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Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku

Życzy Zespół Mercedes-Benz Manufacturing Poland
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Jaworska fabryka
Mercedesa z trzema
nagrodami w konkursie
Fabryka Roku
W ósmej edycji konkursu Fabryka Roku, organizowanego przez magazyny Inżynieria i Utrzymanie
Ruchu i Control Engineering Polska, fabryka produkcji
silników i baterii elektrycznych Mercedes-Benz w Jaworze zwyciężyła w trzech kategoriach: Innowacyjna
Fabryka, Najlepsza Fabryka w branży motoryzacyjnej
oraz w kategorii Zielona Fabryka (ex aequo z fabryką Famed Żywiec). Konkurs Fabryka Roku promuje
zakłady produkcyjne, które są liderami wprowadzenia
najnowocześniejszych rozwiązań i technologii w Polsce w obszarach takich jak: automatyzacja produkcji,
utrzymanie ruchu, systemy IT wspomagające produkcję, Przemysł 4.0 i ekologia.

Najwyższa jakość
potwierdzona!
Zakończyły się testy PT1 i PT2 – bardzo ważny etap
procesu produkcyjnego silników. Testy odbywają się
pod nadzorem audytorów, a ich celem jest potwierdzenie jakości i zgodności procesu produkcyjnego.
Oprócz audytorów podczas testów byli obecni także obserwatorzy – w tej roli wystąpili pracownicy
MBMPL. Ich zadaniem było znalezienie ewentualnych
usprawnień podczas trwania testów.
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413
64%

232
36%

34,5
średnia
wieku

645

Zatrudnienie - Grudzień 2019

Zespół MBMPL wciąż
się powiększa!
Już ponad 645 osób pracuje w Fabryce Silników i Baterii
Elektrycznych Mercedes-Benz Manufacturing Poland
w Jaworze. Rekrutacja wciąż trwa!
Aktualne ogłoszenia na stronie:
www.mercedes-benz-jawor.com.pl/kariera
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Produkcja baterii już
w przyszłym roku
W ramach ofensywy
elektromobilności
Mercedes-Benz Cars
buduje w Jaworze fabrykę
baterii elektrycznych.
Polski zakład produkcyjny
będzie jedną z dziewięciu
fabryk w globalnej sieci
produkcyjnej Daimlera.
O nowo budowanej fabryce
opowiada szef projektu,
Helmi Marzouk.
Dlaczego Daimler potrzebuje nowej fabryki baterii?

A kiedy rozpocznie się produkcja?

Zgodnie z ogłoszoną strategią, do 2022 r. Daimler przeprowadzi elektryfikację całego portfolio aut osobowych
marki Mercedes-Benz, wprowadzając różne wersje
pojazdów z napędem elektrycznym w każdym segmencie.
Wśród nich będzie co najmniej dziesięć samochodów
w pełni elektrycznych. Akumulatory do tych pojazdów,
zarówno hybrydowych, jak i czysto elektrycznych, będą
produkowane m.in. właśnie w fabryce w Jaworze. Tym
samym zakład stanie się ważną częścią globalnej sieci
produkcji baterii elektrycznych.

Na początku roku do fabryki baterii zaczną zjeżdżać maszyny i urządzenia. W kwietniu planujemy odbiór całości.
W czerwcu przeprowadzimy drugi test produkcyjny dla
pierwszej linii produkcji. Jeśli wszystko pójdzie dobrze,
rozpoczniemy produkcję.

Dlaczego koncern wybrał Jawor na lokalizację
fabryki?
Fabryka baterii w Jaworze jest drugą już inwestycją
Mercedesa w tej lokalizacji. Doświadczenia związane
z budową pierwszego zakładu pokazały, że wybór Dolnego Śląska był bardzo dobrą decyzją. Budowa fabryki
baterii to kontynuacja tego sukcesu. Cieszymy się bardzo
z rozwoju współpracy z regionem, władzami samorządowymi, jak i polskimi koleżankami i kolegami.
Na jakim etapie jest budowa?
Jesteśmy w końcowej fazie prac budowlanych. W grudniu
planujemy zakończyć zachodnie skrzydło budynku.

