Premiery Mercedes-Benz podczas Poznań Motor
Show 2019.
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Warszawa/Poznań. Podczas targów motoryzacyjnych Poznań Motor
Show 2019 (28-31 marca) Mercedes-Benz Polska zaprezentuje
premierowo pierwszego Mercedesa wyłącznie na prąd, czyli model EQC,
a obok pojawią się elektryczne: eVito i prototyp samochodu bez
kierowcy – autonomiczny smart vision EQ. Marka zaprezentuje także
„gorące” nowości, które niedawno świętowały swoje globalne debiuty
w Genewie – Polskie premiery modeli CLA Shooting Brake, AMG GLE 53
4Matic+, Marco Polo Horizon z odświeżonej rodziny Klasy V
oraz zaktualizowanego GLC. Głównym motywem stoiska producenta
ze Stuttgartu będzie jednak elektromobilność: w Poznaniu.
Już wkrótce wielkie święto fanów motoryzacji w Polsce, czyli kolejna edycja
targów Poznań Motor Show. Impreza co roku przyciąga prawdziwe tłumy –
w ubiegłym roku hale Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedziło
ponad 151 tysięcy osób.
Mercedes-Benz Polska tradycyjnie zaprezentuje w Poznaniu samochody,
których dotąd nie można było zobaczyć w Polsce. Największą atrakcją stoiska
będą elektryczne modele sygnowane nową marką produktowotechnologiczną EQ. Nazwa „EQ” oznacza „elektryczną inteligencję” i czerpie
z dwóch kluczowych wartości Mercedes-Benz: emocji oraz inteligencji.
Już teraz służy zarówno do oznaczania modeli samochodów, jak i rozwiązań
technicznych (np. rozrusznik zespolony z alternatorem EQ Boost).
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Pierwszym całkowicie osobnym modelem marki EQ jest elektryczny SUV
EQC. Jego efektowna „elektrostylizacja” kryje funkcjonalne wnętrze
i innowacyjny elektryczny napęd 4x4 z dwoma silnikami o mocy 408 KM,
a duży akumulator zapewnia zasięg ponad 400 km (cykl WLTP, dane
wstępne).
Perspektywę dalszej przyszłości zaprezentuje smart vision EQ

–

autonomiczny prototyp, który miałby zabierać swoich podróżujących wprost
z wybranej lokalizacji. Za sprawą przedniego grilla i projektorów po bokach
potrafi on komunikować się z otoczeniem – co jest szczególnie przydatne
w car-sharingu. Pasażerowie zwolnieni z konieczności prowadzenia
samochodu mogą zrelaksować się w przestronnej kabinie prototypu.
smart vision EQ łączy wszystkie dziedziny tworzące strategię CASE: łączność,
jazdę autonomiczną, elastyczne usługi oraz elektryczne układy napędowe.
Ponadto w Poznaniu Mercedes-Benz pokaże szereg nowości, które zaledwie
„chwilę” temu świętowały swoje globalne debiuty podczas salonu w Genewie.
Pierwszą z nich będzie najnowszy CLA Shooting Brake, łączący zmysłowe
linie coupe z wyjątkową praktycznością. Podobnie jak inne nowe kompakty
z gwiazdą, jest on najbardziej „multimedialnym” i „inteligentnym” modelem
w swoim segmencie. To zasługa systemu inforozrywki MBUX, sterowania
głosowego rozpoznającego złożone frazy oraz innowacyjnych systemów
wsparcia wzorowanych na tych z Klasy S.
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Prosto z genewskich targów przyjedzie też Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+,
czyli kolejne wcielenie dużego SUV-a o wysokich osiągach. Model korzysta
ze

zelektryfikowanego

układu

napędowego

o

mocy

435

KM

oraz zaawansowanego zawieszenia pneumatycznego z elektromechaniczną
stabilizacją przechyłów. Od 0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 5,3 s,
a przy tym zachowuje wszystkie walory „cywilnego” GLE, takie jak obszerna
kabina z możliwością przewiezienia nawet 7 podróżujących.
Kolejna nowość to nowa odsłona bestsellerowego SUV-a GLC, który
otrzymał najnowsze systemy z dziedziny łączności oraz komfortu
i bezpieczeństwa, w tym funkcje tworzenia korytarza ratunkowego,
rozpoznawania zatoru drogowego czy ostrzegania przy wysiadaniu.
Równocześnie

GLC

debiutuje

z

nowymi

silnikami

benzynowymi

i wysokoprężnymi o wyższej mocy przy znacznie niższym zużyciu paliwa –
w wybranych wersjach dzięki zastosowaniu 48-woltowej instalacji elektrycznej.
W stolicy Wielkopolski nie zabraknie przedstawiciela odświeżonej Klasy V.
Na stoisku Mercedes-Benz zostanie zaprezentowany model Marco Polo
Horizon 300d, z nowym silnikiem Diesla o mocy 239KM, dzięki któremu
rodzinny van może przyspieszać do 100 km/h nawet w 7,9 s (dane dla Klasy
V). Wszystkie modele z rodziny Klasy V wyposażone będą wkrótce
w dziewięciobiegowe skrzynie 9G-Tronic.
W Poznaniu pojawią się też inne tegoroczne nowości Mercedes-Benz:
najnowszy GLE, nowe modele w gamie aut kompaktowych – Klasa B
oraz Klasa A Limuzyna, a także zmodernizowana Klasa V, której eleganckie
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oblicze kryje m.in. nowe jednostki wysokoprężne, w tym wersję o mocy 239
KM. Gamę elektrycznych Mercedesów uzupełni z kolei dostawcze eVito
z ponad 1 toną ładowności i 150 km zasięgu, stworzone z myślą miejskim
transporcie dystrybucyjnym.
W Poznaniu sportowa marka Mercedes-AMG po raz pierwszy przedstawi
szerokiej publiczności w Polsce trzy nowości. Pierwsza z nich to AMG A 35
4Matic, czyli 306-konny hot hatch z napędem na obie osie – bazowy model
w świecie osiągów AMG. Dwie pozostałe reprezentują kompetencje
inżynierów z Affalterbach w topowej lidze aut sportowych. AMG GT
4-drzwiowe Coupe łączy dynamikę dwudrzwiowego modelu GT z wysoką
użytecznością na co dzień, a w topowej wersji o mocy 639 KM przyspiesza
do „setki” w zaledwie 3,2 s. Trzecią gwiazdą stoiska będzie AMG GT R PRO–
rasowa, ekstremalna maszyna z genami pojazdów wyścigowych. Szereg
innowacyjnych rozwiązań, w tym zaawansowana aerodynamika, zapewniają
mu piorunujące osiągi na torach. Swego rodzaju „atestem jakości” AMG GT R
jest czas uzyskany na północnej pętli kultowego toru Nurburgring
(niespełna 7 min i 04 sekundy).
Targi Poznań Motor Show odbędą się w halach MTP przy ul. Głogowskiej 14
w Poznaniu. Impreza rozpocznie się 28 marca 2019 roku, od dnia prasowego.
W piątek 29 marca hale targowe będą otwarte w godzinach 10:00-19:00,
a w sobotę 30 marca oraz niedzielę 31 marca – od 10:00 do 18:00.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie motorshow.pl.
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Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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