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Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok – niech będą pełne wspaniałych,
niezapomnianych chwil i przeżyć.
Wszystkiego najlepszego!
Zespół Mercedes-Benz Manufacturing Poland
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Elżbieta Bieńkowska
w Jaworze
3 grudnia Jawor i nowo budowaną fabrykę silników
Mercedes-Benz odwiedziła Elżbieta Bieńkowska,
unijna Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie terenu,
na którym powstaje jaworski zakład oraz oglądanie
postępów prac i spotkanie z dyrekcją budowy.
Kolejnym – wizyta w Muzeum Regionalnym, gdzie na
Panią Komisarz czekali przedstawiciele władz miasta,
powiatu i gminy Męcinka, a także dyrekcja szkoły
zawodowej w Jaworze, władze legnickiego oddziału
Politechniki Wrocławskiej oraz Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Elżbieta Bieńkowska obejrzała
także multimedialną wystawę o historii i innowacjach
marki Mercedes-Benz, następnie zwiedziła jedną
z atrakcji Jawora – zabytkowy Kościół Pokoju.
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Jestem dumny z naszego zespołu
Rozmowa z Andreasem Schenkelem, CEO MBMPL,
o wyzwaniach mijającego roku i planach na
nadchodzący rok 2019.
Jak ocenia Pan 2018 r. z perspektywy CEO
MBMPL?
Och, to był bardzo intensywny rok! Chociażby dlatego,
że nasza spółka powiększyła się z 41 do ponad 190
pracowników, czyli ponad czterokrotnie. Jesteśmy już
dużą, dojrzałą organizacją. Niestety, minusem jest to,
że nie znam nazwisk i historii wszystkich osób, jak to
było jeszcze w 2017 r.
Które z zakładanych zadań i projektów udało się
zrealizować w ciągu minionych 12 miesięcy?
W 2018 r. osiągnęliśmy bardzo wiele – przede
wszystkim zorganizowaliśmy wszystkie istotne

obszary funkcjonowania spółki zgodnie z założonym
planem. Na pokładzie jest już 60 proc. załogi,
mamy sprawnie funkcjonujący system finansowy
i ustrukturyzowane procesy HR. Dział Zakupów
pomyślnie wynegocjował już wiele dużych transakcji
i umów. Kupiliśmy świetny sprzęt biurowy dla
naszych pracowników, w Dziale Jakości pierwsza
maszyna została dostarczona już w lecie! W logistyce
pierwszy duży kontrakt został przyznany firmie
Seifert. Od połowy roku w MBMPL działa biuro
MPS, odpowiadające za system produkcyjny –
inżynierowie aktywnie wspierają już budowę
instalacji. Ustanowiliśmy też, w konsultacji z naszymi
pracownikami, system ładu korporacyjnego.

