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Branża Automotive
w Legnicy
Digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów
produkcyjnych, rozwiązania chmurowe, dobre praktyki
z zakresu utrzymania ruchu oraz logistyka wewnętrzna
w cyfrowej fabryce to główne zagadnienia tegorocznej
konferencji naukowo-technicznej AUTOMOTIVE, która
odbędzie się 26 i 27 września br. w Legnicy. Wydarzenie
pełni rolę branżowego forum dyskusyjnego, poświęconego tematom adaptacji najnowszych rozwiązań, a także
cyfryzacji i optymalizacji produkcji. Wzorem lat poprzednich w tegorocznej, piątej edycji, udział wezmą kluczowi
uczestnicy rynku: producenci samochodów, dostawcy
podzespołów oraz producenci maszyn. Mercedes Benz
Manufacturing Poland jest partnerem branżowym konferencji.
Więcej informacji: www.konferencja-automotive.pl
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Mechatronik
– zawód z przyszłością
W nowym roku szkolnym w Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego wystartuje klasa o kierunku
Mechatronik. Patronuje
jej spółka Mercedes-Benz
Manufacturing Poland.
Dlaczego warto rozwijać
się w tym kierunku? Czego nauczą się uczniowie?
Jak będzie wyglądało kształcenie? Na czym polega zaangażowanie spółki? O projekcie
opowiada jego Koordynatorka, Specjalistka HR w MBMPL
Paulina Gofran.
Skąd wziął się pomysł utworzenia klasy patronackiej w PCKZiU?
Mercedes-Benz Manufacturing Poland stawia przede
wszystkim na lokalną społeczność i współpracę
z lokalnymi szkołami. Chcielibyśmy, aby młodzi ludzie
z jaworskiego regionu mieli możliwość pracy w nowoczesnej fabryce. Klasa patronacka niesie ze sobą
szereg korzyści. Po 3 latach (tyle trwa nauka w szkole
branżowej) ścisłej współpracy szkoły i naszej firmy na
rynek pracy trafią absolwenci przygotowani do rozpoczęcia pracy w nowoczesnych działach produkcyjnych.
Dlaczego mechatronika? Co „przyszłościowego”
jest w tym zawodzie?
Mechatronika to dziedzina nauki i techniki związana
z tworzeniem i obsługą systemów maszyn i urządzeń.
Obejmuje takie obszary jak: mechanika, budowa
i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka oraz
elementy automatyki i robotyki. Nasi absolwenci
będą potrafili wykorzystywać zaawansowaną wiedzę

z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz
urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Zawód mechatronika idealnie wpisuje się w nasz
profil działalności. Automatyzacja procesów będzie
rozwijać się coraz szybciej i intensywniej. Myślę, że
po takim kierunku absolwenci znajdą pracę w niemal
każdej firmie produkcyjnej.
Rekrutacja jest już zamknięta, nauka rozpoczyna
się we wrześniu. Jak zachęcano uczniów i ich rodziców do aplikowania do nowo tworzonej klasy?
Opracowaliśmy kampanię w taki sposób, aby przebiegała wielotorowo. Przede wszystkim spotykaliśmy
się z uczniami ósmych klas podstawowych i trzecich
klas gimnazjum w szkołach w Jaworze i okolicznych
miejscowościach. Spotkaliśmy się również z rodzicami
uczniów. Spotkania te miały na celu przekazanie najważniejszych informacji dotyczących nowo powstającej klasy. Uczestniczyliśmy też jako partner w targach
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edukacyjnych na terenie PCKZiU. Mieliśmy swoje
stoisko również na dniu otwartym organizowanym
przez MBMPL. Dzięki takiej formie promocji kierunku
mieliśmy możliwość porozmawiać z każdym zainteresowanym i rozwiać wszelkie wątpliwości. W wersji papierowej i na naszej stronie FB publikowaliśmy również
plakaty i ulotki promocyjne.
Jakie pytania padały najczęściej? Czym interesowali się potencjalni kandydaci i ich rodzice?
Pytania były przeróżne, jednak najczęściej dotyczyły
możliwości późniejszego zatrudnienia.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Jak powstał program nauczania? Jak MBMPL
będzie uczestniczyło w edukacji uczniów?
Wraz z Marcinem Dziubkiem, który jest koordynatorem
projektu ze strony produkcji MBMPL oraz Tomaszem
Zwierzewem, nauczycielem praktycznej nauki zawodu
z PCKZiU, opracowaliśmy program, który spełnia zarówno wymagania stawiane przez szkołę jak i naszą spółkę.
Zależało nam, żeby absolwenci posiadali kwalifikacje
i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia współpracy
z fabryką.

