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Pro každý druh použití ve stavebnictví, pro každou stav-
bu a cestu k ní. Od valníků přes domíchávače betonu  
až po těžké sklápěče – silniční varianty a varianty s pohonem 
všech kol modelů Atego a Arocs jsou skutečnými profesi
onály pro stavbu. Díky své všestrannosti a robustnosti mají 
správnou odpověď téměř pro každý úkol a každý segment 
stavebního oboru. 

Arocs od 18 do 41 tun je specialistou pro těžké použití. Svůj 
vysoký výkon přenese na silnici v nesjízdném terénu stejně 
spolehlivě jako na vozovce. Jedinečná konektivita jako per
spektivní řešení pro budoucnost a harmonická souhra inteli
gentních asistenčních systémů jsou další vlastnosti, kterými 
se Arocs vyznačuje. A s modelem Arocs do 250 tun přichází  
na silnici tahač návěsů, který byl důsledně vyvinut a zkonstru
ován pro přepravu obzvláště těžkého a objemného nákladu. 
Díky své mnohostrannosti, své vynikající spolehlivosti a odol
nosti přesvědčí Atego s nosností 7,5 až 16 tun ve vedlej
ším stavebním oboru, například v zahradnictví, na městských 
staveništích a v řemeslné oblasti. 

Atego a Arocs se svými úspornými motory Euro VI, prodlouže
nou životností mnoha součástí, nízkými náklady na opravy  
a údržbu a vysokou připraveností pro nástavby navíc nabízí 
mimořádně hospodárné použití. Zkrátka: MercedesBenz 
 dodává, co si praxe žádá. Na stavbě. I na silnici. Přesvědčte 
se sami.

Od profesionálů. Pro profesionály. 
Mercedes-Benz ve stavební dopravě.
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Robustnost. Celá robustnost a odolnost modelu Arocs  
se odráží již v kabinách řidiče zaměřených na účel použití.  
V mimořádně odolné konstrukci kabiny řidiče s dlouhou 
 životností stejně jako v atletickém, energickém designu.  
O vysoký jízdní a pracovní komfort se postarají například 
různé varianty kokpitu s multifunkčním volantem, automati
zované řazení PowerShift 3 a rozsáhlá nabídka širokých, 
 pohodlných sedadel. Jedinečná konektivita a výbavy jako 
nové MirrorCam a elektronická parkovací brzda přináší  
další zvýšení komfortu jízdy a práce. 

Arocs dokáže s přehledem zvládnout prakticky každou jízdní 
situaci. Robustní a výkonné motory Euro VI, převodovky  
a nápravy si vyrábí výhradně společnost MercedesBenz a jsou 
dimenzovány se zvláštním ohledem na specifické požadavky 
ve stavební dopravě od 18 tun. Unikátní konstrukce odpružení 
a rámu, inteligentní řízení komponent pohonu, vysoký točivý 
moment motorů a mimořádně rychlá doba řazení PowerShift 3 
zajistí, aby bylo k dispozici dostatek síly. 

Pro vynikající trakci a dobrou řiditelnost tvoří pohon, podvozek, 
odpružení a rám dokonalou vzájemně sladěnou pracovní 
skupinu, která je u všech modelů Arocs optimálně dimen
zována pro jakékoli použití na silnici, na staveništi nebo  
v extrémním terénu. 

Aby extrémní nájezdový a přejezdový úhel nevyvolával zděšení, 
vybavili jsme Arocs další vlastností pro stavební provoz: opti
malizovanou světlou výškou. Vidíte tedy, že Arocs je stvořen 
pro vše. Nastupte si.

Chytrá síla na stavbě.  
Nový Arocs od 18 do 41 tun.
Tahač návěsů, podvozek, domíchávač betonu nebo sklápěč: Varianty pro použití na silnici a varianty s pohonem všech  
kol nového Arocsu poskytují mimořádně robustní a odolné vozidlo dokonale připravené pro Vaše použití prakticky při každé 
výzvě ve stavební dopravě.
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Drsné prostředí vyžaduje robustní vozidlo.
Kabiny řidiče modelu Arocs přesvědčí zaměřením na praxi, robustností a odolností.  
Na první pohled. V každém detailu. A vždy, když je třeba.

Kabiny řidiče. Se svými variantami kabin řidiče o šířce 
2300 mm nabízí Arocs u všech typických použití ve staveb
ním oboru velmi dobrý přehled a snadnou, precizní obsluhu. 
Vstup se schůdky usnadňuje činnost, stejně jako ergonomické 
umístění ovládacích prvků. U vozů zaměřených na silniční 
provoz se kromě toho dodávají kabiny řidiče typu L se šířkou 
2500 mm.

Robustní v každém detailu. Jeden pohled stačí, abyste 
zjistili, kde je Arocs doma. Od pohyblivého vstupu s flexi
bilním uložením jak v podélném, tak i v příčném směru až  
po madlo na střeše – každý detail je dokonale přizpůsoben 
požadavkům na stavbě. To znamená: maximální funkčnost 
ruku v ruce s ohromující robustností. Viditelným důkazem je 
rýhovaný kryt vnějšího zpětného zrcátka1) a maska chladiče 
se vzhledem zubu rypadla. Citelným důkazem je komfortní 
uložení kabiny řidiče2), které řidiči usnadňuje činnost při 
vysokém zatížení v terénu. Nesmíme zapomenout na třídílné 
náraz níky s ocelovými rohy. Ocelové rohy tak chrání světlo
mety před poškozením.

Kabina řidiče S ClassicSpace3). Kabina o šířce 2300 mm a délce 1700 mm,  
s výškou tunelu motoru 170 mm nebo 320 mm je koncipována zcela pro 
 požadavky řidiče bez spolujezdce ve stavební dopravě a poskytuje velmi dobrý 
přehled.

Kabina řidiče L BigSpace. Kabina s rovnou podlahou a šířkou 2500 mm nabízí  
s výškou k stání mezi sedadly 1,99 m neobyčejnou volnost pohybu a pohodlný 
průchod na stranu spolujezdce.
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Madlo na střeše. 

Madlo na střeše. Za příplatek dostupné madlo na střeše  
zvyšuje komfort a bezpečnost při kontrolním nahlížení  
do korby sklápěče. Bezpečné stání přitom umožňuje nástupní 
schůdek patřící k výbavě, který je podle varianty kabiny  
řidiče integrován do boční stěny nebo umístěn na zadní stěně.
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Ochranné komponenty. Pro vyšší odolnost je Arocs při 
speciálních úkolech vybaven zvláštními bezpečnostními zaří
zeními. K nim náleží u sklápěčů s ocelovým odpružením  
například ochranná deska pro chladič a motor4) a také za pří
platek dostupná ochranná deska pro hlavní nádrž. Jako pří
platková výbava jsou navíc dostupné ocelové ochranné mříže 
pro přední světlomety a ochranné zakrytování pro agregáty. 
Dalším příkladem vysoké orientace modelu Arocs na účel pou
žití je za příplatek dostupná sada pro finišer. Vše pro zabrá
nění zbytečným škodám a tím i zbytečným nákladům na opravy.

Přehled výhod.
• Robustní kabiny řidiče konstruované pro stavební 

 provoz s maximální výškou k stání až 1,99 m

• K dispozici jsou různé varianty motorových tunelů 
nebo rovná podlaha

• Pohyblivý schůdek flexibilní v podélném  
a příčném směru

• Třídílný nárazník s ocelovými rohy pro ochranu  
před poškozením 

• Za příplatek jsou k dispozici různá ochranná zařízení, 
například pro světlomety, chladič, motor, hlavní nádrž

1) Pouze v kombinaci s Classic Cockpit.
2) Standardní výbava ve všech kabinách řidiče typu L s rovnou podlahou kabiny.
3) Standardní výbava pro kabiny řidiče s tunelem motoru 320 mm.
4) Standardní výbava u ocelového odpružení, příplatková výbava u vzduchového 

odpružení.



Nejlepší místo je rezervováno pro řidiče.
Při prvním zkušebním posazení a po nepřeberném množství jízd: Kabiny řidiče modelu Arocs  
ukazují, čím se opravdu vyznačuje moderní pracoviště. S příkladnou ergonomií, vysokou  
funkčností a mnoha novými a praktickými detaily, které jednoduše ulehčují tuto těžkou práci.
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Ergonomické pracoviště. S Arocsem Vás očekává pracoviště, 
které je ideálně přizpůsobeno stavební dopravě. Standardní 
výbava zahrnuje Classic Cockpit. Na přání je k dispozici také 
Multimedia Cockpit1) a Multimedia Cockpit, interactive. 
Všechny kokpity nabízí praktické, pohodlné pracoviště, které 
současně slouží jako informační centrála a kontrolní středisko: 
důležité funkce vozidla lze pohodlně a bezpečně řídit prostřed
nictvím multifunkčního volantu. 

Classic Cockpit. Klasický kokpit je vybaven 4palcovým barev
ným displejem TFT a poskytuje velmi kvalitní zobrazení všech 
informací o vozidle. Tento sdružený přístroj se vyznačuje jed
noduchou, intuitivní strukturou v podobě menu, čitelností 
bez oslnění a snadnou kontrolou před odjezdem. Na přání  
je k dispozici také sdružený přístroj s 5palcovým barevným 
displejem TFT. V kombinaci s Classic Cockpit lze Arocs za pří
platek vybavit různými rádii. Kromě rádia se zdířkou USB  
je dostupné také multimediální dotykové rádio. Digitální rádio 
se 7palcovým displejem a funkcí video se kromě snadné  
a intuitivní obsluhy vyznačuje vysokou kvalitou zvuku – a díky 
integraci smartphonu může být také využíváno jako navigace.

Multimedia Cockpit1). Pro zvýšený komfort jízdy, práce  
a obsluhy a optimální propojení řidiče, vozidla, centrály a logi
stických procesů lze Arocs za příplatek vybavit inovativním 
systémem Multimedia Cockpit. Nové, moderní pracoviště 
zahrnuje celkem čtyři obrazovky. Primární barevný displej  
a sekundární multidotykový displej s 10palcovými úhlopříčkami 
obrazovky, které lze ovládat přes nový multifunkční  volant  
s tlačítky Touch Control. A dva 15palcové barevné displeje 
vpravo a vlevo, které v kombinaci s MirrorCam zajišťují vyni
kající výhled dozadu. Primární barevný displej s vysokým roz
lišením nahrazuje běžný sdružený přístroj a nabízí přehledné, 
jasné zobrazení všech jízdních a provozních stavů a informací 
o vozidle. Sekundární displej MultiTouch Display obsahuje 
integrovaný informační systém s rádiem a umožňuje snadnou 
obsluhu funkcí, jako například topení/ klimatizace, telefonu  
a osvětlení interiéru. Kromě toho je možné přes MultiTouch
Display ovládat nejrůznější funkce  nástavby pomocí různých 
spínačů a kontrolek zobrazených na obrazovce. Řada možností 
propojení a připojení mobilních koncových zařízení zvyšuje 
komfort práce a ovládání.

Multimedia Cockpit, interactive. Pro ještě vyšší jízdní, pra
covní a obslužný komfort je na vyžádání k dispozici Multimedia 
Cockpit, interactive s primárním displejem o velikosti 12 pal
ců. Řidič si může vybrat mezi dvěma různými styly zobrazení 
primárního displeje. Při využití asistenta udržování vzdále
nosti nebo systému Active Drive Assist2) může být řidič pod
porován třetím stylem zobrazení. Kromě rozsahů výbavy 
 Multimedia Cockpit sem patří také navigační systém s asisten
tem dopravního značení, Remote online pro ovládání nej
různějších funkcí vozidla přes smartphone a přístup k portálu 
MercedesBenz Truck App Portal, který nabízí řadu apli
kací pro sekundární MultiTouchDisplay ke zvýšení efektivity.
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1) Standardní výbava pro kabiny řidiče typu L, jinak patří k příplatkové výbavě.
2) Příplatková výbava, pouze pro určité konfigurace vozidel.



Navigační systém a asistent dopravního značení2).  
V kombinaci s navigací pro nákladní vozidla MercedesBenz 
pro specifické, dynamické navádění nákladních vozidel  
na trase a Live Traffic Information je součástí standardní 
 výbavy také asistent dopravního značení. Mapová data  
se zobrazují na sekundárním multidotykovém displeji. Asistent 
sledování dopravních značek navíc ukazuje na primárním 
displeji dvě  poslední důležité dopravní značky.

Komfortní telefonování, bezdrátové nabíjení. V kombinaci 
s Multimedia Cockpit lze Arocs za příplatek vybavit komfort
ním telefonováním a nabíjecím držákem pro indukční nabíjení 
na panelu přístrojové desky, ve kterém je možné bezdrátově 
nabíjet chytré telefony, které podporují standard Qi.

Keyless Start. Nový sériově dodávaný klíč od vozidla nezdů
razňuje pouze optické akcenty, ale podporuje také snadnou 
manipulaci. Pro nastartování motoru s tlačítkem StartStop 
se musí nacházet ve vozidle, může tedy během jízdy zůstat  
v kapse od kalhot nebo bundy. Integrovaná technologie NFC 
umožňuje také v případě vybité baterie od klíčku bezproblé
mové nastartování motoru.

Systém komfortního zamykání. Za příplatek dostupný systém 
zamykání zvyšuje v kombinaci s novým komfortním klíčem 
komfort ovládání. Kromě zákonem předepsané kontroly svě
tel lze pomocí systému komfortního zamykání samostatně 
otevřít a zavřít dveře řidiče a spolujezdce. Ke snadnému ovlá
dání patří také zavření bočních oken a posuvného/zvedacího 
střešního okna stisknutím tlačítka.

Parkovací brzda, elektronická. Nová elektronická parkovací 
brzda s funkcí HOLD spojuje jednoduché ovládání s vysokou 
bezpečností. Dosud dostupný asistent rozjezdu do kopce (Hill 
Holder) se postará o ostatní.

Topení, větrání a klimatizace. Arocs je vybaven topením  
s regulací vzduchu, které se vyznačuje velmi rychlou odezvou 
a větráním bez průvanu. Pro další zvýšení komfortu je za pří
platek dostupná klimatizace nebo automatická klimatizace  
a také využití zbytkového tepla3) 4), nezávislá klimatizace  
a různá provedení teplovodního přídavného topení.