4 | NASZ WYWIAD
Co było największym wyzwaniem dla MBMPL
w 2018 r.?
Najbardziej zależało nam na tym, aby w 2018 r.
utrzymać to samo tempo i jakość pracy, jak rok
wcześniej oraz zbudować zespół MBMPL. Udało się.
Znaleźliśmy równie dobrych i zmotywowanych
pracowników jak w pierwszej fazie uruchamiania
projektu. Jestem bardzo dumny z naszej załogi!
Jeżeli chodzi o samą budowę, to wyzwań jest tu
bardzo wiele. Poszczególne etapy projektu planowane
są w naszej centrali w Stuttgarcie, musimy więc być
w stałym kontakcie i przekazywać sobie wszystkie
kluczowe informacje. Wyzwaniem jest też skala
przedsięwzięcia – czasami na placu budowy pracowało
jednocześnie ponad 1000 pracowników, a wiele
budynków było zbudowanych w tym samym czasie. To
zrozumiałe, że nie zawsze wszystko przebiega zgodnie
z planem, niemniej jesteśmy bardzo zadowoleni
z postępów prac. Tym bardziej, że – co cieszy mnie
szczególnie – nasi specjaliści od BHP potwierdzili, że
w 2018 r. na placu budowy uniknęliśmy wypadków.
Staram się dość często odwiedzać budowę i za
każdym razem gdy tam jestem dostaję „gęsiej skórki”
z radości. Ważnym wydarzeniem mijającego roku,
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który szczególnie wspominam, była też czerwcowa
uroczystość zawieszenia wiechy na budynku fabryki.
To były bardzo miłe i ważne chwile, które będziemy
długo pamiętać.
A jakie są najbliższe plany związane z budową
fabryki? Co będzie się działo w 2019 r.?
Obecnie koncentrujemy się na przygotowaniu do
produkcji – planujemy, że pierwsze silniki zjadą
z linii produkcyjnych w połowie przyszłego roku,
a ich seryjna produkcja rozpocznie się na początku
2020 r. Musimy być na to gotowi. Wyzwaniem jest tu
oczywiście ukończenie i wyposażenie hal produkcyjnomontażowych oraz zaplanowanie wszystkich procesów.
Wykorzystamy zupełnie nową organizację pracy, która
funkcjonuje tylko w nielicznych fabrykach Mercedesa.
Jej podstawę stanowią mistrzowie i liderzy zespołów.
Pierwsze zatrudnione na tych stanowiskach osoby
zostały już przeszkolone w naszych siostrzanych
zakładach. Obecnie jesteśmy także w trakcie naboru
pracowników do naszej pierwszej linii montażowej.
Pierwsze osoby rozpoczną tu pracę już w styczniu.
Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Produkcja silników w Jaworze coraz bliżej!
Już w przyszłym numerze newslettera zamieścimy rozmowę z Hrvoje Vukoja, który w MBMPL odpowiada
za system produkcyjny Mercedes-Benz (MPS).
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Mercedes-Benz Manufacturing Poland w ramach
inicjatywy She’s Mercedes wsparł projekt „Kobiece
Twarze”. Jego ideą jest promocja przedsiębiorczych
kobiet, które mają wpływ na rozwój gospodarczy
regionu dolnośląskiego oraz firm, które hołdują
zasadom równouprawnienia. W ramach realizowanego
od 5 lat projektu, organizowane są cykliczne
spotkania oraz coroczna edycja Plebiscytu
Gospodarczego „Kobiece Twarze”, w którym
nagradzane i wyróżniane są właścicielki firm, kobiety
zarządzające przedsiębiorstwami, prezeski fundacji
lub stowarzyszeń, a także kobiety debiutujące
w biznesie. Laureatki i laureaci tegorocznego
Plebiscytu odebrali nagrody podczas uroczystej gali,
10 grudnia w Zamku Książ w Wałbrzychu. W Kategorii
Osobowość nominację otrzymała Pani Melanie
Schenkel. Kapituła doceniła jej pracę społeczną
i charytatywną. Natomiast nagroda specjalna
She’s Mercedes dla „Kobiety w Innowacyjnych
Technologiach” trafiła w ręce Dr Aleksandry
Przegalińskiej z Akademii Leona Koźmińskiego
i Massachusetts Institute of Technology (MIT).

fot. Kobiece Twarze

i „Kobiece Twarze”
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Bezpieczeństwo przede
wszystkim!
W listopadzie odbyły się kolejne warsztaty dotyczące
bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu
drogowego. Tym razem spółka Mercedes-Benz
Manufacturing Poland i Muzeum Regionalne
w Jaworze, we współpracy z Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, zorganizowali
spotkanie dla przedszkolaków. Były jak zwykle gry,
zabawy, pogadanka o tym, jak zachować się na
drodze i upominki od Mercedesa. Dodatkowo strażacy
zwrócili uwagę dzieciaków na sezonowe zagrożenie,
czyli czad.