Jakie są efekty rekrutacji? Jak liczna jest klasa?

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata, pierwszy rok
swojej nauki uczniowie spędzą w szkole. Poza zajęciami
teoretycznymi będą mieli również zajęcia praktyczne
w pracowniach, które zostaną doposażone przy pomocy
MBMPL. W drugiej klasie, poza zajęciami teoretycznymi
i praktycznymi w szkole, rozpoczną się praktyki w fabryce. Uczniowie poznają obszar produkcyjny i jakości.
W klasie trzeciej zwiększymy liczbę godzin spędzonych
w MBMPL. Rotując, uczniowie będą mieli okazję poznać
działy i wykonywać proste czynności m.in. montażowe.

Klasa liczy 30 uczniów. W pierwszej klasie patronackiej
MBMPL będą dwie dziewczyny!

Ponadto pomożemy w doposażeniu szkoły w sprzęt
i oprogramowanie, które używane będzie również

Rodzice często pytali też dlaczego rozpoczynamy
współpracę ze szkołą w Jaworze i czy będziemy otwierać inne klasy w regionie. Naszym zdaniem bardzo
ważna jest współpraca z lokalną społecznością i to
właśnie dlatego pierwsza klasa powstaje w Jaworze.
Bardzo byśmy chcieli otworzyć kolejne klasy, prowadzimy rozmowy na ten temat.
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w jaworskiej fabryce. Dzięki temu uczniowie będą
uczyli się tego, co zastosowane jest w produkcji
i podczas praktyk w MBMPL będą mogli wykorzystać
swoją wiedzę nabytą na zajęciach w szkole. Po zakończonych praktykach w naszej firmie każdy z uczniów
dostanie opinię opiekuna, tak aby w późniejszym życiu
zawodowym mógł ją wykorzystać.

Oczywiście! Po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego będą mieli możliwość aplikacji na stanowiska
dostępne na naszej stronie internetowej. Procesy
prowadzone są transparentnie, absolwent po wysłaniu swojej aplikacji będzie zaproszony na rozmowę
rekrutacyjną, jeśli przejdzie pozytywnie weryfikację
dokumentów.

Co jest największą wartością patronackiej klasy
MBMPL?

Czy w kolejnym roku szkolnym także powstanie
klasa patronacka MBMPL w PCKZiU?

To o czym mówiłam wcześniej, nasza klasa daje możliwość poznania zagadnień związanych z mechatroniką nie tylko w pracowniach praktycznej nauki zawodu.
Uczniowie będą mieli okazję pracować na realnej linii
produkcyjnej i mieć swój wkład w wyprodukowanie
silnika, który użyty będzie do pięknego, nowego
Mercedesa. Dodatkowo, w Jaworze zostaną wykorzystane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Nauka w fabryce 4.0. pozwoli uczniom rozwinąć
swoje umiejętności dzięki najnowszym systemom
produkcyjnym.

Tak, będzie kolejna edycja. Serdecznie zapraszamy
uczniów do współpracy z MBMPL. Wasza przyszłość
leży w Waszych rękach!

Czy absolwenci klasy znajdą zatrudnienie w jaworskiej fabryce?