Multifunkční volant, tlačítka Touch Control Buttons1). 
Multifunkční volant s tlačítky dotykového ovládání, který  
je ve spojení s Multimedia Cockpit součástí standardní výbavy, 
zvyšuje komfort práce a obsluhy. Prostřednictvím „přejetí 
prstem“ a „stisknutí“ tlačítka Touch Control Buttons lze ovlá
dat nejrůznější systémy a funkce vozidla a načíst informace. 
Tlačítko Touch Control Buttons na levé straně přitom slouží  
k ovládání primárního displeje (sdružený přístroj), tlačítko 
Touch Control Buttons vpravo slouží k ovládání sekundárního 
displeje MultiTouchDisplay.

Informační systém s rádiem. Arocs s kabinou řidiče L je séri
ově vybaven multimediálním kokpitem, který díky integrova
nému rádiovému informačnímu systému poskytuje zcela nový 
zážitek z kabiny řidiče. Navíc je na přání k dostání digitální 
rádio s digitálním přenosem pro příjem pozemních rozhla
sových programů (DAB+) a Soundsystem. Pro připojení 
 externích zařízení je k dispozici řada možností.
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1) Nelze v kombinaci s Classic Cockpit.
2) Nedostupné v kombinaci s Classic Cockpit, příplatková výbava v kombinaci  

s Multimedia Cockpit, standardní výbava v kombinaci s Multimedia Cockpit, 
 interactive.

3) Standardní výbava pro kabiny řidiče typu L, jinak patří k příplatkové výbavě.
4) U pohonu všech kol dostupné pouze v kombinaci s teplovodním přídavným 

 topením pro kabinu řidiče a motor nebo s motorem OM 936.
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StyleLine. Příplatková výbava StyleLine dodává interiéru 
díky ozdobným prvkům s hliníkovým vzhledem stylový, 
moderní ráz. Kromě lišty s hliníkovým vzhledem a nápisu 
na přístrojové desce a štítku StyleLine na vnější odklá
dací schránce podtrhnou individuální charakter například 
chromované aplikace na koženém volantu, ovládací 
páce sloupku řízení a parkovací brzdě. Další lesklé akcen
ty přináší chromované lemování sdruženého přístroje  
a sekundárního displeje MultiTouchDisplay1). A indivi
duální charakter stylově dotváří koberečky pro místo 
 řidiče, spolujezdce a prostřední část z kvalitního veluru.

TrendLine. S výbavou TrendLine dostupnou za příplatek 
můžete dodat kabině řidiče díky ozdobným prvkům  
v dekoru dřeva teplou a mimořádně příjemnou atmos
féru. Výrazná ozdobná lišta s nápisem TrendLine  
na přístro jové desce je doplněna dalšími dřevěnými 
aplikacemi,  například na podestě a vedle volantu. 
 Součástí dodávky jsou rovněž: vkládací velurové kobe
rečky pro místo řidiče, spolujezdce a motorový tunel  
a štítek TrendLine na vnější odkládací schránce. Kromě 
ozdobných dřevěných prvků přinášejí další individuální 
 akcenty kožený volant a ovládací páka sloupku řízení  
s chromovanými aplikacemi, chromovaná lemování 
sdruženého přístroje a sekundární MultiTouchDisplay1).



Nová koncepce osvětlení. Nová koncepce osvětlení se prak
ticky v každé situaci postará o velmi dobré osvětlení kabiny 
 řidiče. Kromě vnitřního světla pro osvětlení celé kabiny řidiče 
a dvou bodových světel v teplé bílé barvě zahrnuje také 
 decentní modré noční osvětlení pro lepší orientaci za jízdy.

Ambientní osvětlení LED. Nové, za příplatek dostupné am
bientní osvětlení LED zvyšuje díky různým možnostem využití 
komfort jízdy, práce a bydlení. Modrá LED světla s možností 
ztlumení tak nabízí lepší orientaci v kabině řidiče při nočních 
jízdách. A nepřímé, rovněž ztlumitelné orientační a obytné 
osvětlení v jantarové barvě tak vytváří po práci a při přeno
cování útulnou atmosféru. Dále zvyšuje komfort světelný 
budík, který patří k ambientnímu osvětlení LED. Navíc lze na 
plánovaný čas probuzení také aktivovat rádio nebo jiné 
zdroje audiosignálu.

Ambientní osvětlení LED, pro jízdu a bydlení. Za příplatek 
dostupné LED ambientní osvětlení, pro jízdu a bydlení přispí
vá díky dalším osvětlovacím prvkům ke zlepšení atmosféry 
pro jízdu a bydlení. Například při nočních jízdách zajišťují modrá 
LED bodová světla v odkládací přihrádce nad čelním oknem  
a v prostoru pro nohy pro příjemnější atmosféru. A jantarové 
obytné osvětlení vytváří díky doplňkovému nepřímému světlu  
v odkládacích přihrádkách u lůžek, odkládacích přihrádkách 
nade dveřmi a LED bodovému světlu v krytu reproduktoru 
pod odkládací přihrádkou u čelního okna mimořádně útulné 
prostředí. Samozřejmou součástí výbavy je světelný alarm.

Sedadla. Všechna sedadla přesvědčí vysokým komfortem. 
Ovládací prvky jsou intuitivně uspořádané, sedáky jsou  
obzvlášť široké a rozsah nastavení velký. Arocs je ve stan
dardním provedení vybaven standardním odpruženým  
sedadlem řidiče. Sedadlo se vzduchovým odpružením nabízí 
vysoký komfort sezení, četné možnosti nastavení a potah  

z hladké tkaniny. Pro další zvýšení komfortu je za příplatek 
dostupné komfortní odpružené sedadlo a klimatizované 
 odpružené sedadlo. Za příplatek dostupné komfortní odpruže
né sedadlo poskytuje velmi dobré ergonomické podmínky  
a značné pohodlí. K tomu přispívá i integrované vyhřívání. 

Úložné prostory a odkládací schránky. Koncepce úložných 
prostor s možností individuálního rozšíření přispívá k udržení 
pořádku. Řidič si tak vždy zachová přehled. Od odkládacích 
schránek v kokpitu až po úložný prostor v obložení dveří  
s integrovaným držákem lahví – všechny jsou optimálně při
způsobeny ukládaným předmětům. V úložných prostorech 
najdou své místo například sluneční brýle, nápoje, přepravní 
dokumenty i drobnosti, jako je pero. Všechny úložné pro
story jsou ergonomicky umístěné a ideálně dostupné z místa 
řidiče. To platí také pro držák nápojů a láhví. Další možnosti 
uložení nabízí dvě zásuvky1).
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Přehled výhod.
• MirrorCam pro zlepšený výhled a vyšší bezpečnost

• Nový klíček, za příplatek systém komfortního zamykání

• Inovativní topení a klimatizace s regulací vzduchu  
a s využitím zbytkového tepla

• Automatická klimatizace3) a nezávislá klimatizace3)  
pro ještě vyšší komfort

• Rozsáhlá koncepce úložných prostor s možností 
 individuálního rozšíření a četnými praktickými 
 odkládacími schránkami

Výbava kabiny řidiče typu M ClassicSpace. Dvě odkládací 
schránky opatřené víky, které se nachází za sedadly, po
skytují dostatek místa pro vše, co je třeba mít na staveništi 
po ruce. Mimořádně výhodné: odkládací schránka na straně 
řidiče je přístupná zvenku. Kromě toho nabízí další možnosti 
uložení například úložné prostory v pravé a levé boční stěně. 
Na tunelu motoru lze za příplatek namontovat střední sedadlo 
pro druhého spolujezdce, popř. praktické úložné prostory.

Komfort bydlení v kabině řidiče L BigSpace. Kabina řidiče  
L BigSpace se šířkou 2500 mm pro převážně silniční použití 
s častým přenocováním je vybavena komfortním lůžkem  
o délce 2200 mm a šířce 750 mm. Spodní odkládací schránky, 
přístupné zevnitř i zvenku, poskytují dostatek místa i pro 
 objemné předměty. Pro lepší rozdělení jsou za příplatek k dis
pozici dva posuvné a vyjímatelné odkládací panely.

Další výbava. Pro vyšší komfort se za příplatek dodává řada 
dalších praktických výbav, jako je chladnička s objemem 25 l2), 
vysoký úložný prostor s objemem 15 l pro tunel motoru nebo 
střední sedadlo pro druhého spolujezdce. Dále je za příplatek 
dostupný sklopný stolek integrovaný do panelu přístrojové 
desky na straně spolujezdce a síť na zavazadla pro zadní stěnu 
kabiny řidiče. Vzduchotlaká pistole s ohebnou hadicí dobře 
slouží při čištění kabiny řidiče.

1) Jedna zásuvka patří ke standardní výbavě, dvě zásuvky jsou k dispozici  
za příplatek.

2) Objem 36 l u vozidel s rovnou podlahou.
3) Příplatková výbava.



Nespoutaná síla a přitom umírněná spotřeba.
V energických, robustních motorech modelu Arocs se skrývá pokroková, mimořádně účinná technologie Euro VI.  
Především však síla, kterou denně potřebujete při náročném použití ve stavební dopravě. A automatizované  
řazení PowerShift 3 přesvědčí vysokým jízdním komfortem, precizní volbou převodových stupňů, efektivním přenosem  
síly a zdokonaleným ovládáním.

Technologie motoru a výfukového systému. 6válcové 
 řadové motory modelu Arocs s obzvláště dlouhou životností 
beze zbytku pokryjí veškeré požadavky na výkon ve stavební 
 dopravě. Pro optimální zaměření na účel použití jsou úsporné 
agregáty Euro VI dodávány ve čtyřech třídách zdvihového 
objemu 7,7 l, 10,7 l, 12,8 l a 15,6 l. Nabídka výkonů začíná  
u motorů Arocsu u 175 kW (238 k) a maximálního točivého 
momentu 1000 Nm a v 18 vyšších výkonových třídách v podo
bě špičkových motorů s výkonem až 460 kW (625 k) a ohro
mujícím maximálním točivým momentem 3000 Nm přináší 
jednoznačnou odpověď na veškeré požadavky ve stavební 
dopravě. Díky moderní technologii výfukových plynů Euro VI 
vzniká prostřednictvím chlazené recirkulace výfukových 
 plynů již při spalování méně oxidů dusíku a pevných částic. 
Uzavřený filtr pevných částic téměř zcela zabraňuje unikání 
pevných částic. Odstranění oxidu dusíku probíhá přes AdBlue®, 
které je do proudu výfukových plynů vstřikováno pomocí 
 optimalizované dávkovací jednotky bez vzduchu.

Motorová brzda. Brzdová soustava s možností přepínání 
mezi třemi stupni a brzdným výkonem až 375 kW snižuje 
opotřebení provozní brzdy a současně zvyšuje bezpečnost  
a kontrolu nad vozidlem. 

High Performance Engine Brake1). Pro další zvýšení bez
pečnosti se za příplatek dodává třístupňová odlehčovací brz
da nepodléhající opotřebení, která nabízí brzdný výkon až 
480 kW2). Třístupňová brzdová soustava snižuje opotřebení 
provozní brzdy a zároveň zvyšuje bezpečnost a kontrolu  
nad vozidlem.

Převodovka pro každé použití. Převodovka přesvědčí rych
lou změnou převodového stupně, tichým chodem a vysokou 
životností při vysokých přenositelných točivých momentech.
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Turbo-retardér spojka. Za příplatek dostupná Turboretardér 
spojka zaručuje citlivý rozjezd bez opotřebení, manévrování  
s maximální tažnou silou a vysoké brzdné momenty, a to i při 
nízké rychlosti jízdy.

PowerShift 3. Citelná dynamika, jednoduché ovládání a nízká 
spotřeba: automatizovaná převodovka se stará o precizní 
volbu převodových stupňů, krátké časy řazení, vysoký jízdní 
komfort a vysokou hospodárnost. Díky citlivé senzorice 
 zajistí PowerShift 3 řazení převodových stupňů přizpůsobené 
jízdní situaci a naložení vozidla. Je rozpoznáván decelerační 
 režim při jízdě z kopce a udržován převodový stupeň. Funkce 
plazivé rychlosti s integrovaným režimem pro manévrování 
umožňuje snadné rozjetí a citlivé manévrování s vozidlem. 
Mimoto usnadňují jízdu ve stavební dopravě různé jízdní 
 režimy a doplňkové funkce.
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Jízdní programy. V závislosti na účelu použití jsou k dispozici 
jízdní programy „offroad“ nebo „economy/power“. Všechny 
jízdní programy obsahují čtyři rozdílné jízdní režimy pro suve
rénní a adekvátní zvládnutí individuálních jízdních situací3).

Doplňkové funkce. U PowerShift 3 zajišťují snadné manév
rování přídavné funkce, např. přímé řazení od 1 po R, režim 
vyprošťování a rychle zařaditelné převodové stupně pro jízdu 
vzad. Rozjíždění je navíc mimořádně komfortní díky funkci 
plazivé rychlosti. Aktivovaná parkovací brzda navíc usnadňuje 
rozjíždění ve svahu.

Další vlastnosti. Výhodou v otázce zaměření na účel použití  
je snímač náklonu. S jeho pomocí je rozpoznána jízda z kopce 
a zabráněno zařazení vyššího převodového stupně. Široký 
rozsah točivého momentu umožňuje v terénu déle udržet zařa
zený převodový stupeň. To snižuje četnost řazení, omezuje 
přerušení hnací síly a tím odlehčuje spojku a převodovku.

Přehled výhod.
• 6válcové řadové motory se čtyřmi třídami zdvihového 

objemu s celkem 18 výkonovými stupni

• Spontánní nárůst síly díky vysokým točivým 
 momentům i v nízkém rozsahu otáček

• Automatizované řazení PowerShift 3 s šesti variantami 
převodovky zaměřenými na účel využití

• Připojitelné jízdní režimy a přídavné funkce, režim 
 vyprošťování, rychlá jízda vzad

1) Standardní výbava v kombinaci se sekundárním vodním retardérem.
2) V závislosti na variantě motoru.
3) Standardní jízdní program závisí na zvoleném výrobním provedení.  

U vozidel s jízdním programem „power“ ve standardní výbavě je jízdní  
program „offroad“ k dispozici za příplatek.



Kdo chce stavět, potřebuje pevný základ.
Možnost zatížení a robustnost náleží u Arocsu ke standardní výbavě.  
U konstrukce. U materiálu. A u rámu, podvozku a odpružení.