„Pomocna Dłoń”
dla MBMPL
Miła nagroda dla MBMPL! Spółce przyznano
wyróżnienie „Pomocna Dłoń” za wsparcie Legnickiego
Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Warsztatów
Terapii Zajęciowej TPD w Jaworze. Dyplom odebrała
CFO Aleksandra Łukasiak podczas uroczystości
zorganizowanej 5 grudnia z okazji Dnia Wolontariusza.
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Rok pełen wyzwań
Rok 2018 obfitował
w emocjonujące
wydarzenia – wspólnie
z partnerami udało nam
się zrealizować ważne
dla społeczności lokalnej
projekty, a nasza fabryka
„rosła w oczach”. Za
nami 12 intensywnych
i bardzo udanych
miesięcy!
W lutym rozstrzygnęliśmy konkurs „Eko Gwiazda 2017/
edycja Jawor”. To lokalna edycja ogólnopolskiego,
organizowanego przez Mercedes-Benz konkursu
ekologicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Zwycięzcami jaworskiej edycji zostali uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Legnicy – Wiktoria Kulik i Marcin Wojtaś.

Nasza budowa „wyszła spod ziemi”! Pół roku od
rozpoczęcia prac ziemnych, 5 lutego br. zamontowano
pierwszy z 650 stalowych słupów największej hali
produkcyjno-montażowej. Będą tu działały m.in.
najnowocześniejsze, pracujące w systemie AGIPRO
linie obróbkowe i montażowe.
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Bez szkolnictwa zawodowego nie ma „Przemysłu
4.0”, dlatego inwestujemy w długofalową współpracę
edukacyjną ze szkołami i uczelniami technicznymi. Pod
koniec marca przedstawiciele MBMPL, Legnickiej
SSE i Wałbrzyskiej SSE „INVEST-PARK” spotkali się
m.in. z uczniami trzecich klas gimnazjum w Męcince,
aby przybliżyć im perspektywy pracy w zawodach
technicznych.

Nasza fabryka 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, organizacji pracodawców.
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Stawiamy na otwartą komunikację! W lutym,
informacjami o statusie i harmonogramie prac
budowlanych oraz planach dotyczących uruchomienia
produkcji przedstawiciele MBMPL dzielili się
z lokalnymi przedsiębiorcami. W wydarzeniu
uczestniczyło blisko 40 osób.
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Z okazji Dnia Dziecka, zaprosiliśmy uczniów szkół
podstawowych z Jawora na przedstawienie „Kacper
– dziecko bezpieczne na drodze”. Oprócz tego,
przez cały rok w jaworskim Muzeum Regionalnym
organizowane są warsztaty bezpieczeństwa
drogowego dla najmłodszych.
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Uruchomiliśmy projekt „Girls GO Technology, czyli
dziewczyny oswajają technologię”, skierowany
do uczennic szkół średnich powiatu jaworskiego.
Jego celem jest przybliżenie dziewczynom nauk
matematycznych, technicznych i inżynieryjnych.
2018 r. to w sumie 6 warsztatowych spotkań.

Świętowaliśmy kolejny etap budowy – 22 czerwca
na ukończonej hali produkcyjno-montażowej
zawisła wiecha w kształcie trójramiennej gwiazdy.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Jadwiga
Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
przedstawiciele MBMPL oraz Mercedes-Benz Cars
z Niemiec, a także wielu gości ze świata biznesu,
polityki, nauki i kultury.
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W sierpniu w Jaworze pojawiły się pierwsze
urządzenia – kabiny do tzw. hot testów. Stalowe
urządzenia o 11 metrach długości, 5,5 metrach
szerokości oraz ponad 4 metrach wysokości były
transportowane z Niemiec do Polski w nocy, za
pomocą specjalnie do tego przystosowanych
samochodów bez podwozia.

