Mercedes-Benz EQC ładuje się szybciej

Mercedes-Benz EQC z pełną mocą wjeżdża w nowy
rok modelowy
Stuttgart. Elektryczne i zelektryfikowane Mercedesy cieszą się coraz
większą popularnością. W trzecim kwartale 2020 r. producent dostarczył
klientom łącznie 45 000 aut na prąd i hybryd plug-in. Tylko we wrześniu
elektryczny SUV EQC trafił do 2500 klientów. Teraz Mercedes-Benz
aktualizuje standardową specyfikację techniczną EQC 400 4MATIC
(zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym: 20,2-21,3 kWh/100 km;
emisje CO2 w cyklu mieszanym: 0 g/km): seryjnie model otrzymuje
chłodzoną cieczą ładowarkę pokładową o mocy 11 kW, która znacznie
skraca czas ładowania akumulatora przy użyciu prądu przemiennego
(AC). Należące do globalnej sieci produkcyjnej Mercedes-Benz fabryki w
Niemczech i Chinach reagują na rosnące zapotrzebowanie na
odpowiednie systemy akumulatorów: od momentu rozpoczęcia
produkcji ich moce były stopniowo zwiększane.
EQC 400 4MATIC to pierwszy pojazd marki produktowo-technologicznej
Mercedes-Benz o nazwie „EQ” – pionier i kamień milowy w realizacji strategii
Ambition 2039. Dzięki mocniejszej ładowarce pokładowej, o mocy 11 kW,
EQC jest teraz jeszcze bardziej użyteczny i przyjazny: można szybciej
ładować go w domu, za pomocą ściennej ładowarki (tzw. wallbox) oraz na
publicznych stacjach ładowania prądem przemiennym (AC). W praktyce
oznacza to, że akumulator o pojemności 80 kWh od 10 do 100% naładowania
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można „zatankować” w ciągu 7 godzin i 30 minut; w przypadku ładowarki o
mocy 7,4 kW trwało to 11 godzin.
Oczywiście uzupełnianie baterii może być jeszcze szybsze – na stacjach
ładowania prądem stałym (DC). Użytkownicy Mercedes me Charge mogą w
wygodny sposób korzystać z największej obecnie sieci punktów ładowania na
świecie (obecnie liczy ona ponad 350 000 punktów AC i DC w 26 krajach
świata). Aby uzyskać dostęp do sieci obejmującej stacje różnych dostawców,
również te za granicą, wystarczy pojedyncza rejestracja. Jeszcze przed
rozpoczęciem ładowania klienci otrzymują od dostawców odpowiednie
informacje o cenach ładowania, bezpośrednio w samochodzie lub za
pośrednictwem aplikacji Mercedes me.
EQC był pierwszym całkowicie elektrycznym pojazdem, który został włączony
do bieżącej produkcji w fabryce Mercedes-Benz w Bremie. Było to w maju
2019 r. Model jest tam wytwarzany na tej samej linii, co Klasa C Limuzyna i
Kombi, a także SUV-y GLC i GLC Coupé. Akumulatory do EQC z Bremy są
produkowane w fabryce Accumotive – spółki w pełni zależnej Mercedes-Benz,
w Kamenz niedaleko Drezna. Od końca 2019 r., z myślą o lokalnym rynku,
EQC i odpowiednie baterie są produkowane również w Pekinie, w ramach joint
venture z Beijing Benz Automotive Co., Ltd. (BBAC). Możliwości
wspomnianych zakładów od momentu rozpoczęcia produkcji są stopniowo
zwiększane.
Rosnąca gama modeli Mercedes-Benz z akumulatorem ładowanym z
zewnętrznego źródła prądu spotyka się z bardzo dobrym odbiorem klientów –
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cieszą się one coraz większym popytem. W trzecim kwartale br. po raz
pierwszy liczba dostaw takich pojazdów w każdym miesiącu przekraczała 10
000 egzemplarzy. W sumie od lipca do września 2020 r. na całym świecie
dostarczono 45 000 Mercedesów z napędem elektrycznym lub hybrydowym
plug-in, z czego tylko we wrześniu klienci odebrali około 2500 sztuk EQC.
Globalna gama Mercedes-Benz obejmuje obecnie 5 modeli wyłącznie na prąd
i ponad 20 hybrydowych wariantów plug-in.
Kontakt dla mediów:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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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