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2 | O FABRYCE

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

W październiku 2018 r.
minęły dwa lata od
ogłoszenia przez koncern
Daimler decyzji o wyborze
Jawora na lokalizację nowej
inwestycji. Dołączyła ona
do wielkiej rodziny, stając
się jedną z ponad 30 fabryk
Mercedes-Benz na świecie
i pierwszą, która zajmie
się produkcją silników
poza granicami Niemiec.
Fabryka rośnie w oczach!
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Pierwsze linie
montażowe jeszcze
w tym roku
Na temat największych
wyzwań stojących
przed zespołem
przygotowującym
uruchomienie
produkcji rozmawiamy
z Thomasem
Kaiserem, dyrektorem
Działu Produkcji
i Utrzymania Ruchu.
Zarządza Pan Działem Produkcji i Utrzymania
Ruchu. Za co odpowiedzialny jest Pana zespół?
Mój dział odpowiada za wszelkie kwestie produkcyjne
oraz utrzymanie budynków fabryki i infrastruktury
technicznej w nienagannym stanie.
Bardzo odpowiedzialne zajęcie! A jak wygląda
struktura działu?
Jak wskazuje jego nazwa, odpowiadamy za dwa
obszary – produkcję i utrzymanie ruchu. Obszar
produkcyjny reprezentują działy: montażu oraz obróbki
skrawaniem. Pierwszy z nich, po uruchomieniu
linii produkcyjnych, będzie montował nasze finalne
produkty, czyli czterocylindrowe silniki diesla (OM654)
oraz silniki benzynowe (M254). Drugi zespół będzie
odpowiedzialny za produkcję bloków silników, nie
tylko na potrzeby naszej fabryki, ale także zakładów
w Untertürkheim i Kölledzie.
Następny obszar, czyli utrzymanie ruchu, także jest
podzielony na dwa zespoły. Jeden z nich odpowiada
za wszelkiego rodzaju maszyny oraz urządzenia
produkcyjne i okołoprodukcyjne. Drugi, tzw. facility
management, zajmuje się szeroko rozumianymi

