
Atego. Arocs.
Entreprenørkørsel. 7,5 til 41 ton. 
Sværgodstrækkere. Op til 250 ton.
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RoadStars:
Stig ind, det betaler sig.
RoadStars. RoadStars er den interaktive kommunikations-
platform fra Mercedes-Benz til chauffør, vognmand og lastbils-
interesserede – du kan også blive en aktiv del af det store 
RoadStars community. Registrerede brugere får regelmæssigt 
de nyeste informationer og har mulighed for at blive endnu 
tættere forbundet: For eksempel ved at kommentere, uploade 
billeder, chatte eller dele indhold.

Som medlem kan du desuden også få glæde af eksklusive 
events, tilbud og oplevelser fra Mercedes-Benz Trucks.  
Uanset om det er med smartphone, tablet, bærbar pc eller 
stationær computer – en internetforbindelse er tilstrækkelig,  
og RoadStars er med dig altid og overalt. Bliv medlem nu – og 
bliv en ægte RoadStar:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

powered by 
Mercedes-Benz Trucks
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Mercedes-Benz til entreprenørkørsel

Mercedes-Benz til  
entreprenørkørsel.

Til enhver entreprenøropgave og byggeplads og til køreturen derhen. Når det gæl-
der alt lige fra ladvogne og betonblandere til tunge tippeladskøretøjer – så er vej- og 
terrænvarianterne af Atego og Arocs den professionelle løsning til entreprenørbran-
chen. Deres store alsidighed gør, at de kan løse så godt som enhver entrepre-
nøropgave og imødekomme så godt som ethvert ønske inden for dette segment.

Med den høje kvalitet, den fremragende driftssikkerhed og robuste konstruktion er 
Atego fra 7,5 til 16 t et overbevisende valg for entreprenører, f.eks. inden for have-
anlægsbranchen, på byggepladser inde i byerne eller i håndværksbranchen. Arocs fra 
18 til 41 t er specialisten, når det gælder tunge opgaver. Den er med samme pålide-
lighed i stand til at udfolde sin høje ydelse såvel i uvejsomt terræn som på almindelige 
veje. Med sine trækstærke drivlinekonfigurationer og den robuste chassis-, affjed-
rings- og rammekonstruktion kan den mestre enhver køresituation på kraftfuld vis. Og 
med Arocs op til 250 ton er der desuden en sættevognstrækker til rådighed, der  
konsekvent er konstrueret til transport af særligt tung og stor last.

Derudover sørger Atego og Arocs med deres økonomiske Euro VI-motorer, forlængede 
levetid for mange komponenter, lave reparations- og serviceomkostninger samt  
deres store opbygningsfleksibilitet for en yderst rentabel drift.

Kort sagt: Mercedes-Benz kan levere det, der er brug for i praksis. Ude på  
byggepladserne. Og på vejene. Oplev det selv.
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Atego 7,5–16 ton

Værdi. Uanset hvilken branche inden for entreprenørfaget, 
du tilhører, og uanset hvilken konfiguration du vælger til din 
lastbil: Atego beviser sit værd på alle måder. 

De bæredygtige egenskaber i Atego formidles via den høje 
kvalitet, den fremragende pålidelighed og dens lange holdbar-
hed og robuste konstruktion. Desuden sørger en lang række 
udstyr og tekniske detaljer for, at du med Atego altid har en 
lastbil til rådighed, som imponerer såvel hjemme i bogholde-
riet som ude på byggepladsen, når det gælder dens effektivitet 
og anvendelse. Førerarbejdspladsen i Atego, som er udformet 
på en ergonomisk måde, og de absolut suveræne køreegen-
skaber er yderligere fordele, som er værd at nævne. Desuden 
understreger det tiltalende eksteriør- og interiørdesign, at der 
er tale om høj kvalitet. 

Atego er uden tvivl en professionel aktør i entreprenør-
branchen, som mestrer så godt som enhver opgave i daglig-
dagen. Og en lastbil, som kan bidrage afgørende til at  
opnå en endnu mere rentabel drift i entreprenørbranchen.

Anvendelse. Med Atego får du en lastbil med talrige  
udstyrsmuligheder. Dette gør de vanskelige arbejdsopgaver  
i entreprenørbranchen nemmere at løse.
 
Ud over et markant og unikt eksteriør imponerer Atego også 
med indre værdier: Atego fås med tre forskellige cockpit-
varianter. Sammen med kombiinstrumentet, multifunktions-
rattet og de behagelige sæder sørger de for en høj komfort 
og enkel betjening. 

Til Ategos styrker i den daglige brug hører f.eks. det præcise 
styretøj, gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3 og de 
kraftige og samtidig brændstofbesparende 4- og 6-cylindrede 
rækkemotorer. 

Og da behovene i entreprenørbranchen er forskellige,  
opfylder Atego praktisk talt ethvert ønske, hvad angår  
opbygningsfleksibiliteten. 

Atego fra 7,5–16 t. 

Anvendelsesformål. Den høje anvendelsesorientering i Atego understreges  
f.eks. af den bevægelige indstigning i varianterne med træk på alle hjul. Og  
detaljer som forlygtebeskyttelsesgitteret1) forhindrer skader og muliggør samtidig 
hurtig og nem rengøring af forlygterne.1) Ekstraudstyr.
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8Atego 7,5–16 ton | Førerhus, udstyr

For større arbejdsglæde. Atego førerhuse.
Ved første blik og nærmere eftertanke – de fire førerhuse til Atego viser, hvad der er vigtigt i forbindelse med 
entreprenørbranchen. Med avanceret ergonomi, en høj køre- og arbejdskomfort og mange praktiske detaljer.

Førerhusvarianter. S-førerhuset og S-førerhuset med en 
180 mm forlænget bagvæg imponerer med sine kompakte  
udvendige mål og gode pladsforhold indvendigt. Desuden 
sørger det tiltalende interiørdesign, den eksklusive forarbejd-
ning og de mange praktiske detaljer og udstyrsvarianter for  
en særdeles god arbejds- og kørekomfort.

Arbejdsplads i Atego. Koncentrerede og stressfri arbejdsbe-
tingelser – det giver tre forskellige anvendelsesorienterede 
cockpitvarianter mulighed for i Atego. De har alle tre et over-
bevisende ergonomisk design og en forbilledlig placering af 
opbevaringsrum og betjeningselementer. Med multifunktions-
rattet øges arbejdskomforten yderligere.

Multifunktionsrat. Med henholdsvis otte betjeningstaster 
på højre og venstre side af rattet kan du styre mange  
funktioner. Du kan f.eks. besvare telefonopkald, betjene 
hjælpesystemer og ændre radioens indstillinger.

Klassisk cockpit. Det klassiske cockpit i Atego har med sine talrige opbevaringsrum en fremragende konstruktion til anvendelse i entreprenørbranchen. Alt er placeret 
på en ergonomisk måde inden for chaufførens rækkevidde.



9Atego 7,5–16 ton | Førerhus, udstyr 

10,4 cm kombiinstrument. Bilens computer har mange nye 
funktioner og indikatorer og giver en hurtig, omfattende og 
samtidig overskuelig præsentation af alle vigtige oplysninger.

Radioer. Til at sørge for underholdningen kan Atego udstyres 
med en cd-radio, en cd-radio med Bluetooth®-forbindelse1)  
eller cd-radioen Bluetooth® Komfort1). De har alle en USB- og 
Aux/In-grænseflade.

Monteringsforberedelse til multimedieanvendelse1). Med 
henblik på nem integration af mobiltelefoner, mp3-afspillere 
eller almindelige navigationssystemer findes der en universel 
monteringsforberedelse, således at instruktionsstemmen  
afspilles via bilens højttalere.

Sæder. Alle sæder har en overbevisende høj siddekomfort. 
Betjeningselementerne er placeret intuitivt, sædepuden  
er meget bred og indstillingsområdet meget stort: Op til 
200 mm i længderetningen, og op til 100 mm i højden.

Affjedret førersæde, standard. Det luftaffjedrede sæde  
sørger for en høj siddekomfort, har mange indstillingsmulig-
heder og er betrukket med fladvævet stof.

Klimasæde1). Det luftaffjedrede, klimatiserede førersæde1) 
sørger for et behageligt siddeklima og masser af komfort.  
Det bidrager de integrerede armlæn og sædevarmen også til.

12,7 cm kombiinstrument med videofunktion1). Dette kombiinstrument  
er forberedt til bakkamera som fremmer komfort og især sikkerhed. Dermed er 
området bag bilen synligt.

Komfortsæde1). Det luftaffjedrede sæde kan indstilles individuelt og sørger for 
rigtigt gode ergonomiske betingelser og en høj grad af komfort. Den integrerede 
sædevarmefunktion bidrager yderligere hertil.

1) Ekstraudstyr.
2) Et bakkamera kan købes som tilbehør hos Mercedes-Benz.

Fordele kort og godt.

 – S-førerhuset eller S-førerhuset med forlænget 
bagvæg for en fremragende anvendelses-
orientering i entreprenørbranchen.

 – Ergonomisk udformet arbejdsplads
 – Tre forskellige, anvendelsesorienterede  

cockpitvarianter
 – Gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 

3 for bedre håndtering, manuelt gearskifte  
fås også

 – Kombiinstrument med 10,4 cm stor farveskærm, 
som er nem at aflæse, eller kombiinstrument 
med 12,7 cm stor farveskærm1), videofunktion 
og monteringsforberedelse til et bakkamera2)

 – Multifunktionsrat med intuitiv betjening
 – Forskellige radioer og multimediegrænseflade1)

 – Stort udvalg af brede, komfortable sæder med 
et stort justeringsområde



10Atego 7,5–16 ton | Motorer, gearkasse, gearskifte

Motor- og udstødningsteknologi. Kraftfulde, pålidelige, 
rentable – Euro VI-motorerne til Atego er karakteriseret ved 
et lavt forbrug, en spontan respons, god trækkraft og en  
stabil og rolig motorgang. Grundlaget for de miljøvenlige 
egenskaber i Euro VI-rækkemotorerne skabes bl.a. af  
den højeffektive forbrænding med få sodpartikler og den  
afkølede udstødningsgastilbageføring.

Motorbremse1). Bremsesystemet, som kan aktiveres i  
tre trin med en bremseydelse på op til 235 kW mindsker 
driftsbremsens slid og øger samtidig sikkerheden og  
kontrollen over lastbilen.

High Performance Engine Brake2). For endnu mere  
sikkerhed fås en slidfri konstantbremse med tre trin og en 
bremseydelse på op til 300 kW3).

Brændstofforvarmning4). Systemet er beregnet til opvarmning 
af brændstoffet med henblik på permanent anvendelse  
ved temperaturer under –25°C. Det forhindrer, at brænd-
stofsystemet tilstoppes med paraffin.

Gearkassevarianter. Atego er med henblik på en høj 
anvendelsesorientering tilgængelig med en 6-, 8- eller 9-trins 
gearkasse. Bagakseludvekslingerne, som er perfekt afstemt  
i forhold til dette, har en positiv indvirkning på riftsøkonomien.

Mercedes PowerShift 3. Mærkbar dynamik, nem håndtering 
og lavt forbrug: Gearskifteautomatikken giver præcist valg  
af gear, korte skiftetider, høj kørekomfort og optimal økonomi. 

Trækstærke Euro VI-motorer. Kraftfuld, pålidelig, rentabel – med de moment-
stærke 4- og 6-cylindrede rækkemotorer giver Atego de perfekte forudsætninger 
for at løse arbejdsopgaver i entreprenørbranchen.

Teamwork, som skaber begejstring. På alle køreture.
Effektive 4- og 6-cylindrede motorer med en høj ydelse og et lavt forbrug – og som med gearskifteautomatikken  
Mercedes PowerShift 3 også gør det nemmere at køre under vanskelige betingelser.



11Atego 7,5–16 ton | Motorer, gearkasse, gearskifte

Atego køreprogrammer. Til Atego kan kunderne afhængigt af 
typeserien vælge køreprogrammet „power“ eller „offroad“.  
De indeholder begge kørefunktioner, som muliggør tilpasning  
af køremåden til den pågældende køresituation5). 

Køreprogram offroad. Det omfatter kørefunktionerne  
„offroad“, „standard“ og „manuel“, hvor „offroad“ er  
konstrueret til kørsel i terræn og understøtter en meget 
kraftbetonet køremåde blot ved tryk på en knap.

Køreprogram power. I kørefunktionen „power“ øges omdrej-
ningstallene for alle gearskifteforløb i forhold til „standard“ 
med 100 o/min. På den måde er den fulde motorydelse til  
rådighed i længere tid.

Ekstra funktioner. I forbindelse med Mercedes PowerShift 3 
sørger ekstra funktioner som direkte gearskifte fra 1 til R 
samt et bakgear med hurtig udveksling6) for problemfri manøv-
rering. Igangsætningen er meget komfortabel takket være 
krybefunktionen.

Manuelt gearskifte. Foruden gearskifteautomatikken er det 
også muligt at vælge et manuelt gearskifte2) med pneumatisk 
gearskiftestøtte. Det er bl.a. kendetegnet ved en fremragende 
ergonomi og en stor gearskiftepræcision med meget let  
betjening.

Mindre slagvolumen, mere ydelse. Med op til 170 kW (231 hk) og et drejnings-
moment på op til 900 Nm har de 4-cylindrede rækkemotorer til Atego meget  
overbevisende ydelsesdata, som tidligere var forbeholdt 6-cylindrede motorer.

Mere ydelse, større moment. Med op til 220 kW (299 hk) og et drejnings moment 
på op til 1200 Nm tilbyder de 6-cylindrede rækkemotorer præcis de kræfter, som  
er nødvendige til dit anvendelsesformål.

1) Ekstraudstyr op til 9,5 t.
2) Ekstraudstyr.
3) Afhænger af motorvarianten.
4) Kun i forbindelse med OM 936.
5) Det standardmæssige køreprogram afhænger af den valgte typeserie.  

I lastbiler med køreprogrammet „power“ som standard er det muligt at  
tilvælge køreprogrammet „offroad“ som ekstraudstyr.

6) To bakgear i forbindelse med 8-trins gearkasse.

Fordele kort og godt.

 – Forbrugsreducerede, pålidelige 4- og  
6-cylindrede rækkemotorer med et højt drej-
ningsmoment ved lave omdrejningstal

 – To slagvolumenklasser, syv ydelsestrin fra 
115 kW (156 hk) og op til 220 kW (299 hk)

 – Ydelsesstærk motorbremse eller  
High Performance Engine Brake2)

 – Mercedes PowerShift 3 gearskifteautomatik 
med køreprogrammerne „power“ eller  
„offroad“ og køre- samt ekstrafunktioner,  
der kan aktiveres målrettet, for høj 
anvendelsesorientering5)

 – Forskellige 6-, 8- og 9-trins gearkasse til  
anvendelsesorienterede drivlinekonfigurationer

OM 934 – 5,1 l OM 936 – 7,7 l
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12Atego 7,5–16 ton | Kørekomfort, opbygningsfleksibilitet

Effektivt arbejde, suveræn kørsel. Atego har det hele.
Det er tilladt at forvente sig noget af Atego: F.eks. effektivt arbejde med en lastbil, som samtidig har særdeles gode  
køreegenskaber og en stor opbygningsfleksibilitet. Altså praktisk talt alt det, du har brug for. Og alt det, du ikke længere  
ønsker at undvære efter den første tur.

Kørekomfort Atego giver en rigtig god og suveræn køre-
fornemmelse. Fundamentet for dette skabes via det perfekte 
samarbejde mellem stabilitetsreguleringsassistenten, fører-
husophænget, styretøjet, bagakselstyringen og affjedringen.

Førerhusophæng, bagest, forstærket1). Førerhusophænget 
med forstærkede skruefjedre bagest understøtter affjedrings-
komforten i forbindelse med stålaffjedrede førerhuse, når  
førerhuset f.eks. er udstyret med en sæde-/køjekombination.

Atego bagakselstyring. For suveræne køreegenskaber er alle 
stålaffjedrede Atego lastbiler udstyret med bagakselstyring2), 
som mindsker rulleunderstyringen.

Stålaffjedring. For en høj køre- og affjedringskomfort på og uden for asfalterede veje er Atego udstyret med vægtoptimerede parabelfjedre med flere blade.



13Atego 7,5–16 ton | Kørekomfort, opbygningsfleksibilitet

Atego opbygningsvenlighed. Den store opbygningsfleksibilitet 
sikres bl.a. med det parameterindstillelige specialmodul, som  
i væsentlig grad letter tilslutningsmulighederne, opbygnings-
integrationen og betjeningen af opbygningen. Desuden bidra-
ger en lang række foranstaltninger til, at Atego hurtigt kan blive 
klar til brug og således hurtigere komme ud på vejene – bl.a. 
den optimerede placering af alle komponenter på rammen og 
de mange monteringsforberedelser fra fabrikken.

Træk på alle hjul. Til øgede traktionskrav fås Atego med 
træk på alle hjul med til- og frakoblingsfunktion eller med 
permanent træk på alle hjul. Takket være fordelergearkassen 
opnås der en vægt- og brændstofbesparelse ved træk på 
alle hjul. 

Forlygtebeskyttelsesgitter. Beskyttelsesgitteret1) er kon-
strueret specielt med henblik på beskyttelse af hoved- og  
tågeforlygterne i forbindelse med offroad-anvendelse.  
Beskyttelsesgitteret1) er konstrueret specielt med henblik på 
beskyttelse af hoved- og tågeforlygterne i forbindelse med 
offroad-anvendelse. Beskyttelsesgitteret kan vippes op og er 
fremstillet af rundstål. Der er ca. 30 mm afstand mellem  
stiverne i gitteret.

Parameterindstilleligt specialmodul. Det parameterindstillelige special modul1) 
(PSM) sørger for perfekt informationsbehandling og problemfri informationsud-
veksling mellem lastbilen og opbygningen.

Præcis styring. Det fintfølende styretøj i Atego sørger ved manøvrering for  
problemfri præcisionshåndtering og ved høje hastigheder for stabil ligeudkørsel, 
høj sporstabilitet og dermed for, at der er behov for færre ratkorrigeringer.

Fordele kort og godt.

 – Suveræn kørekomfort, stor 
opbygningsfleksibilitet

 – Elektronisk stabiliseringsprogram ESP3)

 – 4-punkts førerhusophæng
 – Mindre rulleunderstyring med optimeret  

bagakselstyring
 – Vægtoptimeret stålaffjedring med parabelfjedre 

med flere blade
 – Særdeles gode muligheder for opbygnings-

tilslutning og opbygningsintegration
 – Forbedret håndtering med anvendelses-

orienterede detaljer og udstyr som 
forlygtebeskyttelsesgitteret1)

1) Ekstraudstyr.
2) Til luftaffjedrede Atego lastbiler op til 10,5 t og 12 t n. R. samt til  

alle stålaffjedrede Atego lastbiler.
3) Fås ikke i forbindelse med træk på alle hjul.



