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Na fabryce Mercedes-Benz w Jaworze
zawisła wiecha. Koncern ogłasza zwiększenie
zatrudnienia
Mercedes-Benz Cars świętował kolejny etap budowy
fabryki silników w Polsce – 22 czerwca na ukończonej
hali produkcyjno-montażowej zawisła wiecha w
kształcie trójramiennej gwiazdy. W uroczystości
uczestniczyli m.in. Jadwiga Emilewicz, Minister
Przedsiębiorczości i Technologii, Markus Schäfer,
Członek Zarządu Mercedes-Benz Cars ds. produkcji
i łańcucha dostaw, Frank Deiß, szef produkcji
zespołów napędowych Mercedes-Benz Cars, Rainer
Ruess, szef ds. planowania produkcji Mercedes-Benz
Cars, dr Andreas Schenkel, CEO Mercedes-Benz
Manufacturing Poland, a także wielu gości ze świata
biznesu, polityki, nauki i kultury.

Koncern podjął decyzję o utworzeniu dodatkowych
500 miejsc pracy, która jest odpowiedzią na wciąż
rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane
technologicznie czterocylindrowe jednostki napędowe.
– W naszej fabryce, neutralnej pod względem emisji
CO2, będziemy produkować supernowoczesne, wysoce
efektywne silniki do pojazdów hybrydowych
i samochodów osobowych z napędem konwencjonalnym.
Budowa tego zakładu jest inwestycją w przyszłość
i stanowi kamień milowy na drodze do mobilności jutra.
To silny sygnał naszego zaangażowania w lokalizację
oraz przyjaźń polsko-niemiecką. – powiedział Markus
Schäfer, Członek Zarządu Mercedes-Benz Cars ds.
produkcji i łańcucha dostaw.
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Powierzchnia produkcyjna obiektu wynosi 180 000 m²,
czyli o 40 000 m² więcej niż pierwotnie planowano,
a zakłady mieszczą się na terenie liczącym 50 hektarów.
Fabryka zatrudni ponad 1000 osób, co pozwoli
firmie zwiększyć moce produkcyjne globalnej sieci
Mercedes-Benz Cars.
Jadwiga Emilewicz: – Branża motoryzacyjna jest
kluczową gałęzią polskiego przemysłu i dlatego bardzo
dobrze się stało, że firma o tak długiej tradycji
i prestiżu zdecydowała się na uruchomienie produkcji
silników w naszym kraju. Mówi się, że silnik jest sercem
samochodu. Wkrótce duża część serc niemieckich
samochodów będzie pochodziła z Polski. Inwestycja
Daimler AG z pewnością przyczynia się do wzmocnienia
stosunków handlowych między Polską a Niemcami.
Jest to również dobra podstawa do wspólnych działań
na rzecz rozwoju technologii motoryzacyjnej.
Fabryka w Jaworze, jako jedna z pierwszych, będzie
neutralna pod względem emisji CO2. 100 procent
użytkowanej energii elektrycznej będzie pochodzić
z odnawialnych źródeł.

– Jawor będzie naszym punktem odniesienia
w zakresie „zielonej”, zaawansowanej technologicznie
produkcji. Dodatkowe wyzwanie stanowi przeniesienie
tych samych rozwiązań do fabryk, które w naszej
sieci produkcyjnej układów napędowych istnieją od
dawna. Naszym celem jest, jak najszersze wdrożenie
przetestowanych w Jaworze rozwiązań.– podkreślił
Frank Deiß, szef produkcji zespołów napędowych
Mercedes-Benz Cars.
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W procesie produkcji będą stosowane elementy
Przemysłu 4.0, takie jak system zarządzania
informacjami w czasie rzeczywistym czy cyfrowe
zarządzanie halą produkcyjną. Do transportu
materiałów będą wykorzystywane zdalne systemy,
których status można na bieżąco rejestrować i śledzić
za pomocą komunikacji bezprzewodowej RFID (Radio
Frequency Identification). Plany zakładają również
wykorzystanie AR (rozszerzonej rzeczywistości)
i analiz Big Data, które mają wspierać pracowników
w trakcie produkcji i montażu. Kolejny cel to
eliminacja papierowej dokumentacji w obszarach
produkcji oraz administracji.
– W naszej nowej fabryce silników w Jaworze będziemy
wyznaczać standardy w dziedzinie Przemysłu 4.0.
Zaowocuje to wydajnymi i elastycznymi procesami
produkcyjnymi oraz ergonomicznymi miejscami pracy –
powiedział dr Andreas Schenkel.
– Doskonale układa się nam współpraca z polskimi
politykami i władzami lokalnymi, generalnymi
wykonawcami oraz z naszymi kompetentnymi,
zmotywowanymi pracownikami, zarówno w Polsce jak
i w Niemczech. Obecnie na terenie obiektu pracuje