Już po raz drugi nasza spółka włączyła się w uroczyste
obchody „Święta Chleba i Piernika”. Na firmowym
stoisku nie zabrakło pierników z logo w kształcie
trójramiennej gwiazdy, które powoli stają się już
lokalną tradycją.
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Za sprawą W113 Pagoda SL Klub Polska i MBMPL,
kultowe „Pagody” zagościły w sierpniu do Jawora,
by cieszyć oczy mieszkańców i przebywających
w regionie turystów.
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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 MBMPL.
Wzięło w nim udział blisko 400 osób!
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Dolnośląski Festiwal Nauki to impreza
popularnonaukowa, organizowana co roku jesienią
przez wrocławskie uczelnie wyższe, instytuty naukowe
oraz środowiska pozauczelniane. Na takim wydarzeniu
nie mogło zabraknąć MBMPL! Nasi eksperci
zaprezentowali jak nauka zmienia motoryzację i jak
motoryzacja zmienia nasze życie.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Energetyki
Wiatrowej wyróżnił MBMPL tytułem „Osobowość
Energetyki Wiatrowej w Polsce 2018”. Nagroda
została przyznana za „wkład w zawarcie pierwszej
w Europie długoterminowej umowy na dostawę energii
elektrycznej między przemysłem motoryzacyjnym
a producentem energii elektrycznej z wiatru”. Pionierska
umowa z EW Taczalin została podpisana w lipcu.
„Kuźnia” Jawor ma nowego partnera! We wrześniu
2018 r. Ewa Łabno-Falęcka i Andreas Schenkel
oficjalnie zapoczątkowali współpracę pomiędzy
MBMPL i „Kuźnią”, przekazując przedstawicielom
klubu stroje treningowe oraz reprezentacyjne.
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MBMPL rośnie w siłę!
Wraz z postępami prac na budowie
jaworskiej fabryki i zbliżającym się
momentem uruchomienia produkcji,
struktura i zatrudnienie w spółce
Mercedes-Benz Manufacturing
Poland stają się coraz większe.
Rozpoczynamy nowy cykl, w którym
będziemy prezentować poszczególne
działy MBMPL i pracujących
w nich ludzi. Zaczynamy od Działu
Logistyki.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Dział Logistyki
Dział Logistyki odpowiada w MBMPL za proces
planowania i kontrolowania efektywności przepływu
materiałowego, wyrobów gotowych oraz informacji.
Do głównych zadań zespołu należy: zaopatrywanie
w materiały, planowanie programu produkcyjnego,
pakowanie, inwentaryzacja, transportowanie,
magazynowanie. Celem jest dostarczenie odbiorcom
odpowiednich pod względem ilości i jakości produktów,
w odpowiednim czasie.
Najważniejsze projekty, które udało się do tej pory
zrealizować Działowi Logistyki, to m.in. zawarcie
umowy z firmą Seifert, zewnętrznym dostawcą usług
logistycznych oraz wprowadzenie modułu iPRO
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w systemie SAP, który służy do zamawiania materiałów
nieprodukcyjnych. Rozpoczęły się również działania
związane z instalowaniem Dispach-Module. Jest to
magazyn wysokiego składowania produktów gotowych
połączony z systemem wysyłkowym.
Najważniejsze wyzwania na najbliższe miesiące będą
ściśle związane m.in. z wyborem dostawców materiałów
produkcyjnych, montażem magazynu wysokiego
składowania produktów gotowych (High Rack),
z planowaniem transportu materiałów i pojemników przez

magazyn przeładunkowy (Cross Dock), zakończeniem
przetargu AGV – autonomicznych pojazdów, które będą
dostarczały części na linie produkcyjną oraz wdrożenie
koncepcji Shopping carts, czyli innowacyjnego systemu
zaopatrywana linii w części i RFID – systemu do
odczytywania danych z etykiet za pomocą fal radiowych.
Obecnie w Dziale Logistyki MBMPL pracuje 13 osób:
menedżerów, specjalistów oraz stażysta. Do rozpoczęcia
produkcji w 2019 r. zatrudnienie zwiększy się do 22
pracowników.

Rozmowa z Frederikiem
Straussem, dyrektorem ds. logistyki

W tej chwili stoimy przed dwoma głównymi
wyzwaniami. Tworzymy sieć dostawców, klientów i firm
transportowych, abyśmy mogli sprawnie zamawiać
materiały potrzebne fabryce oraz organizować transport
przychodzący i wychodzący. Koncentrujemy się także
na naszych wewnętrznych procesach logistycznych.
Przepływy materiałowe w naszej fabryce nie obejmują
co prawda takich odległości, jak transport za pomocą
ciężarówek, są jednak o wiele bardziej złożone.
Wraz z firmą Seifert Polska projektujemy je zgodnie
z naszymi potrzebami i standardami Mercedes-Benz.
Cieszę się, że w tej dziedzinie współpracujemy
z tak doświadczonym partnerem. Seifert Polska
przejmie również odpowiedzialność za takie operacje
logistyczne, jak magazynowanie, wykorzystanie wózków
widłowych, zaopatrywanie linii produkcyjnej w części
z wykorzystaniem Shopping carts.

