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RoadStars: 
Stig ind, det betaler sig.
RoadStars. RoadStars er den interaktive kommunikations-
platform fra Mercedes-Benz til chauffør, vognmand og last-
bilsinteresserede – 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 statio-
nær 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 
distributionskørsel.

Distributionskørsel kræver helt bestemte forhold. Med Atego til distributions-
kørsel fra 6,5 til 16 t og Antos til distributionskørsel fra 18 t kan vi tilbyde dig biler, 
som er optimalt forberedt til udfordringerne i denne branche.

F.eks. er du med Atego klædt fremragende på til at klare udfordringer i forbindelse 
med anlægsarbejde, møbeltransport, køletransport eller pakketransport. Og med 
Antos kan du på en ekstremt effektiv måde løse dine opgaver inden for f.eks.  
fødevaretransport, køletransport, pakketransport og drikkevaretransport, i tank- og 
silobranchen eller andre områder, hvor der kræves ekstra stor volumen.

De to typeserier har ud over den komfortable arbejdsplads suveræne egenskaber  
i form af præcist afstemte, anvendelsesorienterede bilkonfigurationer, forbrugs-
besparende, effektiv teknik og attraktive service- og tjenesteydelsesprodukter, som 
kan øge den samlede rentabilitet yderligere.

Sæt dig ind bag rattet – og oplev en Mercedes-Benz til distributionskørsel.
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Atego 6,5–16 t

Så er det nemt at ligge i front.  
Atego fra 6,5–16 t.

Værdi. Fra første færd – og efter mange tusind kilometers 
kørsel: Atego er overbevisende på alle måder. Fordi den ligger 
i front med afgørende værdier: F.eks. når det gælder den 
høje kvalitet, den fremragende pålidelighed og den langtids-
holdbare konstruktion. En høj arbejds- og kørekomfort,  
effektiv, miljøvenlig drivteknologi og den store opbygnings-
fleksibilitet er yderligere fordele. De understreger Ategos 
høje værdi og gør den til kundernes førstevalg inden for let 
distributionskørsel.

Anvendelse. Når der stilles ekstra høje krav til anvendelsen, 
står Atego til rådighed med fire førerhuse og tre forskellige 
cockpitvarianter. Alle førerhuse er kendetegnet ved en avan-
ceret ergonomi, høj komfort og en lang række anvendelses-
orienteret udstyr, som ganske enkelt gør det nemt at arbejde 
i og med Atego.

Også når det gælder drivlinen har Atego uundværlige styrker: 
Med sparsommelige, trækstærke Euro VI-motorer og gearskif-
teautomatikken Mercedes PowerShift 3, som med forskellige 
køreprogrammer bidrager til en høj anvendelsesorientering. 
Det store udvalg af gearkasse- og akselkombinationer giver 
yderligere fordele. Og ikke at forglemme: De sikre og suveræne 
køreegenskaber, med hvilke det er nemt at mestre selv  
vanskelige situationer og manøvreringer på en sikker måde. 
Yderligere fordele ved Atego: Lange serviceintervaller, det 
reparations- og servicevenlige bilkoncept og den store fleksi-
bilitet i forbindelse med opbygninger. Det er ikke svært at 
konstatere – med Atego er du forberedt til arbejdsopgaverne 
i forbindelse med let distributionskørsel. Sæt dig ind bag 
rattet.
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Atego 6,5–16 t

Skræddersyet – til let distributionskørsel.
Når du vil være bedst muligt forberedt på distributionskørsel fra 6,5–16 t: En optimalt udformet førerarbejdsplads  
med overbevisende god ergonomi og komfort. Desuden skaber trækstærke Euro VI-motorer, gearskifteautomatikken  
Mercedes PowerShift 3 samt suveræne og sikre køreegenskaber begejstring.

Anvendelse. Med Atego får du en lastbil, der med masser  
af anvendelsesorienteret udstyr sørger for, at det bliver enkelt 
at få arbejdet fra hånden i distributionsbranchen. 

De fire 2300 mm brede førerhuse giver ikke alene Atego et 
markant og unikt udtryk, men rummer også imponerende indre 
værdier: Til opgaver med særlig fokus på anvendelsesorien-
teringen kan Atego fås med tre forskellige cockpitvarianter, 
som sammen med kombiinstrumentet, multifunktionsrattet 
og de behagelige sæder sørger for en høj køre- og arbejds-
komfort. Alle betjeningselementer og opbevaringsrum er  
placeret på en ergonomisk måde, så det er nemt at håndtere 
forskellige genstande, når der arbejdes i lastbilen. 

Også under kørslen mærker man straks Ategos styrker. Bl.a. 
når det gælder det præcise styretøj og bagakselstyringens 
målrettede styreegenskaber, gearskifteautomatikken Mercedes 
PowerShift 3 og de trækkraftstærke og samtidigt brænd-
stofbesparende 4- og 6-cylindrede rækkemotorer. 

Og fordi de krav, der stilles til arbejdsforholdene i biler, som 
anvendes til distributionskørsel, er så forskellige, er der næsten 
heller ingen grænser for, hvilke behov der kan opfyldes, når 
det gælder opbygningerne til Atego. For blot at nævne eksem-
pler findes der et elsystems- og elektronikkoncept samt  
forskellige monteringsforberedelsesløsninger fra fabrikken.

Det kan hermed konkluderes: Med Atego er du fremragende 
forberedt til den daglige distributionskørsel fra 6,5–16 t. 
Både i dag og i fremtiden.

1) Fås afhængigt af tonnage og motor. Lav indstigning. Den høje anvendelsesorientering i forbindelse med Atego  
begynder med den lave indstigning: Et eller to trin1), døre, der kan åbnes vidt op, 
samt indstigningsgreb på begge sider gør det nemt, sikkert og komfortabelt  
at stige ind.
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10Atego 6,5–16 t | Førerhus, udstyr

Høj anvendelsesorientering giver høj motivation.  
Atego førerhuse.
Ved første blik og nærmere eftertanke – de fire førerhuse til Atego viser, hvad der er vigtigt i forbindelse med distributionskørsel 
op til 16 t: Tre cockpitvarianter, en avanceret ergonomi, en høj køre- og arbejdskomfort samt en lang række praktiske detaljer.

L-førerhus ClassicSpace1). Pladsforholdene og komfort-
køjen giver stor komfort og bevægelsesfrihed i førerhuset 
(motortunnel 320 mm), også under køreture, som varer flere 
dage. De ekstraordinært gode pladsforhold gør arbejdet  
lettere, og med den nederste komfortkøje er det også muligt 
at få den nødvendige hvile. Utallige opbevaringsmuligheder  
og opbevaringsrum gør det nemt at holde orden i førerhuset.

S-førerhus ClassicSpace, forlænget1). Kabinen (motortunnel 
320 mm) er en komfortabel arbejdsplads med en stor grad 
af overskuelighed og kompakte udvendige mål. Bagvæggen, 
som er forskudt 180 mm bagud, giver ekstra plads.

S-førerhus ClassicSpace. Med sine mål forener S-førerhuset ClassicSpace  
(motortunnel 320 mm) en komfortabel arbejdsplads med en stor grad af over-
skuelighed og fuld opbygningslængde.

L-førerhus BigSpace1). På grund af sin ståhøjde2) på 1910 mm tilbyder kabinen 
(motortunnel 320 mm) meget komfort og bevægelsesfrihed, også på ture af mere 
end en dags varighed.

S-førerhus ClassicSpace L-førerhus BigSpace
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Klassisk cockpit. Denne cockpitvariant har talrige opbevaringsmuligheder og passer perfekt til distributionskørsel. Alt er placeret på en ergonomisk måde inden for 
chaufførens rækkevidde. Bløde overflader sørger for en eksklusiv atmosfære.

Komfortcockpit1). Med den fremtrukne opbevaringsmulighed under midterpanelet 
er der i dette cockpit foruden de i forvejen mange opbevaringsrum god mulighed 
for ekstra opbevaring. Så er der plads til det hele på lange ture.

Cockpitvarianter. Høj anvendelsesorientering – det er der 
også fokus på i Atego, når det gælder de forskellige cockpit-
varianter. De er alle tre kendetegnet ved den ergonomiske 
placering af alle betjeningselementer og praktiske opbeva-
ringsrum.

Standardcockpit. For alt lige fra bægerholderen inden for 
chaufførens rækkevidde og til stikdåsen gælder: I forbindelse 
med standardcockpittet3) er der fokuseret på at gøre chauf-
førens arbejdsopgaver i forbindelse med distributionskørsel 
nemmere og mere komfortable. 

Komfort i detaljer. I Atego findes der en lang række prakti-
ske og komfortforbedrende funktioner. Det drejer sig f.eks. 
om den korte komfortblinkefunktion, et advarselssignal  
for parkeringsbremse og lys, fartpilotbetjening via tasterne 
på multifunktionsrattet og den såkaldte Follow-me-Home- 
belysning. Kort sagt: Masser af detaljer, som forbedrer den 
daglige håndtering.

Monteringsforberedelse til bakkamera1). Bakkameraet sør-
ger for øget sikkerhed og komfort, f.eks. i forbindelse med 
manøvrering. Via monteringsforberedelsen kan det monteres 
efterfølgende. Visningen sker via kombiinstrumentet.

1) Ekstraudstyr.
2) Ståhøjde foran sæderne.
3) Standardudstyr i forbindelse med midtersæde.
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Arbejdsplads i Atego. Afslappet og koncenteret arbejde – 
arbejdspladsen i Atego vækker øjeblikkeligt begejstring. Med 
de komfortable sæder til multifunktionsrattet, bilcomputeren 
med integreret opstartskontrol og den ergonomiske placering 
af alle opbevaringsrum og betjeningselementer.

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-radio1), 
en cd-radio med Bluetooth®-forbindelse2) eller cd-radioen Bluetooth® Komfort2). 
De har alle en USB- og Aux/In-grænseflade.

12,7 cm kombiinstrument med videofunktion2). Dette kombiinstrument  
er forberedt til brug af et bakkamera3) for fremragende komfort og endnu større 
sikkerhed. Dermed er området bag bilen synligt.