zadaniami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie
budynków – od ogrzewania i klimatyzacji, poprzez
nawiewy i wyciągi w halach produkcyjnych, po
wszelkie tematy, które najogólniej można zdefiniować
pojęciem fluid management. Oprócz tego, członkiem
zespołu utrzymania ruchu jest tzw. BISO (business
information security oficer), który zapewnia
bezpieczeństwo danych i infrastruktury IT działów
produkcyjnych i okołoprodukcyjnych.
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Ile osób odpowiada za tak szeroki zakres
obowiązków?
We wszystkich wydziałach pracuje obecnie 76 osób:
w dziale montażu 59, dziale obróbki 10, w dziale
utrzymania ruchu 7. Już niedługo ten stan ulegnie
zmianie. Bardzo szybko zbliżymy się do zatrudnienia
na poziomie tysiąca osób – właśnie ruszyła szeroko
zakrojona rekrutacja na stanowiska w dziale montażu.
Jakie są najważniejsze zadania Pana zespołu na
tym etapie projektu?
Do naszych najważniejszych zadań należą teraz
szkolenia specjalistów – zrekrutowane osoby muszą
opanować wszelkie wymogi i standardy przyszłych
procesów. Oprócz tego trwają rozmowy konstrukcyjne
z dostawcami i działem planowania, odbiory maszyn
i urządzeń, symulacje procesów. Dział utrzymania
ruchu aktywnie wspiera kolegów-planistów
w kwestiach dotyczących rozwiązań technicznych
i organizacyjnych na budowie – tutaj szczególnie warto
wspomnieć o zagadnieniach dotyczących zastosowań
z zakresu Przemysłu 4.0. Nasi menadżerowie
i mistrzowie aktywnie uczestniczą w procesie
rekrutacji nowych pracowników i partycypują we
wszystkich ważnych procesach rozwojowych naszej
przyszłej fabryki.
Wspomniał Pan o szkoleniach. Jak wygląda
proces przygotowujący pracowników do zadań
związanych z montażem i produkcją?
Dla naszych pracowników opracowaliśmy cały
system szkoleń, który pomoże im sprostać
wymogom nowoczesnych linii produkcyjnych, jak
i najwyższym standardom jakości, które obowiązują
we wszystkich fabrykach naszej sieci. Niezależnie
od tego, czy szkolimy inżyniera czy operatora
produkcji, podstawą jest poznanie produktu, jego
funkcji oraz najważniejszych czynników wpływających
na jakość spod znaku Mercedes-Benz. W szkole
zawodowej w Jaworze udało nam się stworzyć
centrum szkoleniowe, które, co można powiedzieć
z całą pewnością, jest jednym z najlepszych
w całym koncernie Daimler. Pracownicy zdobywają
tu podstawową wiedzę na temat budowy silnika,
uczą się montażu oraz obsługi specjalnych kluczy
dynamometrycznych potrzebnych przy produkcji.
Dalszym etapem szkoleń są praktyki w naszych
partnerskich zakładach w Untertürkheim i Kölleda,
gdzie nasi specjaliści rozwijają swe umiejętności
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w warunkach prawdziwej produkcji, pod okiem
niemieckich kolegów. Ważnym etapem szkoleń jest
także udział w specjalistycznych kursach u dostawców
maszyn i urządzeń oraz współudział w montażu linii
produkcyjnych w fabryce w Jaworze.
No właśnie, kiedy rozpocznie się ten proces
i w fabryce pojawią się pierwsze urządzenia do
produkcji silników?
Nasz plan przewiduje wprowadzenie pierwszych
urządzeń produkcyjnych pod koniec 2018 roku.
W pierwszej kolejności będziemy instalować elementy
linii montażowej dla silników diesla. Będą to m.in.
urządzenia firmy Kiener, Siemens i Fröhlich. Warto
podkreślić, że nasze wszystkie linie produkcyjne będą
budowane według najnowszego standardu AGIPRO
(agile production).
Na czym polega przełomowość rozwiązań, które
zostaną zastosowane w jaworskiej fabryce?
AGIPRO to przede wszystkim ogromna elastyczność
w dopasowywaniu produkcji do wymogów klienta.
Rozwiązania które zastosujemy pozwalają na szybkie
przezbrajania i wymianę urządzeń, ustanawiają
także nowe standardy w ergonomii pracy na liniach
montażowych. Na szczególna uwagę zasługuje
zastosowanie technologii nanoslide w obróbce bloków
silnika. Jest to obecnie najbardziej zaawansowana
technologia w tej dziedzinie na świecie i stawia przed
zespołem technologów najwyższe fachowe wyzwania.
A kiedy rozpocznie się produkcja?
Wszystkie te powyżej wspomniane punkty mają na
celu jak najlepszy start produkcji, który przewidujemy
w lecie 2019 roku. Natomiast pierwsze silniki „made
in Jawor” powinny opuścić naszą fabrykę i dotrzeć do
klientów jesienią 2019 roku.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.
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Pionierska współpraca
MBMPL i EWG Taczalin
doceniona przez ekspertów
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
przyznał Mercedes-Benz Manufacturing Poland tytuł
„Osobowość Energetyki Wiatrowej w Polsce 2018”.
Organizacja wyróżnia osoby, instytucje lub firmy za
szczególne działania promujące rozwój energetyki
wiatrowej. PSEW nagrodził przedstawicielkę
MBMPL za „wkład w doprowadzenie do zawarcia
pierwszej w Europie długoterminowej umowy
o dostawę energii elektrycznej między przemysłem
motoryzacyjnym, a producentem energii elektrycznej
z wiatru”. Zaszczytny tytuł w imieniu Mercedes-Benz
Manufacturing Poland odebrała Ewa Łabno-Falęcka.
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
jest organizacją wspierającą i promującą rozwój
energetyki wiatrowej. Celem organizacji jest
stworzenie korzystnych warunków inwestowania
w energetykę wiatrową w Polsce i systematyczny
wzrost wykorzystania energii wiatru jako czystego
źródła generacji energii elektrycznej.
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Przyszłość
motoryzacji na Impact
mobility rEVolution’18
2 dni, 3 sceny, 7 ścieżek tematycznych, ponad
150 speakerów z całego świata, 150 uczelni
i instytutów badawczych, 200 startupów oraz 400
firm – tak w liczbach przedstawia się Impact mobility
rEVolution’18, międzynarodowy kongres o przyszłości
branży motoryzacyjnej i inteligentnej mobilności.
Spółki Mercedes-Benz Polska i Mercedes-Benz
Manufacturing Poland połączyły siły i gościły na
kongresie pod hasłem „Przyjaźni dla środowiska:
od produkcji do produktu”.
Atrakcją wspólnego stoiska był m.in. robot KUKA,
który będzie używany w jaworskiej fabryce do
montażu silników oraz okulary do rozszerzonej
rzeczywistości (AR), które będą z kolei służyły
pracownikom do e-learningu. W ramach jazd
testowych odwiedzający mogli także wypróbować
modele smart EQ forfour.
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Dziewczyny
z powiatu jaworskiego
nie zwalniają tempa!