Ile osób znajdzie zatrudnienie w nowej fabryce?
Na jakich stanowiskach?
Początkowo komunikowaliśmy, że w nowej fabryce
znajdzie zatrudnienie około 300 osób. Teraz wiemy, że
będziemy potrzebować 400 osób. Szukamy zarówno
menedżerów, jak i pracowników produkcyjnych.
Jakie największe wyzwania stoją teraz przed
fabryką?
Myślę, że oprócz ukończenia prac budowlanych
i pomyślnie przeprowadzonych testów produkcyjnych,
największym wyzwaniem jest rekrutacja. Zależy nam
na znalezieniu odpowiednio wykwalifikowanych osób,
z pasującym do wizji i wartości Mercedes-Benz nastawieniem. Na szczęście nasze doświadczenie pokazuje,
że w regionie jest wielu zmotywowanych i chętnych do
pracy ludzi.
Dziękujemy za rozmowę.
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Rok pełen wyzwań
Przeżyjmy to jeszcze
raz! Oto podsumowanie
najważniejszych
wydarzeń mijającego
roku z życia jaworskiej
fabryki.
Styczeń
Druga fabryka Daimlera w Jaworze
Mercedes-Benz Cars oficjalnie ogłosił, że zbuduje
fabrykę baterii do aut elektrycznych w Jaworze,
w której zatrudnienie znajdzie ponad 300 osób.
Produkcja ruszy w 2020 r., a zakład będzie
zaopatrywany w energię odnawialną, neutralną pod
względem emisji dwutlenku węgla.

Luty
Girls GO planują własny biznes
Pierwsze warsztaty drugiej edycji Girls GO Technology.
Tematem spotkania była sztuka planowania z głową.
Uczestniczki poznały bliżej takie pojęcia, jak design
thinking, business model, personas, pitch czy
propozycja wartości. Aż kipiało od dobrych pomysłów
na własny biznes. W czasie sesji dziewczyny,
podzielone na mniejsze grupy, wymyśliły i zaplanowały
swój projekt, na bieżąco rozwiązywały pojawiające się
problemy używając poznanych wcześniej procesów
i narzędzi branżowych. Teraz dziewczyny już wiedzą
„Jak planować z głową”.
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Marzec
Ulica Daimlera w Jaworze
Co łączy Warszawę, Sosnowiec, Pragę, Komorniki,
dwa miasta w Kalifornii i Jawor? Wspólna ulica!
7 marca w Jaworze odbyło się uroczyste otwarcie
ulicy Gottlieba Daimlera. Imię genialnego
konstruktora i inżyniera nosi jeden z odcinków
gruntownie przebudowanej ul. Cukrowniczej.
MBMPL aktywizuje kobiecą energię w regionie
Blisko 300 kobiet wzięło udział w Dniu Otwartym
dla Kobiet, który 8 marca zorganizowała
spółka Mercedes-Benz Manufacturing Poland
w Legnicy. Program wydarzenia został pomyślany
tak, aby uczestniczki mogły spojrzeć na swoje
kompetencje i umiejętności z szerszej perspektywy,
przekonać się, że motoryzacja to bardzo kobieca
branża oraz porozmawiać o możliwościach
pracy w nowo budowanej fabryce silników
Mercedes-Benz w Jaworze.
Krzyż Zasługi dla Menedżerki Mercedesa
w Polsce
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, przyznał
dr Ewie Łabno-Falęckiej Krzyż Zasługi na Wstędze
Republiki Federalnej Niemiec. Uroczystość wręczenia
orderu odbyła się w marcu w Rezydencji Ambasadora
Niemiec w Warszawie.
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Kwiecień
Doroczne spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami
Jak postępują prace na budowie fabryki silników
Mercedesa w Jaworze? Jakie będą kolejne etapy
inwestycji? Na te i wiele innych pytań odpowiadali
przedstawiciele Mercedes-Benz Manufacturing
Poland podczas dorocznego spotkania z lokalnymi
przedsiębiorcami, które odbyło się 12 kwietnia w sali
im. Berthy Benz w Muzeum Regionalnym w Jaworze.
Ekologicznie w Jaworze
12 kwietnia w Muzeum Regionalnym w Jaworze odbył
się finał Konkursu Eko Gwiazda 2019/edycja Jawor.
Zwycięzcami drugiej jaworskiej edycji konkursu Eko
Gwiazda zostali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Legnicy: Karolina Maślej
i Damian Mejor, którzy pod opieką Pani Grażyny
Maciak przygotowali film pt. „Breath of the future”.
Nagrodą główną była weekendowa wycieczka do
Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie.