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

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

Manuelt gearskifte. Foruden gearskifteautomatikken er det også muligt at vælge  
et manuelt gearskifte2) med pneumatisk gearskiftestøtte. Det er bl.a. kende tegnet  
ved en fremragende ergonomi og en stor gearskiftepræcision med meget let  
betjening.
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Monteringsforberedelse til multimedieanvendelse2). Med henblik på nem  
integration af mobiltelefoner, mp3-afspillere eller almindelige navigationssystemer 
findes der en universel monteringsforberedelse, således at instruktionsstemmen 
afspilles via bilens højttalere.

Komfortfjedersæde2). Det luftaffjedrede sæde kan justeres individuelt og giver 
derfor de bedste ergonomiske betingelser og masser af komfort. Den integrerede 
sædevarmefunktion bidrager yderligere hertil.

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. 

Førersæde, standard2). Det luftaffjedrede sæde sørger for 
en høj siddekomfort, har mange indstillingsmuligheder og er 
betrukket med fladvævet stof.

Klimasæde2). Det luftaffjedrede, klimatiserede førersæde1) 
sørger for et behageligt siddeklima og masser af komfort. 
Det bidrager de integrerede armlæn og sædevarmen også til.

Diffusordyse. Om vinteren forhindrer den dug og rimfrost på sideruden, og om 
sommeren kan chaufføren nyde en kølende luftstrøm.

1) Standard i forbindelse med L-førerhus.
2) Ekstraudstyr.  
3) Et bakkamera kan købes som tilbehør hos Mercedes-Benz.  

Varme- og ventilationssystem. Atego er udstyret med et 
effektivt, luftreguleret varme- og ventilationssystem, som bl.a. 
udmærker sig ved sin meget hurtige respons.

Ekstra varmluftsystem2). Det ekstra varmesystem er et 
supplement til varmesystemet i førerhuset. Det kan anvendes 
som parkeringsvarme eller som et supplement til bilens  
varmesystem.
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Opbevaringsmuligheder og opbevaringsrum. Opbevarings-
konceptet lever op til en lang række forskellige krav, gør det 
nemmere at holde orden og sørger for bedre overskuelighed 
og effektivitet i førerhuset. Fra det store opbevaringsrum  
i midterpanelet og opbevaringsrummene i cockpittet, på motor-
tunnelen og i dørbeklædningen – alle opbevaringsrum er  
tilpasset i forhold til det, de skal rumme. F.eks. til solbriller, 
drikkevarer, fragtpapirer og småting som f.eks. kuglepenne.

Opbevaringsrum L-førerhus ClassicSpace. Foruden opbe-
varingsrummene i cockpittet, i dørene og på motortunnelen 
er der i L-førerhuset ClassicSpace f.eks. ekstra opbevarings-
plads i opbevaringsrummene over forruden og under køjen.

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.

Opbevaringsplads over forruden, 2 rum. De to opbeva-
ringsrum er placeret over forruden, og de kan nemt nås fra 
fører- og passagersædet. I forbindelse med FleetBoard1)  
er opbevaringsrummet i førersiden optaget.

Opbevaringsskål lav2). Den er monteret på motortunnelen 
mellem fører- og passagersæde og er udstyret med to bæger-
holdere og plads til et askebæger.

Køleboks på motortunnel. I køleboksen2), som er monteret på motortunnelen, 
er det muligt at opbevare flasker og fødevarer separat. Låget fungerer desuden 
som dokumentholder og trin op til den øverste seng.

Opbevaringsrum BigSpace. De tre store opbevaringsrum over forruden i L-førerhuset BigSpace, heraf ét med klapdæksel, giver masser af opbevaringsmuligheder.  
De mindre åbne opbevaringsrum giver ekstra opbevaringsplads og bidrager således til at holde bedre orden i førerhuset.
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Sæde-/køjekombination2). Den fleksible sæde-/køjekom-
bination giver valget mellem en soveplads eller et sæde for op 
til fire personer med et gennemgående ryglæn.

Komfortseng foroven, bred, nivellérbar3) 4). Maksimum  
afslapning og sovekomfort – det står komfortsengen foroven 
for med en 7-zoners komfortmadras i koldskum.

Seng nederst. I det forlængede S-førerhus sørger den  
nederste 610 mm brede seng2) med en 90 mm tyk koldskums-
madras for en høj hvile- og sovekomfort.

1) Fås som ekstraudstyr.  
2) Ekstraudstyr. 
3) Et bakkamera kan købes som tilbehør hos Mercedes-Benz. 
4) Fås ikke til L-førerhus ClassicSpace.  
5) Ekstraudstyr til S- og M-førerhuse.

Fordele kort og godt.

 – Fire førerhuse og tre cockpitvarianter for  
en fremragende anvendelsesorientering

 – Ergonomisk udformet arbejdsplads
 – Kombiinstrument med 10,4 cm stor TFT-farves-

kærm, som er nem at aflæse, eller kombiinst-
rument med 12,7 cm stor TFT-farveskærm2),  
videofunktion og monteringsforberedelse til  
et bakkamera3)

 – Bilcomputer med opstartskontrol
 – Multifunktionsrat med intuitiv betjening
 – Gearskifteautomatikken Mercedes  

PowerShift 3 for bedre håndtering eller  
manuelt gearskifte2) med gearskiftestøtte

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

 – Luftreguleret varme- og ventilationssystem
 – Klimaanlæg2) og ekstra  

varmluftsvarmesystem2)

 – Omfattende opbevaringsrumskoncept
 – Stort udvalg af radioer2) samt multimedie-

grænseflade2)

 – Komfortable senge i L-førerhuset  
ClassicSpace og BigSpace

Senge. Den nederste seng med en bredde på 680 mm og en længde på 2095 mm sørger for maksimal hvile- og sovekomfort i alle L-førerhuse. Den øverste komfortseng2) 
er hele 685 mm bred, 1865 mm lang og udstyret med en 110 mm kraftig 7-zoners koldskumsmadras i høj kvalitet. Der medfølger et gardin (hele vejen rundt) og et 
kontrolpanel til forskellige komfortfunktioner.

Madrasser. 7-zoners komfortmadrassen af koldskum i  
høj kvalitet sørger for, at chaufføren får den nødvendige hvile. 
Denne 110 mm kraftige springmadras i én del støtter for-
skellige kropsdele individuelt og sørger samtidigt for effektiv 
ventilation.

Opbevaringsnet på bagvæg5). Denne ekstra opbevarings-
mulighed forbedrer opbevaringsforholdene i førerhuset.
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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.

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 egen-
skaber i Euro VI-rækkemotorerne skabes bl.a. af den høj-
effektive 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 drifts-
bremsens 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 bremse-
ydelse på op til 300 kW3).

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

Mercedes PowerShift 3. Mærkbar dynamik, nem håndtering 
og lavt forbrug: Gearskifteautomatikken giver præcist valg  
af gear, korte skiftetider, høj kørekomfort og optimal økonomi. 
Kørefunktionen economy understøtter en særligt økonomisk 
køremåde. I kørefunktionen power øges omdrejningstallet med 
100 omdrejninger i forbindelse med hvert enkelt gearskifte, 
så motorydelsen er tilgængelig i længere tid.

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.
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1) Standard fra 9,5 t.  
2) Ekstraudstyr.  
3) Afhænger af motorvarianten.  
4) Alternativ uden merpris.  
5) To bakgear i forbindelse med 8-trins gearkasse.
6) Maks.-hastighed 89,8 km/t. mulig via speederpedal.  

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)

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

 – Gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3 
med køreprogrammerne „economy“ eller  
„power“ samt kørefunktioner og ekstrafunk-
tioner, der kan aktiveres målrettet

Køreprogrammet economy. Køreprogrammet kan målrettet 
slås til og understøtter en særlig økonomisk kørestil. Der er 
tale om et funktionelt supplement til kørefunktionen „standard“.

Køreprogrammet power4). Køreprogrammet understøtter  
en dynamisk køremåde i forbindelse med vanskelige topogra-
fiske forhold. I kørefunktionen „power“ øges omdrejnings-
tallene 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 udveksling5) for problemfri manøv-
rering. Igangsætningen er meget komfortabel takket være 
krybefunktionen.

Atego køreprogrammer. Atego fås med de to køreprogrammer „economy“  
eller „power“, og ét af disse kan vælges i forbindelse med bestillingen. Forskellige 
kørefunktioner øger komforten og effektiviteten.

Mere ydelse, større moment. Med op til 220 kW (299 hk) og et drejningsmoment 
på op til 1200 Nm tilbyder de 6-cylindrede rækkemotorer præcis de kræfter, 
som er nødvendige til dit anvendelsesformål.
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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 kørefor-
nemmelse. Fundamentet for dette skabes via det perfekte 
samarbejde mellem stabilitetsreguleringsassistenten, førerhus-
ophænget, styretøjet, bagakselstyringen og affjedringen.

Affjedringsvarianter. Atego er udstyret med vægtoptimerede 
enkelt- eller flerbladede parabelfjedre. For en bedre køre-
komfort er det også muligt at bestille stål- og luftaffjedring 
samt fra 12 t også fuld luftaffjedring1).

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 at opnå suveræne køreegenskaber er luftaffjedrede 
Atego-lastbiler op til 10,5 t og 12 t n. R. samt alle stålaffjedrede Atego-lastbiler 
monteret med bagakselstyring2) til reduktion af rulleunderstyringen.

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.
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Stabilisator bagaksel. Den robust udførte stabilisator reducerer krængning i bilen 
og sørger derfor for større sikkerhed og komfort. Den er placeret på bagakslen  
under rammen.

Luftaffjedret foraksel. Den luftaffjedrede foraksel3) øger 
kørekomforten, fordi bilens niveau udlignes automatisk ved 
ujævnt fordelt last. Også i forbindelse med læsning tilpasses 
rampehøjden.

Atego opbygningsfleksibilitet. Den store opbygningsfleksi-
bilitet sikres bl.a. med det parameterindstillelige special-
modul, som i væsentlig grad letter tilslutningsmulighederne, 
opbygningsintegrationen og betjeningen af opbygningen. 
Desuden bidrager 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 kompo-
nenter på rammen og de mange monteringsforberedelser  
fra fabrikken.

Pakke læssebagsmæk. Pakken læssebagsmæk1) inde-
holder samtlige monteringsforberedelser, som er nødvendige 
i forbindelse med eftermontering af en læssebagsmæk.

