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MATERIAŁY PRASOWE

Daimler wybuduje w Polsce
fabrykę silników

Oferta akcesoriów obejmuje ponad 50 rodzin produktów

Pomagają one utrzymać porządek w bagażniku i zwiększają poziom bezpieczeństwa

Koncern Daimler chce zainwestować około pół miliarda euro w nową fabrykę silników w Polsce i stworzyć tam kilkaset nowych
miejsc pracy. Pierwszy w naszym kraju zakład
produkcyjny Mercedes-Benz Cars ma być zlokalizowany w Jaworze, około 70 kilometrów
na zachód od Wrocławia. Będą w nim wytwarzane czterocylindrowe silniki benzynowe
i wysokoprężne do samochodów osobowych
Mercedes-Benz.

jest tym ważniejsze, że w trakcie gwałtownego
hamowania niezamocowany przedmiot może
zmienić się w niebezpieczny pocisk.
– Nasza oferta akcesoriów obejmuje
ponad 50 rodzin produktów, w tym pakiety FlexOrganizer. Pomagają one utrzymać
porządek w bagażniku i zwiększają poziom
bezpieczeństwa – powiedział Peter Christian
Küspert, wiceprezes ds. sprzedaży i obsługi
posprzedażnej Opla.

O pel organizuje rodzinne
wyjazdy
Podróżowanie samochodem ma mnóstwo
zalet, zwłaszcza w przypadku rodzin z dziećmi. Trzeba jednak zabrać ze sobą także całe
mnóstwo sprzętu: wózki dziecięce, rowery,
kijki spacerowe… Przed wakacjami Opel
przygotował gamę akcesoriów, które mogą
położyć kres chaosowi, jaki zwykle towarzyszy
urlopowym wyjazdom. Specjalne uchwyty,
przegrody i siatki zagwarantują, że wszystkie
przewożone przedmioty zostaną bezpiecznie
zamocowane, a te najważniejsze będą zawsze
łatwo dostępne. Odpowiednie ułożenie bagaży

pani burmistrz zmieniono więc tablice z nazwą przy wjazdach do miasta i naklejono „q”
na ostatnią literę nazwy na budynkach miejskich, samochodach i łodziach. Całą akcję
filmowano. Mieszkańcy bawili się przy tym
nieźle, zaznaczając przy okazji, że z „k” czy
„q” nowa Skoda i tak zrobi ich miastu niezłą
reklamę na całym świecie. Kodiak to niewielkie miasteczko, w którym żyje 14 824 mieszkańców i 3,5 tys. niedźwiedzi.

N owy niedźwiedź S kody
Skoda podczas salonu samochodowego
w Genewie pokazała prototyp nowego SUV-a.
Było to siedmiomiejscowe auto o długości
4,7 metrów. I to w zasadzie koniec szczegółów technicznych. Ostatnio pojawił się jednak nowy element – nowy samochód ma już
handlową nazwę. Odwołano się do niedźwiedzia żyjącego endemicznie na alaskańskiej
wyspie Kodiak, tyle że zamiast drugiego „k”
użyto „q”. W ramach promocji nowej Skody
wysłano na wyspę ekipę telewizyjną, która
namówiła władze miasta, zapewne pisząc podanie na pokaźnym czeku, aby na jeden dzień
zmienić nazwę miasta na Kodiaq. Za namową

T ipo w trzech postaciach
W Polsce na razie Fiat Tipo jest dostępny
tylko jako sedan, ale podczas salonu w Genewie
zaprezentowano także inne rodzaje nadwozi.
Hatchback ma długość 4,37 metrów, a kombi
o 20 centymetrów więcej. Podczas gdy sedan
dysponuje bagażnikiem o pojemności 520 litrów, hatchback ma 440, a kombi 550 litrów.
We Włoszech, gdzie dostępne są już
wszystkie rodzaje nadwozia, sedan jest najtańszy – kosztuje 14,5 tys. euro. Hatchback
to wydatek co najmniej 15 900 euro, a kombi
17 300 euro. W Polsce sedan to wydatek 42
600 złotych.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

– W nowych zakładach w Jaworze
chcemy zlokalizować drugą fabrykę silników Mercedes-Benz Cars poza granicami
Niemiec. Dysponując kilkoma zakładami,
możemy elastycznie reagować na zmiany
rynkowe – wyjaśnił Frank Deiß, szef działu
produkcji układów napędowych Mercedes-Benz Cars i szef fabryki Mercedesa w Untertürkheim. Przyszli pracownicy fabryki
silników w Polsce mają być przygotowani
do wykonywania swoich nowych zadań
poprzez udział w rozbudowanych kursach
szkoleniowych. Rozpoczęcie produkcji
w nowej fabryce Daimlera planowane jest
na rok 2019.

Sieć fabryk silników Mercedes-Benz Cars
obejmuje kilka zakładów w Niemczech i innych krajach. Mercedes-Benz Cars Operations
odpowiada za produkcję aut osobowych w 26
lokalizacjach na całym świecie w ramach elastycznej, efektywnej sieci produkcji zatrudniającej około 78 tys. pracowników. W 2015 roku
oddział osobowych Mercedesów – Mercedes-Benz Cars – wyprodukował ponad 2 mln samochodów marek Mercedes i Smart, notując
piąty roczny rekord z rzędu.
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