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Trei milioane de automobile BMW produse la Leipzig
Automobilul aniversar este un BMW Seria 2 Cabriolet.
Bucureşti/Leipzig. Angajaţii de la uzina BMW Group din Leipzig se pot considera
acum multimilionari. La 16 ani după ce fabrica a intrat în funcţiune, automobilul BMW
cu numărul 3.000.000 "fabricat în Saxonia" tocmai a ieşit de pe liniile de producţie:
un model BMW M240i Cabrio în culoarea Sunset Orange.
BMW Group a investit deja un total de peste trei miliarde de euro în locaţia sa din
Leipzig, care are o forţă de muncă regulată de aproximativ 5.400 de persoane.
Centru de producţie din Germania de Este a devenit un reper pentru marcă, centrul
de producţie pentru inovatoarele BMW i3 şi BMW i8 cu o hală principală care poartă
semnătura unui mare arhitect, Zaha Hadid, şi este în sine un reper important de
design.
"Faptul că am fabricat 3.000.000 de automobile în 16 ani se rezumă la activitatea
laborioasă şi dedicaţia angajaţilor noştri foarte motivaţi. Echipa de aici din Leipzig este
fantastică şi oferă automobile de înaltă calitate, care sunt foarte solicitate în întreaga
lume", a declarat directorul uzinei, Hans-Peter Kemser, omagiind activitatea
angajaţilor. El este deosebit de mândru de mobilitatea electrică de la Leipzig:
"Reperul 3.000.000 pe care îl sărbătorim astăzi include peste 200.000 de automobile
BMW i3, iar producţia de maşini full electrice continuă să se dezvolte. Data viitoare
când sărbătorim o aniversare va fi alături de noi un nou membru al familiei, MINI
Countryman din Leipzig, care va veni cu posibilitatea alegerii unui motor termic sau a
unei propulsii electrice."
Şi preşedintele sindicatului, Jens Köhler, a subliniat contribuţia şi realizările
angajaţilor: "3.000.000 de automobile fabricate chiar aici sunt o mărturie
impresionantă a faptului că uzina din Leipzig face parte integrantă din reţeaua globală
de producţie a BMW. Compania şi-a pus încrederea în fabrica noastră, dar şi în
angajaţii noştri, care oferă performanţe maxime în fiecare zi".
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Automoblilul care a marcat acest reper a fost trimis noului său proprietar - un client
din Bavaria, în prezenţa primarului din Leipzig, Burkhard Jung, a directorului uzinei
BMW Group din Leipzig, Hans-Peter Kemser, şi a preşedintelui sindicatului uzinei din
Leipzig, Jens Köhler.
Primarul oraşului Leipzig, Burkhard Jung, a fost vizibil impresionat de creşterea uzinei
BMW din oraşul său. "În 2016 am venit aici pentru a sărbători automobilul cu numărul
2.000.000 al fabricii din Leipzig. Acum aştept cu nerăbdare să revin pentru
automobilul 4.000.000! Judecând după modul în care BMW investeşte constant în
dezvoltarea acestei facilităţi, acest moment va fi în următorii cinci ani. De asemenea,
sunt deosebit de mulţumit că, după BMW i3, uzina din Leipzig urmează să producă
un alt automobil electric, MINI."
Aliniate cap la cap, cele 3.000.000 de automobile fabricate de uzina din Leipzig ar
acoperi o distanţă de circa 13.000 de kilometri - aproximativ distanţa de zbor de la
Leipzig la cel mai nordic oraş al Australiei, Darwin.
Primul BMW "fabricat la Leipzig" a ieşit de pe linia de producţie în martie 2005, un
BMW 320i. Şase ani mai târziu, în decembrie 2011, era fabricată maşina cu numărul
1.000.000, un BMW 116d în culoarea Alpine White care a fost oferit organizaţiei
non-profit Joblinge. Automobilul cu numărul 2.000.000 a venit şi mai rapid, în
octombrie 2016, un BMW i3 în Protonic Blue pentru un client din SUA.
Milan Nedeljković, membru al Consiliului de Administraţie al BMW AG, responsabil
pentru producţie, este încântat şi el de aniversare: "Ca pionier în mobilitate electrică,
uzina din Leipzig are o importanţă deosebită în reţeaua de producţie a BMW Group.
Când vom începe să producem succesorul actualului MINI Countryman, Leipzig va fi
prima facilitate BMW care va produce atât BMW, cât şi MINI". Nedeljković a fost
director de asamblare şi director al uzinei din Leipzig între 2010 şi 2015.
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Împreună cu BMW i3, uzina din Leipzig produce în prezent BMW Seria 1, BMW Seria
2 şi cel mai puternic model al său, BMW M2 Competition. Producţia totalizează peste
1.000 de automobile pe zi şi a atins 200.000 de unităţi anul trecut.
După 3.000.000 de automobile produse, fabrica şi echipa nu au de gând să se culce
pe lauri. În schimb, ei sunt ocupaţi cu pregătirea pentru viitorul crossover MINI.
Succesorul actualului MINI Countryman va fi fabricat aici din 2023.
De când a intrat în funcţiune în 2005, capacitatea de producţie a uzinei din Leipzig a
crescut treptat. În prezent, facilitatea este capabilă să livreze anual până la 350.000
de automobile, comparativ cu aproximativ 54.000 în primul an de operaţiuni. Acum
are obiectivele fixate ferm pe următorul milion şi întreprinde următorii paşi către o
dezvoltare durabilă mai mare şi pentru a deveni o "uzină verde". Milan Nedeljković:
"Următoarea etapă de dezvoltare va face ca BMW Group să consolideze rolul uzinei
din Leipzig ca factor important şi de încredere în economia regiunii Leipzig/Halle."
La uzina BMW Group din Leipzig, utilizarea eficientă şi economică a energiei a fost
întotdeauna o prioritate absolută, cu surse regenerative utilizate ori de câte ori este
posibil. Din 2013, producţia BMW i3 a fost alimentată cu energie verde de la patru
turbine eoliene din incinta uzinei, ceea ce înseamnă că primul model complet electric
al BMW Group a fost realizat încă din prima zi cu energie verde produsă local. Acum,
fabrica vizează şi mai mult: "Până în 2030 intenţionăm să reducem emisiile de CO2
din producţie cu 80% faţă de 2006. Viziunea noastră este decarbonizarea completă a
producţiei prin înlocuirea combustibililor fosili cu hidrogen", a declarat directorul
uzinei, Hans-Peter Kemser, cu privire la viitorul uzinei BMW Group din Leipzig.
Pe scurt: toate modelele BMW produse la uzina BMW Group din Leipzig
Model
Perioadă de
Cantitate
producţie
BMW Seria 3 Sedan E90
2005 - 2007
333.427
BMW Seria 1 trei uşi E81
2007 - 2011
187.263
BMW Seria 1 Coupé E82
2007 - 2013
130.205
BMW Seria 1 Cabriolet E88
2008 - 2011
131.664
BMW X1 E84
2009 - 2015
635.194
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BMW Seria 1 M Coupé E82
BMW Seria 1 cinci uşi F20
BMW Seria 2 Coupé F22
BMW i3 i01
BMW i8 i12
BMW i8 Roadster i15
BMW Seria 2 Active Tourer F45
BMW Seria 2 Cabriolet F23
BMW M2 F87
BMW Seria 1 cinci uşi F40
BMW Seria 2 Gran Coupé F44