Pro každý druh použití ten správný rám. Jízda na staveniš
tích a na silnicích klade na rám rozdílné požadavky. Proto 
jsme pro Arocs vyvinuli dva rámy. Jeden s úzkým rozchodem 
rámu 744 mm, který přesvědčí vysokou schopností defor
mace a stabilitou i v extrémních terénních podmínkách. A druhý 
rám s širokým rozchodem 834 mm, jehož výhody se plně 
projeví při jízdě po silnici, ale zároveň přesvědčí i při jízdě  
v lehkém terénu.

Nápravy. Bez ohledu na to, zda se jedná o jízdu v terénu,  
na staveništi nebo na silnici – nápravy modelu Arocs přesvěd
čí v každé situaci: v závislosti na použití a podvozku jsou  
k dispozici různé přední nápravy s přípustným zatížením až  
9 t. Pro silniční použití je Arocs vyzbrojen hypoidními hna
cími nápravami, které jsou dimenzovány na zatížení až 13 t. 
A na staveništi se používá náprava s planetovými koly  
se zatížením až 16 t.

Rám se schopností deformace. Pro použití na staveništi je Arocs vybaven pevným a pružným rámem s obzvláště vysokou schopností deformace. Díky němu je síla 
motoru přenášena bez ztrát i v nerovném terénu.
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Nabídka pohonu všech kol. Pro vynikající trakci jsou k dis
pozici dvě varianty pohonu všech kol: permanentní pohon 
všech kol s převodovým stupněm pro jízdu v terénu a při
pojitelný pohon všech kol. Pro převážné použití v těžkém 
 terénu s vysokými požadavky, například při rozjetí do stoupání 
na nezpevněném podkladu, je Arocs vybaven permanentním 
pohonem všech kol. Při vysokých požadavcích na užitečné za
tížení a nízkou spotřebu je jako druhá varianta k dispozici 
připojitelný pohon všech kol.

Hydraulic Auxiliary Drive1). Pro použití převážně na silnicích 
se spontánním zvýšením požadované trakce je za příplatek  
k dispozici Hydraulic Auxiliary Drive. Asistent rozjezdu je uži
tečný u všech druhů použití, kde je krátkodobě požadována 
maximální trakce, avšak bez omezení vysokého užitečného 
zatížení a optimálního hnacího ústrojí. 

Světlá výška. Různé druhy použití vyžadují různou světlou 
výšku. Tahač návěsů, valník, domíchávač betonu nebo sklá
pěč – Arocs vyhoví všem požadavkům. Všechny modely 
 Arocs jsou opatřeny vyšším rámem a tím také vyšší světlou 
výškou. Tahače návěsů Arocs nabízí dostatečnou základní 
výšku, aby bylo možné bez poškození vjet na staveniště. A pro 
optimalizovaný nájezdový úhel je Arocs vybaven kratšími 
převisy rámu.

Vyrovnání zatížení nápravy. Vyrovnání zatížení nápravy mezi 
předními nápravami zabraňuje u vozidel 8x6 a 8x8 poškození 
v důsledku přetížení.

Varianty odpružení. Robustní ocelové odpružení nebo kom
binace ocelového odpružení se vzduchovým – Arocs má vždy 
to správné řešení podle účelu použití. Obzvláště dobrou nos
nost a vysoký komfort odpružení zajišťuje ve stavební dopra
vě robustní ocelové odpružení s dlouhou životností. Se sadami 
parabolických pružin s optimalizovanou hmotností a precizně 
přizpůsobenými tlumiči a stabilizátory pérování budete perfekt
ně připraveni na vše. Arocs v silničním použití je vybaven 
ocelovým odpružením na přední nápravě a vzduchovým odpru
žením na zadní nápravě. V kombinaci se širokým rámem 
podporuje vzduchové odpružení se čtyřmi měchy2) velmi dob
rou stabilitu na vozovce a vysoký komfort jízdy. Dalšími 
 výhodami jsou nižší hlučnost, šetrná přeprava nákladu a jed
nodušší nakládání u tahačů návěsů a valníků. Vzduchové 
 odpružení může být za příplatek dimenzováno také pro vyšší 
zatížení.

Maximální brzdná síla. Podle druhu použití zajišťují krátkou 
brzdnou dráhu u Arocsu bubnové brzdy, kombinace z kotoučo
vých brzd a bubnových brzd nebo kotoučové brzdy. Pro vyšší 
bezpečnost jsou veškeré brzdné a trakční funkce celé jízdní 
soupravy řízeny přes elektronický brzdový systém s protiblo
kovacím a protiprokluzovým systémem.
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Přehled výhod.
• Robustní ocelové odpružení s dlouhou životností  

pro vysokou nosnost a vysoké zatížení v těžkém 
 stavebním použití

• Různé rámy optimalizované pro použití na staveništi/ 
v terénu a na silnici

• Různé varianty pohonu všech kol, zaměřené na účel 
použití, a Hydraulic Auxiliary Drive1) pro krátkodobou 
maximální trakci při vysokém užitečném zatížení

• Velká světlá výška

1) K dostání jako příplatková výbava pro dvounápravová a třínápravová vozidla  
se vzduchovým odpružením na zadní nápravě.

2) Za příplatek se zvýšenou nosností.





Pro extrémní použití. Díky četným technickým opatřením  
je Arocs ještě robustnější a vyznačuje se obzvláště vysokou 
stabilitou a možností zatížení. To se vyplatí. Od prvního dne. 

Oborově specifické koncepce vozidel. S Arocsem bude sta
vební doprava obzvláště efektivní. Abychom tomuto nároku 
lépe dostáli i za mimořádně náročných podmínek a při použití 
s důrazem na užitečné zatížení, jako například se sklápěcím 
návěsem a domíchávačem betonu, nabízíme Vám Arocs Loader 
a Arocs Grounder.

Specialisté pro speciální zakázky.  
Arocs Loader a Arocs Grounder.
Pro obzvláště vysoké užitečné zatížení a extrémní zátěž. V podobě modelů Arocs Loader a Arocs Grounder Vám  
nyní nabízíme dva odborníky pro stavební obor, kteří překonají sami sebe všude tam, kde je třeba: na stavbě.
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Arocs Loader. U modelu Arocs Loader byly důsledně využity 
všechny možnosti pro úsporu vlastní hmotnosti. Výsledek: 
tahače 4x2 s optimalizovanou užitnou nosností a domíchávače 
betonové směsi 8x4/4 s celkovou přípustnou hmotností 
32 tun.

Arocs Grounder. S tahači návěsů, valníky, domíchávači betonu 
a sklápěči dimenzovanými na obzvláště těžké použití budete 
průkopníky i v otázkách stability a možnosti zatížení. Základem 
robustnosti modelu Arocs Grounder je extrémně stabilní rám  
z vysoce pevné jemnozrnné oceli tvářené za studena s tloušť
kou podélníků 9 mm.





Arocs do 250 tun. S modelem Arocs do 250 tun přichází  
na silnici vozidlo, které bylo důsledně vyvinuto a zkonstruo
váno pro přepravu obzvláště těžkého a objemného nákladu. 
To však není vše: se svými kabinami řidiče nabízí právě takový 
komfort práce a bydlení, jaký potřebujete v těžké nákladní 
dopravě. 

Díky výkonným, spolehlivým motorům Euro VI, automatizované 
převodovce PowerShift 3 a například Turboretardér spojce 
disponuje silným pohonem pro vysoké zatížení vždy s takovým 
výkonem, který je požadován v těžké přepravě. 

A abyste mohli enormní výkon také spolehlivě používat, vyba
vili jsme Arocs do 250 tun obzvláště robustní konstrukcí 
podvozku, odpružení a rámu, která poskytovanou sílu precizně 
přenese na silnici i při maximálním zatížení. 

Maximální flexibilitu a optimální zaměření na výkon zaručuje 
rozmanitá nabídka výbav a konstrukčních vzorů, která nabízí 
perfektně konfigurovatelné vozidlo téměř pro každé použití.
 

Arocs do 250 tun.
Arocs do 250 tun stanovuje měřítka v oblasti komfortu, výkonu vozidla a flexibility těžké přepravy.  
Na první pohled, při každé jízdě i během přestávek.
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Technika, která přináší to, co slibuje.
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Zásobník stlačeného vzduchu1) 
Vysoká kapacita vzduchu pro časté využití při brzdění 
 nákladní soupravy

Palivová nádrž1) 
Hliníková nádrž s objemem 900 l.

Zadní chladicí zařízení1) 
Integrovaná chladicí věž zajišťuje optimální chlazení  
i při nejnáročnějším nasazení.

Výfukový systém Euro VI

Předsazená náprava1) 
8 t, vzduchem odpružená, hydraulicky řízená.

Zadní vysokozátěžové tažné zařízení1) 
Namontované na konzole pro těžký návěs, přípojky  
pro  přívěs namontovány na boční straně

Opěrná deska pro návěs1) 
Zabraňuje poškození rámu a koncového příčníku.

Točnice 88,9 mm (3,5") a posuvné zařízení1) 
Pro možnost individuálního nastavení celkové délky  
jízdní soupravy a optimální rozložení zatížení náprav

Schůdky a plošina za kabinou řidiče1) 
Pro komfortní a bezpečný výstup na rám vozidla.

Turbo-retardér spojka



1) Příplatková výbava.
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Boční obložení s přívody chladicího vzduchu1) 
Pro optimální přívod chladicího vzduchu.

Přední vysokozátěžové tažné zařízení1) 
Zesílené tažné zařízení vpředu je vybaveno registrační 
 spojkou. Navíc lze namontovat i robustní přední závěs 
 ROCKINGER1) pro těžkou přepravu





Všestrannost. Bez ohledu na to, v jakém stavebním oboru 
působíte, i na to, jakou konfiguraci má Vaše vozidlo: s modelem 
Atego máte dispozici mimořádně všestranné nákladní vozi
dlo, které se svými výbavami orientovanými na použití zaručí, 
že Vám práce ve stavebním oboru půjde snadno od ruky. 

Pro mimořádně vysoké zaměření na účel použití je Atego do
stupný se dvěma různými kabinami řidiče, které se vyznačují 
sofistikovanou ergonomií, vysokým komfortem a řadou výbav 
orientovaných na účel použití. Se třemi různými variantami 
kokpitu, multifunkčním volantem, precizním řízením, automati
zovaným řazením PowerShift 3 a pohodlnými sedadly nabízí 
Atego vysoký komfort jízdy a práce. K přednostem modelu 
Atego patří i výkonné a zároveň úsporné 4válcové a 6vál
cové řadové motory, velký výběr konfigurací pohonu a bez
pečné, suverénní jízdní vlastnosti, díky kterým s jistotou 1) Příplatková výbava.

Pro každý problém existuje řešení.  
Atego od 7,5 do 16 tun.
S modelem Atego budete výborně připraveni na použití ve vedlejších stavebních oborech. Díky jeho vysoké účinnosti  
a spolehlivosti. A také proto, že jeho všestrannost nabízí optimální konfiguraci vozidla prakticky pro jakékoliv nároky.
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zvládnete i náročné jízdní situace a manévrování. Nesmíme 
zapomenout na připravenost pro nástavby, která nabízí  
optimální řešení prakticky pro jakékoliv nároky. 

Jedinečné zaměření modelu Atego na účel svého použití  
se projevuje také v pohyblivém nástupním schůdku u variant 
s pohonem všech kol. Poškození zabraňují navíc detaily,  
jako je ochranná mříž světlometů1), které zároveň umožňují 
rychlé a snadné čistění světlometů.

S modelem Atego vstupuje do vedlejších stavebních oborů 
opravdový profesionál, který v každodenním provozu (použití) 
necouvne před žádnou výzvou. A také vůz, který může rozho
dujícím způsobem přispět k větší ziskovosti Vašich jízd ve ved
lejším stavebním oboru.



Říká se, že létání je krásnější.  
O tom pochybujeme.
Na první pohled i při bližším prozkoumání – kabiny řidiče modelu Atego ukazují, na čem ve stavebních oborech záleží.

Varianty kabin řidiče. Kabina řidiče typu S a kabina S  
se zadní stěnou prodlouženou o 180 mm přesvědčí kompakt
ními vnějšími rozměry a prostorným interiérem. Atraktivní 
vzhled interiéru a vysoce kvalitní zpracování zajišťují obzvláště 
vysoký komfort při práci a jízdě.

Pracovní prostor. Pracovat uvolněně a koncentrovaně –  
k tomuto účelu jsou u modelu Atego k dispozici tři rozdílné 
varianty kokpitu zaměřené na specifické použití se 4palco
vým sdruženým přístrojem, který poskytuje rychlé, rozsáhlé 
a zároveň přehledné zobrazení všech důležitých informací. 
Na přání je k dispozici také 5palcový sdružený přístroj s funkcí 
záznamu videa – například pro použití zpětné kamery pro 
couvání1). Všechny tři varianty kokpitu přesvědčí ergonomic
kým tvarem a příkladným uspořádáním úložných prostor  
a ovládacích prvků. Další přednosti v oblasti komfortu práce 
nabízí multifunkční volant.

Classic Cockpit. Classic Cockpit u modelu Atego je díky četným úložným prostorům optimálně konstruován pro použití ve vedlejším stavebním oboru. Vše je umístěno 
ergonomicky a v dosahu řidiče.
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1) Zpětná kamera je dodávána v rámci příslušenství MercedesBenz.
2) Standardní výbava v kombinaci se středním sedadlem.

Kokpit standardní. Od držáku pohárků v dosahu řidiče  
až po zásuvku: V kokpitu Standard2) je vše uzpůsobeno zpří
jemnění a usnadnění práce řidiče.

Kokpit komfortní. S předsazenou odkládací přihrádkou pod 
panelem přístrojové desky je už tak velký úložný prostor 
 to hoto kokpitu v příplatkové výbavě ještě rozšířen o dodatečný 
úložný prostor. Díky němu má vše své místo i na dlouhých 
trasách.

Sedadlo odpružené, komfortní. 
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Multifunkční volant. Mnohé funkce lze řídit pomocí osmi 
tlačítek umístěných po levé a pravé straně volantu. Lze  
tak přijímat telefonní hovory, ovládat asistenční systémy 
nebo změnit nastavení rádia.

Příprava pro použití multimediálních systémů. Pro snadnou 
integraci mobilních telefonů, MP3 přehrávačů nebo běžně 
 dostupných navigačních systémů je za příplatek k dispozici 
univerzální příprava. Hlasové výstupy probíhají přes repro
duktory vozidla.