Fabryka w Jaworze jako
przykład dla branży
Konferencja naukowo-techniczna Automotive to
branżowe forum dyskusyjne poświęcone cyfryzacji
i optymalizacji produkcji, w którym biorą udział
najistotniejsi uczestnicy rynku: producenci
samochodów, poddostawcy TIER1, producenci
maszyn, naukowcy wiodących uczelni technicznych
oraz przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji
branżowych. W tym roku odbyła się już czwarta
edycja wydarzenia, a jej tematem przewodnim były
praktyczne aspekty wdrażania rozwiązań Przemysłu
4.0 w zakładach produkcyjnych.
MBMPL reprezentował Thomas Kaiser, dyrektor
montażu i utrzymania ruchu. W prezentacji
„Nowoczesna fabryka na przykładzie fabryki MBMBP
w Jaworze” wyjaśniał, w jaki sposób w nowo
budowanym obiekcie realizowana będzie idea czwartej
rewolucji przemysłowej.

Za nimi kolejne dwa warsztaty w ramach projektu
„Girls Go Technology, czyli dziewczyny oswajają
technologię”. Podczas spotkania „Czy sztuczna
inteligencja zawładnie światem?” dziewczyny miały
okazję dowiedzieć się więcej na temat sztucznej
inteligencji, automatyzacji i technologicznych trendów
oraz poznać w praktyce możliwości chatbotów
i kreatywnie je wykorzystać na stworzonych przez
siebie stronach internetowych. Z kolei podczas
warsztatu „Jak planować z głową?” uczennice miały
szansę przenieść swoje pomysły o wymarzonym
biznesie na papier i nauczyć się tworzyć biznes
plan. Zmierzyły się z takimi zadaniami, jak
szacowanie budżetu, wyznaczanie lokalizacji firmy
i szukanie możliwości finansowania czy dotacji na
„rozkręcenie” biznesu. Najtrudniejsza jednak była
próba krytycznego spojrzenia na własne pomysły
i wyciąganie wniosków na bieżąco. Dziewczyny
pracowały intensywnie, by na końcu móc pochwalić
się całkiem niezłym biznes planem. Kto wie, może
za kilka lat plany staną się rzeczywistością!
Projektu „Girls Go Technology, czyli dziewczyny
oswajają technologię” wspierają: Geek Girls Carrots,
Randstad Polska, Politechnika Wrocławska – Wydział
Techniczno-Przyrodniczy w Legnicy oraz WSSE
„INVEST-PARK” i Klaster Edukacyjny Invest in EDU.
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Postęp
napędzany nauką
Dolnośląski Festiwal Nauki to impreza
popularnonaukowa, organizowana co roku przez
wrocławskie uczelnie wyższe, instytuty naukowe
oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowana
do wszystkich, którzy interesują się ciekawymi
zjawiskami otaczającymi świat. Na takim wydarzeniu
nie mogło zabraknąć Mercedes-Benz Manufacturing
Poland. Eksperci spółki zaprezentowali jak nauka
zmienia motoryzację i jak motoryzacja zmienia nasze
życie.
Podczas festiwalowego Dnia Techniki i Motoryzacji,
pod hasłem „Postęp napędzany nauką” w trzech
namiotach tematycznych zaprezentowano innowacje
Mercedesa, które zrewolucjonizowały motoryzację,
np. pierwszy silnik wysokoobrotowy, ABS czy
poduszka powietrzna. Odwiedzający edukacyjne
punkty MBMPL mogli także dowiedzieć się więcej
o montowanych w modelach Mercedesa systemach
bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
Wśród festiwalowych wydarzeń znalazły się również
ciekawe wykłady: o nowoczesnych rozwiązaniach
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Przemysłu 4.0, które będą wykorzystane w fabryce
silników Mercedes-Benz w Jaworze i ponad 130-letniej
historii motoryzacji, w którą koncern Daimler ma
nieoceniony wkład.
Uwagę odwiedzających przyciągały specjalnie
ściągnięte na tę okazję stare i nowe modele
Mercedes-Benz oraz robot KUKA, czyli symulator
współpracy człowieka z maszyną CNC. Podczas
wydarzenia działał również punkt, w którym
zainteresowani pracą lub praktykami w MBMPL mogli
uzyskać wszelkie informacje na temat prowadzonych
obecnie rekrutacji.
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„Do IT” w MBMPL
Rozmowy o zawodowej przyszłości, wykłady o innowacjach
w przemyśle i trendach w branży IT, wymiana kontaktów,
prezentacja urządzenia KUKA – tak wyglądał Dzień
Otwarty Digital & IT Mercedes-Benz Manufacturing
Poland. W wydarzeniu wzięło udział blisko 400 osób
zainteresowanych rozwojem w nowych technologiach.
Eksperci opowiadali o przyszłości nowych technologii,
przemyśle 4.0, marce i strategii Mercedes-Benz oraz
fabryce w Jaworze i możliwościach pracy w dziale
Digital & IT Production. W formule „speed recruiting”
zainteresowani pracą w MBMPL kandydaci mieli szansę
przekonać do siebie przedstawicieli spółki. Ich uwagę
przyciągnął również wykład gościa specjalnego – Pawła
Pilarczyka, dziennikarza i założyciela PCLab.pl. Opowiadał
on o digitalizacji, sztucznej inteligencji i robotyce oraz ich
wpływie na przyszłość produkcji i branży motoryzacyjnej.