14Tekniske data Atego | Førerhusvarianter

S-førerhus ClassicSpace, forlænget

Udvendig bredde:  2295 mm 
Udvendig længde:  1830 mm 
Indvendig bredde:  2000 mm 
Ståhøjde:  1510 mm

Atego – førerhusvarianter

S-førerhus ClassicSpace S-førerhus ClassicSpace

S-førerhus ClassicSpace, forlænget S-førerhus ClassicSpace, forlænget
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S-førerhus (4x2)

S-førerhus ClassicSpace

Udvendig bredde:  2295 mm 
Udvendig længde:  1650 mm 
Indvendig bredde:  2000 mm 
Ståhøjde:  1510 mm
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S-førerhus ClassicSpace forlænget

Udvendig bredde:  2500 mm 
Udvendig længde:  1830 mm 
Indvendig bredde:  2000 mm 
Indvendig højde:  1510 mm

S-førerhus ClassicSpace S-førerhus ClassicSpace

S-førerhus ClassicSpace, forlænget S-førerhus ClassicSpace, forlænget
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S-førerhus (4x4)

S-førerhus ClassicSpace

Udvendig bredde:  2500 mm 
Udvendig længde:  1650 mm 
Indvendig bredde:  2000 mm 
Indvendig højde:  1510 mm



16Tekniske data – Atego | Typeoversigt

Atego tippeladskøretøjer – typeoversigt

Tonnage (t) 7,49 8,6 9,5 10,5 11,99 13,5

Akselkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Affjedring Stål Stål Stål Stål Stål Stål

Motorvarianter

OM 934

115 kW (156 hk) • • • • • –

130 kW (177 hk) x x x x x •

155 kW (211 hk) x x x x x x

170 kW (231 hk) x x x x x x

OM 936

175 kW (238 hk) – x x x x x

200 kW (272 hk) – – – – x x

220 kW (299 hk) – – – – x x

Akselafstand

3020 mm • • • • – –

3260 mm – – – – • •

3320 mm x x x x – –

3560 mm – – – – x –

Førerhusvarianter

S-førerhus ClassicSpace • • • • • •

S-førerhus ClassicSpace forlænget x x x x x x

L-førerhus ClassicSpace – – – – – –

L-førerhus BigSpace – – – – – –
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Atego tippeladskøretøjer – typeoversigt Atego ladvogne – typeoversigt

16 10,5 13,5 16 10,5 13,5 16

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

Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål

– – – – – – –

• • • – • • •

x x x • x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x – x x – – –

x – x x – – –

– – – – – – –

• • • • • • •

– – – – – – –

– – – – – x x

• • • • • • •

x x x x x x x

– – – – x x x

– – – – x x x

• standard x fås som ekstraudstyr – fås ikke





Arocs 18–41 ton

Kraft. Arocs til entreprenørkørsel fra 18 ton mestrer enhver 
køresituation på kraftfuld vis. Fordi vi har udstyret den  
med robuste og trækstærke Euro VI-motorer, gearskifte-
automatikken Mercedes PowerShift 3 og en enestående  
affjedrings- og rammekonstruktion. 

Motor, gearkasse og aksler bliver udelukkende fremstillet  
hos Mercedes-Benz og er konstrueret specifikt med henblik 
på at leve op til de særlige krav, som stilles i forbindelse 
med entreprenørkørsel. Den intelligente styring af drivline-
komponenterne, motorernes høje drejningsmoment samt  
de ekstremt hurtige skiftetider for Mercedes PowerShift 3 
sørger for, at der er meget kraft til rådighed. 

For bedst mulig traktion og gode styreegenskaber udgør 
drivline, chassis, affjedring og ramme en helhed, som er 
nøje afstemt i forhold til hinanden, og som i alle Arocs  
er konstrueret optimalt til den pågældende anvendelse på  
almindelige veje, på byggepladser eller i ekstremt terræn.

Robust konstruktion. Uanset om det gælder sættevogns-
trækkere, ladvogne, betonblandere eller tunge tippelads-
køretøjer – med de forskellige vej- og drivhjulsvarianter til 
Arocs er det altid muligt at konfigurere en ekstremt robust og 
holdbar lastbil til enhver udfordring i entreprenørbranchen. 

Den robuste og holdbare konstruktion afspejles allerede i 
forbindelse med førerhusene til Arocs. Både når det gælder 
det langtidsholdbare førerhusråkarrosseri, som er 100 % 
fuldgalvaniseret, og det atletiske, kraftfulde design. Den slidfri 
turboretarderkobling1) giver en maksimal belastningsevne  
i forbindelse med igangsætning og manøvrering med en eks-
tremt høj vogntogsvægt og høje drejningsmomenter. Og  
for at selv de mest ekstreme hældnings- og rampevinkler ikke 
længere skal fremstå som umulige opgaver, har vi givet Arocs 
endnu en vigtig egenskab med på vejen, nemlig den optimerede 
frihøjde. Arocs er således bestemt enhver opgave voksen.

Nemmere igangsætning på stigninger. Ved aktivering af tilbagerulningsspærren 
forhindres det, at lastbilen ruller tilbage ved igangsætning. Og krybefunktionen til 
gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3 gør det nemmere at sætte i gang.

Kraftigt bygget. Arocs fra 18–41 t.

1) Ekstraudstyr.

19
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Robust ned i den mindste detalje. Også over fundamentet.
Førerhusene til Arocs imponerer med deres praktiske og robuste samt holdbare egenskaber. Ved første blik. I hver eneste 
detalje. Og altid der, hvor det virkeligt gælder.

Robust ned i den mindste detalje. Med et enkelt blik er det 
nemt at konstatere, hvor Arocs hører hjemme. For med den 
fleksible indstigning både i langs- og tværgående retning og 
den praktiske håndliste på taget er hver enkelt detalje nøje 
afstemt i forhold til de krav, der stilles ude på byggepladserne. 
Det betyder: En kombination af den størst mulige funktiona-
litet og imponerende robuste egenskaber. Den riflede side-
spejlsafdækning og graveskovlsoptikken på kølergrillen  
understreger dette. Og chaufføren mærker det tydeligt i for-
bindelse med førerhusets komfortlejring1), som aflaster  
under kørsel i terræn. Og ikke at forglemme: Den tredelte 
stødfanger med stålhjørner. Disse stålhjørner beskytter  
forlygterne mod at blive beskadiget.

Speciel førerhuskonstruktion. I Arocs har du altid et førerhus, 
som er optimalt tilpasset til de krav, der stilles i forbindelse 
med entreprenørkørsel. F.eks. er der et godt udsyn til alle sider 
i forbindelse med førerhusbredden på 2300 mm – hvilket 
forebygger kollisioner i forbindelse med manøvrering under 
meget trange pladsforhold. At førerhusene til Arocs samti-
digt er 100 % fuldgalvaniserede, er yderligere en fordel, som 
er værd at bemærke. 

Beskyttelsesplade til motor og køler. Til beskyttelse af køleren og motoren  
er stålaffjedrede tippeladskøretøjer udstyret med en beskyttelsesplade2). Desuden 
er det muligt at få en massiv beskyttelsesplade til hovedtanken3).

Forlygtebeskyttelsesgitter. Til forlygterne og baglygterne i Arocs er det muligt at 
bestille robuste beskyttelsesgitre3) i stål. De kan f.eks. forhindre skader som følge  
af stenslag. Det bidrager til lavere reparationsomkostninger og en større sikkerhed.
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Komponentbeskyttelse. For at opnå høj grad af robusthed 
er Arocs til specialopgaver udstyret med særlige beskyttelses-
anordninger. F.eks. findes der en beskyttelsesplade til køler 
og motor4) samt en beskyttelsesplade til hovedtanken3) i stålaf-
fjedrede tippeladskøretøjer. Desuden er det muligt at vælge 
beskyttelsesgitre i stål til forlygterne3) og en beskyttelsesaf-
dækning til aggregaterne3). Kort sagt: Alle former for udstyr, 
som forhindrer unødvendige skader og dermed unødvendige 
reparationsomkostninger.

Asfaltudlæggerpakke. Endnu et eksempel på den høje  
anvendelsesorientering i Arocs: Asfaltudlæggerpakken3). Med 
forskudte baglygter og hækarbejdslygter, kortere skærme  
og stænk- samt underkøringsværn bagpå, der kan vippes op og 
ned, får man de bedste forudsætninger for asfaltudlægning 
med god beskyttelse mod skader, som gør eftermonterings-
løsninger overflødige.

Sidespejlsafdækning. Den riflede sidespejlsafdækning har ikke kun en optisk 
funktion. Takket være den robuste, ridsefaste overflade forhindrer den også  
beskadigelser på spejlet, hvorved også sikkerheden øges. Ude på byggepladserne. 
Og på vejen derhen.

Håndliste på taget3). Den gør det mere komfortabelt og sikkert at kontrollere 
fordybningen. Et sikkert fodfæste muliggøres også i den forbindelse med det  
tilhørende trin, som afhængigt af førerhusvarianten er integreret i sidevæggen  
eller i bagvæggen.

1) Standard i L-førerhuse med plant førerhusgulv.
2) Fås også til andre Arocs typeserier.
3) Ekstraudstyr.
4) Standard ved tippeladskøretøjer, ellers ekstraudstyr.
5) Standard i tippeladskøretøjer og betonblandere.

Fordele kort og godt.

 – Førerhusene er konstrueret robust til  
entreprenørkørsel

 – Komfortførerhuslejring1) for høj belastningevne 
og samtidig aflastning af chaufføren under 
kørsel i terræn

 – Fleksibel indstigning5) i længde- og tværretning
 – Tredelt stødfanger med stålhjørner til at  

beskytte mod skader, især småskader
 – Håndliste på taget3) for et fast greb i forbindelse 

med opstigning med henblik på kontrol af lasten
 – Beskyttelsesplade til køler og motor4)

 – Forlygtebeskyttelsesgitter3)

 – Asfaltudlæggerpakke3)
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Ergonomisk arbejdsplads. Med Arocs får du en arbejds-
plads, som er dimensioneret optimalt i forhold til entreprenør-
kørsel. Cockpittet med det tiltalende interiør er tilpasset 
nøje til chaufførens behov. I cockpittet er der en behagelig, 

rummelig fornemmelse og ergonomisk placerede betjenings-
elementer og opbevaringsrum. Gearskifteautomatikken  
Mercedes PowerShift er nem at betjene via betjeningsarmen 
på ratstammen. 

Motor-start-stop-knap. Du skal blot bruge en finger til  
at starte og afbryde motoren: Tryk bare på motor-start-stop-
knappen – det er alt.

Endelig er der grund til at glæde sig til mandag morgen.
Fra den første prøvesidning af sædet og efter utallige køreture – førerhusene til Arocs viser, hvordan eftertragtede 
arbejdsforhold skal udformes. Med en forbilledlig ergonomi, høj funktionalitet og mange praktiske detaljer, som bare  
gør det lettere at løse de vanskelige arbejdsopgaver.
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Multifunktionsrat. Med henholdsvis otte betjeningstaster på 
højre og venstre side af rattet kan du styre mange funktioner. 
Du kan f.eks. besvare telefonopkald, betjene hjælpesystemer 
og ændre radioens indstillinger.

Indstillingsområde. Takket være det store justeringsområde 
er det muligt at indstille multifunktionsrattet næsten lodret. 
Det betyder: Komfortabel ind- og udstigning og gode plads-
forhold under pauser.

10,4 cm kombiinstrument. Bilens computer har mange nye 
funktioner og indikatorer og giver en hurtig, omfattende og 
samtidig overskuelig præsentation af alle vigtige oplysninger.

Multifunktionsnøgle1). Den har alle funktionerne fra et komfortlukkesystem  
og giver mulighed for kontrol af dæktryk og belysning. Desuden bruges den som 
en fjernbetjening, f.eks. til radioen og det ekstra varmesystem.

12,7 cm kombiinstrument med videofunktion1) 2). Dette 
kombiinstrument er forberedt til brug af et bakkamera3)  
for fremragende komfort og endnu større sikkerhed. Dermed  
er området bag bilen synligt. Enheden med grafikdisplay  
har mange funktioner og indikatorer og giver et hurtigt og 
omfattende overblik og en forenklet afgangskontrol.

1) Ekstraudstyr.
2) Fås også uden videofunktion.
3) Et bakkamera kan købes som tilbehør hos Mercedes-Benz.

Intuitiv menustyring. Den brugervenlige menustyring anvendes til at få vist alle 
kombiinstrumentets vigtige oplysninger på en hurtig, overskuelig og blændingsfri 
måde. Indstillingerne kan reguleres via multifunktionsrattet.
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Førerhuse der lever op til alle krav. Med sine 2300 mm 
brede førerhusvarianter giver Arocs altid mulighed for et godt 
overblik og nem samt præcis håndtering i forbindelse med 
alle typiske entreprenøropgaver. Den trappeformede indstigning 
sammen med den ergonomiske placering af betjeningsele-
menterne gør arbejdet lettere. Desuden fås der L-førerhuse i 
en bredde på op til 2500 mm til vej- og komfortorienterede 
anvendelsesformål.

M- og L-førerhuse ClassicSpace lavt tag. Med et tag, der 
er sænket med 100 mm, egner disse førerhuse sig til 
højdekritisk anvendelse og til opbygninger, der rager op  
over førerhusets tag. 

S- og M-førerhusene ClassicSpace med en bredde på 
2300 mm. S-førerhuset ClassicSpace1) har de mest kompakte 
udvendige mål blandt førerhusene til Arocs og er kendeteg-
net ved en komfortabel, praktisk arbejdsplads. M-førerhuset 
ClassicSpace er længere end S-førerhuset ClassicSpace  
og har derfor bedre pladsforhold og opbevaringsmuligheder, 
ligesom det f.eks. er muligt at øge komforten med en  
klapbar køje.

S-førerhuset ClassicSpace1). Den 2300 mm brede og 1700 mm lange kabine 
med en 170 eller 320 mm høj motortunnel er konstrueret, så den passer præcist 
til alle de udfordringer, en alenearbejdende chauffør står over for i forbindelse 
med entreprenørkørsel, og giver mulighed for et godt udsyn.

L-førerhuset BigSpace. Kabinen med plant gulv og en bredde på 2500 mm  
giver en ståhøjde på 1,99 m mellem sæderne og dermed ualmindelig stor  
bevægelsesfrihed og en bekvem mulighed for gennemgang til passagersiden.

Altid klar med det rigtige svar. Arocs førerhuse.
Med i alt 18 varianter findes der blandt de otte førerhuse til den ny Arocs altid ét, som lever op til dine krav i forbindelse 
med entreprenørkørsel. Deres robuste konstruktion, deres høje funktionalitet og deres markante, kraftfulde design 
understreger den høje anvendelsesorientering i Arocs, når det gælder hver eneste detalje.
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M-førerhusene CompactSpace med en bredde på 
2300 mm. Til specialopgaver eller transportopgaver kan  
M-førerhuset CompactSpace fås med sænket tag i en  
bredde på 2300 mm og en motortunnelhøjde på 170 mm  
eller 320 mm.

L-førerhusene ClassicSpace og StreamSpace med en 
bredde på 2300 mm. De har rigtigt gode pladsforhold og 
opbevaringsmuligheder og er udstyret med en komfortseng, 
som er 2000 mm lang og 750 mm bred. De to førerhuse er 
velegnede til kørsel, som strækker sig over mere end én 
dag. De kan leveres med en 170 mm eller 320 mm høj motor-
tunnel eller med et plant gulv.

L-førerhusene StreamSpace og BigSpace med en bredde 
på 2500 mm. De 2500 mm brede L-førerhuse StreamSpace 
og BigSpace er især velegnede til kørsel på veje og til komfort-
orienteret anvendelse med hyppige overnatninger. Begge  
førerhuse udmærker sig ved særdeles rummelige pladsforhold 
og en høj opholdskomfort. Bl.a. i form af den 2200 mm lange 
og 750 mm brede komfortseng forneden samt en lang række 
opbevaringsmuligheder under komfortsengen og over  
forruden.

1) Standard til førerhuse med motortunnelhøjde på 320 mm.
2) Fås også med sænket tag.
3) Fås også med sænket tag ved motortunnel 170 og 320 mm.
4) Drøft kombinationsmulighederne med din Mercedes-Benz forhandler.
5) Ekstraudstyr i forbindelse med 2300 mm brede L-førerhuse.

Fordele kort og godt.

 – Ni førerhuse for maksimal anvendelses-
orientering til entreprenøropgaver4)

 – To førerhusbredder: 2300 mm og 2500 mm
 – Tre førerhuslængder: S-førerhuse: 1700 mm, 

M-førerhuse: 2000 mm, L-førerhuse: 2300 mm
 – Motortunnel ved 2300 mm brede førerhuse  

i to forskellige højder: 170 mm og 320 mm
 – Plant gulv i forbindelse med 2500 mm brede 

førerhuse5)

 – Ståhøjde op til 1,99 m

Førerhusvarianter

Bredde: 2300 mm Bredde: 2500 mm

Motortunnel
– 320 mm
– 170 mm

ClassicSpace ClassicSpace2)

Motortunnel
– 320 mm
– 170 mm

ClassicSpace3)

Motortunnel
– 320 mm
– 170 mm 

Plant gulv

StreamSpace

Motortunnel
– 320 mm
– 170 mm 

Plant gulv

StreamSpace

Plant gulv

BigSpace

Plant gulv

S-førerhus M-førerhus L-førerhus

Syv førerhuse. Fra S-førerhuset ClassicSpace til L-førerhuset BigSpace – blandt førerhusene til Arocs findes altid den rigtige version til at løse enhver entreprenøropgave. 
Med tre forskellige længder og to bredder samt et plads- og opbevaringskoncept, som er tilpasset i forhold til anvendelsesformålet, kan du løse dine arbejdsopgaver 
praksisorienteret og under den bedst mulige komfort.

CompactSpace

Motortunne
– 320 mm
– 170 mm
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Sæder. Alle sæder har en overbevisende høj siddekomfort. 
Betjeningselementerne er placeret intuitivt, sædepuden er 
meget bred og indstillingsområdet meget stort: Op til 250 mm 
i længderetningen, og op til 120 mm i højden.

Affjedret førersæde, standard. Det luftaffjedrede sæde 
sørger for en høj siddekomfort, har mange indstillingsmulig-
heder og er betrukket med fladvævet stof.

Klimasæde1). Det luftaffjedrede, klimatiserede førersæde1) 
sørger for et behageligt siddeklima og masser af komfort. 
Det bidrager de integrerede armlæn og sædevarmen også til.