Za co jest odpowiedzialny Dział Logistyki
w tak dużej fabryce jak zakład w Jaworze?
Dział logistyki jest odpowiedzialny za koordynację,
obsługę i kontrolę przepływu wszystkich materiałów
w fabryce i poza nią. Opracowujemy harmonogram
produkcji i określamy, co i kiedy ma powstać.
Zamawiamy potrzebne do produkcji silników części
od naszych dostawców, dbamy o optymalny stan
zapasów materiałowych. Dostarczamy właściwe
części na linie produkcyjne, tak, aby nasi koledzy
zawsze mieli to, czego potrzebują na czas. Jesteśmy
w ciągłym kontakcie z naszymi klientami, zakładami
samochodowymi Mercedes-Benz, zapewniamy
transport i dostawy, aby sprostać codziennym
wymaganiom produkcji. Porównując fabrykę
do ludzkiego ciała, nasza produkcja to serce,
a logistyka to układ krwionośny, która łączy
wszystkie narządy w ciele, transportując między
nimi niezbędne zasoby i informacje.
Jakie projekty i zadania są obecnie
najważniejsze dla Waszego działu?

Jakich pracowników szuka dział? Kto ma szansę na
zatrudnienie w logistyce MBMPL?
Szukamy entuzjastycznie nastawionych
i zmotywowanych do pracy osób, które lubią zmiany
i wyzwania. Praca w logistyce codziennie wygląda
inaczej, tu wszystko jest bardzo dynamiczne. Dużo
współpracujemy zarówno z partnerami zewnętrznymi,
jak i wewnętrznymi, przyda się zatem otwartość
i komunikatywność. Tworzymy zróżnicowany
zespół doświadczonych specjalistów logistyki
i zmotywowanych debiutantów. Wszystkich nas łączy
pasja do logistyki.
Dziękujemy za rozmowę.

14 | EDUKACJA

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Siemens na pokładzie
projektu „Girls GO
Technology”
„Girls GO Technology, czyli dziewczyny oswajają
technologię”, to program stworzony z myślą o młodych
dziewczynach, uczennicach liceów i techników powiatu
jaworowskiego, które z okna swojego pokoju widzą
budującą się fabrykę Mercedesa w Jaworze. To dla nich
Mercedes zorganizował cykl warsztatów poświęconych
technologiom i cyfryzacji, we współpracy z Geek Girls
Carrots, Randstad Polska, Politechniką Wrocławską –
Wydziału Techniczno-Przyrodniczego w Legnicy oraz
WSSE „INVEST-PARK” i Klastra Edukacyjnego Invest in
EDU.
W listopadzie do grona partnerów dołączyła także
firma Siemens Polska. Eksperci firmy poprowadzili
czwarty z serii pięciu warsztatów tegorocznej edycji
programu. Po sztucznej inteligencji, tworzeniu
stron internetowych i business planów przyszedł
czas na „oswojenie” zagadnień związanych
z cyfryzacją i digitalizacją produkcji. Uczestniczki
dowiedziały się m.in. jak w przemyśle wykorzystuje

