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Mercedes-Benzin sähköautostrategia 

 
Mercedes-Benz sähköistää mallistonsa vuoteen 2022 mennessä, 
luvassa yli uutta 50 sähkö- ja hybridimallia 
 
 

• Mercedes-Benz henkilöautot investoi lähivuosina 10 miljardia euroa sähköautoihin 
• Jokaiseen mallisarjaan sähkökäyttöinen versio vuoteen 2022 mennessä 
• EQ-tuoteperheen ensimmäisen mallin EQC:n tuotanto alkaa Bremenissä 2019   
 

 
Mercedes-Benz on parhaillaan toteuttamassa yhtä ajoneuvohistorian suurinta suunnanmuutosta, kun se 
laajentaa sähköautojen ja akkujen valmistuskapasiteettiaan. Tavoite on asetettu ensi vuosikymmenelle, sillä 
vuoteen 2022 mennessä Mercedes-Benz aikoo sähköistää koko henkilöautomallistonsa.  
 

 



Vuonna 2022 jokaisesta Mercedes-mallisarjasta on tarjolla asiakkaille myös sähköinen vaihtoehto, kaikkiaan 
yli 50 mallia. Tähän määrään sisältyy yli kymmenen täyssähköautoa – pienimmästä smartista suurimpaan 
SUV-luokkaan – sekä lisäksi plug-in-lataushybridejä ja 48 voltin sähköjärjestelmää hyödyntäviä automalleja. 
 
Mercedes-Benz investoi lähivuosina sähköautomallistonsa laajentamiseen 10 miljardia euroa. Lisäksi 
käytetään miljardi euroa akkutuotannon vahvistamiseen. Tavoitteena on luoda maailmanlaajuinen 
akkutehdasverkosto, johon tällä hetkellä jo kuuluu viisi tuotantolaitosta kolmella mantereella. Saksan 
Kamenziin valmistuu tämän vuoden aikana jo toinen Daimlerin akkutehdas. 
 
EQ-mallisto avaa uuden aikakauden sähköautomarkkinoilla 
 
smart fortwo Coupén ja Cabrioletin valmistuksen aloitus Ranskan Hambachissa 2017 merkitsi jo 4. 
sukupolven sähköistettyjen smart-mallien saamista markkinoille. Mercedes-Benzin uuden EQ-tuotemerkin 
ensimmäisen oman mallin EQC:n tuotanto käynnistyy vastaavasti Bremenissä 2019. Kyseessä on SUV-
luokan täyssähköauto, joka myös teknologisesti edustaa uutta sähköautojen sukupolvea. 
 
Pian Bremenin jälkeen EQC:n valmistus käynnistyy myös Kiinassa BBAC:n tehtaalla (Beijing Benz Automotive 
Co.), joka on Daimlerin ja paikallisen BAICin yhteisyritys. Tulevia EQ-malleja valmistetaan myös Rastattissa, 
Sindelfingenissä sekä Tuscaloosassa (USA). Tässä yhteydessä sähköautomallisto laajenee kompakti- ja 
edustusautoluokkaan sekä SUV-mallistoihin. 
 
”Sähköautojamme rakennetaan jatkossa kuudessa tehtaassa kolmella mantereella. Tarjonta kattaa kaikki 
segmentit pienimmästä smart fortwosta suuriin SUV-autoihin saakka”, Mercedes-Benzin tuotantojohtaja 
Markus Schäfer kertoo. ”Akku on avainasemassa sähköisessä liikkumisessa. Akku on sähköauton sydän, 
joten kiinnitämme paljon huomiota niiden valmistamiseen omissa tehtaissamme. Maailmanlaajuisen 
akkujen tuotantoverkostomme ansiosta olemme erinomaisessa asemassa: koska autotehtaat ovat lähellä, 
voimme helposti optimoida akkutuotannon. Jos akkuja yhtäkkiä tarvitaankin toisella puolella maailmaa, 
olemme valmiita niiden toimittamiseen sinnekin. Mercedes-Benzin sähköautostrategia on oikeilla jäljillä, ja 
tuotantoverkostomme on valmiina sähköiseen liikkumiseen. Me sähköistämme tulevaisuuden”, Schäfer 
vakuuttaa. 
 
Mercedes-Benzin sähköautostrategiasta kertova video on nähtävissä täällä: https://youtu.be/AiplVDi1_nM 
 
 
Lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
Tuotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490  
Pauli Eskelinen, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2530, pauli.eskelinen@veho.fi 
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