Motorudgang forrest, monteringsforberedelse til kølege-
nerator AW30. Forberedelsen muliggør eftermontering af 
kølegeneratoren1) til strømforsyning af et eventuelt indbygget 
køleaggregat i lastbilen.

Parameterindstilleligt specialmodul. Det parameterindstillelige specialmodul1) 
(PSM) sørger for perfekt informationsbehandling og problemfri informations-
udveksling mellem lastbilen og opbygningen.

Fordele kort og godt.

 – Suveræn kørekomfort, stor opbygnings-
fleksibilitet

 – Stabilitetsreguleringsassistent
 – 4-punkts førerhusophæng
 – Mindre rulleunderstyring med optimeret  

bagakselstyring2)

 – Direkte, fintfølende styretøj, der giver en  
høj sporstabilitet og begrænser behovet for 
ratkorrigeringer

 – Anvendelsesorienterede affjedringsvarianter: 
Stål, stål/luft eller komplet luftaffjedring for høj 
kørekomfort og skånsom transport af lasten

 – Særdeles gode muligheder for opbygningstil-
slutning og opbygningsintegration

 – Omkostningsbesparende monteringsforbere-
delsesløsninger fra fabrikken

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

stålaffjedrede Atego-lastbiler.
3) Ekstraudstyr fra 12 t.
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Atego – førerhusvarianter

S-førerhus

S-førerhus ClassicSpace, forlænget

S-førerhus ClassicSpace

S-førerhus ClassicSpace, forlænget

S-førerhus ClassicSpace

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

S-førerhus ClassicSpace, forlænget
Udvendig bredde: 2295 mm 
Udvendig længde: 1830 mm 
Indvendig bredde: 2000 mm 
Ståhøjde: 1510 mm
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L-førerhus

L-førerhus BigSpace

L-førerhus ClassicSpace

L-førerhus BigSpace

L-førerhus ClassicSpace

L-førerhus ClassicSpace 
Udvendig bredde: 2295 mm 
Udvendig længde: 2250 mm 
Indvendig bredde: 2000 mm 
Ståhøjde: 1510 mm

L-førerhus BigSpace 
Udvendig bredde: 2295 mm 
Udvendig længde: 2250 mm 
Indvendig bredde: 2000 mm 
Ståhøjde: 1910 mm 20
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Atego typeoversigt
Tonnage 6,5 7,49 8,6 9,5 10,5 11,99 1) 13,5 16
Akselkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2
Affjedring på bagaksel Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål
Motorvarianter

OM 934
115 kW (156 hk) • • • • • • 2) – –
130 kW (177 hk) – x x x x • • •
155 kW (211 hk) – x x x x x x x
170 kW (231 hk) – x x x x x x x
OM 936
175 kW (238 hk) – – x x x x x x
200 kW (272 hk) – – – – – x 3) x x
220 kW (299 hk) – – – – – x 3) x x

Akselafstand
3020 mm • • • • • – – –
3320 mm x x x x x – – –
3560 mm – – – – – •3) • •
3620 mm x x x x x x 2) – –
4160 mm – – – – – x 3) x x
4220 mm x x x x x x 2) – –
4760 mm – – – – – x 3) x x
4820 mm – x x x x x 2) – –
5360 mm – – – – – x 3) x x
5420 mm – – – – – x 2) – –
5960 mm – – – – – x 3) – –
6260 mm – – – – – x 3) x –

Førerhusvarianter
S-førerhus ClassicSpace • • • • • • • •
S-førerhus ClassicSpace forlænget x x x x x x x x
L-førerhus ClassicSpace x x x x x x x x
L-førerhus BigSpace x x x x x x x x
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Atego typeoversigt
6,5 7,49 8,6 9,5 10,5 11,99 1) 13,5 16
4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2
Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

• • • • • • 2) – –
– x x x x • • •
– x x x x x x x
– x x x x x x x

– – x x x x x x
– – – – – x3) x x
– – – – – x3) x x

– • – – – – – –
– x – – – – – –
– – – – – •3) • •
• x • • • x2) – –
– – – – – x3) x x
x x x x x x2) – –
– – – – – x3) x x
– x x x x x2) – –
– – – – – x3) x x
– – – – – x 2) – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –

• • • • • • • •
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) Fås også som bil med lav chassisramme.   2) Fås kun som bil med lav chassisramme.   3) Fås ikke som bil med lav chassisramme.





Antos 18–26 t

Den tunge distributionskørsel bliver nemmere.  
Antos fra 18–26 t.

Håndtering. Antos er specialudviklet til distributionskørsel  
fra 18 t og imødekommer således 100 % de krav, der stilles 
f.eks. i forbindelse med fødevaretransport, køletransport  
eller inden for væsketransport- og silobranchen: Det store 
udvalg af førerhusvarianter giver rigtig gode forudsætninger 
for at opfylde næsten alle krav, hvad angår opbygningslængden, 
nyttelasten, pladsforholdene og overblikket. Desuden sikrer 
den ergonomiske arbejdsplads med sine komfortable sæder 
med god støtte, multifunktionsrattet og kombiinstrumentet, 
som er nemt at aflæse, hurtigt og præcis håndtering. Mercedes 
PowerShift 3, spontant reagerende Euro VI-motorer, anven-
delsesoptimerede gearkasse-/akselkombinationer og det fint 
afstemte chassis sørger for en god kørefornemmelse. 

Branchespecifikke bilkoncepter. Til at løse transportopga-
ver i nyttelast- og volumenorienterede brancher på en rentabel 
måde er Antos Loader og Antos Volumer det perfekte valg. 
Antos Loader er absolut nyttelastorienteret – og kan ganske 
enkelt fra fabrikken få plads til mere. Uanset om du kører 
med for eksempel hvede eller gas. 

Antos Volumer har en enorm transportvolumen – og kan såle-
des yderst effektivt for eksempel levere dele til bilindustrien 
eller hvidevarer som køleskabe eller vaskemaskiner.
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Antos 18–26 t

Perfekt håndtering: Tiden, læsningen og bilen –  
styr på det hele.
Antos har praktisk talt alt, som gør dit daglige arbejde inden for distributionskørsel fra 18 t mere behageligt: En komfortabel 
og praktisk arbejdsplads, en dynamisk drivline med spontan respons og imponerende gode køreegenskaber.

Håndtering. S- og M-førerhuset ClassicSpace og M-førerhuset 
CompactSpace giver de bedste forudsætninger for at kunne 
imødekomme de stadig større daglige udfordringer på en hurtig, 
komfortabel og ukompliceret måde. For de er specifikt til-
passet til den pågældende anvendelse og har desuden et utro-
ligt godt forhold mellem opbygningslængde, nyttelast og  
en komfortabel samt funktionel arbejdsplads. Den homogene 
bredde på 2300 mm giver det bedst mulige overblik, og  
den lave, trappeformede indstigning er skånsom for helbredet. 
Det komfortable førersæde og cockpittet, som er asymme-
trisk og orienteret mod chaufføren, sørger straks for en suve-
ræn fornemmelse. Kort sagt: Den gennemtænkte ergonomi, 
den intuitive betjening og de praktiske opbevaringsmuligheder 
giver et harmonisk totalkoncept, som ganske enkelt gør  
arbejdet nemmere. 

Også de dynamiske motorer med spontan respons til Antos 
imponerer hele vejen igennem. I forbindelse med gearskifte-
automatikken Mercedes PowerShift 3 samt de anvendel-
sesorienterede gearkasser og bagakseludvekslinger sørger 
de trækstærke Euro VI-motorer for mærkbar dynamik og 
økonomisk køreglæde i praktisk talt enhver køresituation. 
Desuden giver det perfekte samspil mellem det direkte og 
fintfølende styretøj, den brede ramme, 4-bælgs luftaffjedringen 
og bagakselstyringen1) en udpræget sikker og solid køre-
fornemmelse. Såvel på landevejene som inde i byerne eller 
under manøvrering. Til at opnå aflastning har chaufføren  
forskellige sikkerheds- og hjælpesystemer til rådighed. For en 
mærkbart bedre håndtering. På alle køreture.

Nemmere indstigning. Den ergonomiske, trappelignende placering af  
de skridsikre trin muliggør behagelig og sikker indstigning og er blot ét enkelt  
eksempel på, hvordan Antos gør arbejdet nemmere.

1) Kun til 4x2-modeller.

27
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Ingen kompromisser: Seks førerhusvarianter,  
som er overbevisende og vækker begejstring.
Kompromisløst tilpasset i forhold til chaufførernes og virksomhedernes behov: De tre førerhuse til Antos, som hver især fås 
med en motortunnelhøjde på 170 mm eller 320 mm, har en overbevisende målrettet anvendelsesorientering. Og de gør  
det muligt for chaufføren at arbejde på en komfortabel og effektiv måde og at opnå problemfri håndtering. Fra tidligt til sent. 
På enhver køretur.

M-førerhus CompactSpace2). Den 2300 mm brede kabine med 320 mm motor-
tunnel og fladt tag er især velegnet til anvendelse, hvor opbygningen er bygget 
op over taget – f.eks. ved autotransportere eller køleopbygninger.

S-førerhus ClassicSpace. Den 2300 mm brede og 1700 mm lange kabine med 
320 mm motortunnel1) er konstrueret, så den passer præcist til alle de udfordringer, 
en alenearbejdende chauffør står over for i forbindelse med distributionskørsel, 
kørsel over korte strækning og entreprenørkørsel.

M-førerhus ClassicSpace2). Den 2300 mm brede kabine med 170 mm motor-
tunnel og en længde på 2000 mm er velegnet til næsten alle former for opgaver. 
Køjen2) giver chaufføren øget komfort, også i forbindelse med kørsel om dagen.

