejście do
procesu produkcyjnego, uczą radzenia sobie z problemami, które mogą pojawić się w codziennej pracy.
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Graz

Austria
Graz
W austriackiej fabryce w Graz powstają jedne
z najbardziej ikonicznych samochodów terenowych
w historii – Mercedesy G-klasa. Ich produkcja rozpoczęła się w 1979 roku, czyli 40 lat temu. Za projektowanie i nadzór nad produkcją seryjną Mercedes-Benz
klasy G odpowiada spółka Mercedes-Benz G GmbH,
w 100% należąca do Daimler AG.
Auta zjeżdżają z jednej linii produkcyjnej, a wiele
elementów składanych jest ręcznie. Doświadczeni
pracownicy fabryki, z których część pracuje tu od samego początku, przywiązują ogromną wagę do jakości
spod znaku Mercedes-Benz. Oprócz produkcji seryjnej, obiekt słynie z toru testowego położonego
w górach Schöckl. Co ciekawe, jeden testowy kilometr
przejechany na torze odpowiada rzeczywistej eksploatacji na trasie liczącej 50 km!

Czterdziestolatek z Graz
Historia Klasy G rozpoczęła się latem 1969 roku.
Daimler-Benz AG i austriacka firma Steyr-Daimler-Puch AG (dziś Magna Steyr) rozpoczęły
wówczas rozmowy na temat możliwej współpracy. Obaj producenci mieli w swojej ofercie pojazdy o doskonałych własnościach terenowych
– były to Mercedes-Benz Unimog oraz Puch
Haflinger i Puch Pinzgauer. W 1971 r. po raz
pierwszy sformułowano koncepcję wspólnego
zbudowania samochodu terenowego, a do porozumienia w zakresie wspólnego opracowania
lekkiego pojazdu terenowego doszło prawdopodobnie już na jesieni 1972 r. W kwietniu 1973 r.
powstał drewniany model auta, a w 1974 r.
przystąpiono do testów prototypu zdolnego do
jazdy po drogach. Seryjna produkcja pierwszej
„Gelendy” ruszyła w lutym 1979 r. wkrótce po
światowej premierze pojazdu. Odpowiadała za
nią spółka Geländefahrzeug Gesellschaft (GfG),
założona przez obie firmy w 1977 r.
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Nowości Mercedes Benz
na Poznań Motor Show
Tradycyjnie już, podczas największych targów motoryzacyjnych w Europie Środkowej Mercedes-Benz
Polska zaprezentował samochody, których dotąd nie
można było zobaczyć w Polsce. Największą atrakcją
stoiska były elektryczne modele sygnowane nową
marką produktowo-technologiczną EQ. Premierowo
pojawił się EQC, czyli pierwszy Mercedes wyłącznie
na prąd, elektryczne eVito oraz prototyp samochodu
bez kierowcy – autonomiczny smart vision EQ. Inne
„gorące” nowości to polskie premiery CLA Shooting
Brake, AMG GLE 53 4Matic+, Marco Polo Horizon
z odświeżonej rodziny Klasy V oraz najnowsze GLC.

Od 2022 r. smarty tylko
na prąd!
Pod koniec marca Daimler AG oraz chińska Grupa
Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) ogłosiły utworzenie spółki joint venture o proporcji udziałów 50/50.
Celem nowo powołanego podmiotu jest globalna
obsługa i rozwój marki smart w kierunku samochodów
wyłącznie elektrycznych. Sprzedaż nowych modeli
ruszy w 2022 r.

Mercedes-Benz doceniony
za promowanie
zrównoważonego
transportu
Firmy najbardziej zaangażowane w promocję zrównoważonego transportu w Polsce zostały nagrodzone
przez Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych
(ORPA). Nagrody wręczono w trakcie Kongresu MOVE
Mobility & Vehicles, odbywającego się w ramach
Poznań Motor Show 2019. Laureatów wskazali entuzjaści elektromobilności i nowoczesnych technologii,
czytelnicy portalu ORPA.PL, którego wydawcą jest
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA)
oraz respondenci ogólnopolskiego badania opinii.
Mercedes-Benz Polska została doceniona za działania
informacyjno-promocyjne, edukacyjne oraz marketingowe, które budują świadomość społeczną
w obszarze pojazdów elektrycznych.
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Powiększone Centrum
Logistyczne w Ołtarzewie
Pod koniec kwietnia w Ołtarzewie pod Warszawą
otwarto nową część Europejskiego Centrum Logistycznego (ELC) Mercedesa, która jest ponad 60%
większa od poprzedniej, oddanej do użytku w 2001
r. Powierzchnia obiektu wynosi 15 tys. m2, co odpowiada powierzchni około dwóch boisk piłkarskich. Na
uroczystej gali pojawili się managerowie i pracownicy
ELC, władze lokalne oraz partnerzy sieci dealerskiej
Mercedes-Benz. Centrum w Ołtarzewie zaopatruje
w oryginalne części zamienne sieć dealerską w Polsce,
na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii.

