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Bezemisyjna
fabryka
„Przyjaźni dla środowiska: od produkcji do produktu”
– tak można podsumować koncept zasilania w energię
elektryczną i energię cieplną fabryki silników
Mercedes-Benz w Jaworze. Zakład będzie całkowicie
neutralny pod względem emisji CO2, a podstawą
przyjaznej dla środowiska energii będą źródła
odnawialne: wiatr i biomasa. Tym samym Jawor stanie
się wzorem dla wszystkich, ponad 30, fabryk sieci
Mercedes-Benz Cars na świecie.
Zielona energia elektryczna będzie dostarczana
do fabryki przez spółkę EWG Taczalin Sp. z o.o.

Jawor stanie się
wzorem dla wszystkich,
ponad 30, fabryk sieci
Mercedes-Benz Cars
na świecie
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bezpośrednio z oddalonego od Jawora o 12 km parku
elektrowni wiatrowych Taczalin. Działająca od
2013 r. farma składa się z 22 turbin wiatrowych firmy
Senvion, o mocy znamionowej 2,05 MW każda oraz
wysokości piasty 100 m. Łącznie park elektrowni
wiatrowych osiąga moc znamionową 45,1 MW. Przy
rocznej produkcji energii elektrycznej na poziomie
około 109 GWh park Taczalin jest w stanie pokryć
szacowane roczne całkowite zapotrzebowanie
jaworskiej fabryki.
Wytworzony przez elektrownie wiatrowe prąd
transportowany jest ze źródła podziemnymi
kablami o łącznej długości około 20 km do stacji
transformatorowej „Górka”, skąd (już o napięciu 110 kV)
liniami przesyłowymi trafi do nowo powstającej
fabryki silników w Jaworze. Inwestor parku wiatrowego

modernizując infrastrukturę energetyczną nie zapomniał
również o mieszkańcach pobliskich miejscowości. Na
prośbę lokalnych władz wybudował ścieżkę rowerową
i inne przeznaczone dla nich udogodnienia.
Zielona energia cieplna dla jaworskiej fabryki będzie
produkowana z biomasy (pellet), czyli zrębków drewna
pochodzących w większości z plantacji tzw. wierzby
energetycznej. Zajmie się tym firma Getec Heat &
Power, posiadająca doświadczenie w tworzeniu tego
typu instalacji.
Oprócz zasilania w energię odnawialną, fabryka
planuje całkowitą eliminację dokumentacji papierowej.
Pilotażowe rozwiązania z Jawora zostaną zastosowane
w pozostałych fabrykach koncernu.
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Ekologicznie
i po sąsiedzku

Rozmowa z Przemysławem
Jaśkowiakiem,
specjalistą ds. zakupów
odpowiedzialnym m.in.
za zaopatrzenie fabryki
w Jaworze w ciepło i prąd
Za co jest Pan odpowiedzialny w spółce
Mercedes-Benz Manufacturing Poland?
Z MBMPL jestem związany od roku i pracuję na
stanowisku specjalisty ds. zakupów. Zajmuję się
zaopatrzeniem nowo powstającej fabryki w Jaworze
w maszyny. Jestem także współodpowiedzialny za
projekt zaopatrzenia zakładu w prąd i ciepło, które jak wiemy – będą pochodzić z odnawialnych źródeł
energii.

Takie zajęcie wymaga specjalistycznej
wiedzy.
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To prawda. Bardzo pomaga mi wykształcenie
kierunkowe. Jestem absolwentem Wydziału
Mechanicznego ze specjalizacją odnawialnych źródeł
energii Wyższa Szkoła w Zittau/Görlitz. W MBMPL
wykorzystuję także ośmioletnie doświadczenie
menedżerskie zdobyte przy projektach związanych
z rozwojem parków wiatrowych w Polsce
i w Niemczech. Jednym słowem, bardzo dobrze znam
specyfikę rynku odnawialnych źródeł energii.