aż 900 osób. Wszystko po to, by już w 2019 roku
rozpocząć produkcję wysoce efektywnych i najlepszych
jakościowo silników Mercedes-Benz – dodaje CEO
Mercedes-Benz Manufacturing Poland.
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Na budowie praca wre!
Tegoroczna wiosna rozpieszczała nas słońcem
i wysokimi temperaturami. To sprzyjało tempu prac na
budowie jaworskiej fabryki. Kształtów nabiera
największy budynek kompleksu fabrycznego –
nowoczesna hala produkcyjno-montażowa, której
budowa rozpoczęła się w lutym. Zgodnie z planem
obiekt ma być gotowy jesienią, wtedy też rozpocznie
się montaż sprzętu. Za prace odpowiedzialne
jest konsorcjum firm STRABAG, TKT Engineering
i Elektromontaż-Poznań.
Równolegle prowadzone są prace związane
z wykonaniem budynków technicznych:
energetycznego i składowania odpadów. Wykonawcą
obiektów jest konsorcjum firm Warbud SA i Electra
M&E Polska Sp. z o. o. W pierwszym budynku
zostaną zamontowane instalacje dostarczające media
dla całego kompleksu fabrycznego. Znajdą się tu
pomieszczenia central klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
sprężarek i agregatów chłodniczych, generatorów,
strefa uzdatniania wody, sterownie i rozdzielnie
średniego napięcia, stacja transformatorowa,
pomieszczenia kompresorów, trafostacje, rozdzielnie
elektryczne średniego napięcia oraz pomieszczenia
obsługi technicznej. Na dachu będą zamontowane
urządzenia wentylacyjne. Główna część drugiego
z budynków będzie przeznaczona na składowanie
odpadów i ich sortowanie. Znajdzie się tu również hala
na sprzęt do utrzymania terenu wraz
z pomieszczeniami socjalno-biurowymi dla personelu,
a także magazyn oraz pompownia instalacji
tryskaczowej i hydrantowej. Po wschodniej stronie
budynku, na potrzeby instalacji oraz sieci
wodociągowej i przeciwpożarowej, zostaną
zamontowane zbiorniki wody.
Kolejnym etapem projektu będzie budowa stołówki
oraz bram wjazdowych. Obecnie trwają prace
związane ze sfinalizowaniem przetargu na wybór
wykonawcy.

Bezpieczeństwo przede
wszystkim
Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy przypadającego na 28 kwietnia, na
terenie budowy fabryki silników w Jaworze odbyło
się wyjątkowe spotkanie, w którym uczestniczyli
przedstawiciele Mercedes-Benz Manufacturing
Poland, reprezentanci głównych wykonawców
inwestycji i inspektorzy Państwowej Inspekcji
Pracy. Wszyscy zebrani uczestniczyli w godzinnym
obchodzie całego terenu budowy, który pozwolił im
w naoczny sposób zapoznać się z zakresem robót
przy każdej części inwestycji. Następnie kierownik
budowy, Andrzej Glinka, przedstawił obecny status
prac i funkcjonowania podmiotów na terenie budowy,
a koordynator BHP, Tomasz Koncewicz, omówił
kluczowe aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas swojej prezentacji inspektorzy PIP poruszyli
natomiast kwestie ogólnego bezpieczeństwa na
budowach w Polsce oraz legalności zatrudniania
pracowników.
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Terminy, koszty i jakość
Rozmowa z Juergenem Wagnerem, odpowiedzialnym za zarządzanie
i planowanie budowy fabryki Mercedes-Benz w Jaworze, Daimler AG.