Radio-navigationssystem Bluetooth®1). Systemet er udstyret med et 17,4 cm 
farvedisplay, Bluetooth® og komfortudførelse og lader intet tilbage at ønske med 
hensyn til førerstøtte og underholdning.

Radioer. Til at sørge for underholdningen er Arocs udstyret 
med en radio, som kan betjenes via multifunktionsrattet. 
Som ekstraudstyr er det muligt at vælge en cd-radio eller en 
cd-radio med Bluetooth-grænseflade. Til førerhuse med 
plant gulv fås desuden et soundsystem med otte højttalere 
inklusive subwoofer, der kan tilfredsstille chauffører selv 
med meget høje krav.

Komfortsæde1). Det luftaffjedrede sæde kan indstilles individuelt og sørger for rigtigt gode ergonomiske betingelser og en høj grad af komfort. Den integrerede  
sædevarmefunktion bidrager yderligere hertil. Komfortsædet har pneumatisk højdejustering, hældnings- og dybdeindstilling af sædepuden samt integreret nakkestøtte 
og integreret, højdejustérbar 3-punkts automatsele. 

Massagefunktion til førersæde1). Massagefunktionen forebygger spændinger 
hos chaufføren. Derved holder han sig længere i form.
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Sædebetjeningselementer. De bekvemme sæder til Arocs har utallige indstillings- 
og betjeningsmuligheder: Alle betjeningselementer er placeret ergonomisk og 
særdeles overskueligt.

Restvarmeudnyttelse. Restvarmeudnyttelsen2) 3) sørger i  
op til to timer efter afbrydelse af motoren for en behagelig 
temperatur i førerhuset og bidrager dermed til at spare 
brændstof.

Ekstra varmtvandssystem til førerhus og/eller motor1). 
Det ekstra varmesystem giver tilstrækkelig varme til komfor-
tabel overnatning i førerhuset. Og inden kørslen påbegyndes  
er ruderne fri for is, hvilket bidrager betydeligt til sikkerheden. 

1) Ekstraudstyr.
2) Standard til L-førerhuse, ellers ekstraudstyr.
3) Fås kun i forbindelse med klimaanlæg, klimaautomatik eller OM936 ved træk 

på alle hjul.

Klimaautomatik1). Systemet tilpasser automatisk luftmængde, luftfordeling og 
temperatur til omgivelsesbetingelserne og giver flere komfortfunktioner.

Varme- og klimaanlæg2). Systemet udmærker sig ved spontan respons og giver mulighed for ventilation uden træk.
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Opbevaringsmuligheder og opbevaringsrum. Det individuelle 
opbevaringskoncept, som kan udvides, bidrager til at holde 
orden og til at gøre håndteringen i forbindelse med entrepre-
nøropgaver lettere og mere effektiv. Chaufføren bevarer altid 
overblikket. Fra det store opbevaringsrum i midterpanelet og 
opbevaringsrummene i cockpittet, på motortunnelen og i 
dørbeklædningen – alle opbevaringsrum er tilpasset i forhold 
til det, de skal rumme. I opbevaringsrummene kan du få 
plads til solbriller, drikkevarer, fragtdokumenter og småting 
som f.eks. kuglepenne. Alle opbevaringsrum er placeret på 
en ergonomisk måde, så de er nemme at nå fra førerarbejds-
pladsen. Det gælder også kop- og flaskeholderen. Desuden 
sørger en skuffe for mere opbevaringsplads ved førerhuse med 
plant gulv1). 

M-førerhus ClassicSpace – udstyr. I de to opbevaringsrum, som er placeret bag sæderne og forsynet med låg, er der masser af plads til alt det, man ikke kan undvære  
i forbindelse med entreprenørkørsel. Særlige fordele: Der er også adgang til opbevaringsrummet i førersiden udefra. Desuden er der f.eks. yderligere opbevaringsmuligheder  
i opbevaringsrummene i højre og venstre sidevæg. På motortunnelen kan der monteres et midtersæde til en ekstra forsædepassager2) eller praktiske opbevaringsrum2).

Opbevaringsrum i dørene. I de åbne opbevaringsrum i dørene er der integreret 
en flaskeholder til 1,5 l-flasker. Så er drikkevarerne beskyttet mod direkte sollys, 
og de holder sig friske i længere tid.

Opbevaringsrum højt2). Med en volumen på 15 l giver det plads til dagligdags  
ting og sikrer dermed bedre orden i førerhuset. Desuden giver det sikker opstigning 
til den øverste seng.

Parkeringsklimaanlæg2). Systemet kan luftkonditionere  
førerhuset i op til otte timer. Det sparer brændstof og er 
støjsvagt, fordi motoren ikke behøver at gå i tomgang.

Øvrigt udstyr. For større komfort er det muligt at vælge 
mange andre former for udstyr som f.eks. et køleskab med 
en volumen på 25 l2) 3) eller et midtersæde til en ekstra  
forsædepassager2). Eller du kan udstyre din lastbil med et 
klapbord2) integreret i instrumentpanelet i passagersiden,  
et bagagenet til førerhusets bagvæg2) og en cd-boks med 
plads til op til 6 cd’er2).
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1) Fås med en skuffe som standard og med to skuffer som ekstraudstyr.
2) Ekstraudstyr.
3) Volumen på 36 l i lastbiler med plant gulv.
4) Standard i forbindelse med betonblandere, tippeladskøretøjer og køretøjer 

med træk på alle hjul.
5) Standard i L-førerhuse.
6) Aktivering af førerhus og motor ikke i forbindelse med motortunnel 320 mm.
7) Kun til L-førerhuse.

Fordele kort og godt.

 – Høj køre- og arbejdskomfort på grund af den 
ergonomisk udformede førerarbejdsplads

 – Behagelige sæder med ekstra stort siddeareal 
og indstillingsområde

 – Multifunktionsrat med intuitiv betjening og 
stort indstillingsområde

 – Let aflæseligt kombiinstrument med en 10,4 cm 
stor TFT-farveskærm og ekstra indikatorer

 – Luftreguleret varme- og klimaanlæg med 
spontan respons

 – Klimaautomatik2), innovativ restvarmeudnyt-
telse5), ekstra varmtvandssystem til motor 
og/eller førerhus2) 6), parkeringsklimaanlæg7)

 – Radio med USB- og Aux/In-stik, cd-radio2),  
cd-radio med Bluetooth®-forbindelse2)

 – Nyt omfattende opbevaringskoncept, der  
kan udvides individuelt, med mange praktiske  
opbevaringsrum

Trykluftpistol. Trykluftpistolen med spiralslange er praktisk i forbindelse med 
rengøring af førerhuset4).

Klapbord. Det integrerede klapbord2) i instrumentpanelet i passagersiden gør 
det mere komfortabelt at afvikle papirarbejde og at spise. Det er forsynet med 
en rengøringsvenlig overflade og kan hurtigt klappes ud og ind igen.

Opholdskomfort i L-førerhuset BigSpace. Det 2500 mm brede L-førerhus BigSpace til anvendelse på almindelige veje med hyppige overnatninger er udstyret med en 
2200 mm lang og 750 mm bred komfortseng. Opbevaringsrummene herunder, som er tilgængelige både inde- og udefra, kan også rumme store pladskrævende ting. 
Hvis man ønsker at inddele rummene, er det muligt at bestille to opbevaringsskåle, som kan forskydes og tages ud.
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Motorer med en overflod af kræfter –  
og mådehold i forbruget.
Bag de igangsætningsvillige, robuste motorer til Arocs ligger mere end 110 års konstruktiv erfaring og avanceret samt 
effektiv Euro VI-teknologi. Og frem for alt netop de kræfter, som du har behov for hver eneste dag i forbindelse med de 
krævende arbejdsbetingelser i entreprenørbranchen.

18 motorydelsestrin. De særdeles langtidsholdbare 6-cylind-
rede rækkemotorer til Arocs lever uden undtagelse op til alle 
ydelseskrav i forbindelse med entreprenørkørsel. For optimal 
anvendelsesorientering er det muligt at vælge imellem de øko-
nomiske motorer i de fire slagvolumenklasser 7,7-liters, 
10,7-liters, 12,8-liters og 15,6-liters. Hvis du ønsker en yder-
ligere reduktion af forbruget, er 2. generation af 10,7-liters 
motoren OM 470 og 12,8-liters motoren OM 471 til rådighed, 
der sparer op til 3 % brændstof i forhold til den tidligere  
model. De mange ydelsesvarianter af Arocs-motorerne starter 
ved 175 kW (238 hk) og et drejningsmoment på 1000 Nm 
og går videre over 18 forskellige trin til den absolutte topmotor, 
som med sine 460 kW (625 hk) og et drejningsmoment på 
hele 3000 Nm er den mest ydelsesstærke og kraftfulde løsning 
på alle udfordrende opgaver i entreprenørbranchen.

Euro VI-motorer. Alle Arocs motorer har et overbevisende 
lavt forbrug og lave emissionsværdier. Det udelukker dog ikke 
mange kræfter og en spontan kraftudfoldelse. Tværtimod. 
Motorens karakteristik genererer høje kræfter, som stilles til 
rådighed på det tidligst mulige tidspunkt. Allerede i det 

Indsprøjtningssystemet X-Pulse1). Motorerne til Arocs udnytter brændstoffet bedre. Det skyldes blandt andet den videreudviklede motorstyring og det innovative 
common rail-system med X-Pulse trykforstærkning, som fører brændstoffet ind i forbrændingskammeret med et indsprøjtningstryk på op til 2100 bar. Resultatet er  
en særdeles homogen brændstof-luft-blanding og en usædvanligt effektiv forbrænding. Og dermed også flere kræfter med et samtidigt særdeles lavt forbrug.



31Arocs 18–41 ton | Motorer

lave omdrejningsområde er der et højere drejningsmoment  
til rådighed, så det er lettere at sætte i gang også under stor 
belastning. 

Øvrige egenskaber. Hældningssensoren er en fordel, når 
det gælder anvendelsesorienteringen. Den registrerer kørsel 
på hældninger og forhindrer opgearing. Det brede drejnings-
momentområde gør det muligt at holde gearet i længere tid 
under kørsel i terræn. Det giver et mindre gearskiftebehov, 
reducerer trækkraftafbrydelserne og aflaster herved også 
koblingen og gearkassen.

Motorbremse. Bremsesystemet, som kan aktiveres i tre trin 
med en bremseydelse på op til 350 kW mindsker drifts-
bremsens slid og øger samtidig sikkerheden og kontrollen 
over lastbilen. 

High Performance Engine Brake2). For endnu mere sikker-
hed fås en slidfri konstantbremse med tre trin og en  
bremseydelse på op til 475 kW3). Bremsesystemet, som kan 
aktiveres i tre trin reducerer sliddet på driftsbremsen og 
øger samtidig sikkerheden og kontrollen over lastbilen. Den 
slidfri motorbremse med tre trin kan aktiveres under med-

Mere drejningsmoment. 2. generation af OM 471 stiller allerede i et lavere 
omdrejningsområde et højere drejningsmoment til rådighed i forhold til den 
tidligere model. Konkret betyder det: Der er mere kraft til rådighed tidligere.  
Og det samtidig med, at forbruget er reduceret.

Høj motorbremseeffekt. For at opnå høj sikkerhed og mindsket slid på drifts-
bremsen stiller High Performance Engine Brake2) en enorm bremsekraft til rådighed. 
Alt efter motorvariant op til 475 kW.

1) X-Pulse fås ikke til motorer i slagvolumenklassen på 7,7 liter. 
2) Standard i forbindelse med sekundær vandretarder.
3) Afhænger af motorvarianten.

løbskørsel via betjeningsarmen på ratstammen, hvis motor-
omdrejningstallet er over 1000 o/min, og ABS ikke er ved  
at regulere. I trin 1 dekomprimerer motorbremsen cylinder 
1 til 3, i trin 2 cylinder 1 til 6, i trin 3 cylinder 1 til 6 samt 
desuden AGR-ventilstyringen.

Fordele kort og godt.

 – Robuste, trækstærke 6-cylindrede rækkemotorer 
med et reduceret brændstofforbrug

 – Fire slagvolumenklasser med totalt  
18 ydelsestrin fra 175 kW (238 hk) til  
460 kW (625 hk)

 – Spontan kraftudfoldelse takket være et  
højt drejningsmoment også i det lave  
omdrejningsområde

 – Et bredt drejningsmomentområde mindsker 
gearskiftebehovet og aflaster kobling samt 
gearkasse

 – Ydelsesoptimeret motorbremse for større  
sikkerhed

 – Motorbremsen High Performance Engine  
Brake2) med en bremseeffekt på op til 475 kW

OM 470
OM 471
OM 473

OM 471 (330 kW)
OM 471 (330 kW) 2. generation
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Mercedes PowerShift 3. Mærkbar dynamik, nem håndtering 
og lavt forbrug: Gearskifteautomatikken giver præcist valg  
af gear, korte skiftetider, høj kørekomfort og optimal økonomi. 
Mercedes PowerShift er nem at betjene via den højre be-
tjeningsarm på ratstammen. Sammenlignet med Mercedes 
PowerShift 2 er skiftetiderne reduceret med op til 20 % og 
sammenlignet med Telligent® gearskifteautomatikken sågar 
med op til 50 %. Med det nøjagtige gearskiftesensorsystem 
sørger Mercedes PowerShift 3 for at tilpasse gearvalget til 
en af de aktuelle køre- og lastsituationer. Medløbskørsels-
funktionen med integreret manøvreringstilstand giver mulighed 
for nem igangsætning og præcisionsmanøvrering. Desuden 
findes der forskellige køreprogrammer og ekstra funktioner, 
som gør entreprenørkørsel nemmere.

Ekstra funktioner. Ved Mercedes PowerShift 3 sørger ekstra 
funktioner som direkte gearskifte fra 1 til R samt bakgear 
med hurtig udveksling for problemfri manøvrering. Igangsæt-
ningen er meget komfortabel takket være krybefunktionen.

Gearkasser til ethvert anvendelsesformål. Gearkassen har et overbevisende 
hurtigt gearskifte. De særdeles gode pladsforhold gør det desuden muligt at 
anvende brede tandhjul. Det giver mulighed for at overføre høje drejningsmomenter. 

Frirokkefunktion. Frirokkefunktionen aktiveres ved at trykke på en knap. Ved en 
vekslen mellem hhv. hurtig betjening og ved at slippe speederpedalen begynder 
lastbilen at rokke sig fri. Med denne funktion kan lastbilen køres fri uden hjælp, 
hvis den er kørt fast på et vanskeligt underlag.

Sætter kræfterne ind mere optimalt.  
Mercedes PowerShift 3.
Arocs leveres med den videreudviklede gearskifteautomatik Mercedes PowerShift 3. Kort sagt:  
En garant for høj kørekomfort, et præcist gearskifte, en effektiv kraftoverførsel og bedre håndtering.
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Arocs køreprogrammer. Afhængigt af anvendelsesformålet 
kan man vælge mellem køreprogrammerne „offroad“ eller 
„power“. De har begge tre kørefunktioner, så de kan mestre 
individuelle køresituationer på en suveræn måde1).

Køreprogram offroad. Det omfatter kørefunktionerne  
„offroad“, „standard“ og „manuel“, hvor „offroad“ er  
konstrueret til kørsel i terræn og understøtter en meget 
kraftbetonet køremåde blot ved tryk på en knap.

Køreprogram power. Det omfatter kørefunktionerne „power“, 
„standard“ og „manuel“. „power“ er beregnet til brug under 
langturskørsel og understøtter et meget dynamisk kørestil, om 
nødvendigt.

Turboretarderkobling2). Den slidfri turboretarderkobling kombi-
nerer funktionerne fra en hydrodynamisk igangsætningskob-
ling og en primærretarder i én komponent. Primærretarderen 
yder allerede ved lave hastigheder en bremseeffekt på op til 
720 kW, kan doseres fintfølende i 5 trin med betjeningsarmen 
på ratstammen og reducerer sliddet på bremserne. Den  
er konstrueret til ekstreme belastninger og er nøje afstemt  
i forhold til Mercedes PowerShift 3 og den elektroniske  
motorstyring. Det giver høj kørekomfort og sænker brænd-
stofforbruget i forhold til konventionelle retarderløsninger.

Turboretarderkobling2). Den sørger altid for afstemt og slidfri igangsætning  
og manøvrering med maksimal trækkraft og høje bremsemomenter, selv ved lave 
hastigheder.

1) Det standardmæssige køreprogram afhænger af den valgte typeserie.  
I lastbiler med køreprogrammet „power“ som standard er det muligt at  
tilvælge køreprogrammet „offroad“ som ekstraudstyr.

2) Ekstraudstyr.

Fordele kort og godt.

 – Gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3 
med seks anvendelsesorienterede gearkasse-
varianter, med 8, 12 og 16 gear

 – Komfortabel betjening ved hjælp af  
betjeningsarm på højre side af ratstammen

 – Kortere skiftetider, bedre performance  
i terræn og på almindelige veje

 – Registrering af medløbskørsel, når der  
køres nedad

 – Kørefunktioner og ekstrafunktioner,  
der kan aktiveres

 – Krybefunktion med integreret manøvrerings-
funktion for enkel igangsætning og præcis 
manøvrering

 – Frirokkefunktion
 – Hurtig bakkørsel
 – To individuelle køreprogrammer „offroad“ eller 

„power“ til alle anvendelsesformål1)

 – Turboretarderkobling2) til ekstreme belastninger
 – Manuelt dobbelt-H-gearskifte2) med pneumatisk 

gearskiftestøtte til en 9- eller tre 16-trins 
gearkasser

Gearindikator. I kombiinstrumentet vises kørefunktionen og det valgte geartrin  
i gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3 permanent. Dette er især en 
fordel, hvis man ønsker at påvirke gearvalget manuelt.
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Kraftoverførsel. Arocs forvandler høj ydelse til et højt drej-
ningsmoment, som overføres næsten uden tab til underlaget 
på grund af den optimale afstemning mellem alle drivline- og 
chassiskomponenter. Her hjælper differentialspærrerne, som 
kan tilkobles i trin, og antiblokeringssystemet, der kan  
frakobles, og som blandt andet sørger for større sikkerhed 
i forbindelse med kørsel nedad i terræn.

Elektronisk bremsesystem. For større sikkerhed styres de 
komplekse bremse- og traktionsfunktioner i hele vogntoget 
via det elektroniske bremsesystem med antiblokeringssystem 
og antispinregulering. Systemet er baseret på et pneumatisk 
drevet trykluftbremsesystem med 2 kredse og et konstant tryk 
på 10 bar, som overlappes af bremsereguleringen. ABS, ASR 
og konstantbremsefunktionen er integreret.

