Mercedes-Benz Klasy G

Produkcyjny jubileusz:
tysięczną Klasę G

Informacja prasowa

wyprodukowano

400-

Stuttgart/Graz. Klasa G jest produkowana od ponad 40 lat, od 1979 r.
Teraz ta off-roadowa ikona doczekała się 400-tysięcznego egzemplarza.
Czerwony Mercedes-Benz G 400 d z linii produkcyjnej w Grazu trafi do
„stałego” klienta z Nadrenii, który jest wieloletnim fanem kanciastego
klasyka i obecnie ma w swojej kolekcji około 20 sztuk „Gelendy”. Jego
motto? „Bez Klasy G nie mogę się obejść”.
„Jesteśmy bardzo dumni, że wyprodukowaliśmy już 400 000 egzemplarzy
Klasy G. To świetna okazja, by podziękować naszym lojalnym klientom
i fanom, a także naszym pracownikom – nie wspominając o naszym partnerze
produkcyjnym w Grazu, firmie Magna Steyr. Obecny popyt znacznie
przewyższa dostępne moce produkcyjne” – podkreślił dr Emmerich Schiller,
szef działu pojazdów terenowych i dyrektor generalny Mercedes-Benz G
GmbH w austriackim mieście Graz. „Piszemy już kolejny rozdział w tej historii
sukcesu: elektryzujemy tę serię, aby Klasa G miała bezemisyjne perspektywy.
Dzięki temu przyszłość naszej ikonie niestraszna”.
Submarka G odgrywa kluczową rolę w strategicznym przegrupowaniu
w

Mercedes-Benz.

Transformacja

producenta

koncentruje

się

na

przekonującym doświadczeniu luksusu, na elektryfikacji, oprogramowaniu
i zrównoważonym rozwoju. Jeśli chodzi o ostatni punkt, Mercedes-Benz dąży
do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla wspólnie ze swoimi
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dostawcami. Partner produkcyjny Klasy G, firma Magna Steyr z Grazu, jest
w tym względzie szczególnie istotny. Podobnie jak wszystkie fabryki
Mercedes-Benz AG tak i produkcja w zakładach Magna Steyr do 2022 r.
będzie neutralna w zakresie emisji CO2. Oprócz ochrony klimatu priorytetem
jest ochrona zasobów. Zmniejszenie zużycia wody i zminimalizowanie ilości
odpadów, w tym zwiększenie wskaźników recyklingu, to kolejne podstawowe
elementy strategii zrównoważonego rozwoju firmy Magna.
Nowa odsłona Klasy G zadebiutowała w 2018 r. Na drodze i na
nieutwardzonych szlakach, niezależnie od warunków eksploatacji, ten
terenowy pojazd imponuje osiągami, najnowocześniejszymi systemami
wspomagającymi,

znakomitym

prowadzeniem

oraz

poziomem

bezpieczeństwa. Nowe zawieszenie, programy jazdy DYNAMIC SELECT,
„tryb G” i trzy 100-procentowe blokady mechanizmów różnicowych poprawiają
nie tylko komfort jazdy, ale i zwinność – na każdej nawierzchni.
Egzemplarze wyprodukowane od 1 września 2020 r. cechuje jeszcze
bogatsze wyposażenie standardowe. Jednocześnie klienci mają do wyboru
więcej opcji personalizacji w programie „G manufaktur”. Cieszy się on dużym
uznaniem: obecnie korzysta z niego ok. 60% wszystkich nabywców Klasy G.
Ofertę uzupełniają nowe odcienie karoserii i pakiety wyposażenia, a także
szerokoekranowy kokpit, teraz dostępny w standardzie.
Od wiosny 2020 r. klienci i fani modelu mogą poznać możliwości Klasy G na
drogach i w terenie w nowym Centrum Doświadczeń Klasy G w pobliżu Grazu.
Na terenie dawnego lotniska wojskowego mają oni okazję w pełni
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przetestować ogromny potencjał Klasy G, a przy okazji udoskonalić swoje
umiejętności jazdy w niekiedy ekstremalnym terenie i na własne oczy
przekonać się, co oznacza „Schöckl proved” – swego rodzaju znak jakości
Klasy G. Niedaleko Grazu, na górze Schöckl, znajduje się bowiem legendarny
tor testowy, na którym Klasa G musiała udowodnić swoją wartość w fazie
projektowania.
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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