Dziękujemy za rozmowę.
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Tworzymy dobry
zespół!
Tym razem w cyklu
„MBMPL rośnie w siłę”
prezentujemy Dział
Finansowy. O strukturze
i atmosferze pracy oraz
codziennych zadaniach
i wyzwaniach blisko
trzydziestoosobowego
zespołu opowiada
Dyrektor Finansowa
i członkini zarządu spółki
Aleksandra Łukasiak.
Tworzenie działu od początku, w nowo powstałej spółce to duże wyzwanie. Co – z perspektywy czasu – było najtrudniejsze?
Po kilkunastu latach pracy w dojrzałych organizacjach pewne rzeczy wydają się oczywiste. Gdy nagle
trzeba zacząć pracę od podstaw, kiedy jeszcze nie
ma pracowników, sprzętu, systemów i procedur, dla
dyrektora finansowego, również w roli osoby zarządzającej firmą, jest to dość trudna sytuacja. To uczy
pokory! Wymagania były ogromne, bo już za chwilę
mieliśmy stać się małą kopią naszego koncernu,
z pełnym zestawem procedur i polityk, a w niedalekiej perspektywie jedną z największych firm produkcyjnych w Polsce. Ta wizja, ta pewność, że tam się
znajdziemy, pomagała nam w codziennej pracy.
Jakie najważniejsze projekty będzie realizował
dział w najbliższych miesiącach?
Rozpoczęcie produkcji to zdecydowany numer jeden!
To po prostu musi działać. Ktoś mógłby się zdziwić
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rolą finansów w tym procesie, ale finanse i nasz system są zintegrowane z logistyką, produkcją i jakością
na każdym etapie: od zamówienia materiałów, po
przyjęcie ciężarówek, wycenę towaru gotowego, aż
po sprzedaż.
Poza tym ciągle elastycznie dopasowujemy się do
zmian w naszym otoczeniu i pozostaje to jednym
z naszych głównych wyzwań. Tak było np. z decyzją
o utworzeniu trzeciego zespołu, powołaniem stanowiska do szkoleń i wsparcia użytkowników systemu zakupowego, z projektami digitalizacji, z nową
inicjatywą wirtualnej recepcji i archiwizacji umów,
a od tego roku dokonaliśmy przesunięć w dziale,
by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie raportowe
w zakresie podatków. Polska stała się pionierem
wielu zmian w systemie podatkowym i niestety muszę poświęcić im tę uwagę, która mogłaby być lepiej
spożytkowana tam, gdzie tworzy się wartość firmy.
Kolejna rzecz to fabryka baterii do silników elektrycznych i hybrydowych. Dobry finansista to ten,
kto zna dobrze procesy i produkty firmy. Tu produkt
jest nowy i dlatego nie mogę się doczekać, by bliżej
się z jego specyfiką zapoznać.
Jakimi dotychczasowymi sukcesami i osiągnięciami działu chciałaby się Pani pochwalić?
Każdy z pracowników ma na swoim koncie osiągnięcia, trudno je wszystkie zliczyć. Z punktu widzenia
wsparcia biznesu ważne było zapewnienie finansowania naszej inwestycji. Powtarzamy ten proces
obecnie przy fabryce baterii. Przy okazji cieszę
się z naszego wkładu w biznes plan, który zachęcił
Daimlera do tej inwestycji w Polsce. Pierwsza kontrola z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
wystawiła dokumentacji naszej inwestycji ocenę
wzorową. Wspieraliśmy od strony finansowo-podatkowej podpisanie już kilkuset umów, często bardzo
skomplikowanych, na usługi budowlane, dostawę
maszyn i kilkuletnie usługi na obsługę fabryki. System księgowy koncernu został wdrożony, kolejne są
w stadium zaawansowanym. Planowanie kosztów
i raportowanie wyników chodzi „jak w zegarku”.
Zamknęliśmy też wszystkie opisy kontroli w ramach
systemu kontroli wewnętrznej. Audyt grupowy
zakończył się pozytywnie, zostaliśmy pochwaleni za
świetną współpracę, co cieszy mnie nawet bardziej
niż wyniki. Świadczy o tym, jak dobry zespół tworzymy. To dobra okazja, żeby podziękować całemu
zespołowi. Dziękuję za pomysły, szczerość i zaangażowanie w pracę!