Træk på alle hjul. For at opnå fremragende traktion tilbydes 
der to varianter med træk på alle hjul: Det permanente træk  
på alle hjul med terrængear og træk på alle hjul med til- og  
frakoblingsmulighed. Til overvejende anvendelse i vanskeligt 
terræn, hvor der stilles høje krav, f.eks. ved igangsætning  
på stigninger i forbindelse med et løst underlag, er Arocs  
udstyret med permanent træk på alle hjul. Når der stilles høje 
krav til nyttelasten og et lavt forbrug, er det muligt at vælge 
træk på alle hjul, der kan til- og frakobles.

Hydraulic Auxiliary Drive1). Til anvendelse på almindelige 
veje med spontant høje traktionsbehov findes Hydraulic 
Auxiliary Drive. Som ekstra vedligeholdelsesfri traktionshjælp 
aktiveres Hydraulic Auxiliary Drive altid, i situationer hvor 
drivakslen er tæt på at miste vejgrebet. Ved igangsætning 
med et hydraulisk tryk på op til 450 bar overfører systemet 
via hjulnavsmotorerne ekstra ydelse til forakslen. Derefter regu-
leres trykket trinløst afhængigt af den pågældende situation.

Hydraulic Auxiliary Drive1). Igangsætningshjælpen er velegnet til alle opgaver, 
som kræver maksimal kortvarig traktion, men hvor det ikke er muligt at undvære 
en høj nyttelast og en optimal drivline.

Bedre traktion. Også i komplicerede situationer.
Kraften hjælper ikke noget, hvis man ikke kan få den ned på jorden. Derfor er det ikke kun alle drivlinekomponenter i Arocs, 
der er konstrueret med en optimal kraftoverførsel for øje, men også den bærende konstruktion og chassiset.
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Optimeret konstruktion for optimal kraftoverførsel. Affjed-
rings- og rammekonstruktionen sørger for altid at styre den 
forhåndenværende kraft i den rigtige retning. Ujævn heder 
i underlaget udlignes i videst mulige omfang. Det præcise, 
direkte styretøj gør det nemt at manøvrere lastbilen. Der fin-
des to forskellige rammer at vælge imellem til de forskellige 
traktionsbehov i Arocs og afhængigt af anvendel sesformålet. 
Den ene ramme tilbydes med en smal chassisrammebredde. 
Den fleksible konstruktion i forbindelse med stålaffjedring 
giver den bedst mulige traktion ude på byggepladserne. Den 
anden ramme har en smal chassisrammebredde. Med luftaf-
fjedringen til vejkøretøjer opnås der optimal kraftoverførsel 
og fremragende køreegenskaber.

Længde- og tværspærrer. Afhængig af biltype er diverse differentialespærrer  
til rådighed. De betjenes via en kontakt og i rækkefølgen: Længdespærring, 
spærring af de trukne bagaksler og i givet fald spærring af de trukne foraksler.

ABS, kan frakobles2). Antiblokeringssystemet, der kan frakobles, øger sikkerheden 
i forbindelse med vanskelig terrænkørsel – fordi der ved blokeringen af hjulene 
opbygges en kile af blødt underlagsmateriale, som forkorter bremselængden.

Fleksibel ramme. Til entreprenørkørsel er Arocs udstyret med den smalle og 
særdeles fleksible ramme. Således overføres den høje kraft til underlaget uden 
tab også i ujævnt terræn.

Fordele kort og godt.

 – Næsten tabsfri kraftoverførsel i drivlinen  
på grund af en perfekt afstemning af alle 
komponenter

 – Differentialespærrer, der kan tilkobles i trin, og 
ABS med frakoblingsmulighed i lastbiler med 
træk på alle hjul

 – Elektronisk bremsesystem med integreret  
konstantbremsefunktion, tromle- og/eller  
skivebremser, tilbagerulningsspærre

 – To forskellige, anvendelsesorienterede 
drivvarianter

 – Hydraulic Auxiliary Drive1) til  kortvarig maksimal 
traktion ved høj nyttelast

 – Forbrugsoptimerede enkeltudvekslede aksler 
til anvendelse på almindelige veje

 – Præcis kraftoverførsel med en ny affjedrings- 
og rammekonstruktion med to forskellige  
rammedimensioner: En version med stålaffjed-
ring til terrænkørsel, og en middelstiv version  
for gode køreegenskaber på almindelige veje

 – Præcist, direkte og letgående styretøj
 – Robuste aksler med navreduktion til  

terrænkørsel

1) Fås som ekstraudstyr til 2-og 3-akslede køretøjer med luftaffjedret bagaksel.
2) Standard i forbindelse med træk på alle hjul.
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Affjedringsvarianter. Uanset om din Arocs er udstyret med 
en robust stålaffjedring eller med en kombineret stål- og 
luftaffjedring, så kan du altid finde den rigtige løsning til dit 
specifikke anvendelsesformål. En ekstra god bæreevne og 
høj affjedringskomfort i forbindelse med entreprenørkørsel 
sikres med den robuste og langtidsholdbare stålaffjedring. 
Med de vægtoptimerede parabelfjederpakker og præcist af-
stemte støddæmpere og stabilisatorer er du optimalt for-
beredt på alt. For- og bagfjedrene er afhængigt af den valgte 
totalvægt udstyret med 2-, 3- eller 4-blads fjederpakker. Til 
bagakslen fås desuden 5-blads fjederpakken. Og til ekstreme 
anvendelsesformål er hårdere affjedringsvarianter samt for-
stærkede stabilisatorer og fjederbukke til rådighed. Arocs til 
kørsel på almindelige veje er udstyret med stålaffjedring på 
forakslen og luftaffjedring på bagakslen. I forbindelse med den 
brede ramme sørger den nye 4-bælgs luftaffjedring for at  
få lastbilen til at ligge utroligt godt på vejen og for en meget 
høj kørekomfort. Mindre støjudvikling, skånsom transport  
af lasten og nemmere læsning i forbindelse med sættevogns-
trækkere og ladvogne er yderligere fordele. Luftaffjedringen 
kan også dimensioneres til større lastværdier1).

Arocs har mange styrker.  
Den giver eksempelvis aldrig efter.
Belastningsevnen og de robuste egenskaber er en del af standardudstyret i Arocs. I hele konstruktionen. I alle materialer.  
Og i forbindelse med rammen, chassiset og affjedringen.

Luftaffjedring. Hvis din Arocs hovedsagelig anvendes til kørsel på almindelige 
veje, udstyres den med en luftaffjedret enkeltudvekslet bagaksel. På den måde 
formår Arocs at kombinere fordele som eksempelvis god køredynamik og høj  
kørekomfort. 

Stålaffjedring. Stålaffjedringen i Arocs er suveræn i alle situationer med sin  
robuste, solide konstruktion og sin høje belastnings- samt bæreevne. 
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To anvendelsesorienterede rammer. Ved primær anvendelse 
til entreprenør- og terrænkørsel monteres den smalle ramme 
med en bredde på 744 mm og en længdevangetykkelse på 8 
eller 9 mm i koldformet højstyrke-finkornsstål. Det sikrer en 
høj belastningsevne og fleksibilitet selv under meget vanskelige 
betingelser. Til Arocs, der overvejende kører på vejen, sørger 
den 90 mm bredere ramme på 834 mm, der har en mere stiv 
konstruktion og en rammetykkelse på 7 mm eller 8 mm for  
en særlig god kombination af egenskaber som køredynamik, 
krængnings- og bæreevne.

1) Ekstraudstyr.
2) Kan også leveres med en større bæreevne.

Fordele kort og godt.

 – Robust og langtidsholdbar stålaffjedring for  
en høj bære- og belastningsevne i forbindelse 
med tung entreprenørkørsel

 – 4-bælgs luftaffjedring for en optimeret  
køre dynamik og kørekomfort ved hovedsagelig  
anvendelse på almindelige veje2)

 – To forskellige, anvendelsesorienterede  
rammer til byggepladser/terrænkørsel samt  
til almindelige veje med forskellige chassis-
rammebredder på 744 mm og 834 mm samt 
tre længdevangetykkelser på 7 mm, 8 mm  
og 9 mm

 – 8x6- og 8x8-lastbiler med akseltrykudligning 
for mindre slid og bedre håndtering i terræn

Rammer til enhver form for anvendelse. Entreprenørkørsel og kørsel på almindelige veje er to forskellige ting, som kræver forskellige rammeegenskaber. Derfor har 
vi udviklet to rammer til Arocs. En version med en smal chassisrammebredde på 744 mm, som imponerer i ekstremt terræn med sin fleksibilitet og stabilitet. Og en 
anden version med en bred chassisrammebredde på 834 mm, der kan udfolde sine talenter uden begrænsninger ved kørsel på almindelige veje, men samtidig også 
har imponerende egenskaber i let terræn.

Akseltrykudligning. Akseltrykudligningen mellem forakslerne forhindrer  
i forbindelse med 8x6- og 8x8-lastbiler skader som følge af overbelastning.

834 mm 744 mm
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Forlænget levetid. For at imødekomme de høje krav, der 
stilles i forbindelse med arbejdsopgaver i entreprenørbranchen, 
er der fra start til slut anvendt følgende meget strenge stan-
dard i forbindelse med udviklingen og konstruktionen af Arocs: 
Det skal fungere i praksis. Alle drivlinekomponenter til Arocs 
udmærker sig ved en særdeles robust og langtidsholdbar kon-
struktion, en høj pålidelighed og en længere levetid.

Motorer De 6-cylindrede rækkemotorer har en imponerende 
robust konstruktion. Til at sørge for den høje belastnings-
evne er der monteret stålstempler i én del, forstærkede plejl-
stænger og lejer samt en stift dimensioneret motorblok. Den 
bredere drejningsmomentkurve mindsker gearskiftebehovet 
og aflaster herved også kobling og gearkasse.

Kobling. Koblingerne er udstyret med en overbelastnings-
beskyttelse med advarselssystem og muliggør overførsel  
af drejningsmomenter på op til 3000 Nm. Den slidfri turbo-
retarderkobling1) giver en maksimal belastningsevne i for-
bindelse med igangsætning og manøvrering med en ekstremt 
høj vogntogsvægt og høje drejningsmomenter. Desuden  
fungerer den som retarder og giver dermed bedre sikkerhed. 

Gearkasse. For at opnå en høj belastningsevne, når det 
gælder gearkassen og gearskiftet, er der blandt andet anvendt 
keramiske printplader i gearkassestyringen, som er kende-
tegnet ved en høj temperatur- og vibrationsbestandighed. 
Gearoliekøleren reducerer den termiske belastning og  
øger dermed belastningsevnen i forbindelse med den daglige 
anvendelse.

Aksler. I terræn, på byggepladsen eller på almindelige veje – 
akslerne i Arocs imponerer under alle former for anvendelse. 
På byggepladser viser akslen med navreduktion og et akseltryk 
på op til 16 t sit værd. Til kørsel på almindelige veje udstyres 
Arocs med enkeltudvekslede drivaksler, som er konstrueret til 
et akseltryk på op til 13 t.

Motorer med en lang levetid. Motorerne til Arocs vækker ikke alene begejstring på 
grund af den høje ydelse, men også på grund af deres robuste og langtidsholdbare 
konstruktion.

Kraftige led, stærk kæde.
Fra motorer til aksler – alle drivlinekomponenter i Arocs er udviklet med den maksimale ydelse for øje.  
Også når det gælder belastningsevnen. 



39Arocs 18–41 ton | Belastningsevne drivline

Altid fuld bremsekraft. Stor belastningsevne og sikkerhed: Afhængigt af  
anvendelsen sørger tromlebremserne, en kombination af skive- og tromlebremser 
eller skivebremserne i Arocs for kortere bremselængder.

Bagaksel, kronhjul 440, enkelt udveksling, 13,0 t. Bagakslen er vægtoptimeret 
og udført i smedet stål med 440 mm kronhjul. Den monteres i luftaffjedrede  
3-akslede køretøjer op til 80 t samlet vogntogsvægt og fra 2200 Nm motormoment.

Bagaksel, kronhjul 390, enkelt udveksling, 10,0 t. Bagakslen er vægtoptimeret og udført i smedet stål med 390 mm kronhjul. Den monteres i luftaffjedrede 3- og 
4-akslede køretøjer op til 44 t samlet vogntogsvægt og fra 2100 Nm motormoment. Den har en enkel udveksling. Den enkeltudvekslede fortanding sørger for en stabil 
motorgang med et minimalt friktionstab. Drivakslerne er lejret vedligeholdelsesfrit via kompaktlejer, også drevlejerne er vedligeholdelsesfri.

Fordele kort og godt.

 – 6-cylindrede rækkemotorer med en særligt  
robust konstruktion og øget levetid

 – En bred drejningsmomentkurve mindsker 
gearskiftebehovet og aflaster kobling samt 
gearkasse

 – Koblinger til drejningsmomenter på op til 
3000 Nm

 – Turboretarderkobling1) til slidfri igangsætning, 
manøvrering og slidfri opbremsning ved vogntog 
med en høj vægt og høje drejningsmomenter

 – Gearkasse og gearskifte med øget  
aggregatlevetid

 – Robuste aksler med navreduktion og en  
bæreevne på op til 16 t til terrænanvendelse

 – Vægtoptimerede, brændstofbesparende  
enkeltudvekslede drivaksler med et maksimalt 
akseltryk på 13 t

 – Tromle- og/eller skivebremser, der tåler  
høj belastning og er optimeret til anvendelse  
i terræn og på vej

1) Ekstraudstyr.
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Bare bedre.
Frihøjden er af afgørende betydning ude på byggepladserne – og her lægger Arocs sig i front som det gode eksempel.

Frihøjde. Forskellige anvendelsesformål kræver forskellige 
frihøjder. Om det er sættevognstrækkere, ladvogne, beton-
blandere eller tippeladskøretøjer – Arocs lever op til praktisk 
talt alle krav. Alle Arocs er som udgangspunkt udstyret med 
en højere ramme og dermed en større frihøjde. Således har 
tippeladskøretøjerne med træk på alle hjul en imponerende 
frihøjde, selv når der er tale om vanskeligt terræn. Arocs sætte-
vognstrækkere har en passende grundhøjde, så det er muligt  
at køre ind og ud fra byggepladser uden at få skader. Og for 
en optimeret hældningsvinkel har Arocs kortere ramme-
overhæng. Et væsentligt bidrag til den store frihøjde i Arocs 
yder også forskelligt forkrøppede for- og bagaksler, som  
fås i anvendelsesorienterede varianter.

Frihøjde sættevognstrækkere. Takket være den højere ramme i forhold til sammenlignelige sættevognstrækkere til langturskørsel er Arocs også særligt forberedt  
til anvendelse i entreprenørbranchen som luftaffjedret version til almindelige veje. Specielt i forbindelse med entreprenørkørsel har Arocs sættevognstrækkere også 
korte rammeoverhæng og komponenter med et optimeret tværsnit. Det giver Arocs et særdeles godt forhold mellem tyngdepunkt og frihøjde.

28,5° 25,7°
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Akselforkrøpning. Afhængigt af anvendelsesformålet og 
chassiset findes der forskellige forkrøppede foraksler til Arocs 
med et tilladt forakseltryk på op til 9 t. De særdeles robuste 
aksler med navreduktion sørger også for en stor frihøjde. Det 
er muligt, fordi den primære udveksling sker i de yderste  
planetgear, og pladsbehovet til midterdrevet derfor er mindre.

Optimerede komponenter, optimeret rampevinkel.  
Forskellige udførelser af udstødninger, trykluftforsyninger, 
batterier og tanke med forskellige tanktværsnit skaber en 
god frihøjde mellem akslerne. Det giver også en betydeligt 
bedre rampevinkel. Og det giver Arocs den ekstra frihøjde i 
afgørende situationer, der er så afgørende for problemfri afvik-
ling af arbejdsopgaverne i forbindelse med entreprenørkørsel.

Frihøjde tippeladskøretøj med træk på alle hjul. Stor frihøjde, den bedst mulige rampe- og hældningsvinkel – Arocs tippeladskøretøj med træk på alle hjul har frem 
for alt sine styrker på veje uden fast belægning og derude, hvor kompromisløse terrænegenskaber er en absolut nødvendighed.

Fordele kort og godt.

 – Større rammehøjde for en stor frihøjde
 – Kort rammeoverhæng for den bedst mulige 

hældningsvinkel
 – For- og bagaksler med forskellige akselfor-

krøpninger eller en helt lige aksel muliggør en 
fremragende frihøjde i alle situationer

 – Optimeret rampevinkel (frihøjde mellem  
akslerne) med forskellige udførelser, f.eks. når 
det gælder udstødningen, trykluftforsyningen 
og tankens tværsnit

42°
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Branchespecifikke lastbilskoncepter. Med Arocs bliver  
entreprenørkørsel utroligt effektiv. For i endnu højere  
grad at kunne leve op til dette krav også i forbindelse med 
nyttelastorienteret anvendelse, eksempelvis med tip-
sættevogn og betonblander og under vanskelige betingelser, 
har vi udviklet Arocs Loader og Arocs Grounder.

Arocs Loader. I Arocs Loader er alle vægtbesparelses-
potentialer blevet udnyttet konsekvent. Resultatet er:  
Nytte lastoptimerede 4x2-sættevognstrækkere og 8x4/4-
betonblandere med en tilladt totalvægt på 32 t, som du 
takket være en utroligt lav egenvægt på højst 9250 kg kan 
anvende til levering af 8 m3 færdig beton ad gangen. Det  
betaler sig. Fra dag ét.

Topkræfter til spidsbelastninger.  
Arocs Loader og Arocs Grounder.
For en ekstremt høj lasteevne og ekstreme belastninger. Med Arocs Loader og Arocs Grounder tilbyder vi nu 
specialistkøretøjer til entreprenørbranchen, som overgår forventningerne, der hvor det gælder: Ude på byggepladserne.  
Og hjemme i bogholderiet.

Arocs Grounder. Konstrueret til ekstrem anvendelse under vanskelige betingelser. Med sine utallige tekniske detaljer er den endnu mere robust og udmærker sig  
ved en udpræget høj stabilitet og belastningsevne. Det betaler sig. Fra dag ét.
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Loader-koncept. Stål og idéer, der skaber større lasteevne. 
Med Arocs Loader tilbyder Mercedes 4x2-sættevognstrækkere 
og 8x4/4-betonblandere til entreprenørbranchen, som ikke 
kun imponerer med deres robuste konstruktion, men også med 
deres lave forbrug og den ekstremt høje nyttelast. For beton-
blandere har det følgende betydning: På trods af den væsentligt 
mere vægtintensive Euro VI-teknologi er Arocs Loader så  
let, at den med sin kombination af 8x4/4-chassiset og en 
9 m3 tromle uden problemer kan transportere 8 m3 færdig 
beton. Og det betaler sig at kunne transportere mere hver 
eneste gang. Til at sørge for den høje nyttelast er Arocs  
Loader sættevognstrækkere og betonblandere udstyret med 
en lang række tekniske detaljer – eksempelvis den vægt-
reducerede forrude og den brede bagaksel med enkeltdæk. 
For at give dig størst mulig fleksibilitet, når du skal konfi-
gurere din bil, er det også muligt at fravælge visse detaljer.