M-førerhus CompactSpaceM-førerhus ClassicSpaceS-førerhus ClassicSpace
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Arbejdsplads i Antos. Arbejdspladsen i Antos er praktisk 
og komfortabel, og den fungerer samtidig som informations-
central og kontrolrum. Cockpittet, som er tilpasset perfekt 
til chaufførens behov, giver mulighed for optimal håndtering i 
enhver situation: De væsentlige funktioner i bilen kan styres 
komfortabelt og sikkert via multifunktionsrattet. Betjeningen af 
gearskifteautomatikken sker via betjeningsarmen på højre 
side af ratstammen. Også alle øvrige betjeningselementer, 
radioen samt praktiske opbevaringsrum er placeret ergono-
misk og på en sådan måde, at chaufføren nemt kan nå dem. 
Kort sagt: De bedste forudsætninger for koncentration i for-
bindelse med arbejdet, afslappet kørsel og præcisionshåndte-
ring. Desuden kan du tilpasse Antos endnu mere i forhold  
til dine personlige behov, f.eks. med en af de tre fabriksmon-
terede komfortpakker2).

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.

Multifunktionsnøgle2). 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.

To fjernbetjeningsnøgler2). To fjernbetjeningsnøgler fore-
bygger uheldige situationer med forlagte bilnøgler eller gør 
det muligt for to chauffører at få adgang til bilen uafhængigt 
af hinanden.

Spejle med manøvreringsfunktion. Spejlet i passagersiden med manøvre-
ringsfunktion2) kombinerer en anvendelsesorienteret funktion med nem  
håndtering. Spejlet forbedrer udsynet til sættevogn eller anhænger i forbindelse 
med manøvrering.

1)  Standard i forbindelse med OM 936 og OM 470, fra OM 471 er førerhuset 
ClassicSpace med motortunnel 170 mm standard.

2) Ekstraudstyr.
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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.

Læderrat. Læderrattet med 4 eger og i en høj forarbejdnings-
kvalitet1) har en diameter på 450 mm og bidrager til komfor-
ten inde i førerhuset, samtidig med at det giver et individuelt 
udtryk.

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 pladsforhold under pauser.

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.

Cd-radio. Radio-/cd-kombinationen1) med singledisplay  
sørger for god underholdning og er nem at betjene. Den er 
integreret i midterpanelet og konstrueret til drift via bilens  
24 V-ledningsnet.

Kombiinstrument med ekstra indikatorer. Kombiinstrumentet på 12,7 cm med 
en TFT-farveskærm1) sørger for udførlig visning af alle lastbilens funktioner. 
Skærmen imponerer ved at kunne aflæses blændingsfrit og betjenes intuitivt og 
kan også leveres med videofunktion.
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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.

Førersæde, standard1). Det luftaffjedrede sæde sørger for 
en høj siddekomfort, har mange indstillingsmuligheder og er 
betrukket med fladvævet stof.

Passagerfunktionssæde2). Den store siddeflade på 540 mm 
bredde kan vippes op og fastlåses manuelt. På den måde får 
chaufføren mere plads i forbindelse med pauser, og gennem-
gangen til passagerdøren bliver enklere.

Komfortfjedersæde1). 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.

Klimasæde1). Det luftaffjedrede, klimatiserede førersæde1) 
sørger for et behageligt siddeklima og masser af komfort. 
Det bidrager de integrerede armlæn og sædevarmen også 
til. Sædevarme og fugtighed i klimasædet reduceres ved 
hjælp af det aktive ventilationssystem i ryglæn og siddeflade. 
Mange individuelle tilpasningsmuligheder giver de bedst  
mulige ergonomiske betingelser.

Midtersæde3). Det ekstra sæde mellem førerarbejdspladsen 
og passagersædet gør det muligt at transportere flere personer 
i bilen. Det er udstyret med en ryglænsjusteringsanordning 
samt en integreret nakkestøtte og en 3-punkts sikkerhedssele, 
som er integreret i sædet. Midtersædet med sikkerhedssele  
er monteret på motortunnelen.

1) Ekstraudstyr.
2) Standardudstyr til bestemte Loader-modeller, som kan vælges fra.
3) Fås til S- og M-førerhuset ClassicSpace.
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Døropbevaring. I den indvendige beklædning i dørene er der plads til ting som 
f.eks. arbejdshandsker, som skal være nemme at få fat på også uden indstigning. 
Desuden er der integreret en flaskeholder, hvor der er plads til en 1,5 liters flaske.

Bord, i passagersiden1). Klapbordet er indbygget i midterpanelet og kan hurtigt 
klappes ud og ind igen f.eks. til at arbejde eller spise ved.

Praktiske opbevaringsmuligheder til alt. Opbevaringskon-
ceptet i Antos gør det muligt at holde orden, understøtter  
den nemme håndtering og kan tilpasses individuelt. Fra de 
store opbevaringsmuligheder i midterpanelet og i cockpittet,  
i dørbeklædningen samt det hhv. lave og høje opbevaringsrum1) 
på motortunnelen til den lukkede opbevaringsboks med  
integreret affaldsbeholder1), en opbevaringslomme1) til bag-
væggen og en cd-boks1) til op til 6 cd’er – i Antos er alle  
opbevaringsrum tilpasset i forhold til det, de skal rumme. Og 
med tøjkrogene er der en fast plads til overtøjet.

Opbevaringsrum bag sæderne. Med en volumen på 230 liter 
er der masser af plads i opbevaringsrummene bag sæderne  
i M-førerhuset. En praktisk detalje: Der er adgang til opbeva-
ringsrummet i førersiden både indefra og udefra.

Ekstra varmtvandssystem2). Det ekstra varmtvandssystem 
opvarmer førerhuset, selv ved meget kolde temperaturer om 
vinteren, så pauser kan tilbringes behageligt ved varme tem-
peraturer. Varmesystemet er placeret svingningsfrit i motor-
rummet. Det reducerer støjniveauet og giver mere plads 
inde i kabinen. Varmeeffekten gør det desuden muligt at få 
frostfri ruder, når man skal køre.

Køje forneden3). Den nederste køje sørger for en behagelig 
hvile- og sovekomfort ved lange ture om dagen og om natten. 
Køjearealet kan vippes helt op og fastlåses i en 90°-vinkel. 
For at gøre det mørkt inde i førerhuset kan et gardin trækkes 
for forruden og siderruderne. 

Varme, ventilation, klima. Antos er udstyret med et luftreguleret varmesystem, som er kendetegnet ved en meget hurtig respons. For endnu nemmere håndtering  
og større komfort er det muligt at bestille et klimaanlæg1) eller klimaautomatik1). Desuden sørger restvarmeudnyttelsen1) eller forskellige udførelser af et ekstra varmt-
vandssystem1) for større komfort, f.eks. under pauser.



33Antos 18–26 t | Førerhus, udstyr

Udvendigt opbevaringsrum. Det udvendige opbevaringsrum i førersiden, som 
fra M-førerhuset også er tilgængeligt indefra, har plads til værktøj og andre fornø-
denheder, som er svære at undvære i forbindelse med tung distributionskørsel.

Køleskab på motortunnel1). Fra køleboksen kan chaufføren forsyne sig med  
friske drikkevarer og mad. Den er nem at nå fra førersædet.

Opbevaringsklapper over forruden1). Klapperne forhindrer genstande i at falde ud af opbevaringsrummene, og desuden beskytter de mod nysgerrige blikke. 

Fordele kort og godt.

 – Særdeles god håntering på grund af en  
ergonomisk udformet førerarbejdsplads

 – Multifunktionsrat med intuitiv betjening  
og stort justeringsområde

 – Kombiinstrument med 10,4 cm eller 12,71) cm 
stor TFT-farveskærm, der er nem at aflæse

 – Omfattende udvalg af komfortable sæder med 
et særdeles godt overblik og justeringsområde

 – Omfattende udvalg af radio- og multimedie-
udstyr1) inklusive Trucknavigation1)

 – Luftstyret varme- og ventilationssystem med 
restvarmeudnyttelse, klimaanlæg1) eller  
klimaautomatik1), ekstra varmtvandssystem1) 
til motor og førerhus4)

 – Omfattende opbevaringskoncept med mange 
praktiske opbevaringsmuligheder, som er  
placeret ideelt i forhold til førersædet

 – Yderligere udstyr1): 
F.eks. køleboks med en volumen på ca. 25 l, 
klapbord i passagersiden, midtersæde,  
komfortabel køje i M-førerhuset

 – Komfortpakke1)

1) Ekstraudstyr.
2) Fås også til aktivering af førerhus og motor.
3) Fås som ekstraudstyr til M-førerhuse.
4) Kun til førerhuse med 170 mm motortunnel.
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Antos drivline. De effektive, trækstærke 6-cylindrede række-
motorer arbejder med common rail-højtryksindsprøjtnings-
systemet X-Pulse1) og et indsprøjtningstryk på op til 2100. 
Det giver brændstofbesparelser og skåner miljøet. For en 
yderligere sænkning af forbruget fås nu også 2. generation af 
10,7-liters motoren OM 470 og 12,8-liters motoren OM 471. 
Den langtidsholdbare og pålidelige konstruktion, den spontane 
respons og den stabile og rolige motorgang er også fordele  
i forbindelse med Euro VI-motorer til Antos, som er værd at 
nævne. Gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3, de 
perfekt afstemte drivaksler og det store udvalg af udvekslings-
varianter giver Antos en dynamik og spontan respons, som  
gør den velegnet til praktisk talt enhver tænkelig transport-
opgave inden for tung distributionskørsel. Og masser af  
køreglæde.

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

Køreprogrammet fleet. Den brændstofbesparende variant  
af gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift er udviklet 
til vognparkskunder. 

Køreprogrammet economy2). Køreprogrammet kan målret-
tet slås til og understøtter en særlig økonomisk kørestil.  
Der er tale om et funktionelt supplement til kørefunktionen 
„standard“.

Køreprogrammet power3). Køreprogrammet understøtter 
en dynamisk køremåde i forbindelse med vanskelige topo-
grafiske forhold. I kørefunktionen „power“ øges omdrejnings-
tallene for alle gearskifteforløb i forhold til „standard“ med 
100 o/min. På den måde er den fulde motorydelse til rådighed 
i længere tid.

Antos motorer. Med 18 ydelsestrin fra 175 kW (238 hk) til 460 kW (625 hk)  
tilbydes der et bredt spektrum af trækstærke Euro VI-motorer til Antos. Motorer, 
som er kendetegnet ved en mærkbar dynamik og et lavt forbrug.