„Do IT” w MBMPL okiem
Harrego Slobodica, szefa
działu Digital & IT
Dlaczego MBMPL zorganizował Dzień
Otwarty Digital & IT?
Nasza fabryka będzie jednym
z najnowocześniejszych zakładów
produkcyjnych koncernu Daimler. Zależało
nam na tym, żeby osoby zainteresowane
zatrudnieniem w fabryce miały okazję zobaczyć
i posłuchać jak będzie wyglądała praca
w Jaworze, zadać nam pytania, poznać zespół.
Bezpośredni kontakt i wiedza „z pierwszej
ręki” pozwalają podejmować trafne i świadome
decyzje dotyczące przyszłości.

Jakich pracowników szuka dział Digital & IT?
Praca w naszym dziale to wielka szansa na rozwój,
zarówno dla doświadczonych specjalistów, jak i tych,
którzy dopiero wkraczają na rynek pracy lub myślą
o zmianie zawodu w kierunku IT. To będzie prawdziwie
ekscytująca przygoda!
Jak ocenia Pan efekty wydarzenia?
Bardzo dobrze. Cieszę się, że pomysł zorganizowania
Dnia Otwartego Digital & IT spotkał się z tak dużym
zainteresowaniem. Odbyliśmy wiele cennych spotkań
i rozmów. Jestem pod wrażeniem wiedzy i otwartości
osób, które nas odwiedziły. Część z nich być może
znajdzie zatrudnienie w naszej fabryce.
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Uczymy się od
najlepszych!
Zgodnie z zapowiedziami, zatrudnieni w Jaworze
pracownicy rozpoczęli szkolenia w niemieckich fabrykach
Mercedes-Benz. Pierwsza grupa mistrzów i team leaderów
wyruszyła na „podbój” fabryki silników w Kölledzie
w Turyngi. Pracownicy MBMPL mieli m.in. okazję poznać
pojedyncze stacje montażowe i ich specyfikę pracy –
tempo, wymagania manualne i jakościowe. Już po paru
dniach gospodarze przekonali się, że montażyści z Jawora
stanowią bardzo wysoko wykfalifikowaną kadrę, która
„łapie w lot” wszelkie przekazywane wiadomości i nie
ogranicza się tylko do nauki! Nasi team leaderzy wykazali
się dużą inicjatywą w temacie ulepszeń i optymalizacji
procesów. Efektem codziennych warsztatów z niemieckimi
mistrzami jest ponad 60 ulepszeń, które zostały
przekazane niemieckim kolegom w ostatnim dniu szkoleń.

