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Filosofi

Mercedes-Benz 260 D,
1936-modell, verdens
første personbil med
<erionrndt tcort

dieselmotor.

M erc e de s-B enz-stj ernen

For mer enn hundre år siden sendte Gottlieb Daimler et postkort til sin kone. Han

hadde tegnet en liten stjerne over huset sitt som veiviser. "Denne stjernen vil en

dag symbolisere vårt verk", skrev han. I 1909 ble stjernen vår logo. I dag finner du

den på alle våre biler. Og fordi bilene stadig utvikles videre med samme entusi-

asme som Gottlieb Daimler og Karl Benz viste i forrige århundre, er denne stjernen

blitt et symbol på teknisk fremskritt og kvalitet verden over. Men samtidig som

våre ingeniører arbeider ivrig med tekniske fremskritt, er de sitt ansvar bevisst.

For eksempel ansvaret for våre kunder og deres sikkerhet. Mer enn 50 års intensiv



Fiiosofi

forskning på førers og passasjers sikkerhet i bilkup6en og utallige

nyvinninger som f.eks. Mercedes-Benz sikkerhetsrattstamme.

Videre støtabsorberende soner, ABS blokkeringsfrie bremser, ASR

antispinnregulering og Airbag er bevis på at vi tar vårt ansvar

alvorlig. Vi ser det også som vårt ansvar å skåne miljøet - og har

arbeidet for dette i årevis. Våre effektive miljøtiltak begrenser seg

derfor ikke til innbygging av katalysatorer og bruk av blyfritt driv-

stoff i bensinmodellene, altså til selve bilkjøringen. Hos Mercedes-

Benz tenker vi miljø allerede tidlig i planleggingsfasen. Ved valg av

materialer og produksjonsmetoder, tar vi hensyn tit gjenvinnings-

mulighetene. Til syvende og sist må selv en så gedigen bil som en

Mercedes en gang byttes ut med en ny. Vår ansvarsfølelse og utret-

telige innsats for bilens videre utvikling er grunnen til at Gottlieb

Daimlers visjon har gått mer enn i oppfyllelse hundre år senere.
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Mercedes C 9

Bilen var ikke en gang 10 år gammel da det første bilracet gikk av stabelen 22. juni

1894. Siden har Mercedes-Benz ofte knivet med konkurrentene på racerbanen. Det

er imidlertid nettopp egenskapene til våre serieproduserte biler og deres motorer

som ofte ligger til grunn for våre racerbilers gode plasseringer. Et godt eksempel

på det er den legendariske 300 SL med "måkevinge-dØrer" som vi vant Carrera

panamericana med i 1952 - motoren var en modifisert standardmodell. I de senere

år er vi tilbake på racerbanen og har

mellom 1989 og 1991 vunnet verdens-

mestertittelen i klassen for sportspro-

totyper to ganger - også da med moto-

rer med basis i de serieprodusertes

rekker. Også i DTM - det tYske

"Tourenwagen"-mesterskapet hevder

Mercedes-Benz-teamene seg stadig i

teten med sine 190 E 2.5-16 Evolution

il som ligger nær oPPtil standard-

modellen, og som I l99l gikk til topps

som beste bilmerke. Det sportslige

engasjementet gir oss muligheten til

teknologier under ekstreme forhold,

produksjonen.

I 1955 vant de to legendariske usølvpilene" 300 SLR med

Moss/Collins og Fangio/Kling billøpet på Sicilia.