Na czym polega koncept „przyjaźni dla
środowiska: od produkcji do produktu”?
W dużym skrócie, koncept ten zakłada osiągnięcie
bezemisyjności przy powstawaniu produktu finalnego,
w naszym przypadku – silników do samochodów
z napędem hybrydowym i konwencjonalnym. Chodzi
o to, aby energia potrzebna do wyprodukowania silnika
równoważyła się z jej produkcją przez odnawialne
źródła energii zasilające naszą fabrykę.

Jak koncept ten będzie wdrażany w fabryce
w Jaworze?
Założony przez nas plan będzie wdrożony wraz ze
startem produkcji silników. W tym celu zawarte zostały
stosowne umowy z producentami energii pochodzącej
z jej odnawialnych źródeł (wiatr, biomasa), które
zakładają jej dostawę w momencie rozpoczęcia
produkcji w naszej fabryce. Każdy wyprodukowany
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w Jaworze silnik będzie spełniał założony koncept
przyjazny środowisku. Dostawcą energii będzie
sąsiadujący z fabryką park Elektrowni Wiatrowych
Taczalin.

Czy EW Taczalin pokryje całe
zapotrzebowanie fabryki na energię
elektryczną? Czy to pewne, bezpieczne
i stabilne źródło energii dla zakładu
produkcyjnego?
Tak. Park EW Taczalin, który składa się
z 22 wysokoefektywnych nowoczesnych elektrowni
wiatrowych stanowi pewne źródło energii. Dowodem
na to jest poziom rocznej produkcji energii
elektrycznej generowanej przez ten zespół turbin
wiatrowych, który pokrywa w pełni przewidziane przez
nas zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Co jeszcze wpłynęło na wybór dostawcy?
O wyborze dostawcy energii elektrycznej
zadecydowały względy ekologiczne i ekonomiczne

Fabryka Mercedes-Benz
rośnie w oczach
Mija rok od rozpoczęcia budowy fabryki Mercedes-Benz
w Jaworze. Prace budowlane ruszyły w sierpniu
2017 r. W tym czasie zorganizowano zaplecze biurowe,
uruchomiono przyłącza elektryczne i wodociągowe,

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

oraz bliskie sąsiedztwo parku elektrowni wiatrowych
i fabryki silników w Jaworze. Taczalin zlokalizowany
jest blisko autostrady A4, co wpływa na szybkość
serwisu turbin wiatrowych i ciągłość produkcji energii
elektrycznej dla fabryki.

Umowa zawarta między EW Taczalin
a MBMPL to pierwsza taka umowa w Polsce.
Na czym polega jej wyjątkowość?
Podpisana umowa jest o tyle pionierska, że to pierwszy
tego typu kontrakt w Polsce zawarty bezpośrednio
z wytwórcą energii elektrycznej pochodzącej z siły
wiatru, a jej odbiorcą, czyli spółką.
Nie ma tu udziału podmiotów trzecich (pośredników).
Przekłada się to na jej koszt, a co za tym idzie
konkurencyjność na rynku energetycznym
w porównaniu z oferowaną tzw. „czarną energią”
wytwarzaną w tradycyjny sposób. Mam tu na myśli
spalanie węgla w konwencjonalnych elektrowniach
węglowych.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

ogrodzono zakład, przygotowano infrastrukturę
zewnętrzną – docelowe drogi, parkingi i instalacje
podziemne oraz wylano fundamenty największej hali
montażowo-produkcyjnej. Jej budowa rozpoczęła
się w lutym br. Składająca się z 650-ciu stalowych
słupów konstrukcja jest już gotowa, właśnie rozpoczął
się etap wykończenia i wyposażenia hali. Równolegle
prowadzone są prace związane z wykonaniem
budynków technicznych: energetycznego
i składowania odpadów.
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Nowoczesne urządzenia kontrolno-pomiarowe
przyjechały do fabryki w Jaworze
Najwyższe standardy produkcyjne wymagają
najnowocześniejszego sprzętu, w tym aparatury
kontrolno-pomiarowej. W sierpniu w Jaworze pojawiły
się pierwsze urządzenia – kabiny do tzw. hot testów
firmy AVL, które pozwolą na dokładne sprawdzenie
wszystkich parametrów silnika i potwierdzenie ich
zgodności ze standardami producenta.
Kabiny są wyposażone w układ napędowy,
podawania paliwa i płynów chłodzących, system
odprowadzania spalin, mikrofony do pomiaru hałasu
oraz układ chłodzenia silnika. Sprzęt umożliwi
precyzyjne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości,
w tym nawet nieznacznych odchyleń. Wychwyci
ponadnormatywny hałas, zbada zużycie paliwa
i możliwe wycieki, sprawdzi moment obrotowy i moc
silnika. Dzięki kompleksowemu badaniu, użytkownicy