Elektryczna „srebrna
strzała” Mercedes-Benz
w Formule E
Podczas marcowych targów motoryzacyjnych w Genewie Mercedes-Benz prezentował nie tylko nowości
wśród aut seryjnych, ale i swoje wyścigowe maszyny
– w tym Mercedesa EQ Silver Arrow 01. To zapowiedź
pierwszego całkowicie elektrycznego bolidu, z którym zespół Mercedes-Benz EQ jeszcze w tym roku
wystartuje w szóstym sezonie Formuły E. Tym samym
Mercedes będzie jedynym producentem samochodów
na świecie, który weźmie udział zarówno w Formul 1,
jak i Formule E.

50 nowych autobusów
Citaro we Wrocławiu
W marcu zarząd MPK Wrocław i przedstawiciele firm
EvoBus Polska, w obecności prezydenta Wrocławia
Jacka Sutryka, podpisali umowę na dostawę 50
nowych autobusów Mercedes-Benz Citaro G. Pojazdy
spełniają najwyższe wymogi dotyczące norm emisji
spalin Euro 6, które aktualnie obowiązują na rynku
motoryzacyjnym. Nowe osiemnastometrowe, niskopodłogowe autobusy będą wyposażone w klimatyzację, bardzo bogaty system informacji pasażerskiej
z licznymi monitorami wewnątrz pojazdu, kasowniki
z funkcją biletomatu i płacenia kartą, a także porty
USB do ładowania smartfonów.
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…kiedy zadebiutował
NECAR, czyli wodorowy
Mercedes?
Daimler jest innowatorem nie tylko w systemach bezpieczeństwa, ale również w technologiach bezemisyjnej jazdy! 25 lat temu, w kwietniu 1994 r. koncern
zaprezentował „New Electric Car” – pierwszy na
świecie pojazd napędzany ogniwami paliwowymi,
które zamieniają wodór i tlen w wodę. Tak wytwarzana jest energia elektryczna napędzająca silnik elektryczny. W 2011 r. wystartowała pierwsza wyprawa
wodorowymi autami dookoła świata F-CELL World
Drive, które pokonały łącznie 30 tys. km.
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…ile lat ma trójramienna
gwiazda Mercedes-Benz?
110! Według zamysłu twórców ramiona gwiazdy symbolizować mają obecność marki na lądzie, w wodzie
i w powietrzu. Kolejne odsłony logotypu, aż do współczesnej wersji, można obejrzeć na wystawie „Jawor.
Nowy rozdział w historii Mercedes-Benz”
w Muzeum Regionalnym w Jaworze.

…że 170 lat temu urodziła
się Bertha Benz?

…które urodziny
obchodziłby w tym roku
Emil Jellinek?
Emil Jellinek, wiedeński biznesman, dyplomata i pasjonat rozwijającej się w XIX w. motoryzacji, urodził się
166 lat temu, 6 kwietnia 1853 r. To na jego zamówienie
powstał pierwszy nowoczesny samochód – Mercedes
35 HP o mocy 35 KM. Jellinek wystawił go w wyścigu,
wygrał, a potem zamówił kolejne 36, by móc je sprzedawać! Od 1902 roku wszystkie auta produkcji Daimlera noszą nazwę Mercedes – od imienia córki Jellinka.

Bertha Benz, pierwsza kobieta-automobilistka, urodziła się 3 maja 1849 r. Jako żona Karla Benza, wspierała go finansowo w skonstruowaniu pojazdu patentowego. Pierwsza także uwierzyła w jego sukces.
Chcąc pomóc w promocji automobilu, przejechała
nim dystans 106 km.

Kontakt z redakcją:
Renata Dworak e-mail: mbmpl@kawalekswiata.pl
Ewa Łabno-Falęcka e-mail: ewa.labno-falecka@daimler.com
www.mercedes-benz-jawor.com.pl
www.facebook.com/MercedesBenzManufacturingPoland