å utprøve nye produksjonsmaterialer og

for senere å bruke erfaringene i serie-



Visjoner
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De største ressursene i en bedrift er menneskene i bedriften og deres ideer os

visjoner. Evnen til å forutse problemer som enda ikke eksisterer, men som med

stor sannsynlighet vil komme - og

finne gode løsninger å møte dem

med. Mercedes-Benz' forsknings-

bil F 100 er nettopp blitt til på den

måten. Her er en rekke id6er samlet i

et fremtidsrettet bilkonsept med hovedvekt på sikker-
Forskningsbil F 100.

het, økonomi og komfort for å møte kommende generasjo- 
t;{;:r\::;:y.. 
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ners strenge krav til ansvarsbevissthet og miljøvern. Også forsøksbilen C 112 er et

eksempel på glimrende ingeniørkunst. Her utviklet våre teknikere bl. a. et demper-

system som mestrer oppgavene like godt i en ekstrem sportsbil som i en komforta-

bel limousine. ABC - Automatic Body Control - tilpasser bilens fjæring automatisk

etter veiforholdene og bilens bevegelser ved kurvekjøring, akselerasjon og ned-

bremsing. Men vår forskning omfatter også alternative driwerkskonsepter, som

f.eks. hybriddrift og elektrisk drift. Et slikt forskningsarbeid er naturligvis kost-

bart, men vi synes det er verd sin pris. For bare gjennom forskning vil vi kunne

finne ansvarlige løsninger som kan rettferdiggjøre privat bilkjøring i fremtiden -

med all den frihet, nytte og glede dette innebærer for hver enkelt av oss.

Forsøksbilen: Mercedes C 1 I 2.



Bilens kvalitet og sikkerhet er resultatet av et møysommelig detaljarbeid som

begynner allerede i utviklingsfasen. Derfor vier vi nettopp denne fasen spesielt

stor oppmerksomhet hos Mercedes-Benz. Mange av komponentene i våre biler har

tilbakelagt flere millioner testkilometer før de kommer i serieproduksjon' Dette

kvalitetskonseptet følges også i produksjonsfasen. Moderne teknisk utstyr benyt-

tes for å støtte og overvåke et så perfekt produksjonsarbeid som mulig - som for

eksempel ved vår nye fabrikk i Rastatt. Allikevel tester vi hver dag opptil 10 rå-

karosserier pr. åtte timers skift i vårt laser-måleanlegg. Det hører også med til vår

tyske grundighet at vi ikke bare holder oss til myndighetenes påbud, men også til

adskiltig strengere forskrifter: våre egne. Disse forskriftene er et resultat av 50 års

sikkerhetsforskning hos Mercedes-Benz, og

de danner grunnlaget for en rekke sikker-

hetssystemer som vi nyter godt av i dag.

Noen av disse sikkerhetselementene, som

for eksempel støtabsorberende soner i

karosseriet, finner man også i mange andre

bilmerker i dag, mens andre igjen bare fin-

Karosserimonteringpådetomstillbareproduksjonsbån nes i en MerCedes. Fordi vi er Så grundige,
det på fabrikken i Sindelfingen ved Stuttgart.

har vi selvsagt et mer omfattende og avansert produksjonsapparat. Men så lenge

det finnes bilførere som setter pris på vår innsats, er det verd å satse videre på

dette konseptet.



Kvalitet
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For kvalitetens slqld giør vi vsse
deler av karosserifinishen helst

for hånd.



Miljøvennlig produksjon

Det nye produksionsanLegget i

Rastat er, økologisk setr. Lrolig

den mest dvansefte bilfabikken

i verden.

De tidene er definitivt forbi da en bil bare ble vurdert

etter ytelse og komfort. I dagens bilproduksjon er det

ikke bare bilistenes interesser som teller' men i høy

grad også hensynet til miljøet. 0g miljøvern

begynner allerede der hvor bilen blir
,  , .  , , i ;  . . :

laget. Nemlig på fabrikken' Derfor

satser vi nettoPP i Produk-

sjonsanleggene På a

utvikle nye Prosesser

og teknikker som sik-

rer en så miljøvennlig produksjon som mulig'