Inżynierowie odwiedzili z kolei fabrykę w Affalterbach,
gdzie powstają sportowe wersje samochodów
Mercedes-Benz. Wizyta rozpoczęła się zapoznaniem
z historią firmy, następnie zwiedzaniem fabryki oraz
kabiny do wykonywania testów silnika na gorąco.
Pobyt w siedzibie AMG pozwolił na bliższe zapoznanie
z obszarem działalności firmy, metod wykonywania
testów na gotowych silnikach, a także z metodą produkcji
polegającą na montowaniu każdego silnika zgodnie
z filozofią „One man, One engine”. W tej metodzie
produkcji każdy silnik montowany jest od początku
do końca przez jedną osobę i na końcu podpisany jej
nazwiskiem. W Affalterbach zatrudnionych jest 175
wysoko wykwalifikowanych mechaników, a w całym
zakładzie pracuje ponad 2 tysiące osób.
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Mercedes biegnie
Drużyna „Mercedes biegnie” reprezentowała
Mercedes-Benz Manufacturing Poland podczas
biegu sztafetowego Poland Business Run Wrocław
2018. To największy charytatywny bieg biznesowy,
który pomaga spełniać marzenia osób po
amputacjach. Jego celem jest nie tylko wsparcie osób
z niepełnosprawnością, ale też promocja aktywnego
stylu życia i integracji społeczności lokalnej
z biznesem.
W biegu może wziąć udział 5 zawodników, którzy
reprezentują jedną firmę. Dystans dla każdego
zawodnika wynosi około 3,8 km. Oprócz Wrocławia,
biegi odbywają się także w Krakowie, Poznaniu,
Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie.
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„Kuźnia” Jawor
w nowych strojach
„Kuźnia” Jawor ma nowego partnera. We wrześniu Ewa
Łabno-Falęcka i Andreas Schenkel zapoczątkowali
oficjalnie współpracę pomiędzy Mercedes-Benz
Manufacturing Poland i „Kuźnią”, przekazując
przedstawicielom klubu stroje treningowe oraz
reprezentacyjne. Dariusz Szeliga, prezes zarządu
klubu, zrewanżował się miłym gestem i podarował
CEO fabryki Mercedes-Benz specjalną koszulkę.
Aktualnie w jaworskim klubie trenuje ponad 180
młodych zawodników i zawodniczek w kliku grupach
wiekowych, od najmłodszych dzieci w wieku 5-6 lat,
które rozpoczynają piłkarską przygodę na szczeblach
regionalnych, aż po juniorów w wieku 16-17 lat. Oby
trójramienna gwiazda przynosiła szczęście jaworskim
piłkarzom przez cały sezon!
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Brema

Fabryki w sieci
produkcyjnej samochodów
osobowych Mercedes-Benz
Cars Operations
Brema
Zakłady Mercedes-Benz w Bremie to największy
prywatny pracodawca w regionie – pracuje w nich
ponad 12,5 tys. osób. Obecnie wytwarza się tam
10 modeli Mercedes-Benz: Klasę C z nadwoziami
Limuzyna, Kombi, Coupé i Kabriolet, Klasę E
w wersjach Coupé i Kabriolet, SUV-y GLC i GLC Coupé,
a także roadstery SLC oraz SL. W 2017 r. taśmy
fabryczne opuściło ponad 420 tys. samochodów.
Jako centrum kompetencyjne w zakresie produkcji
Klasy C, fabryka w Bremie nadzoruje światową
produkcję tego modelu w pozostałych lokalizacjach:
w USA (Tuscaloosa), RPA (East London) oraz Chinach
(Pekin). Bremeńska fabryka odpowiada także za nadzór
nad wytwarzaniem modelu GLC.
Do końca dekady samochody „made in Bremen” mają
obejmować całą gamę inteligentnych napędów – od
klasycznych silników spalinowych przez hybrydy plug-in,
aż po ogniwa paliwowe i pojazdy elektryczne.