Rádia. Pro dobrou zábavu může být Atego na přání vybaven 
rádiem se zdířkou USB nebo rádiem se zdířkou USB  
a Bluetooth®.

Přehled výhod.
• Ergonomicky uspořádané pracoviště

• Tři různé varianty kokpitu zaměřené na účel použití 

• Automatizované řazení PowerShift 3 pro lepší obsluhu, 
manuální řazení je k dispozici

• Intuitivně ovládaný multifunkční volant

• Rozsáhlá nabídka širokých, pohodlných sedadel  
s velkým rozsahem nastavení

Sedadla. Všechna sedadla přesvědčí vysokým komfortem. 
Ovládací prvky jsou intuitivně uspořádané, sedáky jsou 
 obzvlášť široké a rozsah nastavení velký: v podélném směru 
až 200 mm, výškově až 100 mm. Atego je ve standardním 
provedení vybaven standardním odpruženým sedadlem řidiče. 
Sedadlo se vzduchovým odpružením nabízí vysoký komfort 
sezení, četné možnosti nastavení a potah z hladké tkaniny. Pro 
další zvýšení komfortu je za příplatek dostupné komfortní 
odpružené sedadlo a klimatizované odpružené sedadlo. Kom
fortní vzduchem odpružené sedadlo, které je k dostání jako 
příplatková výbava, lze individuálně nastavit a poskytuje velmi 
dobré ergonomické vlastnosti a vysoký komfort. K tomu při
spívá i integrované vyhřívání.



High Performance Engine Brake. Pro ještě vyšší bezpečnost 
je za příplatek k dispozici třístupňová odlehčovací brzda 
 nepodléhající opotřebení s brzdným výkonem až 280 kW podle 
varianty motoru.

Převodovky. Aby Atego co nejlépe vyhovovalo účelu svého 
použití, jsou k dispozici 6, 8 a 9stupňové převodovky.

PowerShift 3. Citelná dynamika, jednoduché ovládání a níz
ká spotřeba: automatizované řazení zajistí precizní volbu 
 převodových stupňů, krátké časy řazení, vysoký jízdní komfort 
a vynikající hospodárnost. 

Technologie motoru a výfukového systému. Silné, spoleh
livé, hospodárné – motory Euro VI modelu Atego se vyznačují 
nízkou spotřebou, spontánní odezvou, velkou tažnou silou  
a vysoce tichým chodem. Výkon až 170 kW (231 k) a maxi
mální točivý moment až 900 Nm poskytují 4válcové řadové 
motory. U 6válcových řadových motorů činí výkon až 220 kW 
(299 k) a maximální točivý moment až 1200 Nm. Díky mo
derní technologii výfukových plynů Euro VI vzniká prostřednic
tvím chlazené recirkulace výfukových plynů již při spalování 
méně oxidů dusíku a pevných částic. Uzavřený filtr pevných 
částic téměř zcela zabraňuje unikání pevných částic. Od
stranění oxidu dusíku probíhá přes AdBlue®, které je do proudu 
výfukových plynů vstřikováno pomocí optimalizované dávko
vací jednotky bez vzduchu.

Motorová brzda. Brzdová soustava s možností přepínání 
mezi třemi stupni a brzdným výkonem až 235 kW, která  
je dostupná pro vozidla s celkovou přípustnou hmotností nad 
9,5 t ve standardní výbavě, snižuje opotřebení provozní 
 brzdy a současně zvyšuje bezpečnost a kontrolu vozidla.

Budete se ptát, proč jste kdy jezdili  
jiným automobilem.
Od modelu Atego smíte očekávat mnoho: například efektivní 4válcové a 6válcové řadové motory, velmi dobré jízdní  
a optimální konstrukční vlastnosti. Tedy prakticky vše, co potřebujete. A čeho se již po první jízdě nebudete chtít vzdát.
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Manuální řazení. Vedle automatizované převodovky se za pří
platek dodává také manuální řazení s pneumatickým posilo
vačem řazení. Vyznačuje se mimo jiné vynikající ergonomií  
a vysokou přesností řízení při nízké síle vynaložené při řazení.

Atego – jízdní programy. U modelu Atego mohou zákazníci 
v závislosti na výrobním provedení zvolit jízdní program 
 „power“ nebo „offroad“. Oba zahrnují jízdní režimy, které 
přizpůsobí jízdu aktuální jízdní situaci1).

Doplňkové funkce. U PowerShift 3 zajišťují doplňkové funk
ce jako přímé řazení z 1 na R a rychlý převod zpátečky2) 
snadné manévrování s vozidlem. Rozjíždění je mimořádně 
komfortní díky funkci plazivé rychlosti.
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Komfort jízdy. Atego dodává velmi dobrý, suverénní pocit 
při jízdě. Základem toho je příkladná souhra asistenta 
 regulace stability3), uložení kabiny řidiče, řízení, vedení zadní 
nápravy a odpružení.

Přesné řízení. Citlivé řízení modelu Atego zaručuje snadnou, 
přesnou obsluhu při manévrování a bezpečné zachování 
 přímého směru při vysokých rychlostech, směrovou stabilitu 
a tím také menší potřebu korekce řízení.

Vedení zadní nápravy. Pro suverénní jízdní vlastnosti jsou 
modely Atego do 10,5 t a 12 t s nízkým rámem a vzduchovým 
odpružením a všechny modely Atego s ocelovým odpružením 
vybaveny vedením zadní nápravy, které snižuje nedotáčivost.

Ocelové odpružení. Pro vysoký komfort jízdy a odpružení  
na nezpevněných cestách je Atego vybaveno vícelistými para
bolickými pružinami s optimalizovanou hmotností.

Pohon všech kol. Kvůli zvýšeným požadavkům na trakci  
je Atego dostupné s připojitelným nebo permanentním 
 pohonem všech kol. Díky rozdělovací převodovce šetří 
 pohon všech kol hmotnost a palivo.

Připravenost pro nástavby. Vysokou připravenost pro 
 nástavby dokazuje například parametrizovatelný modul, který 
výrazně zjednodušuje možnosti připojení, integraci nástavby  
a ovládání nástavby. Mnoho různých opatření navíc přispívá  
k tomu, že se Atego dostane dříve k Vám, a tudíž je dříve 
 používáno – od optimalizovaného umístění jednotlivých kom
ponentů na rámu k celé řadě vedlejších pohonů a četných 
příprav již z výroby.

Přehled výhod.
• Spolehlivé 4válcové a 6válcové řadové motory  

se sníženou spotřebou

• Dvě třídy zdvihového objemu, sedm výkonových 
 stupňů od 115 kW (156 k) do 220 kW (299 k)

• Motorová brzda s vysokým výkonem, za příplatek  
High Performance Engine Brake

• Automatizované řazení PowerShift 3, volitelné jízdní 
režimy a doplňující funkce1)

• Nízká nedotáčivost díky optimalizovanému vedení 
 zadní nápravy

1) Standardní jízdní program závisí na zvoleném výrobním provedení.  
U vozidel s jízdním programem „power“ ve standardní výbavě je jízdní  
program „offroad“ k dispozici za příplatek.

2) Dva stupně zpátečky u 8stupňové převodovky.
3) Není k dispozici s pohonem všech kol.





1) Ne u modelu Atego.
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Přizpůsobení pro vyšší efektivitu na všech úrovních.
Spojuje to, co k sobě patří: RoadEfficiency je kombinací nízkých celkových nákladů s vysokou bezpečností a maximálním 
 využitím vozidla. Pro vyšší efektivitu přepravy.

RoadEfficiency. S našimi vozidly Vám slibujeme ještě kom
plexnější efektivitu. Kromě velmi nízkých celkových nákladů  
a vysoké spolehlivosti přispívají k vyšší efektivitě také zvýšená 
bezpečnost i zvýšené využití vozidla.

Nízké celkové náklady. To je první pilíř RoadEfficiency  
a příslib, že bude Atego denně při každém použití uplatňovat 
svou všestrannost. A příslib, že bude Arocs prokazovat  
nižší spotřebu paliva v porovnání se svým předchůdcem.

Vysoká bezpečnost. To je druhý pilíř RoadEfficiency, který 
neustále optimalizujeme důsledným rozvojem systémů  
ke zvýšení jízdní bezpečnosti. Řidiči je díky asistenčním systé
mům, například Active Brake Assist 51), který je k dispozici  
pro velký počet vozidel Arocs, nebo nové MirrorCam1), pod
statně usnadněna práce a rozhodujícím způsobem se tak 
zvýší bezpečnost.

Maximální využití vozidla. Třetí pilíř RoadEfficiency se skládá 
ze servisní inovace MercedesBenz Uptime a dalších průkop
nických výhod. Kromě zjednodušeného ovládání a snadnějších 
pracovních postupů k nim patří také inteligentní propojení 
 řidiče, vozidla a logistických procesů, což umožňuje výrazné 
zvýšení využití vozidla a vytížení vozidla.

Spolehlivost. S modelem Atego a Arocs máte k dispozici 
nákladní vozidla, která denně naplňují příslib „Trucks you can 
trust“. Například využitím odolné techniky zaměřené na účel 
použití s mimořádně dlouhou životností a komplexních zkuše
ností z více než 120 let výroby vozidel.

Nízké celkové náklady
+ Vysoká bezpečnost
+ Maximální využití vozidla

Efektivita je součtem detailů.



Nikdy se nespokojte s málem.  
Kromě spotřeby.
V podobě modelu Atego a Arocs máte k dispozici vozidla, která využívají palivo mimořádně efektivně.  
Arocs nyní na cestách ještě více šetří palivo díky sériově dodávanému systému Predictive Powertrain Control.

Technika s úsporou paliva. Všechny motory Euro VI se vyzna
čují nízkou spotřebou. K nízké spotřebě přispívají také úsporné 
jízdní programy, inteligentní vedlejší spotřebiče a sofistikovaná 
aerodynamika. U modelu Arocs navíc zdokonalený systém 
Predictive Powertrain Control podporuje  obzvláště efektivní 
a úsporný způsob jízdy. A v kombinaci se systémy Multimedia 
Cockpit dostupnými za příplatek  zajistí nové MirrorCam1) vylep
šenou aerodynamiku. To přináší další úsporu paliva.

Nápravy, převodovka, vedlejší spotřebiče. K nízké spotřebě 
přispívá také velký výběr převodů zadní nápravy a převodo
vek zaměřených na účel použití. Krátké časy řazení a úsporné 
vedlejší spotřebiče, jako je řízení stlačeného vzduchu dle 
 potřeby a čerpadlo posilovače řízení, napomáhají ke snížení 
spotřeby paliva.

Hydraulic Auxiliary Drive1) 2). Bezúdržbový Hydraulic 
 Auxiliary Drive spojuje výhody pohonu všech kol a standard
ního pohonu. V případě potřeby poskytuje dodatečnou  
trakci – a na dlouhých cestách je sotva patrný. Hydraulic 
Auxiliary Drive je až o 350, resp. 500 kilogramů lehčí než 
přiřaditelný, resp. permanentní pohon všech kol. Navíc zde 
není pohyblivá hnací náprava. To snižuje spotřebu až o šest, 
resp. osm procent oproti přiřaditelnému, resp. permanentnímu 
pohonu všech kol.

Efektivita | Nižší spotřeba paliva 34

Nízký odpor vzduchu a nízký valivý odpor. Pro dosažení 
menšího odporu vzduchu byl vzhled modelu Atego a Arocs 
optimalizován do nejmenšího detailu. Od nárazníku přes 
 rohové opláštění až po střechu – vše přispívá k nízkému od
poru vzduchu a tím ke snížení spotřeby. MirrorCam, do
stupné za příplatek v kombinaci s Multimedia Cockpit1), může 
navíc u modelu Arocs snížit spotřebu paliva až o 1,3 %.  
A další snížení spotřeby mohou přinést za příplatek dostup
né aerodynamické montované díly. Kontrola tlaku vzduchu  
v pneumatikách1), dostupná v příplatkové výbavě, přispívá 
k nižšímu valivému odporu a zároveň i ke snížení spotřeby.
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Přehled výhod.
• Predictive Powertrain Control1): nižší spotřeba paliva

• Atego: dvě třídy zdvihového objemu, sedm  
výkonových stupňů – Arocs: čtyři třídy zdvihového 
 objemu, 18 výkonových stupňů

• Nízká spotřeba díky úsporným, účinným motorům  
a krátkým časům řazení

• Převodovky a převody zadní nápravy zaměřené  
na účel použití

Predictive Powertrain Control1). Prediktivní tempomat inte
gruje styl jízdy na základě topografie do automatizovaného 
řazení. Umožňuje tak v kombinaci s precizně sladěnou strategií 
řazení úsporu paliva až 5 %. Nové rozšíření funkcí systému 
Predictive Powertrain Control přitom nyní umožňuje využít vý
hody systému i na běžných silnicích. Predictive Powertrain 
Control využívá kromě satelitního lokalizačního systému také 
precizní mapy ve 3D. 

Automaticky předvídavá jízda. Na strmém svahu, před 
vrcholem stoupání, při sjíždění z kopce, v údolích nebo na  
rovině – Predictive Powertrain Control včas rozpozná nad
cházející situace a jedná předvídavě. Za tím účelem Predictive 
Powertrain Control permanentně zjišťuje kinetickou energii 
vozidla a využívá ji například před vrcholem stoupání nebo na 
rovině pro fáze EcoRoll. To snižuje ztrátový moment a šetří 
palivo. Systém navíc zajistí, aby se pořadí řazení přizpůsobilo 
nadcháze jící jízdní situaci, tedy například omezí počet pro
cesů řazení a zvětší skoky řazení. To rovněž přispívá ke sní
žení spotřeby.

Vedle průběhu trasy včetně nadcházejících klesání a stoupání 
jsou rozpoznávány také křižovatky a kruhové objezdy, které 
jsou uloženy ve 3D mapách. Na základě údajů optimalizuje 
Predictive Powertrain Control řazení, volbu převodových 
stupňů a rychlost tempomatu. Navíc: kinetická energie vozi
dla je využívána, aby se zabránilo nepotřebnému přidávání 
plynu, řazení nebo brzdění. Tempomat tak lze využívat téměř 
ve všech jízdních situacích. To usnadňuje práci řidiči a při
spívá k úspornějšímu způsobu jízdy i na běžných silnicích. 
Predictive Powertrain Control lze ve spojení s tempomatem 
 používat při rychlosti od 15 km/h.