Allerede i 1983 begynte vi forskningsarbeidet

for å finne frem til miljøvennlige lakkeringsmeto-

der. Resultatet var så veltykket at vi i dag med

avanserte renseanlegg er i stand til å fjerne løsemid-

ter og lakkpartikler fra utblåsningsluften fra sprøyteka-

binene. Dessuten har det lykkes oss å redusere bruken av

løsemidler drastisk i lakkeringsprosessen. vårt mål er en total

omstilling til vannbasert lakk i løpet av få år. Ikke vann, men natur-

gass har bidratt til å gjøre vårt varmekraftverk i Sindelfingen renere: I løpet av

seks år har vi kunnet redusere utslippet av svoveldioksyd med over 90 %' Spesielt

stolte er vi av vårt nye produksjonsanlegg i Rastatt. Her har vi bygd en bilfabrikk



Miljøvennlig produksjon

som Økologisk sett trolig er den mest avanserte i sitt slag i verden, og bakgrunnen

er effektiv utnyttelse av alle teknologiske muligheter som finnes i dag. Naturligvis

er vi også sterkt opptatt av gjenvinningsmulighetene for våre biler. Stadig fler av

bilens kunststoffdeler blir allerede under produksjonen merket med tanke

på praktisk brukbar resirkulering. Allerede i dag produserer vi

gulvmatter, hanskerom og mange andre komponenter av

., resirkulerte materialer. Det har også lykkes oss å redu-

sere råstofftapet ved forkromming av karosserideler

fra 117 g pr. kvadratmeter forkrommet flate til bare

12 g. Vannforbruket i personbilproduksjonen har i

de siste årene sunket fra 22 kubikkmeter til bare

4 kubikkmeter pr. enhet. Målet er å eliminere

vannutslippet fra våre fabrikker helt ved hjelp av

et lukket vannkretsløp. Dette og andre miljøvern-

tiltak krever store investeringer både økonomisk og

i form av forskninssinnsats. Men de er absolutt nød-

vendige for å beskytte miljøet. Og vi gjør alt som står i vår

makt for å bidra i dette arbeidet. Det ser vi som en forpliktelse,

ikke bare overfor den stjernen som befinner seg i vår logo og som har

vært vårt markedssymbol siden 1909, men også overfor den stjernen som utgjør

vår egen jord.



Med en Mercedes har du ikke bare en bil som gjør reisen behagelig og avslap-

pende - fra start til mål. Men også når du ikke kjører, vil du merke at det er beha-

gelig å eie en Mercedes. Vi setter nemlig vår ære i at du skal kunne glemme bilen

når du ikke bruker den. Den skal ikke være en ekstra stressfaktor i din travle hver-

dag. Derfor kan du nyte en nærmest legendarisk pålitelighet som stadig sørger for

Selve bilen tar vi oss av, slik at du

kdn nyte bruken av den fullt ut.

at Mercedes befinner seg i aller Øverste del av bilhjelp-

statistikkene. Et ypperlig skussmål for våre biler. For

deg som bileier betyr dette få verkstedbesøk og ergrel-

ser og maksimal glede av bilen. Men skulle det allikevel

bli nødvendig med et verkstedbesøk, vil Mercedes-

Uansett hvor reisen går,
står vi til tjeneste med
seruice.

verkstedet giøre alt for at det skal bli

kortvarig og uten ulemper for deg.

Service er en av våre sterke sider og i

våre øyne en viktig side ved bilens

kvalitet. Derfor har vi utarbeidet en

rekke servicetiltak som sikrer våre

kunder den best mulige hjelp og ser-

vice i enhver situasjon. Dette syste-

met inkluderer også Mercedes-Benz

Touring-garanti som i fire år garan-

terer Mercedes-førere rask og fagmes-

sig hjelp nær sagt overalt i EuroPa



Ser.lrte

ved tekniske

som omfatter

ner i Europa,

uhell. Et enestående servicenett

rundt 2400 servicestasjo-

står til disposisjon når du

trenger hjelp. I tillegg finnes "Service 24 h" som sikrer enhver Mercedes-eier rask

hjelp døgnet rundt. Alt du behøver ågjøre, er å ringe 67908300 eller fra utlandet

4767908300.