Przemysł 4.0 w praktyce
W sierpniu linie montażowe fabryki
Mercedes-Benz w Bremie opuścił pierwszy
egzemplarz najnowszej Klasy C Limuzyna.
Mimo głębokiej modernizacji, przestawienie
się na produkcję nowej generacji modelu
trwało zaledwie jeden dzień! Aby zachować
pełną kontrolę nad różnorodnością gamy
modelowej, w elastycznym procesie produkcji
wykorzystywane są najnowocześniejsze
technologie cyfrowej produkcji i przyszłościowe
rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0. Przykład –
autonomiczne systemy transportowe dostarczają
do linii montażowych załadowane wcześniej
koszyki z częściami, a papierową dokumentację
zastąpiono urządzeniami mobilnymi, takimi
jak tablety, minikomputery PC czy palmtopy –
zgodnie z koncepcją „fabryki bez papieru”.
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Silna marka
Mercedes-Benz w czołówce
„Best Global Brands 2018”…
Mercedes-Benz po raz kolejny został uznany
za najbardziej wartościową markę motoryzacyjną
klasy premium na świecie. W rankingu „Best Global
Brands 2018” zajął 8. miejsce i jest jedyną europejską
marką w pierwszej dziesiątce. W porównaniu
z ubiegłym rokiem, wartość marki wzrosła o 2%
i obecnie wynosi 48,6 mld dolarów. Mocne strony
Mercedes-Benz to: zaufanie wieloletniej tradycji, siła
innowacji oraz nieustająca potrzeba tworzenia
na nowo i szukania doskonałych rozwiązań.