Optimering af nyttelasten fra fabrikken. Arocs Loader 
8x4/4-betonblander med S-førerhuset ClassicSpace leveres 
til entreprenørbranchen med en 170 mm høj motortunnel, 
en slagvolumen på 7,7 liter og en ydelse på 235 kW (320 hk). 
Af hensyn til den bedst mulige nyttelast er den blandt andet 

udstyret med to specialudviklede, bredere enkeltudvekslede 
bagaksler til enkeltdæk og brede dæk 385/65 R 22,5.  
Foruden vægtfordelen understøtter denne kombination også 
et meget lavt forbrug.

Førerhuse. For større komfort kan Arocs Loader beton-
blandere udstyres med et M-førerhus1). Til Arocs Loader 
sættevognstrækkere fås desuden også 2300 mm brede  
L-førerhuse.

Motorvarianter. Arocs Loader med en slagvolumen på  
7,7 l og en ydelse på 235 kW (320 hk) er speciallastbilen til 
nyttelastorienterede entreprenøropgaver. Til Arocs Loader 
sættevognstrækkere og betonblandere fås desuden Euro VI-
motorer i 10,7-liters slagvolumenklassen med fem forskellige 
ydelsestrin fra 240 kW (320 hk) og op til 335 kW (455 hk).

 

Nyttelastoptimerede dækkoncepter. De to enkeltudvekslede bagaksler, som er 
gjort bredere, og konstrueret til enkeltdæk og brede dæk 385/65 R 22,5 til 
Arocs 8x4/4-betonblandere bidrager foruden nyttelastoptimereringen også til et 
lavere brændstofforbrug.

Letvægter til tunge opgaver. Arocs Loader.
En højere lasteevne giver højere effektivitet. Det sørges der for med Arocs Loader 8x4/4-betonblandere, som kan transportere 
8 m3 beton. Og de nyttelastoptimerede Arocs Loader 4x2-sættevognstrækkere bidrager til en større rentabilitet f.eks.  
i forbindelse med tipsættevogne.
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Vægtbesparelsesalternativer. Arocs Loader har en imponerende lasteevne – fordi mange komponenter og udstyrsdetaljer konsekvent er dimensioneret med  
henblik på at opnå en særdeles lav egenvægt. Fordi vi er klar over, at en høj lasteevne ikke nødvendigvis er et ultimativt krav, kan du også „fravælge“ bestemte 
nyttelastoptimerende elementer – f.eks. til fordel for større komfort eller et mindre forbrug.

Fordele kort og godt.

 – Maksimal lasteevne med anvendelsesorienterede 
lastbilskonfigurationer og vægtreducerende 
foranstaltninger til 8x4/4-betonblandere og 
4x2-sættevognstrækkere

 – Transport af op til 8 m3 færdig beton  
ad gangen

 – Bredere bagaksler med enkeltdæk  
385/65 R 22,5 for maksimal nyttelast  
og et lavt forbrug

 – Visse former for vægtbesparende udstyr  
kan delvist fravælges

 – Seks førerhusvarianter med en bredde  
på 2300 mm at vælge imellem afhængigt  
af motorvarianten

Udstyr, der ikke kan fravælges

Udstyr, der kan fravælges

Vægtoptimeret  
forrude

Lukket højre førerhussidevæg  
i forbindelse med sænket seng,  
forneden (sættevognstrækker)2)

Vægtoptimeret  
bundbelægning

Bortfald af  
motorophængsøjer

Bortfald af tagluge/ 
ventilationsklap

Bortfald af passagersæde

Trykluftbeholder af aluminium

Bortfald af stabilisator på foraksel  
(sættevognstrækker)

Aluminium-
batteriledninger

Batterier 140 Ah med lavt servicebehov

Enkeltudvekslet bagaksel 10 t til  
enkeltdæk med brede dæk  
385/65 R 22,5 (betonblander)

1) Ekstraudstyr.
2) Til sættevognstrækkere med L-førerhus.

Indstigningskonsol i aluminium
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Grounder-konceptet. Med sættevognstrækkere, ladvogne, 
betonblandere og tippeladskøretøjer, som er konstrueret til 
specialanvendelse ligger du komfortabelt i front, også  
når det gælder stabiliteten og belastningsevnen. Den grund-
læggende høje grad af robusthed i Arocs Grounder opnås 
med den ekstremt stabile ramme af koldformet højstyrke-
finkornsstål, der har en længdevangetykkelse på 9 mm.

Aksler. For særlig høj stabilitet og god kørekomfort – også i 
ekstremt terræn – er for- og bagakslen på Arocs Grounder 
udstyret med robuste parabelfjedre med flere blade og en hård 
fjederkarakteristik. På bagakslerne er der desuden monteret 
særligt afstemte støddæmpere og stabilisatorer – for at opnå 
en endnu større belastningsevne og mere stabile køreegen-
skaber også ved ensidig belastning. Akslerne er kendetegnet 
ved en høj belastningsevne og en robust konstruktion. For-
rest anvendes en gennemprøvet aksel med et akseltryk på 7,5 t 
og stor frihøjde. Til vanskelige anvendelsesbetingelser tilbydes 
foraksler med et akseltryk på op til 9 t1). Bagakslerne har nav-
reduktion og et akseltryk på op til 16 t1) og udmærker sig ved 
deres ekstremt robuste og langtidsholdbare konstruktion samt 
en stor frihøjde.

Fælge og dæk. Afhængigt af typeserien og anvendelses-
formålet er Arocs udstyret med robuste og langtidsholdbare 
stålfælge eller brede fælge1). De brede fælge fås i forbindelse 
med de robuste dæk med en høj bæreevne, som er obligato-
riske til disse anvendelsesformål. Så er man sikker på at  
holde sig i den rette vognbane, også når der ikke er nogen. 
Arocs Grounder.

Forstærkede bagakselstabilisatorer. For en ekstrem belastningsevne  
kan Arocs Grounder f.eks. udstyres som 8x8/4-trukket tippeladskøretøj på  
2. bagaksel med forstærkede stabilisatorer1).

Bygget til ekstreme anvendelsesformål. Arocs Grounder.
Arocs Grounder er det perfekte valg til arbejdsopgaver, som kræver en særlig høj stabilitet og belastningsevne.  
Med forstærket ramme, forstærket affjedring og forstærket selvtillid.
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Høj belastningsevne. Arocs Gounder til ekstreme anvendelsesbetingelser. Uanset om der er tale om ladvogne, tippeladskøretøjer, betonblandere eller 
sættevognstrækkere – med en Arocs Grounder er man altid optimalt forberedt til at kunne løse vanskelige opgaver. På byggepladser – og alle andre steder,  
hvor vanskelige arbejdsbetingelser kræver det yderste af din lastbil.

Fordele kort og godt.

 – Særligt robuste lastbiler til ekstrem belastning – 
også i krævende terræn

 – Større belastningsevne på grund af forstærkede 
komponenter

 – Ekstremt fleksibel og yderst stabil ramme med 
en længdevangetykkelse på 9 mm

 – Bagakselaffjedring: Parabelfjedre med flere 
blade og en hård fjederkarakteristik, op til 18 t 
lasteevne1)

 – Køretøjer med træk på alle hjul har stabilisatorer 
på 1. og 2. bagaksel1) for øget belastning og 
stabile køreegenskaber

 – Optimale robuste aksler med navreduktion  
og en høj frihøjde samt en nyttelast på 13 t,  
alternativt med 16 t nyttelast1)

 – Robuste, stålfælge med en lang levetid,  
alternativt brede fælge1)

 – Dæk med en særlig stor bæreevne

Fleksibel ramme med en 
tykkelse på 9 mm og en 
ekstrem belastningsevne

Aksel med navreduktion 
op til 16 t bæreevne1)

For- og bagakselaffjedring med parabelfjedre med 
flere blade for en ekstrem belastningsevne

Stabilisatorer til  
1. og 2. bagaksel

1) Ekstraudstyr.





Arocs op til 250 ton

Arocs op til 250 ton. Med Arocs op til 250 ton introduceres 
en bil, som er særligt konstrueret til transport af sær-
ligt tung og stor last. Og desuden: Arocs op til 250 ton sætter 
nye standarder, hvad angår komfort, ydelse og fleksibilitet. 
Når man ser dem første gang, når man sidder i dem under 
kørslen og i pauser – med sine førerhuse tilbyder Arocs  
præcis den arbejds- og opholdskomfort, som er nødvendig  
i forbindelse med tunge transportopgaver. Du kan finde  
flere oplysninger om førerhuset, udstyret og interiøret på 
side 22–29. 

Med de stærke og pålidelige EuroVI-motorer, gearskifte-
automatikken Mercedes PowerShift 3 og f.eks. turboretarder-
koblingen råder den over en stærk og ekstrem belastbar 
drivline, som altid giver præcis den ydelse, der er brug for  
i praksis i sværgodstransporten. 

Og for også at kunne anvende den enorme ydelse på en  
pålidelig måde har vi udstyret Arocs op til 250 ton med en 
særligt robust chassis-, affjedrings- og rammekonstruktion, 
som overfører de tilgængelige kræfter til vejen med præcision, 
selv ved maksimal lastudnyttelse. Detaljerede oplysninger 
om ramme, affjedring og drivline finder du på side 36–39.
 
Den maksimale fleksibilitet og optimale anvendelse er sikret 
med den store variation af udstyr og typeserier, så man kan 
konfigurere den perfekte lastbil til så godt som enhver form 
for opgave.

Motorteknologi. De 6-cylindrede rækkemotorer til Arocs op til 250 ton lever 
optimalt op til alle krav, der stilles til ydelsesværdierne i forbindelse med 
transport af tung last. De udmærker sig ved en høj ydelse samt en langtidsholdbar 
og pålidelig konstruktion. 

Det er ikke svært at transportere tung last.  
Arocs op til 250 ton.
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Arocs op til 250 ton.  
Et overblik over teknikken.

1 Trykluftbeholder1) 
Meget høj luftkapacitet til hyppig anvendelse i forbindelse med nedbremsning af et tungt vogntog

2 Brændstoftank1) 
900 l aluminiumtank for maksimal aktionsradius

3 Kølesystem bagi1) 
Integreret kølesystem for optimal køling, både ved igangsætning og under retarderdrift

4 Euro VI-udstødningssystem

5 Forløbsaksel1) 
8 t luftaffjedret, hydraulisk styring

6 Kobling til tung last bagest1) 
Monteret på trækbom til tung last. Anhængertilslutninger monteret på siden

1) Ekstraudstyr.
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7 Støtteplade til sættevogn1) 
Forebygger beskadigelser på rammen og på endetraversen

8 Sættevognsskammel, 88,9 mm (3,5") og forskydningsanordning1) 
Til individuel indstilling af vogntogets totallængde og optimal aksellastfordeling

9 Opstigning og trinplade1) 
For komfortabel og sikker opstigning  på lastbilens ramme

10 Sidebeklædning med køleluftindtag1) 
For optimal kølelufttilførsel

11 Kobling til tung last foran1) 
Den forstærkede kofanger og trækbom foran er udstyret med  
en kraftig træk/skub-kobling
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Ekstra kølesystem SLT. Det ekstra kølesystem1) sikrer,  
at den tilgængelige motorydelse kan udnyttes uden tidsbe-
grænsning. Desuden sørger det for maksimale anvendel-
sestider for den integrerede retarder. Især når der veksles 
mellem at trække og bremse, ved høje udetemperaturer og  
i stor højde, navnlig ved kørsel på stigninger med høj tonnage, 
sikres ydeevnen af kølesystemet bagi. Systemet er placeret  
i køletårnet bag førerhuset.

Turboretarderkobling1). Den giver mulighed for ekstra  
dynamisk igangsætning og fintfølende manøvrering uden 
tids begrænsning ved lave omdrejningstal og fuldt drej-
ningsmoment. Den slidfri turboretarderkobling kombinerer 
funktionerne fra en hydrodynamisk igangsætningskobling  
og en primærretarder i én komponent.

Konstant høj kraftoverførsel. Sådan som det i praksis 
kræves i forbindelse med transport af tung last.
Høj ydelse alene er ikke nok – den skal leveres på det helt rigtige sted og frem for alt på det rigtige tidspunkt. Det er  
Arocs op til 250 ton i stand til f.eks. med gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3, anvendelsesoptimerede  
køreprogrammer, 16 gear og turboretarderkobling. 
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1) Ekstraudstyr.
2) Alternativ uden merpris.

Mercedes PowerShift 3. I Arocs op til 250 ton anvendes 
gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3 i kombination 
med en turboretarderkobling1) og en optimalt konstrueret 
16-trins klokoblingsgearkasse. Til et præcist gearskifte, som 
er tilpasset den pågældende køresituation, findes det 
passende gearskifteprogram „heavy“. Krybefunktionen med 
integreret manøvreringstilstand giver mulighed for en særlig 
nem igangsætning og en præcis, fintfølende manøvrering. Des-
uden findes der forskellige køreprogrammer og ekstra funk-
tioner, som gør kørsel med tung last nemmere. 

Gearkasse G 280-16/11,7–0,69. Til opgaver, hvor der  
stilles ekstremt høje krav, er det muligt at vælge en Arocs 
SLT med Mercedes PowerShift og 16-trins gearkasse1).

Køreprogrammet heavy2). Køreprogrammet er især beregnet 
til sværgodstransport. Det er især overbevisende på grund 
af meget korte skiftetider og et præcist gearvalg, tilpasset hver 
enkelt situation. 

Køreprogrammet power2). Det omfatter kørefunktionerne 
„power“, „standard“ og „manuel“. „power“ er beregnet til 
brug under langturskørsel og understøtter et meget dynamisk 
kørestil, om nødvendigt.

Fordele kort og godt.

 – Kølesystem bagi1) til høje anvendelsestider  
for motor og  retarder

 – Slidfri turboretarderkobling1) til ekstreme  
belastninger under igangsætning og  
manøvrering

 – 16-trins gearskifteautomatik Mercedes  
PowerShift 31)

 – Kort skiftetid, høj performance
 – Anvendelsesorienterede køreprogrammer  

og køre- samt ekstrafunktioner, der kan  
aktiveres målrettet

 – Pladsbesparende placering af  
Euro VI-udstødningsteknologien

Kø
re

pr
og

ra
m

heavy

power

Kø
re

fu
nk

tio
n

power

• Til høj belastning med samtidigt 
gode forbrugsværdier

• Meget korte skiftetider

• Mulighed for kickdown

• Automatisk nedgearing  
til „standard“ tids- eller  

momentbaseret

• Ingen EcoRoll

standard

• Til høj belastning med høj  
gearskiftekomfort

• Mulighed for EcoRoll  
(aktiveret/deaktiveret via menu)

• Mulighed for kickdown

• EcoRoll kun op til vogntogsvægt  
på ca. 80 t

manuel

• Ingen kickdown

• Ingen EcoRoll

• Ingen automatisk nedgearing  
til „standard“

• Til helt særlige anvendelsesformål 
kan førerens kommandoer  

gennemføres uden  
automatikfunktion

heavy

• Til meget høj belastning og  
krævende topografi

• Opgearing sker kun ved sikre  
efterfølgende omdrejningstal

• Meget korte skiftetider

• Mulighed for kickdown

• Ingen automatisk nedgearing  
til standardtilstand

• Ingen EcoRoll
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Perfekte rammebetingelser for  
fleksible anvendelsesmuligheder.
Specielle transporter kræver specielle lastbiler. Derfor har den ny Arocs op til 250 ton ikke blot et ekstra robust 
standardudstyr med en høj bæreevne. Takket være utallige egenskaber kan den også forberedes optimalt til netop dine 
opgaver inden for transport af tung last.

Registerkobling foran 50 mm1). Sættevognstrækkere  
til sværgods kan udstyres med ekstra sværgodskoblinger til 
trække- og skubbearbejde. Dette gøres ved, at der enten  
anvendes en registerkobling eller en sværgodskobling på 
monteringsbukken foran til at skubbe og trække.

Endetravers sværgodstransporter. Et anhængertræk til 
sværgods kan monteres ved hjælp af endetraversen1). Dette 
udvider bilens anvendelsesmuligheder. Placeringen af den 
forstærkede endetravers muliggør fastgørelse af anhænger-
trækket G 150 foroven eller anhængertrækket til sværgods 
250 t forneden.

Travers til sværgodskobling foran. Til særligt krævende anvendelser inden for 
lastvognstrafik kan traversen udstyres til sværgodskoblingen foran1). 

Anhængertræk til sværgods1). Anhængertrækket til sværgods, type 56 E er  
beregnet til transport af op til 250 t. Den kan monteres i to forskellige positioner 
på traversen til sværgods.
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Forskydningsanordning, Jost EV-HD 800, højde 57 mm, 
36 t1). Det muliggør ændringen af sættevognskoblingens 
fremplacering. Dette gør det muligt at tilpasse sættevogne 
med forskellige svingradier under hensyntagen til de tilladte  
akseltryk.

Forberedelse, transporter til tung last. Dermed er last-
bilen glimrende forberedt til brug som sværgodstrans-
porter, antallet af efterfølgende ombygninger reduceres. 
Rammelængdevangen indstilles med passende overhæng, 
rammeforstærkning, det nødvendige styretøj og yderligere 
komponenter, der er nødvendige for driften som SLT.

Aksel med navreduktion, kronhjul 300 mm2). 13 tons 
bagakslen af stålstøbegods har et 300 mm kronhjul, et diffe-
rentiale såvel som et planetgear i hvert hjulnav og er dermed 
dimensioneret til maksimale belastninger. Ved hjælp af to-trins 
udvekslingen overføres det maksimale drivmoment direkte  
til hjulnavene. Akslerne er af gråt støbejern, har en høj frihøjde 
og et tilladt akseltryk på op til 16 t.

Forløbsaksel, 8t, hydraulisk styret1). Forløbsakslen med 
8 t bæreevne, der er hydraulisk styret og valgfrit kan  
aflastes, øger den mulige belastning af bilens sættevogns-
kobling. Reguleringen sker fuldautomatisk for at sikre  

bilens maksimale lastudnyttelse optimalt. I ubelastet tilstand 
kan trækkraften på drivakslerne øges kortvarigt.

1) Ekstraudstyr. 
2) Ekstraudstyr til 6x4- og 8x4-biler.
3) Størrelse varierer alt efter akselafstand og akselkombination.

Fordele kort og godt.

