Euro NCAP: najwyższe oceny za częściowo
zautomatyzowane
systemy
wspomagające
w Mercedesie GLE
Stuttgart. Mercedes-Benz zwyciężył w teście systemów wspomagających
z zakresu jazdy częściowo zautomatyzowanej (poziom 2 SAE),
otrzymując ocenę „bardzo dobry”. Producenta spod znaku trójramiennej
gwiazdy reprezentował SUV GLE, wyposażony w Pakiet wspomagający
bezpieczeństwo jazdy oraz Pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy
Plus. Otrzymał on najlepszy wynik – 174 punkty (87% łącznej oceny) –
i wygrał z dziewięcioma konkurentami z różnych klas, w tym z dwoma
innymi modelami segmentu premium.
Pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy w Mercedesie GLE obejmuje
szereg funkcji, które umożliwiają jazdę częściowo zautomatyzowaną
i odczuwalnie odciążają kierowcę w wielu codziennych sytuacjach na drodze.
Najnowocześniejsze systemy ostrzegają go w razie zagrożenia wypadkiem
i potrafią interweniować, np. poprzez autonomiczne hamowanie awaryjne,
celem ograniczenia skutków ewentualnych kolizji – albo nawet pozwalają ich
całkowicie uniknąć.
Organizacja Euro NCAP w szczególności pochwaliła fakt, że systemy
Mercedesa współpracują z kierowcą i wspierają go zamiast mu przeszkadzać
i decydować za niego. Na przykład Aktywny asystent kierowania
(Active Steering Assist) potrafi wspomagać kierowcę podczas pokonywania
zakrętów. Do 130 km/h nie polega wyłącznie na dobrze widocznych
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oznakowaniach dróg, ale może aktywnie interweniować nawet wtedy, gdy linie
są niejednoznaczne (np. w obszarach robót drogowych) lub gdy nie ma ich
wcale, śledząc ruch innych pojazdów – niczym w roju. W ten sposób może
skutecznie

odciążać

kierowcę,

zwłaszcza

w

przypadku

częstego

zatrzymywania się i ruszania oraz w zatłoczonym ruchu.
Ustawienia systemu można łatwo i intuicyjnie zmienić w dowolnym momencie
– harmonijne przełączanie pomiędzy jazdą ze wspomaganiem oraz bez niego
stanowi element kooperacyjnej koncepcji systemów wsparcia Mercedes-Benz.
Z tego powodu Mercedes-Benz GLE otrzymał najwyższą ocenę i pierwsze
miejsce w kategorii „Zaangażowanie kierowcy”. Przedstawiciele Euro NCAP
podkreślili, że Mercedes-Benz ani nazewnictwem, ani komunikacją nie
sugeruje, że GLE wyposażono w systemy jazdy autonomicznej – producent
wyraźnie określa je jako systemy wspomagające. W przypadku systemów
jazdy częściowo zautomatyzowanej kierowca przez cały czas musi bowiem
odgrywać aktywną rolę i realizować zadania związane z prowadzeniem
samochodu. Właśnie z tego względu Mercedes-Benz projektuje poszczególne
systemy jako elementy, które ze sobą współpracują – i najlepiej funkcjonują
„w połączeniu” z samym kierowcą, zapewniając mu komfort oraz
bezpieczeństwo.
Również w kategoriach „Vehicle Assistance” (wspomagania w pojeździe) oraz
„Safety Backup” (zabezpieczeń i ochrony), które koncentrują się na
technicznych możliwościach systemów, Mercedes-Benz GLE uplasował się
wśród najlepszych w teście.
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Mercedes-Benz AG w skrócie
Mercedes-Benz AG odpowiada za globalną działalność biznesową Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans,
zatrudniając na całym świecie ponad 173 000 pracowników. Prezesem Zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola
Källenius. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych oraz
usług. Ponadto, dzięki swoim pionierskim innowacjom, aspiruje do miana lidera w dziedzinie łączności,
zautomatyzowanej jazdy oraz alternatywnych układów napędowych. Gama produktów obejmuje markę
Mercedes-Benz wraz z submarkami Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes me, a także markę smart
oraz markę produktowo-technologiczną w segmencie elektromobilności – EQ. Mercedes-Benz AG jest jednym z
największych producentów osobowych aut premium. W 2019 r. sprzedał blisko 2,4 miliona samochodów
osobowych i ponad 438 tysięcy pojazdów dostawczych. W swoich dwóch segmentach biznesowych stale rozwija
światową sieć produkcyjną, liczącą ponad 40 zakładów na czterech kontynentach, a jednocześnie przygotowuje
się do spełnienia wymogów w zakresie elektromobilności. W tym samym czasie, na trzech kontynentach, firma
buduje globalną sieć produkcji akumulatorów. Decydującą rolę w obu segmentach odgrywają działania
zrównoważone. Dla Mercedes-Benz AG zrównoważony rozwój oznacza generowanie wartości trwałej dla
wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych oraz całego
społeczeństwa. Podstawę stanowi tu zrównoważona strategia biznesowa Daimlera, w ramach której firma bierze
odpowiedzialność za ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki swojej działalności biznesowej z
uwzględnieniem całego łańcucha wartości.
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