…i w rankingu
Top Marka 2018!
Mercedes-Benz najsilniejszą marką branży
motoryzacyjnej w rankingu medialności brandów
na polskim rynku! Mercedes-Benz został liderem
w kategorii samochodów premium oraz samochodów
dostawczych i ciężarowych, a w klasyfikacji ogólnej
zajął 4. miejsce na 500 badanych marek z 50 branż.
Badanie Top Marka 2018 organizuje magazyn Press oraz
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów uwzględniając liczbę
publikacji, poziom wpływu oraz wydźwięk komunikatów.
Na zwycięstwo Mercedes-Benz w branży motoryzacyjnej
oraz wysoką pozycję wśród wszystkich marek złożyły się
informacje produktowe, aktywności na różnych polach
np. w sporcie, a także informacje o inwestycji w Jaworze.
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Nowości Mercedes-Benz
w Paryżu
Wśród atrakcji tegorocznego stoiska Mercedes-Benz
Cars podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu
(4-14 października) znalazły się m.in. światowe premiery
nowych generacji GLE oraz Klasy B. Przed publicznością
zadebiutował także Mercedes-AMG A 35 4MATIC.
Mercedes-Benz GLE to najlepiej sprzedający się SUV
w historii Mercedesa – na drodze jego najnowsza odsłona
jest komfortowa niczym luksusowa limuzyna, a w terenie
radzi sobie jeszcze lepiej od poprzednika. Nowy
Mercedes-Benz Klasy B wygląda dynamiczniej i zapewnia
wyższy komfort. Natomiast praktycznie każdy detal
Mercedesa-AMG A 35 4MATIC – nadwozie, zawieszenie,
napęd na obie osie, przekładnia, programy jazdy,
zestrojenie – został zaprojektowany pod kątem uzyskania
maksymalnej dynamiki jazdy, i to bez wyrzeczeń
w zakresie codziennej wygody.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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Vision EQ Silver
Arrow: w hołdzie
pionierom prędkości
Pokazowy prototyp Vision EQ Silver Arrow
świętował swoją premierę podczas sierpniowego
Samochodowego Tygodnia w Monterey w Kalifornii
– imprezy, która przyciąga miłośników motoryzacji
i kolekcjonerów automobili z całego świata. Jego
srebrny odcień nawiązuje do historycznych Srebrnych
Strzał Mercedesa, które – w celu przymusowego
obniżenia masy – nie miały białej warstwy lakieru.
Ponad 80 lat temu udowodniły one, że Mercedes-Benz
był pionierem w dziedzinie prędkości.
Jednoosobowy prototyp Vision EQ Silver Arrow stanowi
hołd dla rekordowego pojazdu W 125 z 1937 roku.
Za kierownicą „wyścigówki” z 12-cylindrowym silnikiem
widlastym Rudolf Caracciola rozwinął prędkość
432,7 km/h, ustanawiając nowy rekord prędkości
na publicznej drodze. Wynik ten osiągnął
na autostradzie A5 pomiędzy Frankfurtem a Darmstadt
(średnia prędkość z przejazdów w obie strony), a jego
rekord przetrwał aż do listopada 2017 r.
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„Bus of the Year 2019”
dla Mercedes-Benz
Citaro hybrid
Tegoroczne spotkanie „Bus Euro Test” w Zagrzebiu
okazało się szczęśliwe dla Mercedes-Benz
Citaro hybrid. Oceny, jakie międzynarodowe jury
ekspertów konkursu „Bus of the Year” przyznało
pojazdowi – zwłaszcza w kategoriach: ekonomiczność,
innowacyjność i jakość – zdeklasowały konkurentów.
Eksperci zwrócili szczególną uwagę na fakt, że nowa
technologia hybrydowa jest oferowana na całym
rynku dla nadzwyczaj szerokiej gamy autobusów
miejskich – zarówno z silnikami wysokoprężnymi,
jak i gazowymi. Warto wiedzieć, że te ekologiczne
autobusy są użytkowane także w Polsce – po ulicach
Krakowa jeździ aż 30 z nich.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Mercedes-Benz Citaro
w całkowicie
elektrycznej wersji
W sierpniu odbyła się światowa premiera całkowicie
elektrycznego autobusu miejskiego Mercedes-Benz
eCitaro. Konstrukcją bazową tego bezemisyjnego
i niemal bezgłośnego modelu jest bestsellerowy Citaro,
który za sprawą 50 tys. sprzedanych egzemplarzy
jest absolutnym liderem wśród autobusów miejskich
na świecie. Silniki pojazdu zasilane są akumulatorami
litowo-jonowymi o łącznej mocy do 243 kWh, a dzięki
zastosowanej technologii ładowania, eCitaro jest
w stanie dostosować się do indywidualnych potrzeb
i wymagań przewoźników publicznych. Wyjątkową
cechą autobusu jest jego efektywność energetyczna
– w porównaniu z wersją z silnikiem spalinowym,
zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji spadło tu o około 40 proc.
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Wodorowe Mercedesy
testowane w warunkach
drogowych
Pierwsze egzemplarze wodorowych samochodów
Mercedes-Benz GLC F-Cell pojawią się na rynku do
końca października. Pojazdy będą wynajmowane
klientom flotowym w Niemczech i Japonii w ramach
pilotażowego projektu – testy w warunkach drogowych
pozwolą usprawnić rozwiązanie. Mercedes-Benz GLC
F-Cell łączy technologię ogniw paliwowych z baterią,
którą można naładować w sposób konwencjonalny.
Dzięki temu kierowca nie jest uzależniony od
infrastruktury tankowania wodorem.

403,3 tys.

Mercedes-Benz zwiększa
tempo w dziedzinie
napędów elektrycznych
Do 2022 r. Mercedes-Benz zamierza zelektryfikować
całą gamę swoich modeli. Oznacza to dostępność
napędu alternatywnego w każdym segmencie rynku
– od smarta aż po duże SUV-y. Plany zakładają 130
takich wariantów – od modeli z 48-woltową instalacją
elektryczną przez szeroką gamę hybryd plug-in aż po
pojazdy całkowicie elektryczne. Elektryczna inicjatywa
odbywa się pod nową marką rozwiązań technicznych
i produktów „EQ”, która oznacza „elektryczną
inteligencję”. Do 2025 r. sprzedaż jednostkowa
samochodów z zasilaniem akumulatorowym ma
stanowić 15-25 proc. całkowitego wolumenu sprzedaży,
zależnie od indywidualnych preferencji klientów oraz
rozwoju publicznej infrastruktury ładowania.