 – Koblinger til tung last1) forrest og bagest  
til træk-/skubdrift

 – Meget anvendelsesorienteret på grund  
af forskellige sættevognsskamler og  
monteringsplader

 – Rammeforstærkning1) for optimal stabilitet  
og styrke

 – Robuste bagaksler med en bæreevne på  
op til 16 t

 – Hydraulisk styret, luftaffjedret forløbsaksel1) 
med aflastning (ekstraudstyr) for høj traktion 
og kørestabilitet

 – Ekstra opbevaringsbokse1) på rammen
 – Ballastlad1) for høj traktion under drift med 

trækstangsanhænger

Sættevognsskammel til sværgods1). Med denne sættevognsskammel kan den 
maksimale belastning af sættevognskoblingen på en fire-akslet sættevognstrækker 
udnyttes.

Opbevaringsboks rustfrit stål1). I opbevaringsboksen uden for førerhuset er der 
plads til at opbevare værktøj samt materiale til sikring af lasten. Den kan klare 
op til 200 kg last3).
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Arocs – motorydelsesdata
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OM 473 OM 471

OM 470 OM 470, 2. generation

OM 471, 2. generation

R6  7,7  l slagvolumen

kW (hk) Nm
ved 2200 o/min ved 1200–1600 o/min

175 (238) 1000
200 (272) 1100
220 (299) 1200
235 (320) 1300
260 (354) 1400

R6 10,7 l slagvolumen

kW (hk) Nm
ved 1600 o/min ved 1100 o/min

240 (326) 1700
265 (360) 1800
290 (394) 1900
315 (428) 2100
335 (455) 2200

R6 12,8 l slagvolumen

kW (hk) Nm
ved 1800 o/min ved 1100 o/min

310 (421) 2100
330 (449) 2200
350 (476) 2300
375 (510) 2500

R6 12,8 l slagvolumen

kW (hk) Nm
ved 1600 o/min ved 1100 o/min

310 (421) 2100
330 (449) 2200
350 (476) 2300
375 (510) 2500
390 (530) 2600
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OM 936

Euro VI-motorerne til Arocs: Fremtidsorienteret teknik, 
op til 460 kW (625 hk) og et drejningsmoment på 
3000 Nm. Arocs op til 250 ton fås udelukkende med 
motorer på 15,6 l slagvolumen (OM 473).

R6 15,6 l slagvolumen

kW (hk) Nm
ved 1600 o/min ved 1100 o/min

380 (517) 2600
425 (578) 2800
460 (625) 3000

R6 10,7 l slagvolumen

kW (hk) Nm
ved 1800 o/min ved 1100 o/min

240 (326) 1700
265 (360) 1800
290 (394) 1900
315 (428) 2100
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700 mm

565 mm

650 mm

735 mm

Tekniske data Arocs | Tankvarianter

Arocs op til 41 ton – tankvarianter

Fleksible kombinationsmuligheder – inden for samme tankt-
værsnit er det muligt at kombinere forskellige tankvolumina på 
venstre og højre side. Det gælder såvel diesel- og AdBlue®-
tanke som kombitanke. På billederne vises to mulige varianter 
til henholdsvis ladvogne og sættevognstrækkere.

Tankmodulsystem. For optimal anvendelsesorientering er det muligt at udstyre 
Arocs op til 41 ton med tanke i forskellige højder og bredder.

Eksempel på tankvariant til Arocs ladvogn Eksempel på tankvariant til Arocs sættevognstrækker

Tank
smal/
høj
570 l

AdBlue®

60 l

Tank
bred/
høj
360 l

AdBlue®

60 l

Plads
f.eks. til
monterings-
løsninger

Udstød-
ningsefter-
behand-
lingssystem

Batteri

Udstød-
ningsefter-
behand-
lingssystem
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Arocs – førerhusvarianter

S-førerhus ClassicSpace

Udvendig bredde:  2300 mm
Udvendig længde:  1700 mm
Ståhøjde foran sæderne:  1600 mm

Motortunnelvarianter
Motortunnel:  170 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1460 mm

Motortunnel:  320 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1310 mm

Førerhusvarianter. Med sine ni førerhuse kan 
Arocs imødekomme alle behov på forbilledlig vis i 
forbindelse med forskellige opgaver i entrepre-
nørbranchen. Uanset om det er dagsture, kørsel på 
byggepladsen, levering af byggematerialer eller  
kørsel med hyppige overnatninger – alle førerhuse 
imponerer med deres robuste, langtidsholdbare 
konstruktion og ergonomiske, komfortable arbejds-
forhold samt nem og effektiv håndtering. 

Arocs op til 250 ton fås kun med førerhuset  
BigSpace med en bredde på 2500 mm, ifm.  
træk på alle hjul udelukkende med førerhuset  
StreamSpace med en bredde på 2300 mm.

S-førerhus ClassicSpace S-førerhus ClassicSpace

S-førerhus 
(2300 mm førerhusbredde)
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M-førerhus ClassicSpace

Udvendig bredde:  2300 mm
Udvendig længde:  2000 mm
Ståhøjde foran sæderne:  1600 mm
Ståhøjde foran sæderne:  1500 mm1)

Motortunnelvarianter
Motortunnel:  170 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1460 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1360 mm1)

Motortunnel:  320 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1310 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1210 mm1)

M-førerhus CompactSpace

Udvendig bredde:  2300 mm
Udvendig længde:  2000 mm
Ståhøjde foran sæderne:  1400 mm

Motortunnelvarianter
Motortunnel:  170 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1215 mm

Motortunnel:  320 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1065 mm

M-førerhus 
(2300 mm førerhusbredde)

Tekniske data Arocs | Førerhusvarianter

M-førerhus CompactSpace M-førerhus CompactSpace

M-førerhus ClassicSpaceM-førerhus ClassicSpace
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1) M-førerhus ClassicSpace lavt tag.
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L-førerhus 
(2300 mm førerhusbredde)

L-førerhus StreamSpace L-førerhus StreamSpace

L-førerhus StreamSpace

Udvendig bredde:  2300 mm
Udvendig længde:  2300 mm
Ståhøjde foran sæderne:  1840 mm

Motortunnelvarianter  
Motortunnel:  170 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1785 mm 

Motortunnel:  320 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1635 mm
Ståhøjde plant gulv:  1970 mm

L-førerhus ClassicSpace

Udvendig bredde:  2300 mm
Udvendig længde:  2300 mm
Ståhøjde foran sæderne:  1590 mm
Ståhøjde foran sæderne:  1490 mm1)

Motortunnelvarianter
Motortunnel:  170 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1460 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1360 mm1)

Motortunnel:  320 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1310 mm
Ståhøjde på motortunnel:  1210 mm1)

Ståhøjde plant gulv:  1640 mm
Ståhøjde plant gulv:  1540 mm1)

L-førerhus ClassicSpaceL-førerhus ClassicSpace

1) L-førerhus ClassicSpace lavt tag.
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L-førerhus BigSpace

Udvendig bredde:  2500 mm
Udvendig længde:  2300 mm
Ståhøjde foran sæderne:  1910 mm
Ståhøjde plant gulv:  1990 mm

L-førerhus 
(2500 mm førerhusbredde)

L-førerhus StreamSpaceL-førerhus StreamSpace

L-førerhus BigSpace L-førerhus BigSpace

L-førerhus StreamSpace

Udvendig bredde:  2500 mm
Udvendig længde:  2300 mm
Ståhøjde foran sæderne:  1830 mm
Ståhøjde plant gulv:  1970 mm
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Arocs sættevognstrækkere – typeoversigt

Tonnage (t) 18 18 18 20 20 20

Akselkonfiguration 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Affjedring Luft Luft Stål Stål Luft Stål

Motorvarianter

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

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

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

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

Akselafstand (300 mm hulbillede) 3300–3900 3300–3900 3600–3900 3300–3900 3300–3900 3600–3900

Produktgruppe – Loader – Grounder – Grounder

Førerhusvarianter

S-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • •

S-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

M-fhs. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

M-fhs. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

M-fhs. ClassicSpace lavt tag x x x x x x

M-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

M-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

L-fhs. ClassicSpace lavt tag x x x x x x

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, fladt gulv x – – x x –

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, fladt gulv x – – x x –

L-fhs. StreamSpace, 2500 mm, fladt gulv x – – x x –

L-fhs. BigSpace, 2500 mm, fladt gulv x – – x x –

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine
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25 25 25 26 26 26 33 33 33

6x2 ENA 6x2/2 VLA 22,5" 6x2/4 VLA 22,5" 6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6

Luft Luft Luft Luft Stål Luft Stål Luft Stål

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 –

 • standard x fås som ekstraudstyr – fås ikke 1) Fra 235 kW (320 hk). 2) Ikke 175 kW (238 hk).

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine
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Arocs ladvogne – typeoversigt

Tonnage (t) 18 18 18 20 20 20 25 25

Akselkonfiguration 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x2 ENA 6x2/4 VLA 22,5"

Affjedring Stål Luft Stål Stål Luft Stål Luft Luft

Motorvarianter

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

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

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

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

Akselafstand (300 mm hulbillede) 3600–6600 3300–6600 3600–4500 3300–6600 3300–6600 3600–4500 3900–6000 3150–4050

Produktgruppe – – – Grounder – Grounder – –

Førerhusvarianter

S-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • – – • • •

S-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – • • – x x

M-fhs. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – – x x x

M-fhs. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

M-fhs. ClassicSpace Lavt tag x x x x x x x x

M-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – – x x x

M-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

L-fhs. ClassicSpace Lavt tag x x x x x x x x

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – – x x x

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – – x x x

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, fladt gulv x x – x x – x x

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, fladt gulv x x – x x – x –

L-fhs. StreamSpace, 2500 mm, fladt gulv x x – x x – x –

L-fhs. BigSpace, 2500 mm, fladt gulv x x – x x – x –

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau
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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

Luft Stål Luft Stål Luft Stål Luft Stål Luft Luft Stål

x1) x1) x1) – – – x1) x1) x1) x1) –

x x x x x x x x x x x

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

 • standard x fås som ekstraudstyr – fås ikke 1) Ikke 175 kW (238 hk). 2) Kun 380 kW (517 hk).

Baumuster Icons
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Pritschen-Aufbau
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Arocs tippeladskøretøjer – typeoversigt

Tonnage (t) 18 18 18 20 20 20 26

Akselkonfiguration 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x4

Affjedring Stål Luft Stål Stål Luft Stål Stål

Motorvarianter

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

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

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

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

Akselafstand (300 mm hulbillede) 3600–5400 3600–5400 3600–4500 3600–5400 3600–5400 3600–4500 3300–5400

Produktgruppe – – – Grounder – Grounder –

Førerhusvarianter

S-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • – – • •

S-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – • • – x

M-fhs. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – – x x

M-fhs. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

M-fhs. ClassicSpace Lavt tag x x x x x x x

M-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – – x x

M-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

L-fhs. ClassicSpace Lavt tag x x x x x x x

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – – x x

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – – x x

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, fladt gulv – – – – – – x

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, fladt gulv – – – – – – x

L-fhs. StreamSpace, 2500 mm, fladt gulv – – – – – – x

L-fhs. BigSpace, 2500 mm, fladt gulv – – – – – – x

Baumuster Icons
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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

Luft Stål Luft Stål Stål Luft Luft Stål Stål Stål

x1) – – – x1) x1) x1) – – –

x x x x x x x x 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 3600–4200 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 – – –

 • standard x fås som ekstraudstyr – fås ikke  1) Ikke 175 kW (238 hk). 2) Kun 380 kW (517 hk).
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Arocs betonblandere – typeoversigt

Tonnage (t) 26 33 32 32 32 41

Akselkonfiguration 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4

Affjedring Stål/luft Stål/luft Stål/luft Stål/luft Luft Stål

Motorvarianter

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

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

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

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

Akselafstand (300 mm hulbillede) 3300–4200 3300–4200 4250–6050 4250–6050 3600–5700 4250–6050

Produktgruppe – Grounder3) – Loader – Grounder

Førerhusvarianter

S-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • – – – – –

S-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x • • • • •

M-fhs. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x – – – – –

M-fhs. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

M-fhs. ClassicSpace lavt tag x x x x x x

M-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x – – – – –

M-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

L-fhs. ClassicSpace lavt tag x x x x x x

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x – – – – –

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x – x x

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x – – – – –

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x x – x x

L-fhs. ClassicSpace, 2300 mm, fladt gulv – – – – – –

L-fhs. StreamSpace, 2300 mm, fladt gulv – – – – – –

L-fhs. StreamSpace, 2500 mm, fladt gulv – – – – – –

L-fhs. BigSpace, 2500 mm, fladt gulv – – – – – –

Baumuster Icons

Beton-Mischer

Baumuster Icons

Beton-Mischer

Baumuster Icons

Beton-Mischer

Baumuster Icons
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Arocs op til 250 ton – typeoversigt

Tonnage (t) 33 41 33 41 41

Akselkonfiguration 6x4 8x4/4 6x6 8x6/4 8x8/4

Affjedring Stål Stål Stål Stål Stål

Motorvarianter

Motorbetegnelse OM 473 OM 473 OM 473 OM 473 OM 473

Ydelse kW (hk) 380 (517)–460 (625) 380 (517)–460 (625) 380 (517)–460 (625) 380 (517)–460 (625) 380 (517)–460 (625)

Nominelt omdrejningstal (o/min) 1600 1600 1600 1600 1600

Maks. drejningsmoment (Nm) 2600–3000 2600–3000 2600–3000 2600–3000 2600–3000

Omdrejningstal ved maks. drejningsmoment (o/min) 1100 1100 1100 1100 1100

Akselafstand i mm 3600 / 3900 3900 4200 4200 4850

L-førerhus

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

Tilladte akseltryk (kg)4)

Forakseltryk 7500–9000 7500–9000 9000 9000 9000

Forløbsaksel/2. foraksel – 8000 – 8000 9000

Bagakseltryk 2x13 000 2x13 000 2x13 000 2x13 000 2x13 000

Tilladt vægt (kg)4)

Tilladt totalvægt 33 000 41 000 33 000 41 000 41 000

Tilladt vogntogsvægt 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

• standard x fås som ekstraudstyr – fås ikke  1) Ikke 175 kW (238 hk). 2) Fra 235 kW (320 hk). 3) I forbindelse med stålaffjedring. 4) Afvigelser kan forekomme på grund af national lovgivning.

Baumuster Icons

Schwerlasttransport
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Effektiv entreprenørkørsel

Omfattende transporteffektivitet. Der kan gøres noget for 
at gøre driften af en lastbil endnu mere rentabel. Ved en  
reduktion af de bilrelaterede omkostninger f.eks. til anskaffelse, 
forbrug, service og reparationer, bidrager Mercedes-Benz 
således til at udnytte det store økonomiske potentiale i din 
lastbil yderligere: Med innovativ bilteknik og service- samt 
tjenesteydelser, der er perfekt tilpasset til individuelle behov. 
De følgende sider giver et detaljeret overblik over, hvad  
vi tilbyder for at give vores kunder endnu mere rentabilitet  
i forbindelse med de bilrelaterede omkostninger. Men  
også for at spare omkostninger i forbindelse med driften: 
Med MercedesServiceCard kan du blandt andet spare  
penge og tid i forbindelse med vejafgifter. Desuden hjælper  
FleetBoard med at optimere driftstiden og sænke perso-
nale- samt administrationsomkostningerne. Oplev det selv. 

 

Høj samlet rentabilitet. Kombinationen af effektiv, pålidelig lastbilsteknik, førende sikkerhedsteknologier samt serviceydelser gør det muligt at reducere 
totalomkostningerne og dermed at øge indtjeningen. For hver kørt kilometer.

Omfattende løsninger for større transporteffektivitet.
For at opnå særligt lave totalomkostninger og øget indtjening er økonomiske, driftssikre biler alene desværre ikke nok i dag. 
At komme sikkert frem er ligeledes afgørende for høj transporteffektivitet. Og hertil kommer: Service- og tjenesteydelser,  
der øger lastbilens effektive driftstid. Fra dag ét. Og i hele bilens levetid.

71
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Entreprenørkøretøjer. En god investering skal opfylde alle 
dine krav. Dette krav lever entreprenørkøretøjerne fra  
Mercedes-Benz op til på forbilledlig vis med Atego, Arocs og 
Arocs op til 250 ton. Med deres langtidsholdbare kompo-
nenter og deres store opbygningsfleksibilitet får du de bedste 
forudsætninger for en suverænt rentabel drift. Det begynder 
med de økonomiske Euro VI-motorer, der fås i forbindelse med 
Atego fra 115 kW (156 hk) til 220 kW (299 hk) og i forbin-
delse med Arocs fra 175 kW (238 hk) til 460 kW (625 hk). Og 
fortsætter med de fint afstemte drivlinekonfigurationer og 
den avancerede aerodynamik. Til nyttelastorienterede brancher 
og til særligt vanskelige anvendelsesformål tilbyder vi Arocs 
Loader og Arocs Grounder.

Vi gør alt. For at opnå særligt lave totalomkostninger.
Lave omkostninger. Fra første færd og i den samlede driftsperiode. Med biler, der er udstyret med innovativ teknik og med 
serviceydelser, som du kan vælge allerede i forbindelse med anskaffelsen – og som betaler sig fra dag ét. Fordi det hele er 
tilpasset præcist til dine krav i forbindelse med entreprenørkørsel. Fordi en rigtig investering er den bedste investering.
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Brancheinformationscenter (BIC). I brancheinformations-
centeret i Wörth finder du en permanent udstilling med ca. 
180 branchetypiske komplet opbyggede køretøjer med opbyg-
ningsløsninger fra over 70 producenter. Alle køretøjer og  
opbygningsløsninger kan prøvekøres, testes og sammenlignes 
direkte med hinanden under virkelige forhold, så du kan  
finde din optimale transportløsning hurtigt og ukompliceret. 
Desuden tilbyder vi branchespecifikke foranstaltninger med 
køreoplevelser. I forbindelse med specielle offroad-arrange-
menter kan du selv få mulighed for at teste entreprenørkø-
retøjer fra Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks. Ombygninger  
efter mål. Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT)  
udvider vores omfattende portefølje af lastbiler og opfylder 
dine specialønsker i den velkendte Mercedes-Benz kvalitet:  
Fra den intensive indledende rådgivning om ombygningens 
detaljer, over konstruktionen, simulationen og afprøvningen  
og frem til udleveringen – det hele er samlet ét sted. Via  
udvalgte partnere virkeliggør CTT individuelle krav fra  
kunderne som f.eks. komplekse akselombygninger, chassis-
modifikationer til specialopbygninger eller flytning af kom-
ponenter. Du får kort sagt nøjagtig den løsning, du har brug 
for, hos Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks. Så du er  
sikret en rentabel drift.

Fordele kort og godt.