1) Ne u modelu Atego.
2) K dostání jako příplatková výbava pro dvounápravová a třínápravová vozidla  

se vzduchovým odpružením na zadní nápravě.
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Fleetboard. Fleetboard nabízí individuální řešení telematiky 
pro zvýšení vytížení vozidel a efektivity Vašeho vozového 
 parku na maximum. Budete tak mít vše pod kontrolou – vždy 
a všude. Na intuitivně ovladatelném internetovém rozhraní 
jsou přehledně sdruženy všechny údaje z Vašich objednaných 
služeb Fleetboard. Navíc získáte doporučená opatření, po
mocí kterých můžete optimalizovat své každodenní činnosti 
a tím zvýšit efektivitu. Bezplatná aplikace Fleetboard Driver 
 určená speciálně řidičům umožňuje přímý přístup k údajům 
ze služeb Fleetboard Analýza využití vozidla a Časové hos
podářství. Díky tomu má řidič přehled o způsobu jízdy a aktu
álních dobách řízení a odpočinku.

Efektivita pro nás není jen cílem. Ale cestou.
Inteligentní propojení řidiče, vozového parku a zakázky nabízí možnost dalšího zvýšení efektivity.  
S analýzou použití Fleetboard a našimi školeními řidičů lze spotřebu trvale snižovat.
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Analýza výkonu Fleetboard. Analýza použití Fleetboard 
 přispívá ke stylu jízdy snižujícímu spotřebu a opotřebení 
 vozidla. K tomu účelu zaznamenává telematický systém 
technické údaje z nákladního vozidla a vyhodnocuje je. 
 Kromě toho se zobrazí, jak intenzivně je využíván systém 
Predictive Powertrain Control1). Na základě těchto údajů  
je jízdní chování řidičů ohodnoceno známkami. To umožňuje 
objektivní posouzení stylu jízdy a přizpůsobení školení 
 příslušnému řidiči. Vše společně může vést k úspoře paliva 
až 15 %. 

Aplikace Fleetboard Apps. Fleetboard nabízí individuální 
telematická řešení, která přispívají ke snížení nákladů a záro
veň ke zvýšení produktivity. Pro využití celého portfolia slu
žeb Fleetboard jsou k dispozici desktopová/klientská řešení 
jako různé aplikace pro operační systém Android a iOS.

Eco-Support2). Systém podporuje řidiče při efektivním, hos
podárném způsobu jízdy. K tomu využívá výsledky z Truck 
Data Center3), které dále zpracovává na tipy, pomocí kterých 
lze optimalizovat individuální způsob jízdy a tím trvale snížit 
spotřebu paliva a opotřebení.

Školení Eco Training. Při školení Eco Training MercedesBenz 
poskytovaném za příplatek jste seznámeni se stylem jízdy, 
se kterým můžete ještě lépe využít technický potenciál Vašeho 
nákladního vozidla. A dosáhnout tak úspory paliva až 10 %.

Přehled výhod.
• Portál Fleetboard sdružuje veškeré údaje  

na jednom místě

• Dodatečně: úspora paliva díky analýze použití  
Fleetboard, Eco-Support2) a školení Eco Training  
Mercedes-Benz

• Fleetboard Driver pro řidiče s přímým přístupem  
k údajům ze služeb analýza výkonu Fleetboard  
a management času

1) Pouze u modelu Arocs.
2) Nezávisle na telematickém systému Fleetboard.
3) Příplatková výbava.



Mercedes se vždycky vyplatí.  
Dokonce i tehdy, když ho opět prodáváte.
Koupit? Koupit na leasing? Nebo nejdříve pronajmout? S leasingovými a finančními produkty sladěnými s Vaším podnikáním  
a s komplexními řešeními pro pořízení vozidla a zajištění mobility přizpůsobenými Vašim potřebám budete mít vždy předstih 
před konkurencí.
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Cenové zvýhodnění. Pokud chcete Váš nákladní vůz vybavit 
určitými systémy, které zvyšují bezpečnost jízdy, můžete 
 získat atraktivní cenové zvýhodnění. Například díky nízké 
ceně za sadu, obzvláště zajímavým podmínkám leasingu  
a financování a slevě na pojistné.

CharterWay Rental. Nabídky pronájmu od CharterWay 
umožňují flexibilní, krátkodobé zvýšení Vaší přepravní kapa
city – zcela bez vázání kapitálu a bez rizika. Od pronájmu  
na jeden den až na několik let si můžete vybrat z velkého 
množství druhů pronájmů vozidel pro určité obory, ať už  
se jedná o model Actros nebo Arocs, Atego či Fuso. Pronájem 
CharterWay spojuje flexibilitu a nízké administrativní nákla
dy. S kalkulovatelnými náklady, které jsou přesně stanoveny 
předem. A férové chování při vrácení vozidla po ukončení 
 nájmu je přitom standardem. 

Finanční služby Mercedes-Benz. V podobě MercedesBenz 
Financial Services, jedné z předních automobilových bank  
v Německu, máte k dispozici kompetentního a angažovaného 
partnera s atraktivními leasingovými, finančními a pojistnými 
produkty. U MercedesBenz Financial Services můžete napří
klad s financováním Plus 3 kombinovat výhodné měsíční 
splátky financování s flexibilitou leasingu. Nebo můžete pomo
cí financování s proměnlivou úrokovou sazbou přizpůsobit 
výši splátek průběhu Vaší obchodní činnosti.

Servisní smlouvy Mercedes-Benz. Od prodloužení záruky 
přes sady údržby až po kompletní servisní smlouvu včetně 
opotřebení – pro nízké náklady na servis s možností měsíč
ního plánování Vám MercedesBenz za příplatek nabízí různé 
servisní smlouvy, díky kterým získáte služby zahrnující opravy  
a údržbu pro Vaše vozidla po celé Evropě za velmi výhodných 
podmínek. Jednotlivé typy servisních smluv jsou koncipovány 
tak, aby bylo možné dokonale pokrýt požadavky každého vo
zového parku. Všechny servisní smlouvy lze kombinovat  
s inovativním servisním produktem MercedesBenz Uptime 
dostupným za příplatek1) 2), který přispívá k dalšímu zvýšení 
dostupnosti vozidla a k optimálním možnostem plánování 
návštěv servisu.

Service Complete Mercedes-Benz. Se smlouvou o komplet
ním servisu MercedesBenz Complete dostupnou za přípla
tek máte všechny výhody na své straně. Smlouva obsahuje 
zajištění všech dílů a agregátů vozidla a výměnu, opravu  
a údržbu veškerých opotřebovaných dílů. Navíc těžíte z výhod 
plně automatické vzdálené diagnostiky v reálném čase díky 
MercedesBenz Uptime1) 2), a to vše za mimořádně atraktivní 
měsíční splátku. 



TruckStore. Partner společnosti MercedesBenz pro ojetá 
vozidla odkoupí Vaše nákladní vozidlo na protiúčet nebo běž
ným způsobem, bez ohledu na jeho značku. V našich centrech 
TruckStore najdete jedinečnou nabídku prověřených ojetých 
vozidel všech značek, stáří a provedení. Rozsáhlé nabídky 
finančních služeb, např. TruckStore Leasing a financování, 
Vám usnadní rozhodování o ojetém nákladním vozidle, které 
si zvolíte dle svých potřeb. Nezávisle na znač ce nabízí 
TruckStore také vozidla se zárukou 6, 12 a 24 měsíců. Záruka 
minimalizuje Vaše riziko v případě neočekávané ško dy a záro
veň zajistí její rychlé a snadné vyřízení bez zbytečné byrokracie.

Zůstatková hodnota. S našimi nákladními vozidly máte  
k dispozici vozidla, od kterých lze díky inovativní technologii 
a konfiguracím optimalizovaným dle použití očekávat vysokou 
zůstatkovou hodnotu. To je důležité pro každého podnikatele ‒ 
i s ohledem na investice do dalšího nákladního vozidla.
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Smlouva Buy-Back. Abyste věděli, s jakou částkou můžete 
při vrácení vozidla počítat, je Vám díky za příplatek 
 dostupné smlouvě BuyBack garantována zůstatková cena  
již při pořízení Vašeho vozidla. 

Přehled výhod.
• Za příplatek servisní smlouvy Mercedes-Benz za pevné 

měsíční poplatky a zvýšená dostupnost vozidla

• Nájemní produkty od CharterWay Rental pro flexibilní 
řešení mobility

• Mercedes-Benz Financial Services pro individuální 
 řešení leasingu a financování

• Na přání karta Mercedes ServiceCard k optimalizaci 
nákladů na palivo

• TruckStore – Nákup a prodej ojetých nákladních 
 vozidel všech značek, stáří a provedení a také nabídky 
rozsáhlých finančních služeb

• Garantovaná zůstatková hodnota prostřednictvím 
smlouvy Buy-Back již při koupi vozidla

1) Možnost kombinace se všemi službami Fleetboard.
2) Pouze v kombinaci s Truck Data Center.

Mercedes ServiceCard. Se servisní kartou Mercedes 
 ServiceCard usnadňujeme v celoevropské husté síti servisů 
MercedesBenz administrativní servisní záležitosti, zejména  
v MercedesBenz Service24h. Díky automatickému vložení 
platební záruky platí naši zákazníci faktury za opravy, ná
hradní díly a servisní služby bez nákladů a bezhotovostně. 
Na přání faktury předem zkontrolujeme, aby dostávali 
 zákazníci pouze správné faktury. Uživatelé služeb Full Service 
mohou navíc v celé Evropě bezhotovostně a za atraktivních 
podmínek tankovat na více než 50 000 čerpacích stanicích –
TA a využívat výhod dalších doplňkových služeb. Zákazníci  
s kartou Mercedes ServiceCard mají jistotu, že jim bude v pří
padě servisu nebo poruchy poskytnuta rychlá a spolehlivá 
pomoc a jejich řidiči budou také bez hotovosti připraveni  
na mnoho situací. Jednoduchý. Chytrý. Efektivní.



Bezpečnost je základem naší DNA.
Bezpečný příjezd – s podporou inovativních asistenčních systémů ke zvýšení jízdní bezpečnosti, např. s asistenčním 
 systémem Active Brake Assist 51), je řidičům aktivně usnadněna práce, šetřeno vozidlo i náklad a zvýšena efektivita.  
Při každé jízdě.

Vysoká bezpečnost. Velmi bezpečná nákladní vozidla 
 neznamenají pouze velký pokrok pro všechny účastníky silniční 
 dopravy. Jsou také efektivnější, neboť jsou méně často 
 postižena nehodou, poskytují řidiči podporu a usnadňují mu 
 práci. Veškeré naše zkušenosti, které přesahují 45 let,  
jsou proto uplatňovány při vývoji inovativních asistenčních 
 systémů. S novým asistenčním systémem Active Brake 
 Assist 51) 2), který je sériově dodáván do některých typů vozidel, 
s asistentem sledování dopravních značek2) 3), elektronickou 
parkovací brzdou2) s funkcí HOLD a asistentem pro regulaci 
stability přívěsu2) 4) 5) v této průkopnické práci pokračujeme –  
a uvádíme tak na silnici asistenční systémy, které dodatečně 
podporují řidiče a usnadňují mu práci – dobré předpoklady  
pro bezpečný a efektivní příjezd.

Active Brake Assist 51) 2). Pátá generace systému je pro 
 určité typy vozidel zahrnuta ve standardní výbavě a podporuje 
řidiče6) 7) tím, že může za určitých podmínek provést plné 
brzdění u stojících a pohyblivých objektů a v určitých situacích 
až do rychlosti vozidla 50 km/h také částečné nebo maxi
mální brzdění u pohybujících se chodců, a dokáže tak zmírnit 
nehody nebo jim zcela zabránit.

MirrorCam2). Namísto běžného zpětného zrcátka je Arocs  
v kombinaci s kabinami řidiče L a systémem Multimedia 
Cockpit, resp. Multimedia Cockpit, interactive vybaven inova
tivním, aerodynamicky tvarovaným MirrorCam. Šetří palivo  
a nabízí lepší výhled dozadu a v oblasti Asloupku. Kromě toho 
MirrorCam zajišťuje ještě větší bezpečnost při manévrování, 
odbočování a změně jízdních pruhů například díky posouvání 
obrazu8) z kamery. Alternativně k nové MirrorCam jsou k dis
pozici také klasická zrcátka – a to i v kombinaci s variantou 
Classic Cockpit.
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Přehled výhod.
• Inovativní asistenční systémy pro ještě lepší 

 bezpečnost, efektivitu a vysoký jízdní komfort

• MirrorCam2) pro zlepšený výhled a ještě vyšší 
 bezpečnost 

• Doplňující bezpečnostní prvky díky automatickému 
 zesilování a stmívání světlometů, světlům pro 
 odbočování2) 17) a světlům zpátečky17)

Asistent pro odbočování2) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15). Za příplatek 
 dostupný systém může podpořit řidiče při odbočování nebo 
při změně jízdního pruhu tím, že dokáže rozpoznat pohy
bující se a stojící objekty v zóně varování vpravo nebo v táhlé 
zatáčce6) 7) a varovat řidiče v případě nebezpečí opticky  
a akusticky.

Asistent udržování odstupu2) 16). Asistenční systém  
s funkcí Stopandgo podporuje řidiče při dodržování rychlosti  
a odstupu a snižuje tak riziko nárazu zezadu.

Asistent regulace stability přívěsu2) 4) 5). Systém zvyšuje 
bezpečnost jízdy tím, že preventivně přibrzdí vozidlo a přívěs/ 
návěs v možných kritických jízdních situacích a tím stabili
zuje jízdní soupravu.

Asistent dopravního značení2) 3). Nový asistenční systém 
 řidiče rozpozná za vhodných podmínek v reálném čase určité 
dopravní značky a dvě nejdůležitější zobrazí ve sdruženém 
přístroji, čímž přispívá k bezpečnosti a jízdnímu komfortu.

Elektronická parkovací brzda2). Elektronická parkovací 
 brzda v sobě spojuje snadné ovládání, jízdní komfort a bez
pečnost. Aktivuje se automaticky při vypnutém motoru – 
můžete ji však také vypnout, popř. zapnout ovládáním páky  
v kokpitu. Pro vyšší bezpečnost se elektronická parkovací 
 brzda aktivuje také otevřením dveří při běžícím motoru a při 
rychlosti 0 km/h. Integrovaná funkce Hold se při zastavení – 
například na semaforu nebo na kopci – snadno aktivuje silněj
ším sešlápnutím brzdového pedálu. Uvolní se, jakmile bude  
pedál akcelerace znovu aktivován. To zabrání i nebezpečnému 
couvnutí při rozjezdu do kopce.