Czym zajmuje się Pan w koncernie Daimler?
Jestem odpowiedzialny za szeroko pojętą tematykę
zarządzania projektowego, które obejmuje wiele
różnych obszarów. Najważniejsze są tu: dotrzymanie
terminów, kontrola kosztów i optymalna jakość. Moim
zadaniem jest dbanie o to, by w każdym projekcie
wszystkie te elementy w najwyższym stopniu
odpowiadały przyjętym założeniom.
Jakie są Pana obowiązki związane z budową
fabryki w Jaworze?
Jestem managerem projektu, wspieram lidera projektu
i jestem partnerem władz lokalnych. Przedsięwzięcie
takiego kalibru nie byłoby oczywiście możliwe do
zrealizowania bez dobrego, doświadczonego zespołu.
Właśnie taką załogę udało nam się już zgromadzić przy
budowie fabryki Mercedesa w Jaworze. Obecnie to
ponad 80 osób, do końca roku będzie ich ponad 200.

Wszystkie fabryki Daimler powstają i działają
według tych samych standardów. Czym się one
charakteryzują?
To bardzo szeroki temat. Najprościej rzecz ujmując,
działamy zgodnie z mottem „The Best or nothing”,
które jest hasłem naszej marki i kwintesencją
wieloletniego doświadczenia, wiedzy i najlepszych
praktyk. Wspólnym mianownikiem podejmowanych
przez nas decyzji jest dążenie do jak największej
efektywności. Dzięki uniwersalnym standardom
możemy na przykład na całym świecie korzystać
z tych samych specyfikacji technicznych
w dokumentach przetargowych, co zwiększa
efektywność już na etapie planowania wstępnego
i pomaga opiniować ofertę generalnego wykonawcy.

Czy to pierwsza fabryka koncernu Daimler, czy
też prowadził Pan wcześniej tego typu projekty?
Mam już 22 lata doświadczenia zawodowego
w projektach związanych z planowaniem i budową
zakładów produkcyjnych. Swoje pierwsze kroki
stawiałem w przemyśle chemicznym. Potem
pracowałem dla fabryk Mercedesa w Sindelfingen
i Untertürkheim, gdzie realizowałem projekty związane
z takimi innowacjami jak 4-cylindrowy silnik diesla OM
651 czy Mercedes Klasy E (W 213). Towarzyszyłem
koncernowi w ekspansji w Brazylii, a teraz mam
przyjemność współtworzyć kolejny rozdział w historii
koncernu w Jaworze.

Na jakim etapie jest budowa fabryki? Co było
dotychczas największym wyzwaniem?
Obecnie jesteśmy na etapie prac instalacyjnych
i konstrukcyjnych. Po ich zakończeniu przejdziemy
do prac wykończeniowych i wyposażania obiektów.
Mimo wielu przeszkód, jak zła pogoda czy silny wiatr,
postępy prac są dobre. Zapraszam na stronę www.
mercedes-benz-jawor.com.pl i na profil Mercedes-Benz
Manufacturing Poland na FB, gdzie regularnie
publikujemy wieści z naszej budowy. Wracając
do wyzwań. Oprócz warunków atmosferycznych,
największym wyzwaniem – i priorytetem – jest
zawsze bezpieczeństwo wszystkich pracowników,
skompletowanie kompetentnych ekip wykonawczych
czy dostawy sprzętu. Na szczęście współpracujemy
z niezawodnymi partnerami i wspólnie „dajemy radę”.

Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?
To, że każdy projekt jest inny. Różnice kulturowe, język,
system prawny i odmienne przepisy stanowią nie lada
wyzwanie. Tu z pomocą przychodzą standardy
i metodyczne postępowanie według sprawdzonych
zasad.