 – Anvendelsesoptimerede lastbiler til  
entreprenørkørsel

 – Komplet Euro VI-motorprogram –  
Atego: To slagvolumenklasser, syv ydelsestrin 
fra 115 kW (156 hk) og op til 220 kW (299 hk), 
Arocs: Fire slagvolumenklasser, 18 ydelsestrin 
fra 175 kW (238 hk) op til 460 kW (625 hk)

 – Branchespecifikke lastbilskoncepter –  
Arocs Loader og Arocs Grounder

 – Brancheinformationscenter i Wörth med  
ca. 180 praksisorienterede brancheløsninger, 
som kan opleves, testes, sammenlignes og 
prøvekøres. Branchespecifikke foranstaltninger 
med køreoplevelser

 – Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks tilbyder 
skræddersyede ombygningsløsninger
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Sådan opnår du lave forbrugsomkostninger:  
Førsteklasses teknik, førsteklasses service og  
førsteklasses kørestil.
Arocs og Atego udmærker sig ved deres yderst effektive udnyttelse af brændstoffet. Og samspillet mellem den automobile 
teknik og serviceydelserne som f.eks. vores chaufførkurser gør det muligt at opnå en yderligere mærkbar reduktion af 
brændstofomkostningerne. For chaufføren gør en god lastbil endnu bedre.

Et lavt brændstofforbrug. De 6-cylindrede rækkemotorers 
lave forbrug skyldes den ekstremt effektive forbrændings-
strategi, som i Arocs blandt andet understøttes af common 
rail-højtryksindsprøjtningen X-Pulse1). Desuden bidrager den 
afkølede udstødningstilbageføring til en reduktion af AdBlue®-
forbruget.

Hydraulic Auxiliary Drive2) 3). Det vedligeholdelsesfri Hydraulic 
Auxiliary Drive forener fordelene ved træk på alle hjul og den 
klassiske drevversion. Ved behov leverer systemet ekstra trak-
tion – og vejer mindre tungt på lange ture. Hydraulic Auxiliary 
Drive er op til 350 eller 500 kg lettere end alhjulsdrift, som kan 
til- og frakobles. Desuden kan man undvære en medrote-
rende drivaksel. Det reducerer forbruget med op til seks eller 
otte procent i forhold til alhjulsdrift, som kan til- og frakobles.

Euro VI-udstødningsteknologi. 1. På grund af den afkølede udstødningsgastilbageføring genereres der mindre kvælstofilte i forbindelse med forbrændingen.  
2. Udstødningssystemet i Euro VI-motorer er udstyret med et utroligt effektivt dieselpartikelfilter. Der pumpes AdBlue® gennem den optimerede doseringsenhed  
ind i udstødningsflowet uden luft. Og i SCR-katalysatoren omdannes kvælstofilten komplet til vand og kvælstof.
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Aksler, gearkasse, sekundære forbrugere. Det store udvalg 
af anvendelsesorienterede bagakseludvekslinger og gearkasser 
bidrager også til et lavt forbrug. Korte skiftetider og økono-
miske sekundære forbrugere som f.eks. den behovsregulerede 
trykluftstyring samt servopumpen bidrager desuden til at 
mindske brændstofforbruget.

Lav luft- og rullemodstand. For at opnå en lavere luftmod-
stand er designet på Atego og Arocs optimeret ned i den 
mindste detalje. Fra stødfangeren over vindledehjørnerne og 
videre til taget – det hele bidrager til en lav luftmodstand og 
dermed til et lavere forbrug. Desuden sænker aerodynamiske 
monteringsdele4) forbruget. Dæktrykskontrolsystemet2) 4)  

1) X-Pulse fås ikke i forbindelse med motor OM 936.
2) Kun til Arocs.
3) Fås som ekstraudstyr til 2-og 3-akslede køretøjer med luftaffjedret bagaksel.
4) Ekstraudstyr.
5) Ikke i forbindelse med Atego.

Dæktrykskontrolsystem2) 4). Den trådløse dæktrykskontrol kontrollerer  
konstant dæktrykket i dækkene og viser det korrekte tryk, som er nødvendigt  
for den aktuelle dæktemperatur afhængigt af udetemperaturen. 

Avanceret aerodynamik. I forbindelse med konstruktionen af Arocs har hver 
eneste del gennemgået et udførligt testforløb. I vindkanalen og ved mange  
millioner kilometers testkørsel – med henblik på at opnå en enestående lav  
luftmodstand og et lavt forbrug.

giver mindre rullemodstand og bidrager således også til at 
mindske forbruget.

Nyt: 2. Euro VI-motorgeneration OM 470 og OM 471. 
Med de grundlæggende reviderede 10,7-liters og 12,8-liters 
aggregater er der nu yderligere to brændstofbesparende  
motorer til rådighed i hver fem ydelsestrin. Foruden den vide-
reudviklede common rail-højtryksindsprøjtning X-Pulse med  
et indsprøjtningstryk på op til 2700 bar, den asymmetriske 
turbolader og den optimerede udstødningstilbageføring  
bidrager også en ny stempelgeometri og det optimerede køle-
system til brændstofbesparelsen. Desuden giver det markant 
forøgede drejningsmoment mulighed for at anvende en læn-

gere bagakseludveksling og derved sammen med Predictive 
Powertrain Control5) at reducere brændstofforbruget. I forbin-
delse med den optimerede drivline er det på den måde  
muligt at opnå en brændstofbesparelse på op til 3 % i forhold 
til den tidligere model.

Fordele kort og godt.

 – Lavt forbrug med økonomiske, effektive  
motorer og korte gearskiftetider

 – Yderligere brændstofbesparelse takket  
være nye motorer fra 2. generation OM 470  
og OM 471

 – Anvendelsesorienterede bagakseludvekslinger 
og gearkasse

 – Sekundære forbrugere med reduceret  
brændstofforbrug

 – Avanceret aerodynamik
 – Lav rullemodstand med  

dæktrykskontrolsystem2) 4)
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Predictive Powertrain Control: Kender vejen.  
Fra start til mål. Og sparer op til 5 % diesel oveni.
Med Predictive Powertrain Control kører du ganske enkelt endnu mere økonomisk. Fordi systemet allerede kender vejen,  
før du når dertil. Derfor kan du i Vest- og Østeuropa spare op til 5 % brændstof på motorveje og hovedveje med PPC-dækning.

Predictive Powertrain Control1) 2). Systemet integrerer en 
kørestil, der er tilpasset topografien, i gearskifteautomatikken 
og muliggør brændstofbesparelser på op til 5 % i forbindelse 
med den præcist tilpassede gearskiftestrategi. Ved hjælp af 
et satellit-baseret pejlingssystem og 3D-vejkort kender  
Predictive Powertrain Control (PPC) vejens forløb med kom-
mende fald og stigninger. Skiftetidspunkterne, gearspring  
og fartpilothastigheden optimeres på grundlag af dataene. 
Bilens kinetiske energi anvendes bedst muligt for at undgå,  
at der unødigt gives gas, skiftes gear eller bremses. PPC kender 
ca. 295 000 kilometer (95 %) af de europæiske landeveje og 
kan bruges ved hastigheder mellem 25 og 90 km/t.

Kørsel tilpasset topografien. Predictive Powertrain Control anvender digitale 3D-vejkort og GPS-oplysninger til at generere en elektronisk horisont, der anvendes  
til forudseende at optimere gearskiftetidspunkter, gearvalg og den hastighed, der er indstillet i fartpiloten. Derved kan en kørestil, som er tilpasset de topografiske  
forhold, og som er svær at opnå selv for erfarne chauffører, integreres i automatiseringen og således spare yderligere op til 5 % brændstof.
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Køresituation: EcoRoll. Med en præcis aktivering kan Predictive Powertrain Control 
forme EcoRoll-faserne optimalt: Således sparer EcoRoll ikke kun brændstof på 
næsten lige strækninger, men eksempelvis også før bakketoppe. Desuden kan der 
f. eks. i sænkninger forhindres EcoRoll-faser på under 10 sekunder.

Køresituation: Friløb ned ad bakke. Hvorfor accelerere, når det er nok at rulle  
i friløb? Bilens kinetiske energi beregnes hele tiden. Med andre ord: Lastbilen  
registrerer automatisk, om det tilstrækkeligt hurtigt er muligt at opnå den hastig-
hed, der er fastsat ved hjælp af fartpiloten, ved at rulle i friløb. Samtidig kan 
EcoRoll aktiveres for at undgå friktionstab.

Køresituation: Bakketop. Princippet hedder: „Friløb hen over bakketoppe for at 
undgå at bremse, når det går nedad“. Bilens kinetiske energi beregnes hele tiden. 
Derved registrerer lastbilen i god tid, om den kan køre tilstrækkeligt hurtigt i  
friløb hen over bakketoppen. For at forhindre friktionstab kan EcoRoll aktiveres. 

Køresituation: Stejl bakke. For så vidt muligt at undgå gearskifte ved kørsel op  
ad bakke gearer PPC – hvis det er hensigtsmæssigt – ned i god tid før stigningen 
og/eller øger hastigheden inden for den øvre fartgrænse. Desuden sørger  
Predictive Powertrain Control for en optimeret skifterækkefølge, altså f.eks. færre 
gearskift og større gearskiftespring.

1) Ekstraudstyr.
2) Kun til Arocs.

Fordele kort og godt.

 – Predictive Powertrain Control1) 2): Op til 5 %  
lavere brændstofforbrug med en køremåde  
tilpasset de topografiske forhold

 – Registrering af vejens forløb, f.eks. hældninger 
og stigninger forude

 – Optimering af gearskiftetidspunkter, gearvalg 
og den hastighed, der er indstillet i fartpiloten

 – Optimal systemudnyttelse takket være  
trafikafhængig indstilling med variabel øvre  
og nedre grænse

 – Kan anvendes i Vest- og Østeuropa på  
motorveje og hovedveje med PPC-dækning
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FleetBoard: Større effektivitet med større gennemsigtighed.
FleetBoard tilbyder individuelle telematikløsninger til entreprenør- og logistikfirmaer. Takket være det intelligente netværk, 
som integrerer chauffør, vognpark og ordre, får du nyttige oplysninger. Disse hjælper dig med at reducere dine omkostninger, 
samtidig med at produktiviteten øges, og der opnås mere sikkerhed.

FleetBoard1). Der er tale om telematikstyrede internettje-
nester, som anvendes til moderne lastbils-, vognpark- og  
ordrestyring, og som kan øge dit vognmandsfirmas rentabilitet 
på forskellige måder. Styringsgrundlaget udgøres af den  
fabriksmonterede FleetBoard computer TiiRec2). 

FleetBoard ordrestyring1). Med FleetBoard ordrestyring, som 
kan integreres på en fleksibel måde i firmaets eget dispo-
sitions-, vareøkonomi- og ERP-system, er det muligt at opnå 
en større effektivitet i logistikprocessen. I den forbindelse 
understøtter DispoPilot.guide eller DispoPilot.mobile effektiv 
kommunikation, transparente processer og nem informati-
onsudveksling mellem chauffør og central.

FleetBoard cockpit. Med det gennemgående interface og intuitiv betjening giver FleetBoard-enheden et samlet overblik over chauffør-, vognpark- og ordrestyringen.  
De enkelte tjenesters indbyrdes integration muliggør f.eks., at disponenten ikke alene har overblik over, hvor lastbilen befinder sig, men også kan se på kortet, om den 
tilknyttede chauffør aktuelt holder pause eller allerede holder fyraften.
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FleetBoard tidsstyring1). Med FleetBoard tidsstyring1) har 
du altid overblik over dine chaufførers køre- og hviletider –  
hvilket er den bedste forudsætning for optimal anvendelses- 
og turplanlægning. Desuden opfylder du herved nærmest  
helt automatisk alle lovbestemmelser om arkivering af køreog 
hviletider. Og du sparer omkostninger til administration.

FleetBoard Fleet.app. Med FleetBoard Fleet.app3) til iPhone®, 
iPad® samt Android-enheder kan du til enhver tid få oplys-
ninger om, hvorvidt turene forløber planmæssigt, eller om det 
er nødvendigt at træffe beslutninger om hurtige indgreb – 
eventuelt også om natten.

FleetBoard DispoPilot.app4). Med den nye androidbaserede 
app kan logistikprocesser og -kapaciteter håndteres fleksibelt 
og dynamisk, f.eks. ved at integrere underleverandører i dine 
transportforløb.

FleetBoard Driver.app4). Den androidbaserede app specielt 
til chaufføren giver direkte adgang til egne data fra FleetBoard 
funktionerne anvendelsesanalyse og tidsregnskab. Det giver 
chaufførerne overblik over deres køremåde samt over deres 
aktuelle køre-/hviletider. I pauserne og efter fyraften kan man 
fordrive tiden med funktionerne Fitness Coach og Messenger.

FleetBoard TiiRec2). FleetBoard TiiRec-computeren er grundlaget for anvendelse  
af FleetBoard-tjenesterne og de forskellige effektivitetsforbedrende Mercedes-Benz 
serviceydelser.

DispoPilot.guide2). En nem og hurtig vej frem: Efter modtagelse af ordredataene 
er det f.eks. muligt at overføre læsnings- og aflæsningsadressen direkte til det 
integrerede navigationssystem.

Yderligere information. Du kan få yderligere oplysninger om 
fordelene ved FleetBoard ved at besøge www.fleetboard.dk  
eller din Mercedes-Benz forhandler.

1) Fås som ekstraudstyr.
2) Ekstraudstyr. 
3) Kan hentes gratis i App Store og i Google Play™ Store.
4) Kan hentes gratis i Google Play™ Store.
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FleetBoard kørestilsanalyse1). FleetBoard kørestilsanalysen 
bidrager til at sikre en køremåde, der giver lavere forbrug  
og mindre slid. Det sker ved, at telematiksystemet indsamler 
tekniske data fra lastbilen og analyserer dem, Derudover  
vises det også, hvor intensivt systemet Predictive Powertrain 
Control2) anvendes. Med udgangspunkt i disse data bereg-
nes chaufførens kørestil i form af karakterer. Derved bliver det 
muligt at foretage en objektiv vurdering af kørestilen og til-
passe træningen til den enkelte chauffør. Derudover sørger 
FleetBoard kørestilsanalyse og FleetBoard EcoSupport3) 
også for, at chaufføren fortsætter med at anvende den brænd-
stofbesparende kørestil, han har lært på Mercedes-Benz 
EcoTraining-kurset. På den måde er det muligt at opnå en 
langsigtet brændstofbesparelse på op til 15 %.

FleetBoard EcoSupport3). Systemet hjælper chaufføren 
med en kørestil, der reducerer brændstofforbruget. Under 
kørslen giver systemet tips til at optimere den individuelle 
kørestil yderligere og sænke forbruget.

EcoTraining1). Under Mercedes-Benz EcoTraining undervises 
der i en kørestil, som kan bidrage til en endnu bedre udnyt-
telse af din lastbils tekniske potentiale. Og på den måde give 
en brændstofbesparelse på op til 10 %. 

FleetBoard Drivers’ League. En konkurrence, hvor chauffø-
rer kan vise deres evner. Så er det sjovt at spare brændstof,  
og det er lønsomt på flere måder. Dine chauffører kan vinde  
attraktive præmier, og du sænker dine omkostninger. Flere 
oplysninger og tilmelding på www.driversleague.com
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MercedesServiceCard. Med det gratis MercedesServiceCard 
kan du overalt i Europa tanke på attraktive vilkår hos mere  
end 37 000 dieseltankstationer i UTA-forsyningsnettet. Bru-
gere af MercedesServiceCard har også mulighed for at få 
indi viduel turrådgivning med henblik på optimering af tank-
ningsomkostningerne. Desuden modtager kortholderen 
online-information om de billigste tankstationer i Tyskland. 
Det er muligt at kontrollere de faktiske tankningsomkost-
ninger og sammenligne dem med de fastsatte omkostninger 
fra forskellige synsvinkler. I forbindelse med FleetBoard  
kørselsregistrering er det muligt at kontrollere sandsynlige 
optankninger. Fordele kort og godt.

 – FleetBoard TiiRec4) bilcomputer  
 – FleetBoard ordrestyring1) for effektive  

logistikprocesser
 – FleetBoard tidsstyring1) for optimal drifts- og 

turplanlægning samt nem opfyldelse af de  
lovmæssige bestemmelser og reduktion af  
dokumentationsarbejdet

 – FleetBoard Fleet.app5) for mobil adgang  
til vognparken

 – FleetBoard DispoPilot.app6) for fleksibel  
håndtering af transportkapacitet

 – FleetBoard Driver.app6) til chaufførere
 – Desuden: En brændstofbesparelse på op til 

15 % med FleetBoard kørestilsanalyse1),  
FleetBoard EcoSupport3) og Mercedes-Benz 
EcoTraining1)

 – Aktiv påvirkning af din forsikringspræmie med 
Mercedes-Benz FleetBoard lastbilsforsikringen1)

 – FleetBoard Drivers’ League motiverer yderligere 
til en brændstofbesparende køremåde

 – MercedesServiceCard for optimering af 
brændstofomkostningerne

1) Fås som ekstraudstyr.
2) Kun til Arocs.
3) Uafhængigt af telematiksystemet FleetBoard.
4) Ekstraudstyr.
5) Kan hentes gratis i App Store og i Google Play™ Store. 
6) Kan hentes gratis i Google Play™ Store.
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Investér i kraftige ydelser, så du kan lægge dig i front.
Købe? Lease? Eller leje først? Uanset hvad du bestemmer dig for – Mercedes-Benz giver dig behovsorienterede totalløsninger  
i forbindelse med anskaffelse af lastbilen, mobilitetsdækningen og den administrative hjælp. Med Mercedes-Benz Finans kan 
du vælge attraktive leasing-, finansierings- og forsikringsprodukter, der er tilpasset til din virksomhed.

Mercedes-Benz serviceaftaler. For at du kan opnå lave total-
omkostninger, tilbyder Mercedes-Benz dig forskellige service-
aftaler, hvor du får reparations- og serviceydelser til dine biler 
i hele Europa til særligt attraktive vilkår. De enkelte service-
produkter er inddelt i trin, så ethvert vognmands firma altid kan 
opnå en fremragende dækning. Derudover er Mercedes-Benz 
ServiceLeasing også til rådighed. ServiceLeasing kombinerer 
fordelene ved Mercedes-Benz serviceprodukterne med  
leasing til en individuel, attraktiv totalløsning uden yderligere 
investeringsomkostninger.
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CharterWay Rental. Lejetilbud fra CharterWay Rental muliggør 
en fleksibel, kortvarig udvidelse af din transportkapacitet – 
helt uden kapitalbinding og risiko. CharterWay Rental kort-
tidsleje for en lejeperiode på én dag og op til 24 måneder 
forener fleksibilitet og mindre administrativt arbejde med 
muligheden for at køre med en optimal lastbil. Og det er til 
på forhånd nøjagtigt beregnede omkostninger. Ved CharterWay 
Rental langtidsleje for en lejeperiode på mere end 24 måne-
der får du ud over fordelene ved korttidsleje desuden mulighed 
for at konfigurere den lejede bil til dine individuelle behov  
og idéer.