Maj
31 maja na dachu fabryki Mercedesa zamontowano
znak rozpoznawczy marki, a teraz także Jawora
– trójramienną gwiazdę. Logo pojawiło się na
samochodach produkowanych przez Daimlera w 1902
roku, czyli 117 lat temu.
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Czerwiec
Druga edycja Girls GO Technology za nami
16 uczestniczek, 6 miesięcy, 5 warsztatów
tematycznych – druga edycja projektu Girls GO
Technology zainicjowanego przez MBMPL dobiegła
końca. 6 czerwca w Muzeum Regionalnym
w Jaworze, uczestniczki, czyli uczennice dwóch szkół:
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworze oraz z Zespołu Szkół
i Placówek w Bolkowie otrzymały certyfikaty
ukończenia programu.
Fabryka baterii „wyszła” z fundamentów
Zaledwie sześć miesięcy od ogłoszenia decyzji
o drugiej inwestycji Mercedes w Polsce – fabryce
baterii elektrycznych w Jaworze – pod koniec czerwca
na terenie budowy postawiono pierwsze elementy
konstrukcyjne, czyli podpory pod halę produkcyjnomontażową.

Lipiec
Jakość przede wszystkim!
23 lipca na terenie fabryki w Jaworze został otwarty
Pawilon Jakości. W uroczystości wziął udział Peter
Bleyhl – Director Quality Management Powertrain
Daimler AG. Pawilon to nowoczesne, cyfrowe centrum
szkoleniowe, które ma za zadanie uświadamiać
pracownikom jak duże znaczenie dla Mercedesa ma
jakość jego produktów.
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Sierpień
Wspólne świętowanie
Już po raz trzeci MBMPL był obecny na Święcie
Chleba i Piernika – jednym z najważniejszych
wydarzeń w Jaworze. Od 23 do 25 sierpnia na
firmowym stoisku gości częstowano piernikami
i bawarskimi preclami. Odwiedzający mieli także
okazję wziąć udział w konkursie wiedzy o marce.

Wrzesień
Mechatronicy na start!
30 uczniów rozpoczęło 2 września naukę w pierwszej
klasie o specjalności mechatronik w Powiatowym
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Jaworze. Klasie patronuje MBMPL. Na uroczystym
otwarciu klasy, oprócz uczniów, nauczycieli i dyrekcji
szkoły, pojawiły się władze samorządowe oraz
przedstawiciele MBMPL. Po zakończeniu oficjalnej
części cała klasa wraz z nauczycielami, zwiedziła
fabrykę Mercedesa w Jaworze.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND
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Październik
Kolejna klasa patronacka Daimlera w regionie
W Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy
powstanie klasa o profilu związanym z budową silników
i baterii do samochodów elektrycznych. 8 października
list intencyjny w tej sprawie podpisali: Prezydent
Legnicy – Tadeusz Krzakowski, Dyrektor Zespołu
Szkół Samochodowych w Legnicy – Grzegorz Gargaś
oraz Prezes Zarządu MBMPL – dr Andreas Schenkel
i Dyrektor HR MBMPL – Ewa Korwek.

Listopad
Konferencyjny listopad
Przedstawiciele MBMPL są obecni na najważniejszych
konferencjach i targach branżowych w Polsce.
W listopadzie opowiadali o innowacyjnych
rozwiązaniach jaworskiej fabryki podczas: 365 Timing
Economic Congress, Open Eyes Economy Summit
oraz Forum Digital Champions.