będą mieli pewność, że zainstalowane w ich
samochodach silniki z fabryki w Jaworze spełniają
najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa.
Kabiny, które zostaną zainstalowane w polskiej
fabryce, przyjechały do Jawora 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.
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Przejdź na cyfrową
stronę mocy!
Nie 500, jak początkowo zapowiadano, a 1000 osób
znajdzie zatrudnienie w fabryce Mercedes-Benz
w Jaworze. Część miejsc pracy to stanowiska w Dziale
Digital & IT Production, który właśnie prowadzi
rekrutację. Fabryka szuka otwartych, gotowych na
nowe wyzwania osób, które chcą związać swoją
przyszłość z nowymi technologiami.
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Inteligentna fabryka,
czyli cyfrowe centrum
zarządzania produkcją
W Jaworze powstaje jedna z najnowocześniejszych
fabryk koncernu Daimler. W zakładzie zostaną
zastosowane rozwiązania „Przemysłu 4.0”, produkcja
i montaż będą oparte na współpracujących systemach
cyber-fizycznych. Połączenie dwóch światów –
realnego i wirtualnego – przekierowuje przemysł
w stronę inteligentnej i elastycznej produkcji, która
potrafi dostosować się do dynamicznie zmieniających
się potrzeb klientów.
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Jako firma szukamy ludzi,
którzy są otwarci na nowe
wyzwania, a w cyfrowej
transformacji widzą
swoją szansę
dr Andreas Schenkel
CEO Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Nowe technologie,
nowe wyzwania
Digitalizacja zmienia także rynek pracy. Chmury
obliczeniowe Big Data czy Intenet of Things, czyli
elementy, na których oparte jest funkcjonowanie
inteligentnych fabryk, to magnesy przyciągające
informatyków i matematyków. Na takich kandydatów
liczy fabryka, ale do pracy w jaworskiej fabryce
aplikować mogą nie tylko specjaliści nauk ścisłych.
W przygotowaniu do wykonywania obowiązków
ma pomóc cykl szkoleń prowadzonych pod okiem
ekspertów Daimlera, z wykorzystaniem nowoczesnych
modułów opartych na VR i AR (virtual i augmented
reality).
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Lubisz się rozwijać?
Aplikuj
Spółka Mercedes-Benz Manufacturing Poland
zamierza zatrudnić i wyszkolić kilkaset osób, które
będą odpowiedzialne za wprowadzanie innowacyjnych
rozwiązań technologicznych m.in. w działach
produkcji, logistyki, jakości czy IT. Na jakich
kandydatów czeka fabryka?
• Doświadczonych specjalistów oraz absolwentów
i studentów ostatnich lat kierunków technicznych.
Preferowane dziedziny to m.in. IT, matematyka,
fizyka, elektrotechnika.
• Osoby z doświadczeniem zawodowym w obszarach:
zarządzania produkcją, logistyki, zakupów itp., które
w pracy wykorzystują nowoczesne rozwiązania
cyfrowe.
• Osoby zainteresowane nowymi technologiami,
które dopiero wchodzą na rynek pracy lub szukają
nowego pomysłu na zawodową karierę.
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Goście z Rosji
i Czech w Jaworze
Nowo budowana fabryka w Jaworze jest cennym
źródłem wiedzy i dobrych praktyk dla innych członków
rodziny Mercedes-Benz. W lipcu Jawor gościł
przedstawicieli Mercedes-Benz Parts Logistics Eastern
Europe, czyli powstającego Centrum Logistycznego
w Pradze oraz Mercedes-Benz Manufacturing Russia –
budującej się fabryki samochodów osobowych (Klasa E,
GLC, GLE oraz GLS). Goście zobaczyli fabrykę i spotkali się
z przedstawicielami Mercedes-Benz Manufacturing Poland,
którzy podzielili się swoim doświadczeniem i opowiedzieli
o działaniach w regionie. Odwiedzili także Powiatowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
zwiedzili miasto i wystawę „Jawor – nowy rozdział w historii
Mercedes-Benz” w Muzeum Regionalnym w Jaworze.