Co będzie kolejnym „kamieniem milowym”
w projekcie?
Teraz najważniejsze jest dokończenie budowy hali
nr 3 – największego budynku jaworskiej fabryki –
oraz postawienie centrum energetycznego, gdzie
zamontowane zostaną instalacje odpowiedzialne
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za elektryczność, wodę i ogrzewanie w całym
kompleksie.
Jak ocenia Pan współpracę z władzami
lokalnymi?
Od samego początku i naszych pierwszych wizyt
w Jaworze spotykamy się z otwartością i wielką
pomocą władz miejskich i powiatowych.
Współpracujemy z kompetentnymi, pozytywnie
nastawionymi do projektu osobami, co bardzo pomaga
nam w jego realizacji.
Jak często odwiedza Pan Jawor? Co podoba się
tu Panu najbardziej?
W Jaworze jestem mniej więcej co 2 tygodnie.
Najbardziej podoba mi się atmosfera – otwartość,
przyjazne nastawienia, spokój i cierpliwość ludzi.
Doceniam również krajobraz i polską kuchnię. Z każdą
wizytą czuję się tu coraz lepiej!
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
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Pracuj z nami
Niemal w każdym tygodniu pojawiają się kolejne oferty
pracy w nowo budowanej fabryce silników Mercedes-Benz
w Jaworze. Wszystkie ogłoszenia rekrutacyjne dostępne
są na stronie www.mercedes-benz-jawor.com.pl
w zakładce „Kariera”. Aktualnie trwa rekrutacja na
blisko 40 stanowisk, w tym m.in. do działów: IT, jakości,
produkcji, finansowego oraz logistyki.
Jak aplikować?
Po kliknięciu przycisku „zobacz” przy wybranym
stanowisku system przenosi na platformę rekrutacyjną
Taleo. Tam należy wybrać opcję „zgłoś kandydaturę
w trybie online”, wypełnić odpowiednie kwestionariusze
i załączyć wymagane dokumenty.
Gdzie jeszcze szukać ofert pracy w MBMPL?
www.pracuj.pl
www.invest-park.com.pl
www.lsse.eu
strony lokalne:
Gmina Jawor, Powiat Jawor, Urząd Pracy Jawor
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Przemysł 4.0 w Jaworze
Jaworska „inteligentna fabryka” silników Mercedes-Benz
połączy najnowsze standardy branżowe z ideą
„Przemysłu 4.0”, przez wielu ekspertów uważaną za
kolejną – po mechanizacji, elektryfikacji i cyfryzacji –
rewolucję przemysłową. Ultranowoczesne rozwiązania
produkcji i montażu oparte na idei „Przemysłu 4.0”,
tj. współpracujących systemach cyber-fizycznych

Przemysł 4.0

zostaną zastosowane w Jaworze. Dzięki robotyzacji,
ciężkie, monotonne lub wymagające precyzji prace
będą wykonywane przez maszyny. Systemy AR
(Augmented Reality) będą nie tylko wspomagać
produkcję, ale posłużą też do zdalnej diagnozy
koniecznych napraw oraz do przyuczania pracowników
na liniach produkcyjnych. Z kolei Internet of Things oraz
inteligentne systemy zarządzania danymi i sterowania
wszelkimi urządzeniami fabryki obejmą zarządzanie
utrzymaniem ruchu, sterowanie produkcją, a także
proste czynności, jak np. zarządzanie kontrolą porządku
i czystości.
Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Współpraca
człowiek-maszyna

Transparentna
fabryka

· Zarządzanie energią
· Zarządzanie obiektem
· Zarządzanie jakością
· Analiza danych

Inteligentne
utrzymanie
ruchu

Elastyczna
produkcja

Inteligentna
logistyka

Administracja

Sześć obszarów rozwoju opisujących
Koncepcję Inteligentnej Fabryki
(Smart Factory Concept)

· Zarządzanie
zasobami ludzkimi
· Bezpieczeństwo
infrastruktury
· Zaopatrzenie
· Back-office-IT
· Finanse

Kolejne wyróżnienie dla
jaworskiej inwestycji
Fabryka silników samochodów osobowych w Jaworze
otrzymała nagrodę „Diamenty inwestycji” w kategorii
„Inwestor Greenfield Roku” – za najlepszą inwestycję
kapitału zagranicznego w Polsce, która przynosi
wymierne skutki dla naszej gospodarki. Statuetkę
wręczono 8 maja podczas ceremonii wieńczącej
Investment Forum & Awards Gala Executive Club.
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Dąb, lipa i jawor rosną
w siłę!
Wiosenna przyroda zbudziła się do życia, a wraz
z nią zasadzone pół roku temu w jaworskim Parku
Miejskim – „niemiecki dąb”, „polska lipa” i oczywiście
jawor. Drzewka symbolizują udaną, stale rozwijaną
współpracę koncernu Daimler AG z miastem oraz
lokalną społecznością. Są także pierwszym etapem
procesu rewitalizacji obszarów zielonych w Jaworze.