Grudzień
Fabryka z nagrodami
W konkursie Fabryka Roku jaworska fabryka zdobyła
pierwsze miejsce w trzech kategoriach: Innowacyjna
Fabryka, w której wyróżniane są unikalne sposoby
wykorzystania najnowszych technologii w procesach
operacyjnych i produkcyjnych, Branża Motoryzacyjna,
oceniającej producentów przemysłu samochodowego
oraz Zielona Fabryka, w której doceniane są firmy
wdrażające przyjazne dla środowiska rozwiązania m.in.
w obszarach efektywności energetycznej i gospodarki
odpadami.

12 | SHE’S MERCEDES

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

Uwierz w siebie!
She’s Mercedes to rubryka, w której prezentujemy Kobiety MBMPL
– pracownice, które podjęły wyzwanie rozwoju w Przemyśle
4.0, doskonale łącząc obowiązki
zawodowe z życiem prywatnym
i pasjami. W tym numerze o pracy w Dziale Jakości, rodzinnej
tradycji, karierze w „męskim”
środowisku i sposobie na życiową równowagę opowiada Laura
Manz, która w jaworskiej fabryce pracuje jako Start-up Expat
Claim Management.
Na co dzień Laura wspiera Dział Jakości, a zwłaszcza
Zespół ds. Zarządzania Reklamacjami. Jej rola polega
na wdrażaniu procesów, utrzymywaniu relacji z zakładami w Niemczech i dzieleniu się wiedzą o najlepszych
praktykach Daimlera z lokalnym zespołem. Jednym z jej
kluczowych projektów było przygotowanie Pawilonu
Jakości, w którym jaworscy pracownicy poznają znaczenie tego obszaru w produkcji silników spod znaku
Mercedes-Benz.
Zanim Laura przeprowadziła się do Polski, pracowała
jako inżynier ds. jakości w zespole silników benzynowych M274 w fabryce Daimlera w Untertürkheim.
W fabryce odpowiadała ponadto za wszystkie tematy
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związane z jakością w procesie uruchamiania silnika
M264. Dlaczego wybrała taką pracę? – Chyba mam to
we krwi. Mój tata pracuje jako lider jakości w jednej z niemieckich firm. Kiedy dorosłam, ten świat po prostu mnie
wezwał – śmieje się Laura. Za najciekawsze w dziedzinie jakości uważa to, że szeroki zakres zagadnień
nie pozwala się nudzić w pracy. – Nigdy nie wiadomo,
z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się mierzyć. Czasami może to być trochę stresujące, ale właśnie to mnie
napędza i motywuje. Innym aspektem, który naprawdę
lubię w mojej obecnej pracy jest lokalny zespół, z którym
pracuję. Wszyscy są ogromnie zmotywowani. Lubimy stawiać czoła codziennym problemom i wspólnie znajdować
rozwiązania – dodaje Laura.

Jak czuje się z dala od domu? Czy lubi pracować na
Dolnym Śląsku? - Zdecydowanie tak. Mieszkam we
Wrocławiu już od prawie dwóch lat. Nigdy nie żałowałam
swojej decyzji o przeprowadzce do Polski i rozpoczęciu
pracy w MBMPL – mówi. Dodaje, że czasami tęskni za
rodziną i przyjaciółmi w Niemczech, ale ma ogromne
wsparcie męża, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Decyzja o pracy w przemyśle motoryzacyjnym, który
wciąż uważany jest za typowo męską branżę, była dla
Laury zupełnie naturalną decyzją. – Moim zdaniem
w dzisiejszych czasach nie ma już prac „typowo męskich”
i „typowo kobiecych”. Chodzi o umiejętności, pasję,
wiedzę i to, w czym każdy czuje się najlepiej – podkreśla. A Laura w swojej pracy czuje się bardzo dobrze.
Mówi, że zawsze lubiła współpracować z mężczyznami
i doskonale odnajduje się w takim środowisku pracy.
– Już jako dziewczynka miałam słabość do samochodów,
szczególnie do Mercedesa klasy A mojego dziadka.
Wolny czas spędzałam grając w piłkę nożną z chłopcami
z sąsiedztwa. To dlatego nigdy nie czułam się niezręcznie