Automatická dálková/potkávací světla a světla pro odbo-
čování2). Nový, za příplatek dostupný systém světlometů 
 přispívá ke zvýšení bezpečnosti prostřednictvím optimalizace 
osvětlení vozovky. Vedle světel pro jízdu ve dne v LED zahrnu
je také automatické přepínání potkávacích světel, automatická 
světla pro odbočování a přední mlhová světla. V závislosti  
na natočení volantu a rychlosti se při zatáčení automaticky 
aktivuje přední mlhové světlo na straně směru zatáčení  
a oblast zatáčky je lépe osvětlena. Kromě toho zvyšuje auto
matické zapínání a vypínání dálkových světel komfort a bez
pečnost jízdy.

Koncová světla LED. Světla zpátečky v provedení s LED 
 dostupná za příplatek přispívají díky robustným a trvanlivým 
LED se speciálním designem k vyšší bezpečnosti a navíc 
 snižují náklady na údržbu a opravy. K rozsahu vybavení patří 
kromě směrových, brzdových světel a světel zpátečky také 
koncová světla a světlo registrační značky, zadní mlhová svět
la a obrysová/boční obrysová světla.

Bi-xenonové světlomety2) 17). Potkávací a dálková světla 
mají díky bixenonovým světlometům velmi vysoký měrný 
 výkon světelného zdroje a navíc jsou oproti standardním 
světlům energeticky úspornější.

1) Základní výbava pro vozidla, u kterých je ze zákona vyžadován asistent 
 nouzového brzdění. 

2) Ne u modelu Atego.
3) Nedostupné v kombinaci s Classic Cockpit, příplatková výbava v kombinaci  

s Multimedia Cockpit, standardní výbava v kombinaci s Multimedia Cockpit, 
 interactive.

4) Pouze v kombinaci s elektronickou parkovací brzdou.
5) Pouze v kombinaci s přívěsem/návěsem s ABS/EBS.
6) V rámci hranic systému.
7) Za optimálních podmínek.
8) Pouze v kombinaci s přívěsem/návěsem podporujícím sběrnici CAN.
9) K dispozici pro Actros a Arocs 4x2, 6x2 a 6x4. Může docházet k omezením 

kvůli konfiguraci.
10) V kombinaci s průřezem nádrže, úzká (650 x XXX mm).
11) V kombinaci s třídílným blatníkem.
12) Pouze pro tahače návěsů a valníky se vzduchem odpruženou zadní nápravou.
13) Ne pro vozidla s pravostranným řízením.
14) Ne pro 4nápravová vozidla.
15) Není dostupné pro tahače s předsazenou nápravou 22,5".
16) Příplatková výbava, k dispozici pouze ve spojení s Active Brake Assist 5.
17) Příplatková výbava.



Méně stání, více jízd.  
Díky optimálnímu využití vozidla.
Díky inteligentnímu propojení vozidla, servisu MercedesBenz a Vašeho přepravního podniku lze výrazně  
zvýšit využití vozidla, vytížení vozidla a efektivitu Vašich logistických procesů.
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Vize, která se skrývá za Mercedes-Benz Uptime: stopro-
centní možnost plánování a maximální disponibilita vozidla.  
S MercedesBenz Uptime sledujeme jasný cíl: postupně 
omezit neplánované výpadky vozidel na minimum a umožnit 
plánování oprav – a tím pro Vás neustále zvyšovat disponi
bilitu vozidel.

Použití služeb Mercedes-Benz Uptime. Se servisní inovací 
MercedesBenz Uptime1) 2) 3) budou Vaše jízdy spolehlivé  
a hospodárné. Protože potřeba opravy a údržby bude včas 
rozpoznána, což usnadní plánování. Prostřednictvím ne
přetržité komunikace všech propojených systémů ve vozidle  
je každý den u každého nákladního vozidla vygenerováno 
 několik gigabytů dat, které jsou využity pro nejrůznější diagnos
tiku vozidel. Přitom je již dnes u velké části diagnostických 
procesů podporován jejich plně automatický a na dálku řízený 
průběh pomocí služby MercedesBenz Uptime. Díky tomu  
je příčina závady známa ještě před příjezdem Vašeho vozidla 
do servisu. MercedesBenz Uptime dokáže po zaznamenání 
dat v nákladním vozidle v průměru za 240 sekund u prodejce 
zcela automaticky nahrát doporučená opatření pro servis.  
To je možné díky uložení existujícího knowhow servisu na ba
ckendových serverech servisu MercedesBenz. Tím je zajiš
těna diagnostika, jasná doporučená opatření a identifikace dílů 
na základě příslušného návodu na opravu. Nebo zkrátka: 
díky tomu se lze optimálně připravit i na neplánované návštěvy 
servisu. Ve více než 1500 retailových podniků MercedesBenz  
v Evropě, certifikovaných pro služby MercedesBenz Uptime, 
tak například dochází ke zkrácení doby diagnostiky pro 

vstupní test v servisu až na faktor 3. To přináší úsporu času 
a nákladů. U většiny vozidel využívajících služby MercedesBenz 
Uptime se proto díky včasné detekci chyb již podařilo omezit 
neplánované návštěvy servisu o více než polovinu. To není pří
slib, ale realita. Pro Vás to znamená: rychlejší návrat náklad
ních vozidel na silnici. Služby MercedesBenz Uptime umožňují 
vyšší disponibilitu vozidel a tím i jejich efektivnější využití.

1) K dispozici za příplatek ke každé servisní smlouvě  
MercedesBenz nebo jako samostatný produkt.

2) Možnost kombinace se všemi službami Fleetboard.
3) Pouze v kombinaci s Truck Data Center.



Mercedes-Benz Uptime
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Podpora opravárenských opatření zákazníků  
v reálném čase. Opravy neprovedené včas  
v mnoha případech zvyšují opotřebení vozidla nebo 

přívěsu, nebo způsobují nehody či poškození. Chceteli se 
tomu vyhnout, využijte konkrétní doporučená opatření služby  
MercedesBenz Uptime poskytovaná s časovým předstihem 
přes zákaznický portál, pomocí kterých můžete zabránit zby
tečným návštěvám servisu a nákladům na opravy.

Efektivní management oprav a údržby. Na  
základě potřeb údržby a oprav rozpoznaných 
službou MercedesBenz Uptime sloučí Váš servis

ní partner příslušné údržbové a opravárenské práce do jedné 
návštěvy servisu, aktivně Vás kontaktuje a dohodne s Vámi 
termín, který je optimálně přizpůsoben Vašemu plánování 
jízd a aktuálním pracím.

Zabránění odstávkám vozidel. Jakmile je systé
mem ohlášen možný výpadek, budete neprodleně 
informováni. V případě nutnosti okamžité opravy 

Vás MercedesBenz Customer Assistance Center (CAC) 
 aktivně podpoří při zajištění a realizaci termínu servisu. Tím 
lze zabránit možné poruše, zajistit rychlou opravu Vašeho  
nákladního vozidla a splnit přepravní zakázku.
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Zákaznický portál Mercedes-Benz Uptime. Pokud se roz
hodnete pro službu MercedesBenz Uptime, získáte přístup 
na exkluzivní online portál MercedesBenz Uptime. V reál
ném čase je dostupný kompletní přehled o celkovém stavu 
Vašich vozidel: všechna aktuální hlášení a doporučená 
 opatření služby MercedesBenz Uptime jsou přehledně zob
razena. Máte zde k dispozici také informace o aktuálním 
 stavu dílů podléhajících opotřebení a provozních prostředků 
jednotlivých vozidel. To umožňuje optimální plánování  
údržby a oprav. Budeteli kromě služby MercedesBenz Uptime 
využívat také službu Fleetboard, zobrazí se Vám tyto infor
mace také v aplikaci Fleetboard Cockpit. Díky tomu můžete 
dále pracovat v systému, na který jste zvyklí. 

Více informací o službě MercedesBenz Uptime obdržíte  
u Vašeho partnera MercedesBenz nebo na adrese:  
www.mercedesbenz.com/roadefficiency
www.mercedesbenz.com/uptime

Mercedes-Benz Service24h: nepřetržitá podpora.  
Služba MercedesBenz Service24h zajišťuje okamžitou 
 pomoc v případě poruchy – 365 dní v roce a 24 hodin  
denně. Volající mohou využít bezplatnou1) telefonní linku 
+420 296 335 698. V případě poruchy se dostaví  
servisní technici s dobře vybavenou pojízdnou dílnou,  
aby mohlo vozidlo co nejrychleji  pokračovat v cestě.

Servis Mercedes-Benz. Pro veškeré servisní práce je Vám  
v celé Evropě k dispozici přibližně 1700 servisních středisek 
MercedesBenz, z nichž mnohá mají otevřeno do 22 hodin. 
Naši školení pracovníci a velmi účinná logistika náhradních 
dílů navíc umožňují velmi krátké časy oprav, aby se mohlo 
Vaše vozidlo co nejdříve znovu vrátit na silnici. 

Truck Data Center2). Tento modul konektivity tvoří základ 
pro všechny služby Fleetboard a pro používání služeb 
 MercedesBenz Uptime.

Portál Mercedes-Benz Truck App3) 4). Portál MercedesBenz 
Truck App Portal nabízí aplikace, které zvyšují výkon vozo
vého parku nákladních vozidel. Aplikace umožňují přístup  
k údajům o vozidle v reálném čase a tím usnadňují nejen 
 každodenní činnost řidičů, ale díky inteligentnímu síťovému 
propojení přispívají i ke zvýšení efektivity celého vozového 
parku.

Remote online a aplikace Remote Truck App5) 6). Pomocí 
Remote Online lze propojit mobilní koncové zařízení, 
 například chytrý telefon řidiče, se sítí vozidla. Pomocí pří
slušné aplikace může řidič kontrolovat a řídit nejrůznější  
funkce vozidla až na vzdálenost 25 metrů. Od hladiny paliva 
v nádrži přes tlak vzduchu v pneumatikách až po nastavení 
 rádia a osvětlení interiéru.

habbl. Díky habbl se stane nákladní vozidlo digitální sou
částí Vašeho logistického řetězce. Díky snadnému propojení 
tras a vozidel budou mít všichni účastníci dokonalý přehled  
o stavu svých zakázek. Abyste mohli plánovat spolehlivě, obdr
žíte od vozidla předpokládaný údaj (ETA), kdy zboží dorazí. 
Navíc habbl propojuje snadným způsobem nakládání, logistiku, 
subdodavatele a příjemce. 

Basic Connectivity. Bezplatná služba Basic Connectivity  
s příslušnou aplikací Fleetboard Manager poskytuje snadný 
a rychlý vstup do konektivity. Aplikace zobrazuje různé 
 informace o vozidle založené na vozovém parku a pomáhá 
tak identifikovat možnosti optimalizace.
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Parametrizovatelný zvláštní modul modelu Arocs. Nový 
parametrizovatelný zvláštní modul slouží jako rozhraní mezi 
vozidlem a nástavbou a umožňuje tím jednodušší a efektiv
nější obsluhu. Přitom je nyní možné zobrazit a ovládat různé 
funkce vozidla a nástavby prostřednictvím až čtyř virtuálních 
spínačů v sekundárním MultiTouchDisplay nové, za příplatek 
dostupné varianty Multimedia Cockpit.

Přídavné spínače5). Pro zajištění co nejnižších nákladů  
na nástavbu a zvýšení komfortu práce a obsluhy lze v kokpitu 
již z výroby za příplatek umístit přídavný spínací modul  
s až čtyřmi dalšími spínači pro různé funkce nástavby. Pokud 
je parametrizovatelný zvláštní modul kombinován s Multi
media Cockpit, jsou k dispozici další virtuální spínače.

Akumulátory AGM, bezúdržbové5). Díky technologii akumu
látoru Absorbent Glass Mat nabízejí tyto zcela bezúdržbové 
akumulátory až o 25 % vyšší dostupnou kapacitu a zároveň 
výrazně delší životnost oproti běžným akumulátorům s ele
krolytem. 

Nouzový vypínač pro výrobce nástaveb2) 5). Pro zvýšení 
bezpečnosti a rychlou reakci v případě nouze je možné 
 vybavit kokpit modelu Arocs spínačem nouzového vypnutí 
pro určité funkce nástavby.

Aplikace pro výrobce nástaveb5) 7). Pro digitální ovládání 
 nástaveb přes sekundární MultiTouchDisplay5) 8) je k dispo
zici řada specifických aplikací pro výrobce nástaveb, které 
zvyšují komfort práce a přispívají k optimálnímu využití vozidla.

Přehled výhod.
• Mercedes-Benz Uptime4) 9) 10): individuální podpora 

 zákazníků v reálném čase pro lepší možnost plánování 
a pro maximální dostupnost vozidel 

• Service24h: rychlá pomoc v případě nouze  
po 24 hodin denně11) 

• Hustá servisní síť se servisy v celé Evropě

• Remote Online a aplikace Remote Truck App5) 6)  
pro ovládání funkcí vozidla pomocí smartphonu

• Programovatelný speciální modul pro snadné řízení  
a ovládání konstrukcí5)

1) V závislosti na poskytovateli služby. Alternativně: +420 296 335 698  
(vznikají náklady při volání do pevné sítě).

2) Příplatková výbava.
3) Příplatková výbava, standardní výbava v kombinaci s Multimedia Cockpit, 

 interactive.
4) Pouze v kombinaci s Truck Data Center.
5) Ne u modelu Atego.
6) Nedostupné v kombinaci s Classic Cockpit, příplatková výbava v kombinaci  

s Multimedia Cockpit, standardní výbava v kombinaci s Multimedia Cockpit, 
 interactive.

7) Pouze v kombinaci s portálem MercedesBenz Truck App.
8) U modelu Arocs standardní výbava v kombinaci s Multimedia Cockpit, 

 Multimedia Cockpit, interactive.
9) K dispozici za příplatek ke každé servisní smlouvě MercedesBenz nebo  

jako samostatný produkt.
10) Možnost kombinace se všemi službami Fleetboard.
11) V případě zranění osob nejdříve informujte policii a záchrannou službu.