Wystawa Mercedes-Benz
ma już rok
W ciągu roku aż 6 tysięcy osób zwiedziło
multimedialną wystawę „Jawor – nowy rozdział
w historii Mercedes-Benz” w jaworskim Muzeum
Regionalnym. Pierwszy na świecie silnik szybkobieżny,
ABS, strefy kontrolowanego zgniotu czy poduszka
powietrzna to tylko niektóre z przełomowych
innowacji, które wprowadziła firma założona przez
Karla Benza i Gottlieba Daimlera, a które stanowią
część ekspozycji. Wystawa cieszy się olbrzymią
popularnością – szczególnie chętnie odwiedzają ją
uczniowie dolnośląskich szkół.

MBMPL promuje
Ziemię Jaworską
Mercedes-Benz Manufacturing Poland włącza się
w promocję Ziemi Jaworskiej. Wspólnie z Muzeum
Regionalnym, spółka reprezentowała region podczas
10. edycji Międzynarodowych Targów Turystyki
i Czasu Wolnego, które odbyły się we wrocławskiej
Hali Stulecia. Wśród ponad 200 wystawców z kraju
i zagranicy znalazły się regiony turystyczne, hotele,
uzdrowiska oraz popularyzatorzy różnych form
aktywnego spędzania czasu. Miasto Jawor i jego
ofertę turystyczną promowała m.in. wystawa
Mercedes-Benz.

12| EDUKACJA

Dziewczyny oswajają
technologię
Mercedes-Benz Manufacturing Poland uruchomił
program Girls GO Technology, którego celem jest
przybliżenie dziewczętom nauk matematycznych,
technicznych i inżynieryjnych. Program jest
skierowany do uczennic szkół średnich powiatu
jaworskiego.

MBMPL wspiera
szkolnictwo zawodowe
Warunkiem powodzenia idei „Przemysłu 4.0” jest
szkolnictwo zawodowe. Dlatego od momentu
uruchomienia budowy fabryki w Jaworze, Mercedes-Benz
Manufacturing Poland inwestuje w długofalową
współpracę edukacyjną ze szkołami i uczelniami
technicznymi. Spółka opracowała ofertę staży dla
studentów, a także współpracuje z Powiatowym
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworze. Dzięki wsparciu MBMPL wyposażono je
m.in. w nowy kompresor, stoły warsztatowe oraz trzy
tokarki WEILER, wiodącego producenta urządzeń
i maszyn przemysłowych. Współpraca z Centrum
obejmuje również program szkoleń i wsparcie
merytoryczne.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Pierwsze spotkanie w ramach Girls GO Technology
odbyło się 16 maja w sali im. Berthy Benz w Muzeum
Regionalnym w Jaworze. Po prezentacjach na temat
koncernu i marki Mercedes-Benz (Ewa Łabno-Falęcka,
MBMPL), zawodów przyszłości i zawodów pożądanych
przez fabrykę (Paulina Gofran, MBMPL) oraz powodów,
dla których dziewczyny są często lepsze w IT niż
chłopcy (Małgosia Ratajska-Grandin, Geek Girls
Carrots), uczestniczki wzięły udział w warsztatach
„Moja osobowość, a moja kariera” – określały
swoje mocne strony, odkrywały talenty i poznawały
zawodowe predyspozycje. Wspierały je ekspertki
z firmy Randstad, które pomogły przeanalizować
wyniki testów zawodowych i osobowościowych oraz
inspirowały do świadomego i aktywnego poszukiwania
swojej drogi rozwoju.
Kolejnym etapem programu Girls GO Technology
będzie cykl pięciu comiesięcznych spotkań „Rozmowy
o przyszłości”. Podczas każdego z nich, podzielonego
na część wykładową i warsztatową, dziewczyny
zapoznają się m.in. z zagadnieniami z zakresu sztucznej
inteligencji, automatyzacji, zarządzania projektem oraz
z sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców
i wyborem studiów. „Rozmowy o przyszłości” będą
realizowane z tymi uczennicami, które wyraziły chęć
związania swojej przyszłości z branżą STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics).
PARTNERZY PROJEKTU: Randstad; Geek Girls
Technology; Politechnika Wrocławska, Wydział
Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy; WSSE
„INVEST-PARK”, Klaster Edukacyjny Invest in EDU.
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Z gimnazjalistami
o przyszłości
Mercedes-Benz Manufacturing Poland promuje
również szkolnictwo zawodowe wśród uczniów,
którzy stają przed wyborem dalszej ścieżki edukacji.
Pod koniec marca przedstawiciele MBMPL, Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”
spotkali się z uczniami trzecich klas gimnazjum
w Męcince, aby przybliżyć im perspektywy pracy
w zawodach technicznych. Gimnazjaliści mieli m.in.
okazję poznać firmy działające w regionie i ich
zapotrzebowanie na pracowników z określonymi
kwalifikacjami zawodowymi.