Laura jest wielką pasjonatką biegania. – Podczas biegu
mogę wyłączyć głowę, a wysiłek fizyczny to dla mnie
rekompensata po długim dniu pracy. To mnie motywuje,
pomaga też osiągać osobiste cele. Po wyczerpujących
ćwiczeniach jestem całkowicie zrelaksowana – wyjaśnia. Jak mówi, takie nastawienie bardzo jej pomaga
w zachowaniu równowagi, szczególnie podczas intensywnego okresu w pracy. Jej drugą pasją jest gotowanie
i pieczenie słodkości. Znalezienie czasu na wypróbowanie nowych przepisów lub upieczenie ciasta to dla niej
prawdziwa przyjemność. Oprócz tego stara się odkryć
jak najwięcej ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku
i poza regionem.

w otoczeniu kolegów – wspomina. Co jeszcze pomaga
jej w pracy w fabryce? – Z mojego punktu widzenia ważne są takie cechy, jak dobre umiejętności komunikacyjne,
otwartość, zaufanie do innych ludzi i wzajemny szacunek.
Kluczem jest także postawa oparta na haśle „uwierz
w siebie!” – dodaje.
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Wewnętrzne
służby pożarnicze
w gotowości
W Mercedes-Benz bezpieczeństwo ma najwyższy
priorytet. Jaworska fabryka Mercedesa jest zabezpieczona przez wewnętrzne służby przeciwpożarowe 24/7,
a zespół zajmujący się na co dzień ochroną i bezpieczeństwem w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia jest przygotowany do akcji ratowniczo-gaśniczych.
Pracownicy i Andreas Schenkel CEO MBMPL, przeszli
szkolenie z obsługi wozu strażackiego i jego wyposażenia.

MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND

O największych
wyzwaniach
gospodarczych
we Wrocławiu
365 Timing Economic Congress to wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
i Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Jego celem jest przyjrzenie się temu, jaką drogą podążają gospodarki naszego
regionu, Europy i świata. W tym roku, 21 i 22 listopada
we Wrocławiu, eksperci rozmawiali o megatrendach
w perspektywie gospodarczej do 2035 roku. Podczas
konferencji dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektorka Komunikacji Marketingowej i Relacji Zewnętrznych MBMPL,
spotkała się z Cezarym Przybylskim, Marszałkiem
województwa dolnośląskiego. – Fabryka Mercedesa
w Jaworze jest ważną inwestycją na Dolnym Śląsku,
a Urząd Marszałkowski i sam Marszałek są jednymi
z naszych najważniejszych Partnerów w kwestii transportu
i infrastruktury. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać
z panem Marszałkiem o największych wyzwaniach regionu
w tym obszarze – powiedziała Ewa Łabno-Falęcka.
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Komfortowo do pracy
Załoga fabryki Mercedesa liczy już prawie 650 osób. Dla
nich firma uruchomiła transport pracowniczy, zapewniający maksimum komfortu i bezpieczeństwa. Najnowsze
modele autobusów Mercedes-Benz Turismo (norma
Euro6!) kursują na trasach: Lubin – Legnica – Fabryka
oraz Wałbrzych – Świebodzice – Strzegom – Rogoźnica
– Fabryka.

Absolvent Talent Days
we Wrocławiu

Akademickie Targi
Pracy na Politechnice
Wrocławskiej
Rekrutacja do fabryki Mercedesa w Jaworze trwa. Aktualne ogłoszenia można znaleźć na stronie: https://
mercedes-benz-jawor.com.pl/kariera/. A 15 października o perspektywach zatrudnienia i nowoczesnej
fabryce przedstawiciele MBMPL rozmawiali z odwiedzającymi Akademickie Targi Pracy na Politechnice
Wrocławskiej. Stoisko odwiedzali studenci Mechaniki
i Budowy Maszyn, Mechatroniki, Automatyki i Robotyki, a także Elektroniki i IT.