Spontant, præcist, effektivt.  
Når det gælder drivlinen, så har vi for alvor gearet op.
Euro VI-motorer med op til 460 kW (625 hk), Mercedes PowerShift 3 og et bredt udvalg af af gearkasse- og akselkombinationer, 
som er præcist afstemt i forhold til hinanden – de iboende kræfter i Antos manifesterer sig spontant, præcist og effektivt 
ude på vejene. Du vil blive begejstret.
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Antos gearkasse. Antos har den passende gearkasse til praktisk talt enhver 
form for transportopgave. Foruden fire 12- og en 16-trins gearkasse er det også 
muligt at vælge en mere let og kompakt 8-trins gearkasse4).

Informationscentral. I kombiinstrumentet vises den aktuelle kørefunktion og  
det valgte gear altid – de forskellige kørefunktioner, som kan tilkobles målrettet, 
samt ekstrafunktioner forbedrer håndteringen og effektiviteten.

Antos køreprogrammer. Antos fås med de tre køreprogrammer fleet, economy2) 
eller power, og ét af disse kan vælges i forbindelse med bestillingen. Forskellige 
kørefunktioner øger komforten og effektiviteten.

Fordele kort og godt.

 – Dynamisk drivline med spontan respons  
fra motorerne og perfekt afstemte drivline-
konfigurationer

 – 6-cylindrede rækkemotorer med et lavt forbrug 
og common rail-højtryksindsprøjtningen  
X-Pulse1)

 – Fire slagvolumenklasser: 7,7 l, 10,7 l,  
12,8 l, 15,6 l

 – Komplet Euro VI-motorprogram med  
18 ydelsestrin fra 175 kW (238 hk) og op  
til 460 kW (625 hk)4)

 – Gearskifteautomatikken Mercedes 
 PowerShift 3 med køreprogrammer, der kan 
vælges individuelt samt kørefunktioner og  
ekstrafunktioner, som kan aktiveres målrettet

 – Komfortabel betjening af gearskifteautoma-
tikken via ratstammens betjeningsarm

 – Seks forskellige, anvendelsesorienterede  
gearkassevarianter med 84), 12 og 16 gear

 – To anvendelses- og vægtoptimerede bagaksler 
med navreduktion og et komplet udvalg af  
udvekslingsvarianter

1) X-Pulse fås ikke i forbindelse med motor OM 936.  
2) Kun i forbindelse med 12-trins gearkasse.
3) Alternativ uden merpris.  
4) 8-trins gearkasse kun i forbindelse med motor OM 936.  
5) Maks.-hastighed 89,8 km/t. mulig via speederpedal.  

Ekstra funktioner. I forbindelse med Mercedes PowerShift 3 
sørger ekstra funktioner som direkte gearskifte fra 1 til R 
samt bakgear med hurtig udveksling for problemfri manøvre-
ring. Igangsætningen er meget komfortabel takket være  
krybefunktionen.

Kø
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pr
og
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m

fleet

power

economy

Kø
re

fu
nk
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n

economy

Kickdown er  
ikke mulig

EcoRoll kan ikke 
frakobles 

Maks.- 
hastighed5)  
85 km/t.

standard

Kickdown  
er mulig

EcoRoll kan  
frakobles

Maks.- 
hastighed  

89,8 km/t.

Manuel

Kickdown er  
ikke mulig

EcoRoll kan  
frakobles

Maks.- 
hastighed 

 89,8 km/t.

power

Kickdown  
er mulig

EcoRoll  
deaktiveret 

Maks.- 
hastighed  

89,8 km/t.
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Præcist styretøj. Det direkte og særdeles fintfølende styretøj arbejder med hastighedsafhængig servo. Derved bliver det ekstra nemt, let og sikkert at manøvrere.  
Og ved høje hastigheder giver systemet en sikker ligeudkørsel og optimal sporstabilitet. Høj styringspræcision og særdeles gode egenstyringsegenskaber er yderligere 
fordele, som bidrager til større sikkerhed og suverænitet.

For en suveræn kørefornemmelse.  
Fra første til sidste meter.
I Antos arbejder ramme, chassis, affjedring og styretøj perfekt sammen. For problemfri præcisionshåndtering i forbindelse 
med kørsel og manøvrering. Og for en enestående god kørefornemmelse.

Antos køreegenskaber. Antos ligger fantastisk på vejen  
og giver en suveræn og sikker kørefornemmelse: Det skyldes 
f.eks. den brede, stive ramme, 4-bælgs luftaffjedringen,  
den innovative bagakselstyring1) og det direkte, fintfølende 
styretøj.
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Antos ramme. Ud over at den ligger godt på vejen og har suveræne køreegenskaber så er også rammen i Antos kendetegnet ved en fremragende rustbeskyttelse – 
den katodiske dyppelakering – og en meget stor opbygningsfleksibilitet. Af andre fordele kan f.eks. nævnes det store udvalg af akselafstande samt mulighed for at vælge 
rammeoverhæng og endetraverser fra fabrikken.

Luftaffjedring. Fjederbælgene til 4-bælgs luftaffjedringen, som er placeret meget 
yderligt, sørger i forbindelse med den innovative bagakselstyring1) for en rigtigt 
god krængningsstabilitet såvel ved ligeudkørsel som i kurver.

Fordele kort og godt.

 – Sikker og suveræn kørefornemmelse på  
grund af chassiskomponenterne, som er  
perfekt afstemt i forhold til hinanden

 – Optimeret bagakselstyring1) for høj tværstabi-
litet og en rigtig god selvstyreevne

 – 4-bælgs luftaffjedring for en høj affjedrings-
komfort, skånsom transport af lasten samt 
mindre krængning

 – Direkte, fintfølende styretøj for en høj  
styrepræcision

 – Servohjælp afhængig af den hastighed,  
der køres med

 – Høj manøvredygtighed på grund af korte  
akselafstande

 – En bred, stiv ramme og dermed en bred  
sporing, så den ligger rigtig godt på vejen

 – Komplet udvalg af akselafstande, mulighed 
for valg af rammeoverhæng og endetravers

1) Kun til 4 x 2-modeller.

Innovativ bagakselstyring. Den innovative bagakselstyring1) 
sørger for en høj tværstabilitet, færre krængningsbevæ-
gelser, et mindre behov for ratkorrigeringer og en rigtig god 
selvstyreevne.
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Branchespecifikke lastbilskoncepter. Med Antos kan du 
opnå utrolig effektivitet inden for distributionskørsel fra 18 t. 
For i særlig grad at kunne opfylde disse krav, også når det 
gælder nyttelastorienterede transportopgaver og volumen-
orienteret transport, har vi udviklet Antos Loader og Antos 
Volumer. Fordi: Specielle arbejdsopgaver kræver specialværk-
tøj – eller rettere sagt specialkøretøjer. 

Ved at vælge Antos Loader får du nyttelastoptimerede lad-
vogns- og sættevognstrækkere, der hører til blandt de letteste 
inden for tung distributionskørsel. De har ydelsesstærke, 
økonomiske Euro VI-motorer og anvendelsesorienterede fører-
huse, uden at gå på kompromis med den høje sikkerhed. 

Antos Volumer gør det muligt at opnå endnu mere effektiv 
kørsel. Ladvognskøretøjerne, som er specialiseret i denne 
form for transport, har en overbevisende lav rammehøjde, 
og sættevognstrækkerne en lav tilkoblingshøjde. I praksis 

betyder dette: Optimal udnyttelse af lastrummet. Foruden 
den store lastvolumen giver de særdeles brændstofbesparende 
drivlinekonfigurationer og den store tankvolumen i Antos  
Volumer mulighed for endnu mere effektivitet. 

Kort sagt: Med Antos Loader og Antos Volumer kan  
Mercedes-Benz tilbyde anvendelsesorienterede bilkonfigu-
rationer, som gør dine nyttelast- og volumenorienterede  
transportopgaver mere profitable.

Vægtoptimeret konfiguration  
af bilen for større lasteevne,  

anvendelsesorienteret  
udbud af  motorydelser  

og førerhusvarianter, høj  
sikkerhed

Til nyttelastorienterede  
transportopgaver:

Antos Loader

Lav rammehøjde, større 
tankvolumen, brænd-

stofbesparende 
drivlinekonfigurationer,  

stort udvalg af  
førerhusvarianter

Til volumenorienterede  
transportopgaver:

Antos Volumer

Branchespecifikke bilkoncepter

Høj anvendelsesorientering

Høj effektivitet, høj rentabilitet

Plads til mere last:  
Antos Loader og Antos Volumer.
Når det gælder nyttelast og volumen er der næsten ingen grænser for kapaciteten: Med Antos Loader og Antos Volumer er 
der tale om ægte specialister, som ganske enkelt har plads til mere.

39
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Loader. Der er tale om nyttelastoptimerede sættevogns-
trækkere og ladvogne, som på trods af den vægtintensive 
Euro VI-teknologi afhængigt af udstyr har en egenvægt på 
ca. 6000 kg. Det opnås ved hjælp af vægtreducerende foran-
staltninger, som gør, at du ganske enkelt kan transportere 
mere. Antos Loader som sættevognstrækker kan f.eks. med 
S-førerhuset ClassicSpace, en 320 mm høj motortunnel,  
7,7 l slagvolumen præstere en ydelse på 235 kW (320 hk)1). 
Desuden er den udstyret med Mercedes PowerShift 3 med 
12-trins gearkasse og direkte udveksling samt ekstra brede 
dæk2) 3) på aluminiumsfælge. Antos Loader fås også med 
motorerne i 10,7-liters slagvolumenklassen2), som tilbydes 
med fire forskellige ydelsestrin på op til 335 kW (455 hk). 
Som enhver Antos kan også Loader fås med samtlige tilgæn-
gelige sikkerhedssystemer.

Vægtbesparende foranstaltninger. I forbindelse med Antos Loader er mange komponenter og udstyrsdetaljer konsekvent tilpasset til anvendelse i nyttelastorienterede 
brancher. For at give dig størst mulig fleksibilitet, når du skal konfigurere bilen, er det også muligt at „fravælge“ visse detaljer. Du bestemmer altså selv, om du ønsker 
at udnytte potentialet i Loader fuldt ud, eller om du hellere vil reducere egenvægten ved at fravælge noget.