Motoryzacja dla
najmłodszych
W lipcu Muzeum Regionalne w Jaworze i Jaworski
Ośrodek Kultury zorganizowały dla najmłodszych fanów
motoryzacji utrzymane w duchu wakacyjnej zabawy
oprowadzanie po wystawie „Jawor – nowy rozdział
w historii Mercedes-Benz”. Dzieciom i ich opiekunom
spodobały się zwłaszcza filmy o nowoczesnych
systemach bezpieczeństwa na drodze. Sporym
zainteresowaniem cieszyły się kierownice aut oraz
modele silników. Padło także wiele pytań o zgromadzone
na wystawie eksponaty.

www.dolny-slask.org.pl

Nowe życie fontanny
Mercedes-Benz Manufacturing Poland wspiera
lokalne działania! Firma zaangażowała się w program
rewitalizacji zielonych przestrzeni w Jaworze. Jesienią
zeszłego roku w Parku Miejskim posadzono drzewka
symbolizujące udaną, stale rozwijaną współpracę
koncernu Daimler AG z miastem oraz lokalną
społecznością. Kolejnym krokiem będzie wsparcie
renowacji parkowej fontanny. Dzięki temu mieszkańcy
Jawora zyskają nowe miejsce sprzyjające integracji
i spędzaniu wolnego czasu.
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Kultowe Pagody
na Rynku w Jaworze

Weekend z chlebem,
piernikiem i…
Mercedesem
Święto Chleba i Piernika to jedno z najważniejszych
wydarzeń w Jaworze. Już po raz drugi w uroczyste obchody
włączyła się spółka Mercedes-Benz Manufacturing
Poland. Na firmowym stoisku nie zabrakło pierników z logo
w kształcie trójramiennej gwiazdy, które powoli stają się już
lokalną tradycją. MBMPL zaprosił uczestników do rozmów
o zawodowej przyszłości oraz emocjonującej gry miejskiej.
W tym roku MBMPL zaproponował jeszcze więcej atrakcji.
Dużym powodzeniem cieszyły się zarówno słodycze, jak
i rozmowy na temat możliwości zatrudnienia w jaworskiej
fabryce, prowadzone we współpracy z firmą Randstad.
Spółka chce dotrzeć ze swoją rekrutacyjną ofertą do jak
największej liczby zainteresowanych kandydatów, stąd
połączenie „przyjemnego z pożytecznym” i wykorzystanie
stoiska do rozmów o karierze zawodowej. Z możliwości tej
skorzystało aż kilkaset osób!
Najwięcej emocji budziła jednak specjalnie przygotowana
na Święto Chleba i Piernika gra miejska „Zagraj o weekend
z Mercedesem” z bardzo atrakcyjną nagrodą główną, ukrytą
w zaszyfrowanym sejfie. Żeby do niego dotrzeć, trzeba
było zdobyć wszystkie litery hasła-klucza, ukryte w różnych
miejscach w Jaworze. Zdobywcami pierwszego miejsca
została drużyna nr 4. Zwycięzcy w najkrótszym czasie
(55 minut) odwiedzili wszystkie 9 punktów kontrolnych,
bezbłędnie wykonali ukryte tam zadania i zdobyli hasło,
które było nazwą rodzinnej miejscowości Berthy Benz.
Partnerami gry miejskiej byli Holiday Inn Dąbrowa
Górnicza oraz Mercedes-Benz Duda-Cars Wrocław.