29 października we Wrocławiu odbyły się największe Targi Pracy i Praktyk – Absolvent Talent Days we Wrocławiu.
Specjaliści HR MBMPL odpowiadali na wszystkie pytania
uczestników na firmowym stoisku. Pytania dotyczyły
możliwości zatrudnienia i rozwoju w fabryce w Jaworze,
benefitów pracowniczych, innowacyjnych technologii
wykorzystywanych w fabryce. Można też było spojrzeć
na historię marki Mercedes-Benz przez okulary VR.
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VII Polski Kongres
Przedsiębiorczości
w Olsztynie

Open Eyes Economy
Summit
Open Eyes Economy Summit to międzynarodowy kongres ekonomii opartej na wartościach społecznych, który
odbywa się od czterech lat w Krakowie. Wydarzenie gromadzi i konfrontuje poglądy znanych polityków i społecznych aktywistów, naukowców i studentów, dziennikarzy,
przedstawicieli biznesu i artystów. Uczestnicy rozmawiają o nowym modelu gospodarki, który może być receptą na kryzysy gnębiące współczesne społeczeństwa.
Na tegorocznym, listopadowym Kongresie obecna była
dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektorka Komunikacji Marketingowej i Relacji Zewnętrznych MBMPL, która wzięła
udział w sesji specjalnej pt. „Przemysł motoryzacyjny,
a rewolucja w mobilności. Szanse i zagrożenia”. Jej motywem przewodnim były rozważania o przyszłości, autonomicznych samochodach, elektromobilności, sztucznej
inteligencji, współdzieleniu pojazdów oraz o tym, kiedy
to wszystko stanie się codziennością.

Dwa dni debat, ponad 1200 uczestników, 150 prelegentów, blisko 30 paneli dyskusyjnych – 24 i 25 października w Olsztynie odbył się VII Polski Kongres Przedsiębiorczości, na którym spółka MBMPL była obecna
w strefie wystawienniczej. Wydarzenie jest platformą
porozumienia i wymiany doświadczeń przedsiębiorców
z sektora MŚP i dużych firm, naukowców, samorządowców oraz administracji centralnej. Co roku Kongres
odbywa się w innym mieście, tak, aby dotrzeć do jak
największej liczby odbiorców. Motywem przewodnim
tegorocznej edycji było hasło „Gospodarka cyfrowa
a społeczeństwo – perspektywy rozwoju”, a gościem
specjalnym wydarzenia był Jurgen Tiedje – przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. badań i innowacyjności.

Forum Digital
Champions
Forum Digital Champions to konferencja skupiająca
pasjonatów i liderów cyfrowej transformacji. Podczas
VI edycji Forum, która odbyła się 14 i 15 listopada
w Warszawie, eksperci, przedsiębiorcy i naukowcy
rozmawiali o potencjale i wyzwaniach cyfrowej transformacji, najlepszych praktykach i nieoczekiwanych
konsekwencjach techno-ewolucji. MBMPL reprezentowali: dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektorka Komunikacji
Marketingowej i Relacji Zewnętrznych, Monika Bogucka, Project Management Battery Plant i Thomas Kaiser,
Dyrektor Produkcji i Utrzymania Ruchu.
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Nowy wymiar
bezpieczeństwa
Systemy wspomagające mogą pomóc w zapobieganiu wypadkom i łagodzić ich skutki. Pojazd badawczy
Mercedes-Benz ESF 2019, wyposażony w układ Active
Brake Assist o rozszerzonej funkcjonalności oraz w rozbudowaną wersję systemu kamer 360°, potrafi zapewnić większą ochronę pieszym i rowerzystom. Podczas
parkowania i manewrowania pojazd ostrzega kierowcę,
jeśli tylko zaistnieje ryzyko potrącenia pieszego lub
rowerzysty, albo inicjuje automatyczne hamowanie.
A dzięki diodowym panelom i projektorom ESF 2019
buduje zaufanie do pojazdów zautomatyzowanych
poprzez komunikację z otoczeniem – potrafi bowiem nawiązywać kontakt z niechronionymi uczestnikami ruchu,
informując ich i ostrzegając przed niebezpieczeństwami.
Nawet wtedy, gdy stoi zaparkowany na poboczu.
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Polacy na podium!
Zespół reprezentujący Mercedes-Benz Trucks Polska
zwyciężył w mistrzostwach świata pomiędzy serwisami
Mercedes-Benz Trucks. Ponadto otrzymał nagrodę za
najszybszy pit stop. Nagrody indywidualne trafiły do
Sprzedawcy Części Zamiennych i Akcesoriów – Rafała
Gościńskiego z MB Poznań oddz. Komorniki (I miejsce)
oraz Doradcy Serwisowego – Marka Perekitko z Mercedes-Benz Trucks Warszawa (II miejsce).
Customer Services & Parts MB Trucks ogłasza zawody
co dwa lata. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 60
uczestników z dwunastu krajów, w tym m.in. Brazylii,
Rosji, Chin, Finlandii, Niemiec, Włoch, Turcji, Grecji,
Polski i Szwajcarii. Narodowe zespoły składają się
z pracowników autoryzowanych warsztatów i serwisów
Mercedes-Benz Trucks, które wcześniej zakwalifikowały
się w rozgrywkach krajowych. W skład każdej 5-osobowej drużyny wchodzi Doradca Serwisowy, Technik
Diagnosta, Technik Systemowy i Sprzedawca Części
Zamiennych oraz Trener zespołu.