Mercedes-Benz Finans. Med Mercedes-Benz Finans, som 
din professionelle finansielle sparringspartner, er du sikker  
på at få kompetent og engageret rådgivning samt attraktive 
leasing-, finansierings- og forsikringsprodukter.

Fleksible finansprodukter. Individuelt tilpasset til din virk-
somheds behov: Hos Mercedes-Benz Finans kan du f.eks.  
med Plus3-finansieringen kombinere finansieringsløsningens  
fordelagtige månedlige rater med leasingløsningens fleksi-
bilitet. Eller du kan tilpasse raternes størrelse efter forretnings-
gangen i din virksomhed med sæsonratefinansiering.

Prisfordel. Hvis du f.eks. udstyrer din lastbil med bestemte 
sikkerhedskomponenter, giver det en dobbelt besparelse hos 
Mercedes-Benz Finans. For ud over den lave pakkepris får 
du også særligt interessante og fordelagtige leasing- eller  
finansieringsbetingelser. Og ved montering fra fabrikken af 
afstandsassistenten, sporassistenten og Active Brake Assist 
4 får du en prisfordel på forsikringspræmien.

Fordele kort og godt.

 – Mercedes-Benz CharterWay for lastbils-
anskaffelse, mobilitetssikring og administrativ 
aflastning

 – Kan alle kombineres med leasing til individuelle 
ServiceLeasing-produkter

 – Nem planlægnings-/omkostningskontrol pga. 
transparente og nøjagtigt beregnede rater

 – Lejetilbud for høj fleksibilitet uden kapitalbinding
 – Mercedes-Benz Finans for individuelle leasing-, 

finansierings- og forsikringsprodukter
 – Attraktive forsikringsrabatter til biler med  

udvalgt sikkerhedsudstyr
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God økonomi. I forbindelse med Atego og Arocs er der fra 
starten lagt vægt på at holde omkostningerne nede på  
et særdeles lavt niveau – både når det gælder den daglige  
anvendelse og service samt reparationer. Desuden giver  
f.eks. Mercedes-Benz serviceaftaler mulighed for at opnå 
yderligere omkostningsbesparelser.

Reparationsvenlig. Med introduktionen af den nye Euro VI-
udstødningsnorm har det været nødvendigt at gøre teknikken 
betydeligt mere avanceret. Alligevel er det muligt at få vores 
lastbiler repareret og serviceret lige så økonomisk fordelag-
tigt som sammenlignelige forgængermodeller. Det skyldes bl.a. 
følgende faktorer: Allerede ved konstruktionen er der sørget 
for, at alle komponenter ikke alene er særligt robuste, men 
også at de, såfremt uheldet skulle være ude – kan udskiftes 
eller repareres ekstremt hurtigt og økonomisk fordelagtigt. Det 
giver lavere omkostninger og større effektivitet.

Mercedes-Benz originale ombytningsdele. Som et økono-
misk og miljøvenligt alternativ har det omfattende udvalg af 
ombytningsdele den sædvanlige høje Mercedes-Benz kvalitet 
og afprøvet sikkerhed til attraktive priser. For de ressourcer  
og den energi, der spares ved bearbejdningen af originaldelene, 
giver vi videre til dig som prisfordel.

Fastprisaftaler. Med vores faste prispakker ved du allerede 
på forhånd, hvilke omkostninger det er forbundet med, og 
hvor lang tid servicen eller reparationen kommer til at vare. 
Det giver dig tryghed i forbindelse med planlægningen af 
dine omkostninger og lastbilens effektive driftstid.

Mercedes-Benz originaldele. En høj kvalitet til en fordelagtig pris skaber  
det rette grundlag for lastbilens høje restværdi og rentabilitet. Det omfattende 
sortiment af dele, den effektive logistik og den hurtige tilgængelighed er 
yderligere fordele.

Lavere omkostninger, højere effektivitet.  
Også ved reparation og service.
Vi gør alt for, at dine reparations- og serviceomkostninger blive så lave som muligt. For eksempel ved hjælp af  
en særdeles reparationsvenlig konstruktion, fastprispakker, Mercedes-Benz serviceaftaler og MercedesServiceCard.
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Mercedes-Benz serviceaftaler1). Fra forlængelse af garantier 
og servicepakker til fuldt dækkende serviceaftaler inklusive 
slid – for månedlige kendte serviceomkostninger og en optimalt 
udnyttet vognpark tilbyder Mercedes-Benz reparations- og 
serviceprodukter med trindelte fleksible serviceaftaler, der er 
tilpasset til kundernes behov: Drivlinegarantien (Extend) og 
den udvidede garanti (ExtendPlus), kombinationen af en for-
længet garanti for drivlinen og service (Select) samt komplet 
service (Complete).

MercedesServiceCard. I tilfælde af et havari bliver den  
administrative afvikling via Service24h endnu hurtigere med 
det gratis MercedesServiceCard. Naturligvis har du med 
MercedesServiceCard også mulighed for at betale regninger for 
reparationer, dele og værkstedsydelser på Mercedes-Benz 
værksteder bekvemt og sikkert uden at skulle have store kon-
tante beløb på lommen – i hele Europa.

1) Fås som ekstraudstyr.

Fordele kort og godt.

 – Serviceorienteret konstruktion for lave  
reparations- og serviceomkostninger

 – Mercedes-Benz originaldele for høj pålidelighed 
og restværdi samt originale ombytningsdele 
som et økonomisk fordelagtigt alternativ

 – Fastprispakker for optimal planlægningstryghed
 – Mercedes-Benz serviceaftaler for forudsige-

lige månedlige rater samt øget effektiv drifts-
tid: Drivlinegaranti (Extend), udvidet garanti 
(ExtendPlus), kombination af forlænget garanti 
for drivlinen og service (Select), komplet  
service (Complete)

 – MercedesServiceCard for hurtig administrativ 
afvikling med Service24h
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Restværdi. Med vores lastbiler kan du forvente en rigtig god 
restværdi på grund af den innovative bilteknik og de anven-
delsesoptimerede konfigurationer. Dette er vigtigt for enhver 
vognmand. For jo højere restværdien er, når du er færdig 
med at bruge lastbilen, desto lavere bliver værdiforbruget 
under anvendelsen.

Jo større restværdi, desto større rentabilitet.  
Så enkelt er det.
Når du anskaffer en af vores lastbiler, kører du særdeles rentabelt. For den høje restværdi, der kan forventes, reducerer 
driftsomkostningerne i den samlede driftsperiode. Samtidig støber du fundamentet til fremtiden. For en førsteklasses lastbil 
er en investering i den næste lastbil.
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Sikkerhedsudstyr. Hos Mercedes-Benz bidrager mange  
sikkerheds- og hjælpesystemer til at reducere risici og hjælpe 
chaufføren. Systemer som bi-xenonforlygterne1), regn- og 
lyssensoren1), spejlet i passagersiden med manøvrerings-
funktion1) 2), Lane Keeping-assistenten3), støddæmpnings-
assistenten1) 2) og dæktrykskontrolsystemet1) 2) er en yderligere 
hjælp for chaufføren.

Sikkerhedspakker. Fører- og sikkerhedspakker1) 2) øger 
komforten og sikkerheden. Fordelagtige vilkår og attraktive 
leasing-, finansierings- og forsikringsløsninger sørger for  
den nødvendige rentabilitet.

Active Brake Assist. Den lovmæssigt krævede nødopbrems-
ningsassistent Active Brake Assist3) 4) kan inden for systemets 
grænser registrere forhindringer, som kører foran bilen, kan 
advare chaufføren mod registrerede risici og eventuelt ved 
hjælp af en katastrofeopbremsning mildne en eventuel  
ulykke og dens følger.

Afstandsassistent1) 2) 5). Sikkerhedssystemet med stop-and-go-funktion kan under-
støtte chaufføren i stressede situationer og kan minimere risikoen for påkørsel.

Træthedsregistrering1). Systemet kan registrere tiltagende træthed og opfordre 
chaufføren til at holde en pause2) 6) 7).

Vi gør alt. For særlig høj sikkerhed.
Kom sikkert frem – med hjælp fra hjælpe- og sikkerhedssystemer, som aflaster chaufføren, skåner lastbilen og lasten  
og således bidrager til større rentabilitet. På alle køreture.
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Active Brake Assist 42) 9) 10). Den fjerde generation af systemet hjælper chauffø-
ren7) 11) ved at foretage en katastrofeopbremsning i forbindelse med genstande, 
der enten bevæger sig eller står stille, og en delvis opbremsning ved fodgængere, 
der bevæger sig, og kan således mindske følgerne af ulykker eller helt forhindre 
dem.

Sekundær vandretarder. Den sekundære vandretarder1) 2) 8) er slid- og 
vedligeholdelsesfri og har en større bremseydelse, og ved kørsel nedad højere 
gennemsnitshastigheder og lavere vægt sammenlignet med en almindelig 
olieretarder.

Sættevognsskammel med sensorsystem. Den overvågede sættevognskobling1) 2) 
informerer via en indikator i kombiinstrumentet chaufføren om, hvorvidt  
sættevognsskammelen er åbnet eller lukket. Det øger sikkerheden og sænker  
reparationsomkostningerne.

Fordele kort og godt.

 – Elektronisk bremsesystem med ABS, ASR, 
bremseassistent og rullespærre

 – Sekundær vandretarder1) 2) 8) med et  
bremsemoment på op til 3500 Nm

 – Stabilitetsreguleringsassistent
 – Active Brake Assist 42) 9) 7) 10).
 – Afstandsassistent1) 2) 5) med stop-and-go-funktion
 – Træthedsregistrering2) 6)

 – Lane Keeping-assistent3)

 – Krængningsassistent1) 2)

 – Dæktrykskontrolsystem1) 2)

 – Bixenon-forlygter1) 2), tågeforlygter1),  
LED-kørelys1) og LED-baglygter1)

 – Follow-me-Home-belysning
 – Regn- og lyssensor1)

 – Sættevognsskammel med sensorer1) 2)

 – Sikkerhedspakker1) 2)

1) Ekstraudstyr.   
2) Kun til Arocs.   
3) Undtagen biler i kategorien N2G/N3G (offroad) samt biler > 3 aksler.   
4) Fås som standard til luftaffjedrede biler > 8 t.   
5) Ekstraudstyr, fås kun i forbindelse med Active Brake Assist 3 eller  

Active Brake Assist 4.   
6) Fås kun forbindelse med Lane Keeping-assistent.   
7) Inden for systemets grænser.   
8) Fås i forbindelse med High Performance Engine Brake.   
9) Ekstraudstyr, fås kun forbindelse med afstandsassistenten.   
10) Forventes at være tilgængelig fra 12/2016.   
11) Under optimale betingelser. 

Bixenon-forlygter1) 2). Nærlys og især fjernlys drager fordel af det særligt høje 
lysudbytte fra bixenon-lygterne, der desuden bruger mindre energi end standardlys.
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Mercedes-Benz Service. Når du skal have udført værksteds-
arbejde, kan du vælge mellem omkring 1800 europæiske 
Mercedes-Benz serviceværksteder, hvoraf visse holder åbent 
til kl. 22. Desuden sørger vores veluddannede medarbejdere 
og en yderst effektiv dellogistik for særdeles korte reparations-
tider og dermed for, at din Actros kommer hurtigst muligt ud  
på vejene igen.

Service. Ved hjælp af de viste oplysninger i cockpittet infor-
meres du i god tid om, hvornår det er tid til, at din bil skal  
til service næste gang. Til dette formål analyseres dataene 
vedrørende bilens reelle belastning permanent: F.eks. hver 
enkelt koldstart, sliddet på bremsebelægningerne samt motor-
oliens og samtlige aggregatoliers tilstand. På denne måde 
kan service planlægges forudseende og f.eks. kombineres med 
lovpligtige undersøgelser. Så undgås ekstra stilstandstider.

Længere åbningstider. Nogle af de godt 1800 Mercedes-Benz 
serviceværksteder i hele Europa har endda åbent til kl. 22.  
Det giver en større fleksibilitet i forbindelse med serviceplan-
lægningen. Og desuden: Selv større reparationer kan i visse  
tilfælde udføres i løbet af en enkelt arbejdsdag – så dit køretøj 
ikke behøver at stå stille på værkstedet længere end højst  
nødvendigt.

Mercedes-Benz Service Complete. Med full service-aftalen 
Complete er det dig, der får alle fordelene. Den indeholder 
en sikring af alle komponenter og aggregater samt udskiftning, 
reparation og service af samtlige sliddele mod et fast kal-
kuleret og attraktivt månedligt gebyr. Desuden kan Service 
Complete udvides med international dækning (Europa), hvis 
det ønskes. Så er det også muligt at udnytte stilstandsdage til 
planlagte reparationer og servicebesøg i udlandet og dermed 
øge den effektive udnyttelse af køretøjet.

Vi gør alt.  
For at opnå særligt høj effektiv driftstid for bilen.
For at opnå korte stilstandstider og permanent mulighed for anvendelse: For eksempel ved hjælp af vores tæt forgrenede 
netværk af værksteder med længere åbningstider i hele Europa, Mercedes-Benz Service Complete og Service24h for hurtig 
hjælp i nødstilfælde.
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Mercedes-Benz Service24h: Hjælp døgnet rundt.  
Mercedes-Benz Service24h sørger for direkte hjælp i tilfælde 
af et teknisk uheld – døgnet rundt 365 dage om året. Til  
dette formål er det gratis1) telefonnummer +45 3378 5555 til 
rådighed. Kvalificerede medarbjedere besvarer opkaldet  
på det pågældende sprog og organiserer hurtig hjælp via det 
nærmeste Mercedes-Benz lastbilsværksted. I tilfælde af et 
teknisk uheld rykker optimalt udstyrede serviceteknikere ud 
med et mobilt værksted, der i fire ud af fem tilfælde sørger 
for afhjælpning på stedet, således at bilen kan fortsætte sin 
tur hurtigst muligt.

Udsyn. Mercedes-Benz stopper aldrig med at arbejde på 
løsninger, der vil øge effektiviteten og dermed din lastbils  
effektive driftstid yderligere.

Fordele kort og godt.

 – Tæt værkstedsnet med ca. 1800 service-
værksteder i hele Europa

 – Lange værkstedsåbningstider, til dels  
indtil kl. 22

 – Servicesystem for forudseende service-
planlægning og korte stilstandstider

 – Mercedes-Benz Service Complete for 
forudsigelige månedlige rater samt øget 
effektiv driftstid

 – Service24h: Hurtig hjælp døgnet rundt i  
nødsituationer2) via den gratis1) servicehotline 
+45 3378 5555

1) Afhængigt af serviceudbyder. Alternativ: +49 699 530 7277  
(ikke gratis ved fastnet).

2) Kontakt venligst først politi og redningscentral ved eventuelle personskader.
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Når der stilles høje krav – originaltilbehør.
Med Atego og Arocs er du optimalt forberedt på entreprenørkørsel. For i endnu højere grad at kunne leve op til dine 
personlige idéer om det perfekte entreprenørkøretøj findes der et omfattende udvalg af Mercedes-Benz originaltilbehør – 
som giver en mangfoldighed af individuelle udformningsmuligheder.

Originaltilbehør Der er utallige muligheder for at vælge  
originaltilbehør. Med en lang række små og store detaljer, som 
gør din hverdag på arbejdet mere komfortabel, sikker og  
effektiv. Du finder et stort sortiment i det aktuelle tilbehørs-
katalog og hos din Mercedes-Benz forhandler. 

Aflåseligt tankdæksel. Det aflåselige tankdæksel gør det 
sværere for brændstoftyve at få adgang til tanken og er  
udstyret med et 1-nøglesystem for problemfri og komfortabel 
håndtering.

Ekstra askebæger Det udtagelige ekstra askebæger med 
låg holder førerhuset og miljøet rent. Det placeres i stedet 
for drikkevareholderen i fører- og passagersiden.

Roterende LED-blinklygte. Den gule roterende blinklygte  
på taget anvendes til at gøre opmærksom på transporter, hvor 
dimensionen og/eller vægten kræver, at der vises særligt 
hensyn. Monteringen sker ved hjælp af en adapterplade, som 
kan bestilles separat. 

Taglygtebøjle1). Taglygtebøjlerne i robust højglanspoleret rustfrit stål ser ikke alene godt ud, men gør det også muligt at montere op til fire ekstra forlygter. Forlygterne 
får enhver byggeplads til at stråle. Taglygtebøjlerne fås i forskellige varianter til alle Arocs førerhuse.
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Loftparkeringsklimaanlæg Loftparkeringsklimaanlægget gør det muligt at opnå 
en køleeffekt på op til 850 W og sørger ved hjælp af den supplerende affugtning 
af luften for at skabe et optimalt indeklima.

Siderudevindspoiler. Det aerodynamisk optimerede sæt i enten tonet eller  
klart glas til fører- og passagersiden beskytter mod fartvinden under kørsel med 
åbne ruder.

Gummimåtter. De profilerede, olieresistente gummibundmåtter beskytter  
bunden i fører- og passagersiden. De er tilpasset til bundens konturer og til  
førerhusets størrelse.

Mobiltelefon-opladningsskål. Den universelle opladningsskål passer til mange 
mobiltelefontyper. Med monteringsforberedelsen, der fås fra fabrikken, får din 
mobiltelefon en fast plads, hvor den bliver opladet, og hvor den øger komforten  
i forbindelse med telefonering.

Fordele kort og godt.

 – Taglygtebøjle1) og ekstra forlygter for et  
bedre udsyn

 – Sammenklappelig termoboks til afkøling af 
drikkevarer og som også kan holde mad varm

 – Udtagelig ekstra askebægerindsats til  
drikkevareholderen i fører- og passagersiden

 – Gul roterende LED-blinklygte til transporter, 
som kræver særlig hensynsfuldhed

 – Universel opladningsskål til at opbevare og  
oplade de fleste almindelige mobiltelefoner

 – Nøjagtigt tilpassede kvalitetsbundmåtter  
i gummi til beskyttelse mod skader og snavs

 – Aflåseligt tankdæksel til brændstof- og  
AdBlue® -tanke

 – Loftparkeringsklimaanlæg med lav opbyg-
ningshøjde i stedet for tagluge. Den lukkede 
førerhusdrift mindsker risikoen for indbrud 
betydeligt

 – Siderudevindspoiler for mindsket træk ved 
kørsel med åbne ruder

1) I forbindelse med placeringen og anvendelsen af taglygtebøjler skal du venligst 
være opmærksom på den gældende nationale lovgivning.
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