Co wyróżnia Pani zespół?
Pozytywna atmosfera. Mimo „problemów wieku dziecięcego” możemy się śmiać razem, wspierać, dawać
konstruktywną informację zwrotną i uczyć nawzajem,
np. w ramach świetnej inicjatywy Lunch & Learn,
gdzie dzielimy się wiedzą w nieformalnym otoczeniu.
Dlaczego warto pracować w Dziale Finansowym
MBMPL?
Osoby, które na swoją ścieżkę zawodową wybierają
finanse, zwykle lubią wyzwania umysłowe, lubią też
mieć pełen obraz zależności w firmie i realny wpływ na
kierunek, w jakim firma podąża. Ciągle odpowiadają na
wiele pytań, a odpowiedzi trzeba często poszukać i to
podchodząc do danego zagadnienia na wiele sposobów. Czasem muszą coś odważnie zakwestionować.
Obecne czasy są jeszcze bardziej wymagające ze
względu na rosnącą zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność (tzw. VUCA – coraz częściej
spotykane dziś słowo). Ścieżka rozwoju finansów jawi
się więc tym bardziej ekscytująco, jako zachęta do
odkrycia i rozwinięcia swojego potencjału i wniesienia
istotnego wkładu. A gdzie można się najlepiej rozwijać,
jeśli nie w międzynarodowym koncernie, który jest
liderem wśród marek premium, zatrudnia ok. 300 tys.
pracowników na całym świecie i w zeszłym roku osiągnął obroty w wysokości 167 mld euro, czyli prawie
tyle, ile wynosi dwuletni budżet polskiego państwa?
Celem fabryki jest też praca na rzecz naszego regionu i dla „zielonego”, zdrowego życia, co godzimy
z zachowaniem konkurencyjności i zaufania klientów
do wysokiej jakości naszych produktów. To między
innymi pracownicy finansów nadają sens i kierunek,
w jakim pójdziemy. Przychodźcie z pomysłami. Kształtujcie tę firmę tak, byście byli z niej i z siebie dumni,
teraz i za 20 lat.
Jaki jest preferowany profil kandydata lub kandydatki do Działu Finansowego?
Są kryteria, które zawsze zamieszczamy w ogłoszeniach,
w tym tak ważne w finansach predyspozycje analityczne, umiejętność łączenia faktów, wyciągania wniosków,
rzetelność i dyscyplina. Na rozmowie zwracam uwagę
na motywację i zaangażowanie kandydata, a także
nastawienie na współpracę i pozytywną komunikację.
Na ten moment niestety nie prowadzimy rekrutacji, ale
zachęcam np. do aplikowania do działu prawnego na
stanowisko specjalisty od prawa podatkowego.
Dziękujemy za rozmowę.
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Obecnie w Dziale Finansowym pracuje już 28 osób.
Struktura obejmuje 3 zespoły: księgowość, controlling i dział procesów i modeli biznesowych.
Księgowość sporządza sprawozdania finansowe
według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Podstawową automatyzację procesów
księgowych zapewnia centrum usług wspólnych
należące do grupy oraz system SAP. Dodatkowo
księgowe i księgowi prowadzą ambitne projekty np.
wdrażają platformę do faktur elektronicznych czy
self-billing (tzw. samofakturowanie) dla faktur materiałowych. Zespół pracuje także nad narzędziem
do znakowania i inwentaryzacji środków trwałych,
w szczególności licznych maszyn produkcyjnych.
Dział controllingu zajmuje się kontrolą kosztów
i ustalaniem cen sprzedaży. Również i tu nie brakuje
wyzwań. Pierwszym z nich była np. próba ujednolicenia i przyspieszenia planowania i raportowania.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Zespół wyszedł więc z inicjatywą zintegrowanego systemu baz danych i od początku prowadzi ten projekt samodzielnie. O ich sukcesie
świadczy to, że zainteresowanie adaptacją tego
rozwiązania na swoje potrzeby zgłaszają już
inne fabryki grupy Daimler.
Trzeci to dział ds. procesów i modeli biznesowych, który wyewoluował na bazie dotychczasowych doświadczeń i potrzeb. Specjaliści
wspierają pozostałe zespoły przy tworzeniu
opisów procesów, instrukcji, koordynują niektóre
z wymienionych wyżej projektów, a także szkolą
pracowników firmy z procesu zakupowego i zarządzają systemem kontroli wewnętrznej, gdzie
zadania kontrolne leżą też po stronie innych
działów spółki. Dodatkowo, w zespole wydzielone zostały procesy związane z finansowaniem,
obsługą bankową i planowaniem cash flow.
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She’s Mercedes to rubryka, w której będziemy prezentować Kobiety MBMPL – pracownice, które podjęły wyzwanie rozwoju w Przemyśle 4.0, doskonale
łącząc obowiązki zawodowe z życiem prywatnym
i pasjami. W tym numerze o zawodowym spełnieniu i codziennych zadaniach opowiada Monika
Bogucka, Project Start-up Support Specialist.