Co łączy Audrey Hepburn, Tinę Turner, Johna Lennona,
Sophię Loren? Miłość do Mercedesa W113, popularnie
nazywanego Pagodą. Ten legendarny model do dziś
ma swoich wiernych fanów także w Polsce. Za sprawą
W113 Pagoda SL Klub Polska i Mercedes-Benz
Manufacturing Poland, zabytkowe „Pagody”
gościły 17 sierpnia br. w Jaworze, by cieszyć oczy
mieszkańców i przebywających w regionie turystów.
Tegoroczny (drugi w historii) Międzynarodowy Zlot
Klubu Pagody wiódł malowniczymi drogami Dolnego
Śląska i miał swój przystanek w Jaworze. 24 załogi
z Czech, Szwajcarii, Holandii, Szkocji, Szwecji
i oczywiście z Polski zatrzymały się na Rynku.
Członkowie Klubu zwiedzili wystawę „Jawor – nowy
rozdział w historii Mercedes-Benz” w Muzeum
Regionalnym i prezentowali swoje samochody
mieszkańcom i turystom.
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Laureaci konkursu
„Eko Gwiazda/Edycja
Jawor” w Stuttgarcie
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Legnicy zwiedzali Muzeum
Mercedes-Benz w Stuttgarcie i samo miasto, które jest
siedzibą koncernu z trójramienną gwiazdą. Wycieczka
byłą nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca
w konkursie „Eko Gwiazda/Edycja Jawor”, skierowanym
do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatów:
jaworskiego, legnickiego, świdnickiego i wałbrzyskiego.
Jego celem jest kształtowanie i promowanie działań
proekologicznych wśród młodzieży oraz zachowań
wpływających korzystnie na środowisko.

Więcej niż
programowanie
„Informatyka to nie tylko programowanie” to temat
drugiego spotkania, jakie odbyło się w ramach
uruchomionego przez Mercedes-Benz Manufacturing
Poland projektu „Girls GO Technology, czyli
dziewczyny oswajają technologię”. W warsztatach,
które odbyły się w czerwcu, wzięły udział te
uczennice, które zadeklarowały chęć pogłębienia
swojej „znajomości” z branżą STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics) po spotkaniu
inaugurującym program. Podzielone na małe grupy
uczestniczki poznawały m.in. zasady tworzenia stron
internetowych, zagadnienia z dziedziny digital i social
media marketingu oraz działania z wykorzystaniem
WordPressa. Na zakończenie każdy zespół
prezentował stworzoną przez siebie stronę www.
Zajęcia prowadziła Małgorzata Ratajska-Grandin
z Geek Girls Carrots, jednego z partnerów projektu.
Przedsięwzięcie wspierają również: Randstad Polska,
Politechnika Wrocławska – Wydział TechnicznoPrzyrodniczy w Legnicy, WSSE „INVEST-PARK”
i Klaster Edukacyjny Invest in EDU.
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Kecskemét

Fabryki w sieci
produkcyjnej samochodów
osobowych Mercedes-Benz
Cars Operations
Kecskemét
Fabryka Mercedes-Benz w Kecskemét jest ważną
częścią globalnej sieci produkcyjnej samochodów
kompaktowych. W elastycznym trybie, na jednej linii
montażowej fabryka produkuje trzy z pięciu modeli
obecnej generacji Klasy: B, CLA i CLA Shooting
Brake. Zakład został otwarty w marcu 2012 roku
jako pierwsza fabryka samochodów Mercedes-Benz
w Europie poza Niemcami. Zatrudniając ok.
4 tys. osób, fabryka jest największym pracodawcą
przemysłowym w regionie.
Do końca 2020 roku Daimler planuje zbudować
w Kecskemét drugą fabrykę. Będą w niej produkowane
samochody z napędem na przednią i tylną oś.
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Bezpieczniej nad
Bałtykiem dzięki Klasie X