Uwaga, dzieci
na drodze!
Warsztaty z bezpieczeństwa drogowego dla dzieci na
dobre wpisały się w kalendarz działań społecznych
Mercedes-Benz Manufacturing Poland, jaworskiego
Muzeum Regionalnego i Komendy Powiatowej Policji
w Jaworze. W marcu odbyły się kolejne dwa spotkania

z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego.
Tym razem warsztaty zostały zorganizowane dla
uczniów I klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaworze
oraz podopiecznych Domu Dziecka w Golance Dolnej.
Dzieci z uwagą przysłuchiwały się wskazówkom
i radom stróży prawa, uczestniczyły aktywnie
w ćwiczeniach i quizach, zwiedziły też wystawę „Jawor
– nowy rozdział w historii Mercedes-Benz”. Na koniec
jak zwykle miła niespodzianka – opaski odblaskowe
i materiały dydaktyczne ufundowane przez MBMPL.
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Kacper bawił i uczył
w Jaworze
Zasadom ruchu drogowego poświęcone było również
widowisko „Kacper – dziecko bezpieczne na drodze”,
przygotowane w formie wspólnej, wesołej zabawy.
Po reakcjach dzieci, które brały udział w spektaklach,
z całą pewnością można stwierdzić, że Kacper podbił
ich serca! Dzięki niemu uczniowie mogli w lekki
i zabawny sposób zapoznać się z zasadami
bezpieczeństwa na drodze. Wspólnie z aktorami,
nauczycielkami, funkcjonariuszami policji i straży
pożarnej brali udział w pokonywaniu toru przeszkód,
malowaniu znaków drogowych, zapamiętywaniu
numerów alarmowych, układaniu „zebry” i innych
konkursach.

Spektakl został przygotowany przez Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Fundatorem
przedstawień, wystawionych 29 i 30 maja
w Jaworskim Ośrodku Kultury dla uczniów klas
1-3 szkół podstawowych był Mercedes-Benz
Manufacturing Poland. W prezencie wszystkie dzieci
otrzymały również kamizelki i opaski odblaskowe.
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Sindelfingen – więcej
niż fabryka
Fabryka w Sindelfingen (Badenia-Wirtembergia) ma
ponad stuletnią historię. Zakład, jako wiodący
w globalnej sieci produkcyjnej Mercedes-Benz Cars,
kieruje m.in. produkcją modeli klasy S – flagowych
pojazdów spod znaku trójramiennej gwiazdy.
Obiekt jest jednym z wiodących na świecie centrów
kompetencji w zakresie bezpieczeństwa, innowacji
i wzornictwa w branży motoryzacyjnej. Oprócz
produkcji, w Sindelfingen ulokowanych jest wiele

