Transport feroviar fără emisii de CO2 pentru
fabricile Mercedes din Germania și Ungaria
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În implementarea strategiei sale de
sustenabilitate,
Mercedes-Benz
Cars face următorul pas către
mobilitatea neutră din punct de
vedere al emisiilor de CO2.

Mercedes-Benz Cars își îmbunătățește continuu rețeaua logistică
globală și a extins constant utilizarea transportului pe cale ferată.
Împreună cu Deutsche Bahn, Mercedes-Benz Cars a atins un nou
obiectiv important în logistica de inbound: transportul
componentelor pentru producția vehiculelor este acum neutru din
punct de vedere al emisiilor CO2.
Astfel, toate materialele pentru producția autoturismelor Mercedes-Benz în fabricile din
Bremen, Rastatt, Sindelfingen, Hamburg, Kuppenheim, Untertürkheim și MDC Power
GmbH din Kölleda, Germania, dar și Kecskemét din Ungaria sunt transportate pe cale
ferată, utilizând energie verde.

Sustenabilitatea, un criteriu important în alegerea furnizorilor
logistici
“Sustainabilitatea a fost întotdeauna o parte integrală importantă în rețeaua globală de
producție a Mercedes-Benz Cars. Reducerea emisiilor de CO2 este una din
preocupările noastre și implementăm sistematic proiecte în peste 31 din fabricile
noastre, dar și în rețeaua logistică. Obiectivul nostru este să avem un mix de transport
sustenabil și prietenos cu mediul în întreaga rețea logistică.
Trecerea la transportul feroviar fără emisii de CO2 este un pas important în această
direcție”, a declarat Jörg Burzer, membru al consiliului de administrație Mercedes-Benz
AG și responsabil pentru producție și supply chain management.

Energia verde pe care compania o utilizează pentru transportul feroviar în Germania și
Austria, provine exclusiv din surse locale de energie regenerabilă. În prezent, energia
este generată de hidrocentrale. “Pe lângă costuri, timpii de tranzit și calitatea
transportului, conceptele noastre logistice se concentrează pe emisiile de CO2.
Sustenabilitatea este un criteriu important în selectarea furnizorilor de servicii logisticede la utilizarea de echipamente prietenoase cu mediul și până la flote de camioane cu
emisii reduse, ce respectă cele mai noi standarde Euro sau tehnologii de propulsive
alternative”, explică Elke Pusskeiler, Head of Supply Chain Management MercedesBenz Cars.
Atingerea unui sistem de producție neutru din punct de vedere al emisiilor CO2
reprezintă un obiectiv important al inițiativei “Ambition2039” a Mercedes-Benz.
Începând cu 2022, toate fabricile Mercedes-Benz Cars și Vans nu vor mai emite CO2.
Noile fabrici sunt deja proiectate pentru a respecta acest obiectiv.
Strategia producătorului german mai prevede ca până în 2039 să furnizeze o nouă
flotă de vehicule neutre din punct de vedere CO2. Până în 2030, mai mult de jumătate
din vehiculele sale sunt programate să aibă un sistem de propulsie electric.
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