Mercedes-Benz bije
kolejne rekordy
sprzedaży!
Pierwszych sześć miesięcy tego roku to nie tylko
najlepsze półrocze pod względem sprzedaży
w historii firmy, ale także kwartał wszech czasów.
Od kwietnia do czerwca klienci odebrali 594 528
nowych Mercedesów (+1,9%), a od stycznia do
czerwca nabywcom na całym świecie dostarczono
aż 1 188 832 auta spod znaku trójramiennej gwiazdy
(+3,9%). W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku
producent zdobył tytuł najczęściej rejestrowanej
marki samochodów premium na wielu rynkach, m.in.
w Niemczech, Francji, Rosji, Szwajcarii, Portugalii,
Korei Południowej, Australii, USA, Kanadzie oraz
w Polsce, gdzie zarejestrowano 8375 nowych aut
osobowych Mercedes (+23%). Zanotowany wzrost jest
znacznie wyższy niż dynamika całego rynku (+10,5%)
oraz segmentu marek premium (+14,1%). Modelem
o największej liczbie rejestracji był Mercedes-Benz
GLC (1962 sztuki), następnie Mercedes-Benz Klasy
E (1282 sztuki) oraz Mercedes-Benz Klasy C (1094
sztuki), której pierwsze egzemplarze po zmianach
generacyjnych trafiają właśnie do sprzedaży
w polskich salonach.

Jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratowniczego w Łebie oraz w Sopocie otrzymały
najnowsze pikapy Klasy X. Obydwu jednostkom
samochody będą służyły przez najbliższy rok. Pikapy
Mercedes-Benz Klasy X wyposażone są w napęd na
cztery koła, co sprawia, że bez problemu samochód
dotrze plażą nad sam brzeg morza oraz dużą skrzynię
ładunkową. Klasa X posiada szereg cech kluczowych
dla ratownictwa wodnego. Przestrzeń ładunkowa
zapewnia ratownikom możliwość przewiezienia dużej
ilości potrzebnego sprzętu, np. deski ratowniczej,
zasobnika z liną asekuracyjną, torby medycznej czy
sprzętu do nurkowania, które pozwalają na podjęcie
szybkiej akcji ratowania życia ludzkiego.

Tegoroczny „MotoAs
Interii” dla Mercedesa
Czytelnicy portalu Interia już po raz trzeci wskazali
swoich faworytów w plebiscycie „MotoAsy Interii”.
W kategorii „Styl” najnowszy Mercedes-Benz CLS nie
miał sobie równych. Głosujący uznali ten model za
najciekawszy stylistycznie. „Zmysłowa wyrazistość
w czystej postaci” – to tylko jedna z wielu opinii
zachwyconych internautów. W plebiscycie wzięło
udział 35 tysięcy internautów, którzy ocenili ponad
100 aut w dziewięciu kategoriach.
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Designerski bestseller

W kosmos przez Utah
Mercedes-Benz Bank Polska wsparł projekt
realizowany przez Zespół z Koła Naukowego
Robotyków Politechniki Warszawskiej. Młodzi
konstruktorzy stworzyli robota HAL 062, który
wystartował w prestiżowych zawodach łazików
marsjańskich University Rover Challenge. Na pustyni
Utah w Stanach Zjednoczonych rywalizowały
najlepsze studenckie konstrukcje z całego świata,
a zawody polegały na symulacji hipotetycznej misji
załogowej na Marsa. HAL 062 wrócił do Polski bez
nagrody, ale zespół podkreśla, że wielkim sukcesem
jest samo przejście eliminacji i znalezienie się
w międzynarodowym gronie 35 finalistów. Tym
bardziej, że to pierwsza tego typu konstrukcja
stworzona przez członków Koła.