Antos Loader: Til alle, der vil transportere mere last.
Lavere egenvægt, mere nyttelast – fra kølergrillen til endetraversen. Antos Loader er specielt udviklet til de krav, der stilles  
i nyttelastorienterede brancher. Derfor er den en af de letteste inden for tung distributionskørsel. Uanset om der er tale  
om et ladvognskøretøj eller en sættevognstrækker. En Antos Loader har ganske enkelt plads til mere. Og det betaler sig.  
På alle køreture.

Udstyr, der kan  
fravælges

Udstyr, der ikke kan  
fravælges

1 Uden tagluge

2 Endetravers vægtoptimeret4)

3 Kombitank (300 l diesel og 
25 l AdBlue®)4)

4 Batterier 140 Ah

5 Uden støvbeskyttelse

6 Forrude, vægtoptimeret

7 Bagakselstyring, vægtopti-
meret (triangel, lukket)4)

8 Indstigningsbærearm,  
aluminium

9 Bundbelægning,  
vægtoptimeret

10 Uden kølerjalousi ved 
motortunnel 170 mm
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Volumer detaljer. Med den lave hhv. ramme- og tilkoblingshøjde skaber Antos Volumer de bedste forudsætninger for rentabel volumentransport. Den lave ramme,  
de fuldendte muligheder for valg af akselafstand, rammeoverhæng, der kan vælges fra fabrikken, og anvendelsesorienterede drivlinekonfigurationer sørger for en endnu 
højere grad af effektivitet.

Volumer. Som en ægte specialist i volumentransport er der 
med Antos Volumer som ladvogn f.eks. mulighed for uden 
problemer at stable tre standardgitterbokse oven på hinanden. 
For at sikre en enorm aktionsradius og en høj anvendelses-
orientering findes der et bredt udvalg af tankvarianter. Til den 
forbilledlige effektivitet bidrager også de anvendelsesorien-
terede drivlinekonfigurationer. For med det brede udvalg af 
bagakseludvekslinger kan Antos Volumer altid udstyres med 
en gearkasse, der har direkte udveksling5). Det giver sammen-
lignet med en gearkasse med overgear en brændstofbespa-
relse på 1 %. Kort sagt: Den ny Antos Volumer kombinerer tre 
afgørende fordele: En meget stor transportvolumen, en  
imponerende aktionsradius og en usædvanligt høj effektivitet.

Antos Volumer: Til alle, der har brug for meget plads.
En meget stor transportvolumen, brændstofbesparende drivlinekonfigurationer, en stor aktionsradius og perfekt tilpasning  
til dit anvendelsesområde – Antos Volumer viser, hvordan ladvognskøretøjer og sættevognstrækkere skal være bygget i dag 
for at gøre volumentransportopgaver særdeles profitable.

1) I forbindelse med ladvogne fra 175 kW (238 hk).
2) Ekstraudstyr.
3) I forbindelse med dæktrykskontrolsystem.
4) Ved 4x2-sættevognstrækkere.
5) Ikke i forbindelse med 6x2LnR og 375 kW (510 hk) og 390 kW (530 hk).

1 Seks anvendelsesorienterede førerhusvarianter

2 Euro VI-motorer i 14 ydelsestrin

3 Brændstofbesparende drivlinekonfigurationer

4 Stor aktionsradius med et bredt udvalg af 
tankstørrelser

5 Lav ramme- og skammelhøjde
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Antos – førerhusvarianter

Antos førerhusvarianter. Med seks varianter kan du altid 
finde det passende førerhus til Antos til distributionskørsel fra 
18 t, så dine arbejdsopgaver kan løses effektivt og hånd-
teringen forløbe problemfrit. Hvis der er behov for den fulde 
opbygningslængde, er S-førerhuset ClassicSpace det rigtige 
valg. M-førerhuset ClassicSpace er f.eks. velegnet til dagsture 
og M-førerhuset CompactSpace med fladt tag til autotrans-
porter. En god overskuelighed og en høj nyttelast opnås med 
alle varianter.

S-førerhus ClassicSpace

Generelle tekniske specifikationer

Udvendig bredde på alle førerhuse: 2300 mm 
 
Udv. længde 
S-førerhus ClassicSpace: 1700 mm 
M-førerhus ClassicSpace og  
CompactSpace: 2000 mm 
 
Ståhøjde foran sæder 
S-førerhus ClassicSpace: 1600 mm 
M-førerhus ClassicSpace: 1600 mm 
M-førerhus CompactSpace: 1400 mm

Variant med midtersæde

Motortunnel: 170 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1460 mm

Motortunnel: 320 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1310 mm
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M-førerhus ClassicSpace

Variant med køje

M-førerhus CompactSpace

Motortunnel: 170 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1460 mm

Motortunnel: 320 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1310 mm

Motortunnel: 170 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1215 mm

Motortunnel: 320 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1065 mm

Variant med køjeVariant med midtersæde
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Antos – tankvarianter

Antos tankvarianter. Fleksible kombinationsmuligheder – 
inden for samme tanktværsnit er det muligt at kombinere 
forskellige tankvolumina på venstre og højre side. Det gælder 
for diesel- og AdBlue®-tanke som for kombitanke. På bille-
derne vises to mulige varianter til henholdsvise ladvogne og 
sættevognstrækkere.

Tankmodulsystem. For optimal anvendelsesorientering er det muligt at udstyre 
Antos med tanke i forskellige højder og bredder.

700 mm

565 mm

650 mm

735 mm

Eksempel på tankvariant til Antos ladvogn Eksempel på tankvariant til Antos sættevognstrækker

1 AdBlue® 60 l 4 Plads til f.eks. monteringer

2 Udstødningsefterbehandlings-
system

5 Tank smal/lav 390 l

3 Batteri

1 AdBlue® 60 l 4 Tank smal/høj 390 l

2 Udstødningsefterbehandlings-
system

5 Plads f.eks. til en  
hydraulikolietank

3 Plads f.eks. til en ekstra tank
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Antos – motorydelsesdata

Euro VI-motorerne til Antos: Fremtidsorienteret  
teknik, op til 460 kW (625 hk) og et drejningsmoment 
på 3000 Nm.
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Antos ladvogn – typeoversigt
Tonnage 18 18 (Volumer)1) 20 252) 25 (Volumer)1) 26 26 33
Akselkonfiguration 4x2 4x2 4x2 6x2 ENA 6x2 ENA 6x4 6x2 DNA 6x4
Affjedring på bagaksel Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft 
Motorvarianter

OM 936
175 kW (238 hk) • • • • – • • –
200 kW (272 hk) x x x x • x x –
220 kW (299 hk) x x x x x x x –
235 kW (320 hk) x x x x x x x –
260 kW (354 hk) x x x x x x x –
OM 470
240 kW (326 hk) x x x x x x x •
265 kW (360 hk) x x x x x x x x
290 kW (394 hk) x x x x x x x x
315 kW (428 hk) x x x x x x x x
335 kW (455 hk) x x x x x x x x
OM 471
310 kW (421 hk) x x x x x x x x
330 kW (449 hk) x x x x x x x x
350 kW (476 hk) x x x x x x x x
375 kW (510 hk) x – x x x x x x
390 kW (530 hk) x – x x x x x x
OM 473
380 kW (517 hk) x – x x – x x x
425 kW (578 hk) x – x x – x x x
460 kW (625 hk) x – x x – x x x

Akselafstand
3700 mm x3) – x – – x – x
4000 mm x3) – x x3) x x x x
4300 mm x3) – x x3) x x x x
4600 mm x3) – x x3) x x x x
4900 mm x3) x x x3) x x x x
5200 mm x3) – x x3) x x x x
5500 mm x3) x5) x x3) x x x x
5800 mm x3) x5) x x3) x x x x
6100 mm x3) – x x3) – – x –
6400 mm x3) – x – – – – –
6700 mm x3) x x – – – – –

Førerhusvarianter
S-førerhus ClassicSpace motortunnel 170 mm x4) x x x4) x x x x
S-førerhus ClassicSpace tunnel 320 mm6) • • • • • • • •
M-førerhus ClassicSpace motortunnel 170 mm x4) x x x4) x x x x
M-førerhus ClassicSpace motortunnel 320 mm x x x x x x x x
M-førerhus CompactSpace motortunnel 170 mm x4) x x x4) x x x x
M-førerhus CompactSpace motortunnel 320 mm x x x x x x x x
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Antos sættevognstrækkere – typeoversigt
Tonnage 18/204) 18 (Volumer)1) 24 25 25 26 26 33
Akselkonfiguration 4x2 4x2 6x2/2 6x2 ENA 6x2/27) 9) 6x4 6x2 DNA 6x4
Affjedring på bagaksel Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft 
Motorvarianter

OM 936
175 kW (238 hk) • • • • • • • –
200 kW (272 hk) x x x x x x x –
220 kW (299 hk) x x x x x x x –
235 kW (320 hk) x x x x x x x –
260 kW (354 hk) x x x x x x x –
OM 470
240 kW (326 hk) x x x x x x x •
265 kW (360 hk) x x x x x x x x
290 kW (394 hk) x x x x x x x x
315 kW (428 hk) x x x x x x x x
335 kW (455 hk) x x x x x x x x
OM 471
310 kW (421 hk) x x x x x x x x
330 kW (449 hk) x x x x x x x x
350 kW (476 hk) x x x x x x x x
375 kW (510 hk) x – x x x x x x
390 kW (530 hk) x – x x x x x x
OM 473
380 kW (517 hk) x – x x x x x x
425 kW (578 hk) x – x x x x x x
460 kW (625 hk) x – x x x x x x

Akselafstand
2650 mm – – – – x7) – – –
2990 mm – – x7) – – – – –
3250 mm – – – x – x x x
3400 mm – – – x – x x x
3550 mm x7) – – x – x x x
3700 mm x7) 8) x – – – – – –
3850 mm x7) – – – – – – –
4000 mm x7) – – – – x – x

Førerhusvarianter
S-førerhus ClassicSpace motortunnel 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
S-førerhus ClassicSpace tunnel 320 mm6) • • • • • • • •
M-førerhus ClassicSpace motortunnel 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
M-førerhus ClassicSpace motortunnel 320 mm x x x x x x x x
M-førerhus CompactSpace motortunnel 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
M-førerhus CompactSpace motortunnel 320 mm x – x x x x x x

• standard   x fås som ekstraudstyr   – fås ikke   1) Også luftaffjedring på forakslen.   2) Også som 6x2/4 i akselafstandene på 3550–4150 mm.   3) Også som Antos Loader fra 175 kW (238 hk) til 315 kW (428 hk) 
4)  Ikke til Antos Loader.   5) Også som LnRA (autotransporter) fra 240 kW (326 hk) til 350 kW (476 hk). Højere påsætningshøjde ved biler fra 310 kW (421 hk) til 350 kW (476 hk) (OM 471)   6) Standard ved OM 936 og OM 470,  

fra OM 471 er S-førerhus ClassicSpace tunnel 170 mm standard.   7) Også som Antos Loader fra 235 kW (320 hk) til 315 kW (428 hk).   8) Op til 350 kW (476 hk).   9) Også som 6x2/4 (ikke som Antos Loader). 