Spolehlivost. To pro nás znamená: nabídnout Vám nákladní 
vozidla, která fungují bez problémů i za extrémních podmínek 
a v náročném terénu. Jinými slovy: „Trucks you can trust“. 

Jako Váš partner, který Vás podporuje při efektivním plnění 
Vašich každodenních úkolů, budeme nadále dělat vše pro 
 mimořádnou spolehlivost Vašich jízd. S využitím všech zku
šeností z více než 120 let výroby vozidel. Díky nákladním 
 vozidlům s robustními, tisíckrát osvědčenými součástmi  
a výbavami, které zohledňují topografické a klimatické 
 podmínky v místě použití. 
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Zvětší Váš předstih před konkurencí.
Výroba našich nákladních vozidel vždy vychází z nejpřísnějších existujících standardů kvality:  
požadavky praxe. Nebo zkrátka: Vaše.

To platí pro motory, řazení, převodovky a hnací nápravy stejně 
jako pro rám, podvozek, odpružení a kabiny řidiče. Neboť 
 jenom tehdy, pokud jsou mimořádně spolehlivé jednotlivé 
součásti, může být mimořádně spolehlivé celé nákladní 
 vozidlo. Tak, jak to vyžaduje praxe.



Vývoj a testování. Spolehlivost nákladního vozidla je defino
vána již při jeho vývoji. Díky stanovení cílů spolehlivosti  
pro každý jednotlivý díl a každou konstrukční sestavu, stejně 
jako pro celý systém nákladního vozidla. Základem pro  
práci ve vývojovém a testovacím centru ve Wörthu jsou přitom 
kromě dlouhých zkušeností také nejmodernější vědecké 
 metody a v neposlední řadě očekávání našich zákazníků. 
Testujeme robustnost, dlouhou životnost a spolehlivost 
 našich nákladních vozidel v každém ohledu. 

Výroba ve Wörthu. Zaměstnanci největšího závodu na výro
bu nákladních vozidel na světě ve Wörthu pracují s vášní  
a pečlivostí. Od robustního rámu zaměřeného na účel použití 
přes kabiny řidiče vyrobené a lakované podle přání zákazníka  
až po motory vyrobené z kvalitních litin v závodě Mannheim. 
Všechny součásti jsou v průběhu celého výrobního a vývo
jového procesu opakovaně testovány.

Testována, aby vyhověla nejvyšším nárokům: těm Vašim.
Od stěračů až po brzdová světla – spolehlivost patří u MercedesBenz k základní výbavě. Neboť už samotný vývoj  
konstrukce se řídí heslem: každá součást je důležitá.
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Spolehlivé motory. Všechny motory se vyznačují robustní 
konstrukcí s dlouhou životností, vysokou spolehlivostí  
a prodlouženou dobou používání. 

Hnací ústrojí. Všechny součásti hnacího ústrojí jsou vzájemně 
sladěny a vyrobeny výhradně u MercedesBenz. Robustní 
hnací nápravy s optimalizovanou hmotností a se zatížením 
nápravy až 16 tun zajistí, aby byla enormní síla motorů 
 převedena s co nejnižší ztrátou a díky tomu s úsporou paliva.

Rám, podvozek, odpružení. Silniční i staveništní použití 
 klade nejrůznější požadavky na rám, podvozek, odpružení  
a brzdy. Proto jsou všechna naše nákladní vozidla vybavena 
právě těmi součástmi, se kterými jsou dobře připravena  
na jejich účel použití. Vysoké zaměření na účel použití, dlou
hou životnost a spolehlivost proto zajišťují například různé 
šířky a tloušťky rámů a různé varianty odpružení.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Přestavby 
vozidla na míru. MercedesBenz Custom Tailored Trucks 
 rozšiřuje rozvětvené portfolio našich nákladních vozidel a splní 
Vaší zvláštní přání v osvědčené kvalitě MercedesBenz.

Oborové informační centrum (BIC). V oborovém infor
mačním centru ve Wörthu je Vám kdykoli k dispozici přibližně 
180 oborově specifických kompletních vozidel s řešeními 
nástaveb od více než 60 výrobců. Všechna vozidla a řešení 
nástaveb si lze vyzkoušet, otestovat a přímo mezi sebou 
 porovnat.

Originální díly Mercedes-Benz a originální repasované díly 
Mercedes-Benz. Více než 100 let zkušeností v oblasti vývoje 
vozidel a dílů činí z našich dílů originální díly  MercedesBenz. 
Díky přesným a precizním výrobním předpisům, kontinuál
nímu rozvoji a rozsáhlým testům a kontrolám zajišťujeme,  
že naše originální díly vždy odpovídají nejnovějšímu stavu 
techniky a vysokým kvalitativním standardům MercedesBenz. 
O rychlé a plynule dodání našich originálních dílů Vašemu 
obchodníkovi pečuje perfektně koordinovaný logistický systém. 
Navíc Vám nabízíme velký počet součástí jako originální 
 repasované díly MercedesBenz, mimo jiné agregáty, mecha
nické a elektronické komponenty nebo repasované motory  
a převodovky.

Přehled výhod.
• Spolehlivost díky robustní konstrukci a výrobě  

ve společnosti Mercedes-Benz 

• Oborové informační centrum ve Wörthu

• Společnost Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks 
 realizuje přestavby vozidel šité na míru

• Originální náhradní díly Mercedes-Benz pro 
 spolehlivost a zachování hodnoty a originální  
výměnné díly jako výhodná alternativa



Originální příslušenství pro maximální nároky.
S modelem Atego a Arocs budete výborně připraveni na provoz ve stavební dopravě. Aby oba modely ještě lépe splňovaly 
Vaše osobní představy o dokonalém vozidle pro stavební dopravu, je k dispozici rozsáhlá nabídka originálního příslušenství 
MercedesBenz: Pro velké množství individuálních možností úprav.

Uzamykatelný uzávěr palivové nádrže. Uzamykatelný 
uzávěr palivové nádrže znesnadňuje život zlodějům paliva 
a díky systému na jeden klíček poskytuje snadnou a kom
fortní obsluhu.

Přídavný popelník. Vyjímatelný přídavný popelník s výklop
ným víčkem udržuje kabinu řidiče i okolí v čistotě. Nachází 
se na místě držáku nápojů na straně řidiče a spolujezdce.

Výstražný maják LED. Oranžový výstražný maják na střeše 
označuje transporty, jejichž rozměry, resp. hmotnost vyža
dují zvláštní pozornost. Montáž se provádí pomocí samostatně 
dodávané desky adaptéru. 

Střešní světelná rampa1). Střešní světelné rampy vyrobené z robustní, leštěné ušlechtilé oceli mají nejen pěkný vzhled, ale poskytují také místo až pro čtyři přídavné 
světlomety. Oválné nebo obdélníkové světlomety postaví každé staveniště do správného světla. Světelné rampy jsou v různých variantách dodávány pro všechny kabiny 
řidiče modelu Arocs.
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1) Při instalaci a používání střešních světelných ramp dodržujte prosím specifické 
zákonné předpisy dané země.

2) U modelu Arocs pouze v kombinaci s Classic Cockpit.

Ochrana a komfort. Potahy chrání sedadla před opotřebením, poškozením  
a znečistěním. Navíc přesvědčí příjemným pocitem při sezení a snadnou a proti
skluzovou montáží.

Pryžové koberečky. Vzorované pryžové koberečky, odolné proti olejům, jsou 
umístěny na straně řidiče i spolujezdce. Jsou přizpůsobené konturám podlahy  
a velikosti kabiny.

Nezávislá střešní klimatizace. Nezávislá klimatizace ve střeše vozidla umožňuje 
chladicí výkon až 850 W a doplňkovým vysoušením vzduchu zajišťuje ideální 
 klima v interiéru.

Deflektor bočního okna2). Aerodynamicky optimalizovaná, tónovaná nebo čirá 
sada pro stranu řidiče a spolujezdce chrání při jízdě s otevřenými okny před větrem.
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Přehled výhod.
• Střešní světelná rampa1) a přídavné světlomety  

pro lepší výhled, i v technologii LED

• Oranžový LED výstražný maják pro dopravu,  
která vyžaduje zvláštní pozornost

• Uzamykatelný uzávěr palivové nádrže a nádrže 
 AdBlue®

• Nezávislá střešní klimatizace s nízkou konstrukční 
výškou namísto střešního poklopu

• Spoilery na bočních oknech2) pro ochranu před 
 průvanem při otevřeném okně
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Nosnost (t) 18 18 18 20 20 20

Uspořádání náprav 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Odpružení Vzduchové Vzduchové Ocelové Ocelové Vzduchové Ocelové

Motory

175 kW (238 k)–260 kW (354 k) x x1) – x x –

240 kW (326 k)–335 kW (455 k) x x x x x x

310 kW (421 k)–390 kW (530 k) x – x x x x

380 kW (517 k)–460 kW (625 k) x – – x x –

Rozvor náprav (300 mm rastr) 3300–3900 3300–3900 3600–3900 3600–3900 3300–3900 3600–3900

Produktová skupina – Loader – Grounder – Grounder

Varianty kabin řidiče

K. řidiče S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • •

K. řidiče S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Kabina řidiče M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Kabina řidiče M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Kabina řidiče M ClassicSpace, nízká střecha x x x x x x

Kabina řidiče M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Kabina řidiče M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Kabina řidiče L ClassicSpace, nízká střecha x x x x x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, rovná podlaha x – – x x –

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, rovná podlaha x – – x x –

Kabina řidiče L StreamSpace, 2500 mm, rovná podlaha x – – x x –

Kabina řidiče L BigSpace, 2500 mm, rovná podlaha x – – x x –

Technické údaje. Nový Arocs.
Tahač návěsů Arocs – přehled typů.
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 • standardně   x za příplatek   – nedodává se   1) Od 235 kW (320 k).   2) Žádné 175 kW (238 k).

25 25 25 26 26 26 33 33 33

6x2 ENA 6x2/2 Předsazená 
náprava 22,5"

6x2/4 Předsazená 
náprava 22,5"

6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6

Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Ocelové Vzduchové Ocelové Vzduchové Ocelové

x2) – – x2) x2) x2) – – –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

– – – – x x x x x

3300, 3450 2550 2550 3300, 3450 3300–3900 3300–3900 3300–3900 3300–3900 3600–4200

– – – – – – Grounder – Grounder

• • • • • • • • •

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –
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Nosnost (t) 18 18 18 20 20 20 25 25

Uspořádání náprav 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x2 ENA 6x2/4 Předsazená 
 náprava 22,5"

Odpružení Ocelové Vzduchové Ocelové Ocelové Vzduchové Ocelové Vzduchové Vzduchové

Motory

175 kW (238 k)–260 kW (354 k) x x x x x – x1) x1)

240 kW (326 k)–335 kW (455 k) x x x x x x x x

310 kW (421 k)–390 kW (530 k) x x x x x x x x

380 kW (517 k)–460 kW (625 k) x x – x x – x –

Rozvor náprav (300 mm rastr) 3600–6600 3300–6600 3600–4500 3300–6600 3300–6600 3600–4500 3900–6000 3150–4050

Produktová skupina – – – Grounder – Grounder – –

Varianty kabin řidiče

K. řidiče S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • • • •

K. řidiče S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Kabina řidiče M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Kabina řidiče M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Kabina řidiče M ClassicSpace, nízká střecha x x x x x x x x

Kabina řidiče M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Kabina řidiče M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, nízká střecha x x x x x x x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, rovná podlaha x x – x x – x x

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, rovná podlaha x x – x x – x –

Kabina řidiče L StreamSpace, 2500 mm, rovná podlaha x x – x x – x –

Kabina řidiče L BigSpace, 2500 mm, rovná podlaha x x – x x – x –

Technické údaje. Nový Arocs.
Podvozek Arocs – přehled typů.
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 • standardně   x za příplatek   – nedodává se   1) Žádné 175 kW (238 k).   2) Žádné 460 kW (625 k).   3) Žádné 240 kW (326 k).

26 26 26 33 33 33 32 32 32 32 41

6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6 8x2/4 ENA 8x4/4 8x4/4 8x4/4 ENA 8x4/4

Vzduchové Ocelové Vzduchové Ocelové Vzduchové Ocelové Vzduchové Ocelové Vzduchové Vzduchové Ocelové

x1) x1) x1) – – – x1) x1) x1) x1) –

x x x x x x x x3) x3) x x3)

x x x x x x x x x x x

x x x x x x2) x x x x x

3900–6000 3600–5700 3600–5700 3600–5700 3600–5700 3600–5100 4250–6050 4250–6350 4250–6350 3600–5700 4250–6350

– – – Grounder – Grounder – – – – Grounder

• • • • • • – • • • •

x x x x x – • x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x
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Nosnost (t) 18 18 18 20 20 20 26

Uspořádání náprav 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x4

Odpružení Ocelové Vzduchové Ocelové Ocelové Vzduchové Ocelové Ocelové

Motory

175 kW (238 k)–260 kW (354 k) x x x x x – x1)

240 kW (326 k)–335 kW (455 k) x x x x x x x

310 kW (421 k)–390 kW (530 k) x x x x x x x

380 kW (517 k)–460 kW (625 k) – – – – – – x

Rozvor náprav (300 mm rastr) 3600–5400 3600–5400 3600–4500 3600–5400 3600–5400 3600–4500 3300–5400

Produktová skupina – – – Grounder – Grounder –

Varianty kabin řidiče

K. řidiče S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • • •

K. řidiče S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Kabina řidiče M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Kabina řidiče M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Kabina řidiče M ClassicSpace, nízká střecha x x x x x x x

Kabina řidiče M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Kabina řidiče M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Kabina řidiče L ClassicSpace, nízká střecha x x x x x x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, rovná podlaha – – – x x – x

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, rovná podlaha – – – x x – x

Kabina řidiče L StreamSpace, 2500 mm, rovná podlaha – – – x x – x

Kabina řidiče L BigSpace, 2500 mm, rovná podlaha – – – x x – x

Technické údaje. Nový Arocs.
Sklápěč Arocs – přehled typů.
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 • standardně   x za příplatek   – nedodává se   1) Žádné 175 kW (238 k).   2) Žádné 460 kW (625 k).   3) Žádné 240 kW (326 k).