„Mam 25 lat, jestem absolwentką Wydziału Architektury
Politechniki Wrocławskiej i pierwszą kobietą z MBMPL
na budowie fabryk silników i baterii w Jaworze. Pracuję
w Dziale Produkcji, ale przez ostatni rok wspierałam
Factory Planning ze Stuttgartu, współpracując m.in.

z architektami przy tworzeniu designu wnętrz i krajobrazu. Moja codzienna praca polegała na kontroli finansów
projektu, uczestniczeniu w złożonych negocjacjach
z wykonawcami oraz kontaktach z lokalnymi urzędami
w zakresie czynności wymaganych przez prawo budowlane. Bezpośrednio współpracowałam z kierownikiem
budowy i głównym specjalistą BHP, codziennie mierząc
się z szybkim tempem pracy oraz nieoczekiwanymi
zmianami jakie niesie budowa. W mojej pracy trafiają do
mnie sprawy skomplikowane, wymagające natychmia-

SHE’S MERCEDES | 9

stowego reagowania, np. koordynacja montażu gwiazdy
Mercedes-Benz, zdobycie pozwolenia na budowę, reprezentowanie budowy przed zewnętrznymi partnerami”.
Monika obecnie współtworzy projekt budowy fabryki
baterii. W nowej roli Project Start-up Support Specialist
reprezentuje MBMPL jako użytkownika przed pozostałymi partnerami projektu - planerami, wykonawcami oraz
przede wszystkim dba o interesy MBMPL przy przygotowaniach związanych z uruchomieniem fabryki. Specyfika pracy na budowie oraz zarządzanie projektami wymaga wytrwałości, charakteru i odporności psychicznej.
To praca w środowisku zdominowanym przez mężczyzn,
w dynamicznie zmieniających się okolicznościach. Monika dąży do wyznaczonych celów dzięki zaangażowaniu
i konsekwencji. Zaraża i fascynuje innych swoją energią,
stawiając pomoc innym jako priorytet. Koleżeńskie podejście i odpowiedzialność są niezwykle ważne szczególnie w nowoczesnym świecie biznesu. Mimo dużej
intensywności obowiązków zawodowych, Monika stara
się zachować „work-life balance”, znajdując czas i chęci
na rozwój, uczestniczenie w eventach oraz hobby, jakim
jest gra w tenisa i żeglarstwo.
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Budowa fabryki
baterii elektrycznych
Mercedesa nabiera
tempa!
Zaledwie sześć miesięcy od ogłoszenia decyzji o drugiej inwestycji Mercedes w Polsce – fabryce baterii
elektrycznych w Jaworze – pod koniec czerwca na terenie budowy postawiono pierwsze elementy konstrukcyjne, czyli podpory pod halę produkcyjno-montażową.
Seryjna produkcja baterii do pojazdów z rodziny EQ
rozpocznie się tu na początku kolejnej dekady.
Do 2022 r. koncern Daimler planuje elektryfikację
całego portfolio Mercedesa. Zaoferuje klientom
różne wersje pojazdów z napędem elektrycznym i to
w każdym segmencie. Akumulatory do tych pojazdów,
zarówno hybrydowych, jak i czysto elektrycznych,
będą produkowane m.in. w fabryce w Jaworze, która
stanie się ważną częścią globalnej sieci produkcji
baterii elektrycznych.
Podobnie jak budowana fabryka silników, nowo
powstający zakład będzie zaopatrywany w energię
odnawialną, zostaną w nim także wykorzystane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Laureaci konkursu Eko
Gwiazda/edycja Jawor
w Stuttgarcie
„Breath of the future” to tytuł filmu, który zwyciężył
w tegorocznym konkursie ekologicznym Eko Gwiazda/
edycja Jawor. Jego twórcy, Karolina Maślej i Damian
Mejor, z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy-Henrykówka, 9-10 czerwca mieli
okazję cieszyć się swoją wygraną.
Laureaci zwiedzili m.in. Muzeum Mercedes-Benz oraz
Stuttgart – miasto będące siedzibą koncernu Daimler.
Eko Gwiazda to konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatów: jaworskiego, legnickiego, świdnickiego i wałbrzyskiego, który ma za zadanie propagowanie
wśród młodzieży postaw proekologicznych. Tegorocznym zadaniem było nakręcenie krótkiego filmu na temat
sposobów poprawy jakości powietrza w regionie.
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Ponadczasowa
elegancja
Ponad 40 zabytkowych Mercedesów zaprezentowało się 22 czerwca br. w Jaworze podczas Konkursu
Elegancji. Jury w składzie: Andreas Shenkel (CEO
Mercedes-Benz Manufacturing Poland), Emilian Bera
(Burmistrz Miasta Jawora), Andrzej Giera (Prezes
Jaworskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji)
oraz Joanna Piotrowicz-Dębicka (Dyrektor Jaworskiego
Ośrodka Kultury) nagradzało najpiękniejsze samochody i stroje z danej epoki.