Wartość marki
Mercedes-Benz stale
rośnie
Marka Mercedes-Benz znowu zwiększyła swoją wartość
i po raz kolejny okazała się najcenniejszą luksusową
marką motoryzacyjną na świecie. W najnowszym
rankingu „Best Global Brands”, sporządzonym przez
renomowaną amerykańską firmę konsultingową Interbrand, producent samochodów ze Stuttgartu przypieczętował swój ubiegłoroczny wynik, ponownie zajmując
8 miejsce. Mercedes-Benz pozostaje jedyną europejską
marką w pierwszej dziesiątce zestawienia. W porównaniu z danymi z 2018 roku wartość marki spod znaku
trójramiennej gwiazdy wzrosła o 5%, do 50,832 mld dolarów amerykańskich. To kontynuacja nieprzerwanego
sukcesu – Mercedes-Benz stale zwiększa swoją wartość
od 2009 roku.
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…że Mercedes-Benz
od 60 lat rozbija
samochody
10 września 1959 r. odbył się pierwszy test zderzeniowy
(crash test) w historii producenta ze Stuttgartu. Pojazd testowy uderzył czołowo w stałą przeszkodę. Tak
rozpoczęła się nowa era badań nad samochodowym
bezpieczeństwem. Obecnie Centrum Techniczne ds.
Bezpieczeństwa Pojazdów (Technology Centre for Vehicle Safety – TFS) w Sindelfingen co roku przeprowadza
około 900 testów zderzeniowych oraz około 1700 badań
„na wózku”, w których muł testowy (nadwozie lub konstrukcja testowa) jest mocowany na ruchomym wózku
i poddawany siłom powstającym podczas prawdziwego
zderzenia.

…że Maybach
pomagał w ściganiu
przemytników
Słynny przedwojenny kuter pościgowy ORP „Batory”
napędzany był potężnymi silnikami V12 produkowanymi przez fabrykę Maybacha. Zbudowano je z myślą o
podniebnych gigantach, a trafiły na pokład polskiego
„bata” na przemytników. ORP „Batory” wszedł do służby
23 czerwca 1932 roku. Stacjonował na Helu, rozwijał
maksymalną prędkość 24,3 węzła i w pierwszym okresie
służby nosił banderę marynarki handlowej. Jego obecność na polskim wybrzeżu znacznie ograniczyła rozmiar
przemytu.

…że Muzeum Mercedesa
w Stuttgarcie można
zwiedzić wirtualnie
Marka Mercedes-Benz i jej historia jest bardzo popularna w mediach społecznościowych. Ponad milion osób
śledzi oficjalny kanał Muzeum Mercedesa na Instagramie. Dlatego muzeum oferuje, oprócz regularnych wycieczek z przewodnikiem po stałej ekspozycji, wirtualne
zwiedzanie przez InstaStories. Teraz ludzie z całego świata mogą odwiedzać Muzeum i poznawać historię jednej
z najbardziej znanych marek motoryzacyjnych! Pierwsze
interaktywne wycieczki z przewodnikiem odbyły się
21 i 28 października 2019 r. Kiedy kolejne? Wystarczy
śledzić profil @mercedesbenzmuseum na Instagramie.
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