się wirtualną rzeczywistość (ang. virtual reality, VR)
oraz czym jest „cyfrowy bliźniak”, wykorzystywany
w przemyśle do projektowania i budowy pojazdów
oraz linii technologicznych. Za pomocą rozszerzonej
rzeczywistości (ang. augmented reality, AR) mogły
odwiedzić „smart factory” i zobaczyć, jak wszystkie te
rozwiązania stosuje się w praktyce.
Siemens Polska to regionalny oddział
międzynarodowego koncernu oferujący usługi
inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu
automatyki i techniki napędowej dla przemysłu,
instalacji i systemów wytwarzania energii, techniki
i aparatury medycznej, transportu szynowego
i drogowego, systemów zarządzania obiektami,
infrastruktury komunalnej, specjalistycznej oraz
efektywności energetycznej. Z produktów i technologii
Siemensa korzystają przedsiębiorstwa na całym
świecie, w tym fabryki Mercedesa – także zakład
w Jaworze.
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Fabryki w sieci
produkcyjnej samochodów
osobowych Mercedes-Benz
Cars Operations
Affalterbach
W Affalterbach powstają sportowe wersje
samochodów spod znaku trójramiennej gwiazdy,
czyli Mercedesy AMG. Firma AMG zaczynała
jako niewielki zakład zajmujący się sportowym
tuningiem samochodów. Obecnie, od blisko 15 lat,
jest częścią koncernu Daimler AG. Affalterbach,
wraz z siostrzanymi zakładami w Kölledzie
i Mannheim, stanowi także kolebkę silników V8. Są
one wykonywane ręcznie 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 ich blisko 2 tys. Fabryka działa od 1976 r.
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Mercedes-Benz wspiera
“Siłaczki”
„Siłaczki” to pierwszy w historii polskiej kinematografii
film opowiadający o sufrażystkach, których
konsekwentna walka doprowadziła do przyznania
Polkom praw wyborczych w 1918 r. To opowieść
o kobietach niezależnych, ambitnych, które odważnie
walczyły o swoje aspiracje i przekonania. Promocja
takiej postawy jest bliska Mercedes-Benz, który
wspiera kobiety w osiąganiu sukcesów w życiu
zawodowym i prywatnym poprzez inicjatywę „She’s
Mercedes”. Marka została partnerem prapremiery
filmu, która odbyła się 28 listopada w warszawskim
kinie Muranów.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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Setka smartów
w Global Rent a Car
Prawie 100 smartów trafiło do floty Global Rent a Car –
czołowego partnera w zakresie wynajmu samochodów
w Polsce. To największa w historii flota smartów
sprzedana na naszym rynku. Samochody są dostępne
w wybranych punktach wynajmu na terenie Polski,
m.in. przy lotniskach oraz za pośrednictwem strony
internetowej. Wybór smarta forfour był podyktowany
atutami modelu: jakością wykonania oraz zwrotnością.

WIEŚCI Z KONCERNU DAIMLER AG | 17

18 | CZY WIESZ…

…że jeżdżący w ekipie
Mercedes-AMG Petronas
Motorsport Lewis
Hamilton znalazł się
wśród kierowców
wszech czasów F1?
W listopadzie Lewis Hamilton wygrał swoje piąte
Mistrzostwo Świata F1 i stał się jednym z zaledwie
trzech kierowców, którzy zdobyli pięć lub więcej
mistrzostw świata w Formule 1 – obok Juana
Manuela Fangio oraz Michaela Schumachera.
Hamilton ma także na koncie rekord liczby wyścigów
na silniku tego samego producenta: w każdym ze
swoich 226 Grand Prix Formuły 1 kierowca startował
z silnikiem Mercedes-Benz. Z marką Hamilton jest
związany od 2013 r.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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…że 174 lata temu
urodził się Karl Benz?
Karl Benz, pionier motoryzacji, ojciec silnika spalinowego
i samochodu, urodził się 25 listopada 1844 r.
Wykształcony w kierunku inżynierskim, pod koniec
lat 70. XIX wieku współtworzył konstrukcję silnika
dwusuwowego i czterosuwowego. W 1883 r. założył
firmę w Mannheim, a trzy lata później opatentował
trójkołowy pojazd znany jako pierwszy samochód
na świecie – ten moment uznawany jest za początek
motoryzacji. Karl Benz otrzymał także patenty na m.in.
świecę zapłonową, sprzęgło, gaźnik, chłodnicę wodną
i skrzynię biegów.

…że Mercedes-Benz
sprzed 130 lat można
uznać za pierwszy
start-up w branży
motoryzacyjnej?
W 1888 r., dwa lata po wynalezieniu samochodu, Karl
Benz i Gottlieb Daimler powrócili z kolejnymi projektami
– zautomatyzowaną pompą strażacką, spalinowym
tramwajem czy wykorzystaniem silnika w jednostce
lotniczej. Pionierski duch współczesnych start-upów
ma wiele wspólnego z tym, co działo się w pierwszych
dniach automobilu!
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