W 2018 roku Klasa C debiutuje w nowej,
udoskonalonej odsłonie z nowoczesnym designem.
Zmianie uległ m.in. wygląd przedniego pasa oraz
odświeżono wzornictwo przednich i tylnych lamp.
Inaczej też wygląda panel wewnątrz samochodu
– nowy interfejs jest w pełni cyfrowy z funkcjami
dopasowanymi do indywidualnych potrzeb kierowcy
– w nowej odsłonie reprezentuje poziom znany
dotychczas z Klasy S. Na uwagę zasługuje m.in.
pakiet wielokonturowych siedzeń, obejmujący fotele
z regulacją podparcia bocznego i lędźwiowego za
pomocą elektrycznej pompy pneumatycznej, a także
z funkcją masażu. Doskonałym uzupełnieniem
luksusowego wnętrza jest (w wersji opcjonalnej) układ
kontroli komfortu ENERGIZING, który łącząc dźwięk,
zapach i światło pozwala na stworzenie atmosfery
dopasowanej do nastroju i potrzeb podróżujących.
Klasę C wyróżnia również rodzina 4-cylindrowych
silników benzynowych oraz najnowocześniejsze
standardy bezpieczeństwa, które znacząco wpływają
na komfort jazdy.
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…który model Mercedesa
sprzedaje się najlepiej
od 10 lat?
To Klasa C jest najlepiej sprzedającą się serią
modelową Mercedes-Benz. Tylko w 2017 roku
na 120 rynkach świata sprzedano łącznie ponad
415 tys. egzemplarzy wersji Limuzyna i Kombi.
Sekretem sukcesu Klasy C jest między innymi szeroka
gama modelowa, w tym dwie sportowe odmiany
dwudrzwiowe: wprowadzone pod koniec 2015 r.
Coupé oraz oferowany od lata 2016 r. Kabriolet.

…że smart ma 20 lat?
W lipcu 1998 roku ruszyła produkcja smart city
coupé – miejskiego auta, które było odpowiedzią na
wyzwania coraz bardziej zatłoczonych ulic dużych
miast. Smart przy swoich kompaktowych wymiarach
(zaledwie 2,5 metra długości) doskonale wpasował
się w ciasne miejsca parkingowe. Po 20 latach smart
wciąż ma pionierskie ambicje – jest pierwszą marką,
która chce przejść z zasilania silnikami spalinowymi
wyłącznie na napęd elektryczny.

…że całkowicie
elektryczny model MB
zadebiutuje na rynku
już w 2019 r.?
W 2019 r. zadebiutuje EQC – pierwszy całkowicie
elektryczny model Mercedes-Benz reprezentujący
nową markę produktów i technologii EQ. Od stycznia
do marca br. prototypy nowej serii pojazdów
przechodziły wymagające zimowe testy na północy
Szwecji. Kolejne etapy na drodze do seryjnej produkcji
obejmują dodatkowe testy zawieszenia i układu
napędowego, a także próby kompletnego samochodu
w warunkach wysokich temperatur prowadzone na
południu Europy.
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…że Daimler
przetestuje wysoce
zautomatyzowane
pojazdy na ulicach
Pekinu?
Daimler został pierwszym międzynarodowym
producentem samochodów, który otrzymał zezwolenie
na prowadzenie w Pekinie testów drogowych wysoce
zautomatyzowanych pojazdów badawczych (poziom
4). Dzięki uzyskanej zgodzie pojazdy testowe
Mercedes-Benz zaczną brać teraz udział w testach
drogowych w realnych warunkach, na ulicach Pekinu –
metropolii, gdzie ruch miejski jest wyjątkowo złożony.
Pozwoli to w dalszym stopniu udoskonalić nowe
rozwiązania techniczne.
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…że w dniach 22-25
sierpnia 1978 roku firmy
Mercedes-Benz i Bosch
prezentowały
w Untertürkheim
światową nowość:
układ zapobiegający
blokowaniu kół
podczas hamowania
(ABS)?
Ten cyfrowy system wspomagający na nowo
zdefiniował współpracę pomiędzy kierowcą
a samochodem. Od końca 1978 r. ABS był
opcjonalnie dostępny w ówczesnym Mercedesie
Klasy S (typoszereg 116). Jego wprowadzenie
40 lat temu zapoczątkowało również unikalną
historię innowacji w dziedzinie systemów wsparcia
- historię, która zaowocowała stworzeniem całej
gamy układów wspomagających z dziedziny komfortu
i bezpieczeństwa Mercedes-Benz Intelligent Drive.
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