Sindelfingen

kluczowych funkcji centralnych dla sieci produkcyjnej
Mercedes-Benz Cars, jak inżynieria i organizacja
produkcji czy logistyka i zarządzanie jakością.
Lokalizacja obejmuje również jednostkę badawczą,
a także działy rozwoju i projektowania koncernu
Daimler. Swoją wyjątkowość Sindelfingen zawdzięcza
także „The Technology Factory” – laboratorium,
w którym powstają scenariusze rozwoju innowacyjnych
technologii i procesów produkcyjnych zgodnych
z założeniami „Przemysłu 4.0” i „Smart Factory”.
W przyszłości fabryka wyprodukuje pojazdy
elektryczne nowej marki produktów – EQ.
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Innowacyjne modele
Mercedesa na Targach
Poznańskich
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Na tegorocznych Targach Poznańskich Mercedes-Benz
zaprezentował aż sześć modeli, które niebawem
pojawią się na rynku. W Poznaniu zadebiutowały
m.in. najnowsza odsłona kompaktowej Klasy A oraz
nowe wcielenie terenowej ikony – Klasy G, w której
zainstalowano zupełnie nowy system jazdy w terenie
G-Mode. Pokazano także modele z najnowszej serii 5
oraz klasę samochodów S Coupe po liftingu.
We wszystkich pojazdach pojawiły się innowacyjne
rozwiązania techniczne oraz napędowe. Jednak uwagę
zebranych wzbudził przede wszystkim Mercedes-AMG
Project ONE – super samochód napędzany układem
hybrydowym zapożyczonym z mistrzowskiego
bolidu F1. Project ONE to moc ponad 1000 KM,
przyspieszenie od 0 do 200 km/h w mniej niż 6 s.
oraz prędkość maksymalna przekraczająca 350 km/h.

Zaangażowana promocja
Co roku w marcu obchodzony jest Europejski Dzień
Równych Płac – symboliczny dzień, kiedy zarobki kobiet
i mężczyzn za ubiegły rok zostają wyrównane.
W 2017 roku różnica płacowa między zarobkami kobiet
i mężczyzn (na niekorzyść kobiet) wyniosła ok. 8%,
a tegoroczne święto obchodzone było 3 marca.
Oznacza to, że aby osiągnąć jednakowy poziom
wynagrodzenia, kobiety musiały pracować o dwa
miesiące i trzy dni dłużej niż mężczyźni. W ramach
inicjatywy „She’s Mercedes”, Mercedes-Benz
uruchomił akcję symbolicznego wyrównywania luki
płacowej: przy zakupie nowego samochodu w salonach
firmowych kobiety otrzymały 8% zniżki na wybrany
model. – Obniżenie na trzy dni ceny samochodu dla
kobiet nie rozwiązało problemu luki płacowej, ale
udało nam się zwrócić uwagę na kwestię nierównego
wynagrodzenia. – powiedziała Ewa Łabno-Falęcka,
dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
Mercedes-Benz Polska i MBMPL.

Prezydent Niemiec
w Ogrodach PolskoNiemieckich w Warszawie
Podczas swojej czerwcowej wizyty w Polsce,
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier posadził
drzewko – grab pospolity – w Ogrodach PolskoNiemieckich w Warszawie. Znajdujące się w Parku
Skaryszewskim Ogrody są symbolem przyjaźni polskoniemieckiej, miejscem odpoczynku, spotkań
i spacerów. Projekt jest realizowany od zeszłego roku
przez niemieckie MSZ, miasto stołeczne Warszawa,
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz PolskoNiemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Jedną z firm,
które wspierają Ogrody i rewitalizację zieleni w Parku
Skaryszewskim jest Mercedes-Benz Polska.
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Mercedes-Benz
z rekordową sprzedażą
w maju!
W maju Mercedes-Benz ustanowił kolejny rekord
sprzedaży. Do klientów na całym świecie trafiło 198
187 nowych samochodów spod znaku trójramiennej
gwiazdy (+ 2,3%) Marka premium osiągnęła w ten
sposób najwyższą w historii sprzedaż jednostkową
przez 63 miesiące z rzędu. Padł też kolejny rekord
w Polsce – na naszym rynku koncern odnotowała
najwyższą sprzedaż zarówno w maju, jak i w ciągu
pierwszych pięciu miesięcy tego roku.