Effektiv distributionskørsel

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.

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 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 personale- samt  
administrationsomkostningerne. Oplev det selv.

49
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Vi gør alt. For at opnå særligt lave totalomkostninger.
Lave omkostninger. Helt fra anskaffelsen og så længe, den er i drift. 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 distributionskørsel. Fordi en rigtig investering er den bedste investering.

Distributionskøretøjer. En god investering skal opfylde alle 
dine krav. Det formår Atego inden for let og Antos inden for 
tung distributionskørsel. Med deres innovative teknik og deres 
store opbygningsfleksibilitet får du de bedste forudsætninger 
for en suverænt rentabel drift. Det begynder med de økono-
miske Euro VI-motorer, der fås i forbindelse med Atego fra 
115 kW (156 hk) til 220 kW (299 hk) og i forbindelse med 
Antos fra 175 kW (238 hk) til 460 kW (625 hk). Og fort-
sætter med de fint afstemte drivlinekonfigurationer og den 
avancerede aerodynamik. Til anvendelse i nyttelast- eller  
volumenorienterede brancher tilbyder vi Antos Loader og 
Antos Volumer. Du kan læse mere om dette på side 38–41.
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Fordele kort og godt.

 – Anvendelsesoptimerede lastbiler til let og 
tung distributionskørsel

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

 – Branchespecifikke bilkoncepter Antos Loader 
og Antos Volumer

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

 – Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks tilbyder 
skræddersyede ombygningsløsninger

Brancheinformationscenter (BIC). I brancheinformations-
centeret i Wörth finder du en permanent udstilling med  
ca. 180 branchetypiske komplet opbyggede køretøjer med 
opbygningsløsninger fra over 70 producenter. Alle køre-
tøjer og opbygningsløsninger kan prøvekøres, testes og  
sammenlignes direkte med hinanden under virkelige for-
hold, så du kan finde din optimale transportløsning hurtigt 
og ukompliceret. Desuden tilbyder vi branchespecifikke  
foranstaltninger med køreoplevelser.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks. Ombygninger efter 
mål. Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT) udvider 
vores omfattende portefølje af lastbiler og opfylder dine spe-
cialønsker 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 part-
nere virkeliggør CTT individuelle krav fra kunderne som f.eks. 
komplekse akselombygninger, chassismodifikationer til special-
opbygninger eller flytning af komponenter. Du får kort sagt 
nøjagtig den løsning, du har brug for, hos Mercedes-Benz 
Custom Tailored Trucks. Så du er sikret en rentabel drift.



 12

52Effektiv distributionskørsel | Lave omkostninger

Sådan opnår du lave forbrugsomkostninger: 
Førsteklasses teknik, førsteklasses service og 
førsteklasses kørestil. 
Antos og Atego er kendetegnet 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.

Forbrugsbesparende motorer. For at kunne begå sig med en 
høj grad af effektivitet inden for distributionskørsel opnår de 
4- og 6-cylindrede motorer til Atego sammenlignet med forgæn-
geren en brændstofbesparelse på op til 5 %1). I Antos sørger 
blandt andet common rail-højtryksindsprøjtningen X-Pulse2) 
for en høj grad af effektivitet under kørslen. Til at sørge for 
et mindre forbrug bidrager også AdBlue® indsprøjtningen uden 
trykluft og den afkølede udstødningsgastilbageføring. På 
bundlinjen betyder det: De mest optimale forudsætninger for 
at opnå økonomisk fordelagtig kørsel. Og et lavere forbrug 
giver også en væsentligt lavere CO2-emission samt en redu-
ceret partikel- og kvælstofilteemission.

High Performance Engine Brake3) 4). For endnu mere  
sikkerhed fås en slidfri konstantbremse med tre trin og en 
bremseydelse på op til 475 kW5).

Antos 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 gear-
kasser bidrager også til et lavt forbrug. Desuden understøtter 
korte gearskiftetider og køreprogrammet economy eller  
fleet6) en økonomisk køremåde. Og økonomiske sekundære 
forbrugere som f.eks. den behovsregulerede trykluftstyring  
og servopumpen bidrager også til at holde forbrugsomkost-
ningerne nede.

Lav luft- og rullemodstand. For at opnå en lavere luftmod-
stand er designet på Atego og Antos 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 aerody-
namiske monteringsdele3) forbruget. Foruden dæktrykskon-
trolsystemet3) sørger ekstra brede dæk7) for at reducere 
rullemodstanden for drivakslen og dermed også 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 henholdsvis fem ydelsestrin. Foruden den 
videreudviklede common rail-højtryksindsprøjtning X-Pulse 
med et indsprøjtningstryk på op til 2700 bar, den asymme-
triske turbolader og den optimerede udstødningstilbage-
føring bidrager også en ny stempelgeometri og det optimerede 

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

Dæktrykskontrolsystem3) 6). Den trådløse dæktrykskontrol kontrollerer  
konstant dæktrykket i dækkene og viser det korrekte tryk, som er nødvendigt  
for den aktuelle dæktemperatur afhængigt af udetemperaturen.

kølesystem til brændstofbesparelsen. Desuden giver det 
markant forøgede drejningsmoment mulighed for at anvende 
en længere bagakseludveksling og derved sammen med 
Predictive Powertrain Control6) at reducere brændstofforbruget. 
I forbindelse med den optimerede drivline er det på den måde 
muligt at opnå en brændstofbesparelse på op til 3 % i forhold  
til den tidligere model.

1)  Under bykørsel bliver brændstofbesparelsen en anelse mindre end ved kørsel 
på landevej og motorvej.

2) X-Pulse fås ikke i forbindelse med motor OM 936.
3) Ekstraudstyr.
4) Standard i forbindelse med sekundær vandretarder.
5) Afhænger af motorvarianten.
6) Kun til Antos.
7) Ekstraudstyr, kun ved Antos 4x2-modeller.

Fordele kort og godt.

 – Lavt forbrug på grund af: Økonomiske og  
effektive motorer, korte gearskiftetider  
og forbrugsreducerende køreprogrammer 
„economy“ og „fleet“6)

 – Anvendelsesorienterede bagakseludvekslinger 
og gearkasse

 – Sekundære forbrugere med reduceret  
brændstofforbrug

 – Avanceret aerodynamik
 – Dæktrykskontrolsystem3)



54Effektiv distributionskørsel | Lave omkostninger

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 stignin-
gen 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. 

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

1) Ekstraudstyr.
2) Kun til Antos.
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Større effektivitet. FleetBoard transportstyring tilbyder en effektiv kommunikation med chaufføren – direkte overførsel af alle ordre- og turdetaljer til DispoPilot.mobile 
forhindrer omveje og misforståelser. Andre fordele: Med den integrerede stregkodescanner kan chaufføren gennemføre en sammenligningskontrol af pakkeenhederne  
i forbindelse med udlevering af varen. Og på skærmen i DispoPilot.mobile kan han bede kunden om en digital signatur, som videresendes direkte til dispositionscentralen.

FleetBoard:  
Større effektivitet med større gennemsigtighed.
FleetBoard tilbyder individuelle telematikløsninger til speditions- 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 det giver mere sikkerhed.

FleetBoard1). Der er tale om telematikstyrede internettjenester, 
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 informa-
tionsudveksling mellem chauffør og central.
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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.

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.

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.

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

FleetBoard TiiRec2). FleetBoard TiiRec-computeren er grundlaget for anvendelse 
af FleetBoard-tjenesterne og de forskellige effektivitetsforbedrende Mercedes-Benz 
serviceydelser.
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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, Desuden får du 
vist, hvor intensivt systemet Predictive Powertrain Control2) 
bliver brugt. Med udgangspunkt i disse data beregnes chauf-
førens kørestil i form af karakterer. Derved bliver det muligt  
at foretage en objektiv vurdering af kørestilen og tilpasse træ-
ningen til den enkelte chauffør. Derudover sørger FleetBoard 
kørestilsanalyse og FleetBoard EcoSupport3) også for, at chauf-
føren fortsætter med at anvende den brændstofbesparende 
kørestil, han har lært på Mercedes-Benz EcoTraining-kurset. 
På den måde er det muligt at opnå en langsigtet brændstof-
besparelse 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 %.

Mercedes-Benz FleetBoard lastbilsforsikring1) 4). Sænk 
dine forsikringspræmier ved at optimere din kørestil og  
lastbilens driftsintensitet. Grundlaget for dette er tolkningen 
af data i forbindelse med FleetBoard kørestilsanalyse1).
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FleetBoard Drivers’ League. En konkurrence, hvor chauffører 
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

MercedesServiceCard. Med det gratis MercedesServiceCard 
kan du overalt i Europa tanke på attraktive vilkår hos  
mere end 37 000 dieseltankstationer i UTA-forsyningsnettet. 
Brugere af MercedesServiceCard har også mulighed for at  
få individuel 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  
Kørselsregistering er det muligt at kontrollere sandsynlige 
optankninger.

Fordele kort og godt.