MERCEDES-BENZ W JAWORZE | 11

Wydarzenie było częścią oficjalnego programu Zlotu
StarDrive Poland 2019 organizowanego po raz osiemnasty przez Klub Zabytkowych Mercedesów Polska.
Samochody można było podziwiać w Ośrodku Wypoczynkowym Jawornik. Zlot był doskonałą okazją do
spotkania wielu entuzjastów zabytkowej motoryzacji.
Andreas Zawesky, dyrektor Działu Jakości MBMPL, pojawił się na wydarzeniu razem ze swoim tatą Wolfgangiem, z którym dzieli pasję do zabytkowych Mercedesów. Trasę rajdu przejechali Mercedesem R107, który
specjalnie na tę okazję został sprowadzony z Niemiec.
W Jaworze zaprezentowano także Mercedesa W126,
którego pierwszym i jedynym właścicielem był światowej sławy pisarz Stanisław Lem.
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2nd life @MBMPL
Zespół Działu Jakości i Działu Produkcji Mercedes-Benz
Manufacturing Poland przeprowadził kompleksową
renowację Mercedesa W201 z 1989 roku, zakupionego
przez spółkę w ramach projektu „2nd life @MBMPL”.
Prace nad odrestaurowaniem pojazdu trwały 3 tygodnie. W tym czasie usunięto rdzę, wymieniono przednią
szybę, drążek kierowniczy, sprawdzono silnik. Odnowiony Mercedes W201 po raz pierwszy został publicznie
zaprezentowany podczas Konkursu Elegancji XVIII Zlotu
Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska StarDrive
Poland 2019.
Mercedes W201 będzie częścią firmowej floty samochodowej MBMPL.
Dane techniczne
Model: Mercedes-Benz 190E 2.0 W201
Data produkcji: 1989
Pojemność silnika: 1996 cm³
Moc: 118 Km Prędkość maksymalna: 190 km/h
Waga: 1170 kg Wyposażenie: ABS, katalizator

Helikopter w Jaworze
W lipcu na terenie budowy fabryki MBMPL pojawił
się helikopter. Bez niego trudno byłoby ustawić na
dachu fabryki dwa elementy systemu wentylacji
– kominy o wadze 1300 kg i długości 7,5 m każdy.
Dzięki nim będzie możliwe odprowadzanie ciepłego
powietrza wytwarzanego przez maszyny produkcyjno-montażowe.
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Pawilon Jakości
w jaworskiej fabryce
23 lipca na terenie fabryki w Jaworze otworzyliśmy Pawilon Jakości. W uroczystości wziął udział Peter Bleyhl
- Director Quality Management Powertrain – Daimler
AG. Pawilon będzie nowoczesnym, cyfrowym centrum
szkoleniowym, które ma za zadanie uświadamiać
pracownikom jak duże znaczenie dla Mercedesa ma
jakość jego produktów.
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Czy wiesz, że…
… kabiny do hot testów przyjechały do Jawora
w zeszłym roku z Erfurtu w Niemczech, gdzie są
produkowane? Cztery stalowe kontenery mają
po 11 metrów długości, 5,5 metra szerokości
oraz ponad 4 metry wysokości. Ze względu na
swoje wymiary, do ich transportu zostały użyte
specjalnie przystosowane do tego celu samochody, które nie mają podwozia, a podczas jazdy
zajmują aż dwa pasy ruchu. Transport autostradą
A4 odbywał się wyłącznie w nocy, co pozwoliło
na zminimalizowanie utrudnień. Jednorazowo do
Jawora przywieziono dwie kabiny – po ich dostarczeniu auta wróciły tą samą trasą do Niemiec po
kolejne.