Rafał Sonik
ambasadorem Klasy X

Klasa X w służbie
Fundacji GOPR
Mercedes-Benz Vans współpracuje z Fundacją
GOPR od początku 2017 r. Wtedy to przekazał do
użytkowania pierwsze auto – osobowego Vito Tourer
w wersji 4x4. W tym roku do ratowników trafił kolejny
pojazd – najnowszy pikap Klasy X.Nowy model ma
komfortową przestrzeń ładunkową, na której można
przewozić m.in. sprzęt ratowniczy. Napęd 4x4 oraz
największa na rynku liczba systemów bezpieczeństwa
aktywnego sprawiają, że auto znakomicie radzi sobie
nawet w najtrudniejszych górskich warunkach.

Rafał Sonik – kierowca rajdowy i zwycięzca rajdu
Dakar, został ambasadorem Mercedesa-Benz Klasy
X, który zadebiutował na rynku pod koniec 2017 r.
Klasa X łączy dwa światy – użytkowy i luksusowy,
co wyjątkowo odpowiada Sonikowi, który – jako
odnoszący sukcesy businessman – potrzebuje
samochodu uniwersalnego w zastosowaniu,
a jednocześnie reprezentacyjnego. Klasa X
towarzyszyć będzie Rafałowi Sonikowi m.in.
w treningach do kolejnych zawodów.
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…skąd się wzięło logo
Mercedes-Benz?

W latach 80. i 90. XIX wieku dwaj wizjonerzy
motoryzacji – Carl Benz i Gottlieb Daimler – rozwijali
swoje firmy niezależnie. Przedsiębiorstwa miały
własne logotypy ‒ logo Benza stanowił wieniec
laurowy, a symbolem Mercedesa od 1902 r. stała
się trójramienna gwiazda (zastrzeżona jako znak
towarowy w 1909 r.), której ramiona symbolizowały

1909

1909

dominację na lądzie, w wodzie i w powietrzu.
Po powstaniu koncernu Daimler-Benz AG w 1926 r.
znak towarowy rozwinięto i połączono w nim oba
elementy. Współczesne logo zostało nieco zmienione
– wieniec został zastąpiony skromnym okręgiem. Znak
towarowy jest wart ok. 25 miliardów dolarów.

1916

1926

1989

…kiedy diesel zadebiutował w samochodzie
osobowym?
1936
Zaprezentowany w 1936 r. na targach w Berlinie model
260 D (W 138) jako pierwszy samochód otrzymał
jednostkę wysokoprężną – OM 138 o mocy 45 KM
i pojemności 2545 cm3. Samochód miał opinię
niezawodnego i ekonomicznego (zużycie paliwa
wynosiło 11 l/100 km), dlatego był ulubionym autem
taksówkarzy. Do 1940 roku wyprodukowano tylko
1967 egzemplarzy auta. Pierwszym powojennym
modelem auta osobowego z silnikiem wysokoprężnym
został Mercedes 170 D z lat 1949–1950, wyposażony
w silnik o pojemności 1697 cm3 o mocy 38 KM.
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…które urodziny
obchodzi poduszka
powietrzna?

Mercedes-Benz od zawsze szczególną uwagę zwraca
na bezpieczeństwo. W poszukiwanie coraz to lepszych
zabezpieczeń wpisują się m.in. poduszki powietrzne.
W 1981 r. Mercedes-Benz po raz pierwszy wprowadził
poduszkę ochronną (airbag) dla kierowcy w Klasie S
serii 126. Kilka lat później – w 1998 r. – w tym samym
modelu zamontowana została poduszka ochronna dla
pasażera.

1981

…że ABS ma już 40 lat?
Mercedes-Benz wprowadził układ ABS do produkcji
seryjnej w 1978 r., przy czym testy rozwiązania były
prowadzone już od 1970 r. Czujniki ABS zapewniają
zwiększone bezpieczeństwo dla podróżujących –
podczas hamowania wykrywają blokowanie kół.
Równocześnie uruchamia to zmniejszenie ciśnienia
w hamulcach, niwelując w ten sposób skutki

1978

gwałtownego hamowania.
W tej chwili ABS należy do podstawowego
wyposażenia w samochodach na całym świecie.
Rozwiązanie to umożliwiło stworzenie kolejnych
elektronicznych układów bezpieczeństwa: ASR, BAS,
ESP, PRE-SAFE oraz Mercedes-Benz Intelligent Drive.
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