26 33 33 33 32 32 32 41 41 41

6x4 6x4 6x4 6x6 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4 8x6/4 8x8/4

Vzduchové Ocelové Vzduchové Ocelové Ocelové Vzduchové Vzduchové Ocelové Ocelové Ocelové

x1) – – – x1) x1) x1) – – –

x x x x x3) x3) x3) x3) x x

x x x x x x x x x x

x x x x2) x x x x – x

3300–5400 3300–5400 3300–5400 3600–4500 4250–6350 4250–6350 3600–5700 4250–6350 4550–6050 4850–5450

– Grounder – Grounder – – – Grounder Grounder Grounder

• • • • • • • • • •

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – – x x – – –

x x x – – x x – – –



Nosnost (t) 26 33 32 32 32 41

Uspořádání náprav 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4

Odpružení Ocelové/Vzduchové Ocelové/Vzduchové Ocelové/Vzduchové Ocelové/Vzduchové Vzduchové Ocelové

Motory

175 kW (238 k)–260 kW (354 k) x1) – x1) x2) x1) –

240 kW (326 k)–335 kW (455 k) x x x5) x5) 6) x5) x5)

310 kW (421 k)–390 kW (530 k) x x x – x x

380 kW (517 k)–460 kW (625 k) – – – – – –

Rozvor náprav (300mm rastr) 3300–4200 3300–4200 4250–6050 4250–6050 3600–5700 4250–6050

Produktová skupina – Grounder3) – Loader – Grounder

Varianty kabin řidiče

K. řidiče S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • •

K. řidiče S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Kabina řidiče M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Kabina řidiče M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Kabina řidiče M ClassicSpace, nízká střecha x x x x x x

Kabina řidiče M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Kabina řidiče M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, nízká střecha x x x – x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x – x x

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – x x

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x x – x x

Kabina řidiče L ClassicSpace, 2300 mm, rovná podlaha – – – – – –

Kabina řidiče L StreamSpace, 2300 mm, rovná podlaha – – – – – –

Kabina řidiče L StreamSpace, 2500 mm, rovná podlaha – – – – – –

Kabina řidiče L BigSpace, 2500 mm, rovná podlaha – – – – – –

Technické údaje. Nový Arocs.
Domíchávač betonu Arocs – přehled typů.
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Technické údaje. Nový Arocs.
Arocs do 250 tun – přehled typů.

 • standardně   x za příplatek   – nedodává se   1) Žádné 175 kW (238 k).   2) Od 235 kW (320 k).   3) Ve spojení s ocelovými pružinami.   4) Může se lišit v souladu s národními právními předpisy.   
5) Žádné 240 kW (326 k).   6) Žádné 335 kW (455 k).

Nosnost (t) 33 41 33 41 41

Uspořádání náprav 6x4 8x4/4 6x6 8x6/4 8x8/4

Odpružení Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové

Motory

Označení motoru OM 473 OM 473 OM 473 OM 473 OM 473

380 kW (517 k)–380 kW (625 k) x x x x x

Rozvor náprav (mm) 3600/3900 3900 4200 4200 4850

Kabina L

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

Přípustné zatížení nápravy (kg)4)

Zatížení přední nápravy 7500–9000 7500–9000 9000 9000 9000

Předsazená náprava/2. Přední náprava – 8000 – 8000 9000

Zatížení zadní nápravy 2x13 000 2x13 000 2x13 000 2x13 000 2x13 000

Přípustná hmotnost (kg)4)

Celková přípustná hmotnost vozidla 33 000 41 000 33 000 41 000 41 000

Celková přípustná hmotnost jízdní soupravy 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000



Kabina řidiče S ClassicSpace

Vnější šířka:  2300 mm
Vnější délka:  1700 mm
Výška k stání před sedadly:  1600 mm

Varianty tunelu motoru
Tunel motoru:  170 mm
Výška k stání na tunelu:  1460 mm

Tunel motoru:  320 mm
Výška k stání na tunelu:  1310 mm

S devíti kabinami řidiče Arocs příkladným způsobem pokryje 
veškeré požadavky na nejrůznější druhy použití ve stavební 
dopravě. Při jednodenních jízdách, na staveništi a v oblasti 
 zásobování staveb nebo při použití s častým přenocováním – 
všechny kabiny řidiče přesvědčí svou robustní konstrukcí  
s dlouhou životností a ergonomickým, komfortním pracovištěm 
či snadnou a efektivní obsluhou. Arocs do 250 tun se dodá
vá výhradně s kabinou řidiče BigSpace se šířkou 2500 mm,  
v kombinaci s pohonem všech kol pouze s kabinou řidiče 
 StreamSpace se šířkou 2300 mm.

Kabina řidiče S ClassicSpace Kabina řidiče S ClassicSpace

Kabina řidiče typu S
(šířka kabiny řidiče 2300 mm)

Technické údaje. Nový Arocs.
Arocs – Varianty kabin řidiče.
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Kabina řidiče M ClassicSpace

Vnější šířka:  2300 mm
Vnější délka:  2000 mm
Výška k stání před sedadly:  1600 mm
Výška k stání před sedadly:  1500 mm1)

Varianty tunelu motoru
Tunel motoru:  170 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1460 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1360 mm1)

Tunel motoru:  320 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1310 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1210 mm1)

Kabina řidiče typu M CompactSpace

Vnější šířka:  2300 mm
Vnější délka:  2000 mm
Výška k stání před sedadly:  1400 mm

Varianty tunelu motoru
Tunel motoru:  170 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1215 mm

Tunel motoru:  320 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1065 mm

Kabina řidiče typu M
(šířka kabiny řidiče 2300 mm)

Kabina řidiče typu M CompactSpace Kabina řidiče typu M CompactSpace

Kabina řidiče M ClassicSpaceKabina řidiče M ClassicSpace

1) Kabina řidiče M ClassicSpace Low Roof.
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Kabina řidiče typu L
(šířka kabiny řidiče 2300 mm)

Kabina řidiče typu L StreamSpace Kabina řidiče typu L StreamSpace

Kabina řidiče typu L StreamSpace

Vnější šířka:  2300 mm
Vnější délka:  2300 mm
Výška k stání před sedadly:  1840 mm

Varianty tunelu motoru
Tunel motoru:  170 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1785 mm

Tunel motoru:  320 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1635 mm
Výška k stání s rovnou podlahou:  1970 mm

Kabina řidiče typu L ClassicSpace

Vnější šířka:  2300 mm
Vnější délka:  2300 mm
Výška k stání před sedadly:  1590 mm
Výška k stání před sedadly:  1490 mm1)

Varianty tunelu motoru
Tunel motoru:  170 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1460 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1360 mm1)

Tunel motoru:  320 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1310 mm
Výška k stání na tunelu motoru:  1210 mm1)

Výška k stání s rovnou podlahou:  1640 mm
Výška k stání s rovnou podlahou:  1540 mm1)

Kabina řidiče typu L ClassicSpaceKabina řidiče typu L ClassicSpace

1) Kabina řidiče L ClassicSpace Low Roof.
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Kabina řidiče typu L BigSpace

Vnější šířka:  2500 mm
Vnější délka:  2300 mm
Výška k stání před sedadly:  1910 mm
Výška k stání s rovnou podlahou:  1990 mm

Kabina řidiče typu L
(šířka kabiny řidiče 2500 mm)

Kabina řidiče typu L StreamSpaceKabina řidiče typu L StreamSpace

Kabina řidiče typu L BigSpace Kabina řidiče typu L BigSpace

Kabina řidiče typu L StreamSpace

Vnější šířka:  2500 mm
Vnější délka:  2300 mm
Výška k stání před sedadly:  1830 mm
Výška k stání s rovnou podlahou:  1970 mm
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Nosnost (t) 7,49 7,99 9,5 10,5 11,99 13,5

Uspořádání náprav 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Odpružení Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové

Motory

OM 934

115 kW (156 k) • • • • • –

130 kW (177 k) x x x x x •

155 kW (211 k) x x x x x x

170 kW (231 k) x x x x x x

OM 936

175 kW (238 k) – x x x x x

200 kW (272 k) – – – – x x

220 kW (299 k) – – – – x x

Rozvor náprav

3020 mm • • • • – –

3260 mm – – – – • •

3320 mm x x x x – –

3560 mm – – – – x –

Varianty kabin řidiče

Kabina řidiče S ClassicSpace • • • • • •

Kabina S ClassicSpace prodloužená x x x x x x

Kabina řidiče typu L ClassicSpace – – – – – –

Kabina řidiče typu L BigSpace – – – – – –

Technické údaje. Atego.
Atego sklápěč a podvozek – přehled typů.
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 • standardně   x za příplatek   – nedodává se

15 10,5 13,5 15 10,5 13,5 15

4x2 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4

Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové

– – – – – – –

• • • – • • •

x x x • x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x – x x – – –

x – x x – – –

– – – – – – –

• • • • • • •

– – – – – – –

– – – – – x x

• • • • • • •

x x x x x x x

– – – – x x x

– – – – x x x
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Kabina řidiče S ClassicSpace prodloužená

Vnější šířka: 2295 mm
Vnější délka: 1830 mm
Vnitřní šířka: 2000 mm
Výška k stání před sedadly: 1510 mm

Kabina řidiče S ClassicSpace Kabina řidiče S ClassicSpace

Kabina S ClassicSpace prodloužená Kabina S ClassicSpace prodloužená

Kabina řidiče S (4x2)

Kabina řidiče S ClassicSpace

Vnější šířka:  2295 mm
Vnější délka:  1650 mm
Vnitřní šířka:  2000 mm
Výška k stání před sedadly:  1510 mm
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Technické údaje. Atego.
Atego – varianty kabiny řidiče.
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Kabina řidiče S ClassicSpace prodloužená

Vnější šířka:  2500 mm
Vnější délka:  1830 mm
Vnitřní šířka:  2000 mm
Výška k stání před sedadly:  1510 mm

Kabina řidiče S ClassicSpace Kabina řidiče S ClassicSpace

Kabina S ClassicSpace prodloužená Kabina S ClassicSpace prodloužená

Kabina řidiče S (4x4)

Kabina řidiče S ClassicSpace

Vnější šířka: 2500 mm
Vnější délka:  1650 mm
Vnitřní šířka:  2000 mm
Výška k stání před sedadly:  1510 mm
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Technické údaje. Nový Arocs.
Údaje o výkonu motoru.
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OM 473 OM 936
R6  zdvihový objem 15,6 l R6  zdvihový objem 7,7 l

 
Výkon

380 kW  
(517 k)

425 kW  
(578 k)

460 kW  
(625 k)

175 kW 
(238 k)

200 kW 
(272 k)

220 kW 
(299 k)

235 kW 
(320 k)

260 kW 
(354 k)

Počet válců 6 6 6 6 6 6 6 6

Zdvihový objem (l) 15,6 15,6 15,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Jmenovitý počet otáček (ot./min) 1600 1600 1600 1800 1800 1800 1800 1800

Max. točivý moment (Nm) 2600 2800 3000 1000 1100 1200 1300 1400

Počet otáček při max. točivém momentu (ot./min) 1100 1100 1100 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600

Standardní výkon motorové brzdy (kW) 3501) 3501) 3501) 2352) 2352) 2352) 2352) 2352)

Výkon High Performance Engine Brake (kW) 4801) 4801) 4801) 2802) 2802) 2802) 2802) 2802)

OM 471, 2. generace OM 470, 2. generace
R6  zdvihový objem 12,8 l R6  zdvihový objem 10,7 l

 
Výkon

310 kW 
(421 k)

330 kW 
(449 k)

350 kW 
(476 k)

375 kW 
(510 k)

390 kW 
(530 k)

240 kW 
(326 k)

265 kW 
(360 k)

290 kW 
(394 k)

315 kW 
(428 k)

335 kW 
(455 k)

Počet válců 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Zdvihový objem (l) 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Jmenovitý počet otáček (ot./min) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Max. točivý moment (Nm) 2100 2200 2300 2500 2600 1700 1800 1900 2100 2200

Počet otáček při max. točivém momentu (ot./min) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Standardní výkon motorové brzdy (kW) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701)

Výkon High Performance Engine Brake (kW) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251)



Technické údaje. Atego.
Údaje o výkonu motoru.

1) Při max. přípustném počtu otáček (2300 ot/min).
2) Při max. přípustném počtu otáček (3000 ot/min).
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OM 934 OM 936
R4  zdvihový objem 5,1 l R6  zdvihový objem 7,7 l

 
Výkon

115 kW  
(156 k)

130 kW  
(177 k)

155 kW  
(211 k)

170 kW  
(231 k)

175 kW  
(238 k)

200 kW  
(272 k)

220 kW  
(299 k)

Počet válců 4 4 4 4 6 6 6

Zdvihový objem (l) 5,1 5,1 5,1 5,1 7,7 7,7 7,7

Jmenovitý počet otáček (ot./min) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Max. točivý moment (Nm) 650 750 850 900 1000 1100 1200

Počet otáček při max. točivém momentu (ot./min) 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600

Standardní výkon motorové brzdy (kW) 1402) 1402) 1402) 1402) 2352) 2352) 2352)

Výkon High Performance Engine Brake (kW) 1702) 1702) 1702) 1702) 2802) 2802) 2802)



 

RoadStars. RoadStars je interaktivní komunikační platforma 
MercedesBenz pro řidiče, podnikatele a nadšence pro  
nákladní vozidla – i Vy se můžete stát aktivní součástí velké  
komunity RoadStars. Přihlášení uživatelé budou pravidelně 
dostávat nejnovější informace a mohou se sami zapojit: napří
klad prostřednictvím komentářů, nahrávání obrázků, chato

vání nebo sdílení obsahů. Jako člen komunity můžete navíc 
těžit z výhod akcí, nabídek a zážitků u MercedesBenz Trucks. 
Smartphone, tablet, laptop nebo desktopový počítač –  
stačí připojení k internetu a RoadStars je kdykoliv a kdekoliv  
s Vámi. Zapojte se i Vy a staňte se pravou RoadStar:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars: domov pro všechny,  
kdo jsou na silnici jako doma.
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K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 30. 08. 2019 mohlo dojít u produktu ke změnám. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhra-
zuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce 
únosné pro zákazníka. Pokud prodejce nebo výrobce používá k popisu objednávky nebo objednaného předmětu prodeje značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich 
samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky 
jsou podmíněny technikou tisku. V katalogu mohou být rovněž uvedeny typy vozidel a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Tento text je publikován mezi-
národně. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky 
 tohoto katalogu. O předpisech platných v ostatních zemích a jejich důsledcích, jakož i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce 
nákladních vozidel Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz-trucks.com
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