Rynek
motoryzacyjny w Polsce

W trzech pierwszych kwartałach 2018 r. w Polsce
zarejestrowano 403,3 tys. nowych samochodów
osobowych – o 13,5% więcej w porównaniu
do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W tym samym czasie liczba rejestracji aut
przez klientów instytucjonalnych zwiększyła się
o 17,8%. Dynamicznie rośnie liczba rejestracji
samochodów z segmentu premium – wzrost
o 16,6% oraz aut z napędami alternatywnymi
(zwłaszcza hybrydowymi), których od początku
roku zarejestrowano 17 163 sztuki (+33,4%
r/r). Z taśm montażowych zjechało w tym
czasie więcej samochodów dostawczych
i ciężarowych (+17,1% r/r) oraz pojazdów do
transportu publicznego (+15,4% r/r). Samochodów
osobowych wyprodukowano 345,5 tys. sztuk
i było to mniej niż rok wcześniej (-13,2% r/r).
Łącznie od początku roku polskie zakłady
opuściło 496,6 tys. pojazdów samochodowych,
co oznacza spadek o 5,9% r/r.
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…że Polacy odrestaurowali …że w polskich salonach
legendarnego
Mercedes-Benz już
Mercedesa W113?
wkrótce pojawią się
ładowarki dla aut
Pierwsze egzemplarze modelu, pieszczotliwie
elektrycznych?
zwanego „Pagodą” trafiły na rynek w 1963 r. i szybko
zyskały popularność m.in. wśród celebrytów.
Restaurowane auto trafiło do warsztatu ekipy Carlex
Design na 2 miesiące. W tym czasie przebudowano
i zregenerowano większość elementów wyposażenia
wnętrza. Po renowacji całość prezentuje się wprost
wyśmienicie!

…że marka MercedesBenz jest partnerem
międzynarodowej ligi
gier komputerowych ESL?
Firma ESL organizuje e-sportowe turnieje już od
18 lat. Tylko w ostatnich latach zmagania graczy
w internecie śledziło około 205 milionów widzów
rocznie! Mercedes-Benz współpracuje z ESL od 2017 r.
Umowę właśnie przedłużono o kolejne 2 lata, a zakres
współpracy został rozszerzony – w ramach współpracy
Mercedes-Benz staje się światowym partnerem ESL
w zakresie mobilności. Współpracę promuje film,
w którym „Pong”, pierwsza w historii gra wideo, zostaje
wyświetlona na karoserii modelu 450 SEL z lat 70.

Firma Mercedes-Benz Polska podpisała we wrześniu
umowę z ENGIE Technika Instalacyjna, wiodącym
dostawcą rozwiązań z zakresu ładowania pojazdów
na prąd. Umowa zbiega się z premierą SUV-a EQC
– pierwszego seryjnego modelu Mercedes-Benz
z napędem całkowicie elektrycznym, który trafi do
sprzedaży już w przyszłym roku.
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…że odbył się już trzeci
zlot She’s Mercedes
w Polsce?

Trwają prace nad rozbudową centrum logistycznego
Mercedes-Benz „LC Warszawa” w Ołtarzewie.
Inwestycja obejmuje budowę nowej hali
magazynowej wraz z zapleczem biurowym
i socjalnym. Prace budowlane rozpoczęły się
w czerwcu 2018 r., ich zakończenie planowane jest
na koniec stycznia 2019 r. Nowa część centrum
logistycznego (15 tys. m2) będzie ponad 60 proc.
większa od poprzedniej! „LC Warszawa” zaopatruje
w oryginalne części zamienne Mercedes-Benz sieć
dealerską w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Litwie,
Łotwie i Estonii.

fot. Olek Leydo

…że fabryka w Jaworze
nie jest jedyną inwestycją
Daimler AG w Polsce?

Zloty She’s Mercedes to spotkania miłośniczek
zabytkowych Mercedesów. Tym razem ich właścicielki
odwiedziły XIX-wieczny pałac w Mierzęcinie, skąd
wyruszyły na rajd wiodący malowniczymi drogami
ziemi lubuskiej. Trasa liczyła ponad 100 km, a jej motto
brzmiało: „Jedziesz, zwiedzasz, cieszysz się chwilą”.
Kreacje pań – wszystkie w kolorze białym i czerwonym
– stanowiły nie tylko manifestację siły kobiet i ich
niezwykłej energii, ale były też symbolem wolności.
100 lat temu Polska odzyskała niepodległość, a Polki
po raz pierwszy uzyskały prawa wyborcze.
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