Uff, jak gorąco!
Czym jest hot test? To symulacja pracy silnika w samochodzie. W jaworskiej fabryce, na samym końcu
hali nr 3, umiejscowione są 4 kabiny przygotowane
do regularnego przeprowadzania takich symulacji.
Stanowiska przygotowane są do sprawdzania silników benzynowych oraz wysokoprężnych o różnych
pojemnościach i mocach do 600 kW. Krótka wersja
testu (hot test) trwa około 15 minut, natomiast długa
(Güsi) nawet do 4 godzin. Dzięki kamerom i wielu
czujnikom specjaliści MBMPL mają możliwość stałego
monitorowania parametrów silnika. Przy codziennym
użytkowaniu samochodu nie zawsze jest okazja do
wykorzystania jego pełnej mocy. Podczas testu nawet
przez pół godziny silnik poddawany jest maksymalnym obciążeniom. Dotychczas przetestowano silnik
OM654q (140 kW) oraz M264 (190 kW). Jak sama
nazwa wskazuje, na „hot teście” może być naprawdę
gorąco, bo temperatura spalin osiąga niemal 900oC!
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Fabryki w sieci
produkcyjnej samochodów
osobowych Mercedes-Benz
Cars Operations
East London
Fabryka w East London znajduje się w południowoafrykańskiej prowincji Eastern Cape i jest częścią
globalnej sieci produkcyjnej klasy C, której wiodącym
zakładem jest Brema. Sieć obejmuje również fabrykę
Mercedes-Benz w Tuscaloosa w USA oraz zakład joint
venture BBAC w Pekinie. Zakład w RPA produkuje modele klasy C przeznaczone zarówno na rynki z ruchem
prawo- jak i lewostronnym. Od 2014 r. z linii produkcyjnej zjeżdża czwarta generacja klasy C o największej pojemności, od 2016 r. – sedan klasy C w wersji
hybrydowej typu plug-in.
Fabryka istnieje od 1948 r. Od 1984 r. zarządza nią
spółka Mercedes-Benz of South Africa (MBSA).
Obecnie zakład w East London zatrudnia ponad 3 tys.
pracowników.

FABRYKI MERCEDES-BENZ | 15

East London
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„MercedesMe” debiutuje
w wersji mobilnej
Polska edycja „MercedesMe” - firmowego magazynu
Mercedes-Benz - w wersji papierowej ma już 18 lat.
Teraz debiutuje w wersji mobilnej na smartfony i tablety! „MercedesMe” prezentuje świat marki i jednocześnie jest cennym źródłem informacji o pasjach,
trendach i stylu życia. Na jego łamach znajdziecie
także informacje z jaworskiej fabryki.
Aplikację Mercedes-Benz Magazines można pobrać:
• dla urządzeń Apple – pod adresem https://apps.
apple.com/pl/app/mercedes-benz-magazine/
id386312307?l=pl
• dla urządzeń opartych na systemie Android – pod
adresem https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.daimler.magazine.android

Mercedes wciąż
na podium
Po pierwszych sześciu miesiącach roku Mercedes-Benz
nadal jest liderem wśród marek samochodów premium
w wysoce konkurencyjnym, globalnym otoczeniu i to
mimo trwających wymian modeli. Od stycznia do czerwca producent przekazał klientom 1 134 729 samochodów (-4,6%). Spadek sprzedaży jednostkowej w pierwszej połowie roku nastąpił głównie ze względu na
trwające wymiany modeli w segmencie SUV-ów, a więc
o największym wolumenie. W pierwszej połowie roku
Mercedes-Benz utrzymał wiodącą pozycję w segmencie
premium na rynkach takich jak: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Portugalia, Szwecja, Dania, Finlandia, Czechy, Luksemburg, Grecja, Korea Południowa,
Japonia, Australia i Kanada. We Francji, Hiszpanii, Polsce
i Danii ustanowił nowe rekordy sprzedaży jednostkowej.
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Mercedes-Benz Polska
z nowym prezesem
1 lipca br. stery w Mercedes-Benz Polska objął
Wolfgang Karl Bremm. Jest z wykształcenia inżynierem-mechanikiem; ukończył politechnikę Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH)
w Akwizgranie, a kwalifikacje managerskie doskonalił
na uniwersytetach w Finlandii i Francji (dyplom MBA).
Do koncernu Daimler AG dołączył w 1997 r., przeszedł
przez wiele szczebli i stanowisk, m.in. w dziale pojazdów ciężarowych, obsługi posprzedażnej i zarządzania
produktem (portfel produktowy Klasy C, E-Coupe/Cabrio). W latach 2013-2016 był prezesem zarządu Mercedes-Benz w Luksemburgu. Zarządzając 600-osobowym zespołem w ciągu 3 lat podwoił rentowność
spółki. W 2016 roku objął stanowisko dyrektora ds.
strategicznego zarządzania produktami, usług wspólnych i badań rynku. W tej funkcji był odpowiedzialny
za koncepcję i wprowadzenie najnowszego systemu
informacyjno-rozrywkowego MBUX.