2011 - 2012
2012 - 2015
2015 – în
producţie *
2013 - în
producţie *
2013 - 2020
2018 - 2020
2014 - în
producţie *
2014 - în
producţie *
2015 - 2018
2019 - în
producţie *
2020 - în
producţie *

6.342
424.111
163.697
211.743
16.581
3.884
362.758
114.072
60.701
151.801
66.557

* Conform status martie 2021
Uzina BMW Group din Leipzig
Uzina BMW Group din Leipzig este una dintre cele mai moderne şi mai durabile
uzine auto din lume. Producţia de serie a fost lansată în 2005, iar în prezent ies zilnic
aproximativ 1.100 de automobile de pe liniile de producţie. Portofoliul actual de
produse cuprinde BMW Seria 1, BMW Seria 2 Gran Coupé, BMW Seria 2 Active
Tourer, BMW Seria 2 Coupé şi Cabrio, BMW M2 Competition şi BMW i3.
bmw-werk-leipzig.de
Instagram: instagram.com/bmwgroupwerkleipzig
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
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Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţie a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 15 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2020, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2,3 milioane de automobile şi
peste 169.000 de motociclete. În anul fiscal 2020, profitul brut a fost de 5,222
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 98,990 miliarde de euro. La 31 decembrie
2020, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 120.726 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Compania stabileşte traseul pentru viitor încă dintr-o fază
incipientă şi în mod constant face ca dezvoltarea sustenabilă şi gestiunea eficientă a
resurselor să fie o piesă centrală a direcţiei sale strategice, de la lanţul de
aprovizionare, trecând prin producţie, până la finalul fazei de utilizare a tuturor
produselor sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Instagram: http://www.instagram.com/bmwromania
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