 – FleetBoard1) – FleetBoard TiiRec-computer5)

 – 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.app6) for mobil adgang  
til vognparken

 – FleetBoard DispoPilot.app7) for fleksibel  
håndtering af transportkapacitet

 – FleetBoard Driver.app7) 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 lastbilsforsik-
ringen1)

 – FleetBoard Drivers’ League motiverer yderligere 
til en brændstofbesparende køremåde

 – MercedesServiceCard for optimering af 
brændstofomkostningerne

1) Fås som ekstraudstyr.
2) Kun til Antos.
3) Uafhængigt af telematiksystemet FleetBoard.
4)  Forsikringsselskab: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, formidlet via  

Mercedes-Benz Bank AG. De almindelige forsikringsbetingelser gælder.
5) Ekstraudstyr.
6) Kan hentes gratis i App Store og i Google Play Store.
7) 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 og CharterWay Rental 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 serviceaf-
taler, hvor du får reparations- og serviceydelser til dine biler  
i hele Europa til særligt attraktive vilkår. De enkelte servicepro-
dukter er inddelt i trin, så ethvert vognmandsfirma 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 investe-
ringsomkostninger.
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CharterWay Rental. Lejetilbud fra CharterWay Rental muliggør 
en fleksibel, kortvarig udvidelse af din transportkapa citet – 
helt uden kapitalbinding og risiko. CharterWay Rental korttids-
leje 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 nøjagtigt 
beregnede omkostninger forinden. Ved CharterWay Rental 
langtidsleje for en lejeperiode på mere end 24 måneder 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 virksom-
heds behov: Hos Mercedes-Benz Finans kan du f.eks. med 
Plus3-finansieringen kombinere finansieringsløsningens fordel-
agtige månedlige rater med leasingløsningens fleksibilitet.  
Eller du kan tilpasse raternes størrelse efter forretningsgangen 
i din virksomhed med sæsonratefinansiering.

Fordele kort og godt.

 – Mercedes-Benz CharterWay for lastbilsans-
kaffelse, mobilitetssikring og administrativ  
aflastning Mere om dette på side 68/69

 – 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  
bestemt sikkerhedsudstyr

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.
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God økonomi. I forbindelse med Atego og Antos 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. 
CharterWay 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 fordelagtigt 
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 opti-
malt 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 kontante 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 forudsigelige 

månedlige rater samt øget effektiv driftstid: 
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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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.

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.
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Sikkerhedsudstyr. Hos Mercedes-Benz bidrager mange  
sikkerheds- og hjælpesystemer til at reducere risici og hjælpe 
chaufføren. Foruden det elektroniske bremsesystem med 
ABS, ASR, bremseassistent og rullespærre sørger stabilitets-
reguleringsassistenten, Lane Keeping-assistenten og træt-
hedsregistreringen1) 2) sammen med kørelyset for høj sikkerhed. 
Systemer som regn- og lyssensoren3), spejlet i passagersiden 
med manøvreringsfunktion1) 3), Lane Keeping-assistenten1) 3), 
krængningsstabiliseringen1) 3), dæktrykskontrolsystemet1) 3)  
og motorbremsen med op til 350 kW4) er en yderligere hjælp 
for chaufføren.

Sekundær vandretarder. Den sekundære vandretarder1) 3) 5), 
som er slid- og vedligeholdelsesfri, giver en øget bremse-
ydelse, højere gennemsnitshastigheder på hældninger og en 
lavere vægt end traditionelle olieretardere.

Bixenon-forlygter1) 3). Nærlys og især fjernlys drager fordel af 
det særligt høje lysudbytte fra bixenon-lygterne, der desuden 
bruger mindre energi end standardlys.

Active Brake Assist. Den lovmæssigt krævede nødopbrems-
ningsassistent Active Brake Assist 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.

Sættevognsskammel med sensorsystem. Sættevogns-
skammelen med sensorsystem1) 3) informerer chaufføren ved 
hjælp af en visning i kombiinstrumentet om, hvorvidt sætte-
vognsskammelen er åbnet eller lukket. Det øger sikkerheden 
og sænker reparationsomkostningerne.

Drejeassistent1) 3) 6) 7) 8). Den kan hjælpe chaufføren under 
drejemanøvrer eller ved vognbaneskift, ved at den registrerer 
genstande, der enten bevæger sig eller står stille i advarsels-
zonen i højre side eller i slæbekurven9) 10) og advare chaufføren 
optisk og akustisk i faretruende situationer.

Active Brake Assist 41) 3) 11) 12). Den fjerde generation af systemet hjælper  
chaufføren9) 10) ved at foretage en katastrofeopbremsning i forbindelse med gen-
stande, 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.

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.



67Effektiv distributionskørsel | Høj sikkerhed

Afstandsassistent1) 3). Sikkerhedssystemet med stop-and-go-funktion kan understøtte chaufføren i stressede situationer og kan minimere risikoen for påkørsel.  
Når bilen nærmer sig et registreret forankørende køretøj, tilpasser systemet hastigheden og hjælper med at holde den forindstillede afstand.

Træthedsregistrering1) 2). Systemet kan registrere tiltagende træthed og  
opfordrer chaufføren til at holde en pause9).

Fordele kort og godt.

 – Elektronisk bremsesystem med ABS, ASR, 
bremseassistent og rullespærre

 – Sekundær vandretarder1) 3) 5) med et  
bremsemoment på op til 3500 Nm

 – Stabilitetsreguleringsassistent
 – Active Brake Assist 41) 3) 11) 12)

 – Afstandsassistent1) 3) med stop-and-go-funktion
 – Drejeassistent1) 3) 6) 7) 8)

 – Træthedsregistrering1) 2)

 – Lane Keeping-assistent
 – Krængningsstabilisering1) 3)

 – Dæktrykskontrolsystem1) 3)

 – Bixenon-forlygter1) 3), tågeforlygter3),  
LED-kørelys3) og LED-baglygter3)

 – Follow-me-Home-belysning
 – Regn- og lyssensor3)

 – Sættevognsskammel med sensorsystem1) 3)

 – Sikkerhedspakker1) 3)

1) Kun til Antos.  
2) Fås kun forbindelse med Lane Keeping-assistent.  
3) Ekstraudstyr.  
4) Standard fra 9,5 t. 
5) Fås i forbindelse med High Performance Engine Brake.  
6) Fås kun til 4x2 LS og 6x2 L.  
7) I forbindelse med tankmål 650 mm x 700 mm.  
8) I forbindelse med tredelt skærm.  
9) Inden for systemets grænser. 
10) Under optimale betingelser. 
11) Ekstraudstyr, fås kun forbindelse med afstandsassistent.  
12) Forventes at være tilgængelig fra 02/2017.  

Sikkerhedspakker. Disse pakker1) 3) hjælper chaufføren og 
øger både komforten og sikkerheden. Fordelagtige vilkår  
og attraktive leasing-, finansierings- og forsikringsløsninger 
sørger for den nødvendige rentabilitet.
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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 gør vores veluddannede medarbejdere  
og et yderst effektivt dellogistik det muligt at opnå særdeles 
korte reparationstider og dermed at få din lastbil ud at køre 
igen så hurtigt som muligt.

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 udføres  
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 udskift-
ning, reparation og service af samtlige sliddele mod et fast 
kalkuleret 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 lastbilen.

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.

Udkig. 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 forud-
sigelige 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 5307277 (ikke gratis ved 
fastnet). 

2) Kontakt venligst først politi og redningscentral ved eventuelle personskader.
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Forkromede spejlafdækninger. Det todelte sæt til fører-  
og passagersædet giver din lastbil en endnu mere udtryksfuld 
og flot udstråling.

Universalopladningskål til mobiltelefoner. Med den uni-
verselle opladningsskål til mobiltelefonen er det nemt at  
betjene din mobiltelefon via tasterne på multifunktionsrattet. 
Desuden får din mobiltelefon en fast plads i opladnings-
skålen under kørslen, mens batteriet bliver opladet, og der 
er mulighed for tilslutning til den udvendige antenne.

Når der stilles høje krav – originaltilbehør.
Med Atego og Antos er du optimalt forberedt på distributionskørsel. For i endnu højere grad at kunne leve op til  
dine personlige idéer om den perfekte lastbil til distributionskørsel findes der et omfattende udvalg af Mercedes-Benz  
originaltilbehør – som giver en mangfoldighed af individuelle udformningsmuligheder.

Blikfang. Rammen omkring Mercedes-Benz logoet under forruden understreger 
din lastbils individuelle karakter – og Mercedes-Benz indstigningsemblemet skaber 
et elegant udtryk i forbindelse med indstigningen.

Altid godt allround overblik. Bakkameraet aktiveres automatisk, når der skiftes 
til bakgear. Det gør det muligt at se området bag lastbilen og sørger for sikkerhed 
og ulykkesforebyggelse i forbindelse med manøvreringer.
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Beskyttelse og komfort. Skånebetrækket beskytter sæderne mod slid, skader  
og snavs. Desuden har de en behagelig overflade, og monteringen er problemfri 
og skridsikker.

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

Velour- og repsbundmåtter. De robuste bundmåtter beskytter kabinen mod 
skader og snavs og er tilpasset optimalt i forhold til fodrummet. Desuden er de 
forsynet med en skridsikker belægning på bagsiden.

1) Kun til Antos.

Markant detalje. Lamellerne af højglanspoleret rustfrit stål1) til sidebeklædningerne giver lastbilen en kraftfuld og dynamisk udstråling – og skærper det individuelle 
udtryk på din Antos.

Afdækninger til hjulmøtrikker. Fordi enhver detalje er vigtig: Afdækningerne  
til hjulmøtrikkerne i rustfrit stål beskytter fælgene og hjulmøtrikkerne mod skader 
og er med til at give et lastbilen et individuelt udtryk.



Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning d. 27.05.2016 kan der være foretaget ændringer på produktet.  
Der tages derfor forbehold for konstruktions- og formændringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang disse 
ændringer eller afvigelser er rimelige for køberen under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælgeren eller producenten bruger symboler eller numre til  
at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne og beskrivelserne kan omfatte tilbehør  
og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr eller de almindelige ydelser ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser betinget af  
tryktekniske faktorer. Billederne er kun eksempler og gengiver ikke nødvendigvis de originale køretøjers faktiske tilstand. De originale køretøjers udseende kan afvige fra 
disse billeder. Forbehold for ændringer. Brochuren kan ligeledes indeholde typer og serviceydelser, som ikke tilbydes i det enkelte land. Denne brochure anvendes  
internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tids-
punktet for redaktionens afslutning. Ved spørgsmål om gældende bestemmelser og konsekvenser i dit land og om disse bestemmelsers og deres konsekvensers  
aktualitet bedes du henvende dig til din Mercedes-Benz lastbilsforhandler.
www.mercedes-benz.dk/distributionskørsel
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