Razem na rzecz
zautomatyzowanej jazdy
Daimler AG i BMW Group rozpoczęły współpracę
w zakresie zautomatyzowanej jazdy: w lipcu
przedstawiciele obu firm podpisali umowę
o długofalowej, strategicznej kooperacji dotyczącej
wspólnego opracowania kolejnej generacji rozwiązań
technicznych dla systemów wspomagania kierowcy,
zautomatyzowanej jazdy drogami szybkiego ruchu
oraz autonomicznego parkowania (wszystko do
poziomu 4. SAE). Ponadto planowane są dalsze
rozmowy na temat rozszerzenia współpracy na wyższe
poziomy automatyzacji dla obszarów zurbanizowanych
i centrów miast. Podkreśla to długoterminowy i trwały
charakter przedsięwzięcia, które obejmie skalowalną
platformę dla zautomatyzowanej jazdy. Niewyłączna
współpraca jest otwarta także na innych producentów
OEM i partnerów technologicznych, a jej wyniki – na
podstawie licencji – będą udostępniane innym
producentom OEM.
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Elektryczny Mercedes
wjeżdża na polskie drogi
Mercedes-Benz EQC (zużycie energii elektrycznej
w cyklu łączonym: 22,3-25,0 kWh/100 km; emisja
CO2 w cyklu łączonym: 0 g/km) jest już dostępny
w sprzedaży. EQC powstaje w fabryce Mercedes-Benz
w Bremie, a jego budowę można elastycznie zintegrować z bieżącą produkcją seryjną pojazdów z silnikiem
spalinowym lub napędem hybrydowym. Wysokie
standardy produkcji Mercedes-Benz zapewniają więc
najwyższą jakość wszystkich modeli. Jako pionier w zakresie strategii CASE, nowy EQC 400 4MATIC oferuje
bogate wyposażenie standardowe i atrakcyjne usługi.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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…w jakim samochodzie
po raz pierwszy
zastosowano
bezpośredni wtrysk
paliwa?
Mechaniczny wtrysk paliwa firmy Bosch po raz pierwszy
zastosowano w debiutującym w 1954 r. kultowym modelu 300 SL Gullwing (W 198 I). Wcześniej bezpośredni
wtrysk paliwa stosowano wyłącznie w autach wyścigowych, takich jak W 196 oraz w lotnictwie.

…kiedy powstał pierwszy …kiedy zadebiutowały
pięciocylindrowy
strefy kontrolowanego
silnik wysokoprężny? zgniotu?
45 lat temu, w 1974 r., w Mercedesie 240 D 3.0
(W 114/115). Pierwszym silnikiem wysokoprężnym,
w którym zastosowano pięć cylindrów był OM 617 D 30.
Jednostka powstała w celu uzyskania większej mocy. Wykorzystywane do tej pory silniki wysokoprężne, mimo ich
ekonomiczności, miały bowiem poważną wadę – brak
dynamiki.

W 1959 r., czyli 60 lat temu. Po raz pierwszy zastosowano je w Klasie S serii W 111/112. Zaprojektowane przez
Bélę Barényiego strefy zgniotu z przodu i z tyłu pojazdu
pochłaniały siłę uderzenia, co pozwalało zachować
kabinę pasażerską w stanie nienaruszonym. Obecnie
strefy kontrolowanego zgniotu są stosowane w każdym
produkowanym samochodzie na świecie.
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