
Actros.
Langturskørsel. 18–33 ton.  
Sværgodstrækkere. Op til 250 ton.
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RoadStars: 
Stig ind, det betaler sig.
RoadStars. RoadStars er den interaktive kommunikations-
platform fra Mercedes-Benz til chauffør, vognmand og  
lastbilsinteresserede – du kan også blive en aktiv del af det 
store RoadStars community. Registrerede brugere får regel-
mæssigt de nyeste informationer og har mulighed for at blive 
endnu tættere forbundet: For eksempel ved at kommentere, 
uploade billeder, chatte eller dele indhold.

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

Mercedes-Benz Trucks
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Mercedes-Benz til 
langturskørsel.

Mercedes-Benz til langturskørsel. Hvis man gerne vil være i front, har man brug for 
biler, der har en fremragende performance, både når det gælder køreegenskaber  
og bundlinje. Det giver Actros de bedst mulige forudsætninger for. Fordi den har en så 
høj grad af komfort. Fordi du med Actros får mange brændstofbesparende tekniske 
innovationer og serviceydelser, som er perfekt afstemt i forhold til hinanden, så du 
kan køre utroligt økonomisk fordelagtigt. Fordi den er så ualmindelig let, sikker og 
har så suveræne køreegenskaber. Og fordi der med det varierede udvalg af udstyr 
og typeserier til praktisk talt enhver form for arbejdsopgave i forbindelse med 
langturskørsel er tale om en perfekt konfigureret lastbil.

Der findes også overbevisende argumenter for at anvende Actros til tunge  
transportopgaver. Med Actros op til 250 ton er der tale om sættevognstrækkere, 
som er udviklet selvstændigt med henblik på transport af særligt tung og stor  
last, og som er kendetegnet ved praktiske, robuste og fleksible egenskaber. 

Sæt dig ind – og oplev selv Mercedes-Benz til langturskørsel.
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Mere end blot rentabel. Actros.

Komfort Med i alt elleve førerhusvarianter til Actros findes 
den rigtige løsning altid, når det gælder arbejde, ophold og 
søvn i forbindelse med langturskørsel. Foruden den lyse og 
venlige atmosfære og den klare adskillelse mellem arbejds-
plads og opholdsrum sørger f.eks. også ståhøjden på op til 
2,13 m for en stor grad af bevægelsesfrihed samt masser af 
opbevaringsplads og behagelige senge for den bedst mulige 
arbejds-, opholds- og sovekomfort. 

Rentabilitet. Den høje grad af rentabilitet i forbindelse med 
Actros opnås ved hjælp af forskellige faktorer. F.eks. er den 
fra start udstyret med en særligt forbrugsreduceret teknik – 
og omfattende servicetilbud kan øge rentabiliteten og drifts-
tidseffektiviteten yderligere. Desuden kan serviceydelser, som 
er nøje afstemt i forhold til hinanden, f.eks. FleetBoard og 
CharterWay Rental, bidrage til at opnå reducerede forbrugs-
omkostninger. Førerkurser og MercedesServiceCard giver 
yderligere fordele. 

Køredynamik For enestående køreglæde har vi udstyret  
Actros med en innovativ bagakselstyring på 4x2-lastbiler,  
et fintfølende styretøj og en bred ramme med afstivet  
konstruktion. Motorerne med spontan respons fås i totalt  
18 ydelsesvarianter med op til 460 kW (625 hk) og under-
støtter i forbindelse med gearskifteautomatikken Mercedes 
PowerShift 3 en brændstofbesparende køremåde. 

Branchespecifikke lastbilskoncepter. Hvis en høj lastevne er 
vigtig for dig, så er Actros Loader det rigtige valg. Til volumen-
orienteret anvendelse er Actros Volumer den perfekte løsning.

Actros op til 33 ton
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Komfort med chaufføren som omdrejningspunkt.  
Og med anvendelsesformålet.
Store forhold ned i den mindste detalje – Actros giver begreber som bevægelsesfrihed, rummelighed og atmosfære en helt  
ny betydning, uden at gå på kompromis med chaufførens krav til hverdagen. Kort sagt: En arbejds-, opholds- og sovekomfort, 
som lever op til chaufførens høje krav og opgaver i forbindelse med langturskørsel.

Komfort. En moderne arbejdsplads, et attraktivt sted at op-
holde sig eller for den sags skyld at sove godt – førerhusene  
til Actros lever på alle måder op til dette krav. Mesterstykket 
er GigaSpace. Det kan på fascinerende vis formidle alle  
fordele ved den usædvanligt store komfort i Actros til langturs-
kørsel. F.eks. har det en utroligt stor ståhøjde1) på 2,13 m  
og et fremragende forhold mellem plads til opbevaring og 
bevægelsesfrihed. 

Perfekt ergonomi og praksisorienterede løsninger er karakte-
ristiske nøgleord for arbejdspladsen i Actros – og alt det, der  
lyder så simpelt og føles så godt ude på vejene, er resultatet af 
en lang række komponenter, som er tilpasset hinanden ned  
i de mest ergonomiske og funktionelle detaljer. Det omfatter 
f.eks. cockpittet, som er tilpasset ideelt i forhold til førerens 
behov, ligesom de komfortable sæder og multifunktionsrattet. 
Alt kan betjenes intuitivt og nøjagtigt tilpasset i forhold til  

arbejdsgangene i forbindelse med langturskørsel. Den beha-
gelige atmosfære i Actros opnås ikke alene takket være det 
hjemlige interiørdesign med det behagelige farvekoncept, 
det klare formsprog og de elegante materialer, der er perfekt  
forarbejdede og nemme at rengøre. Her spiller den klare  
adskillelse mellem arbejdsplads og opholdsrum også en  
afgørende rolle. 

Det gennemtænkte opholdskoncept og især det nye SoloStar 
Concept giver mulighed for maksimal afslapning under pauser. 
Med de behagelige senge er man sikker på at få den kvalitets-
søvn, man har brug for. Desuden øger talrige praktiske detaljer 
og interiørkoncepter2) fornemmelsen af velvære, samtidig 
med at de tilføjer førerhuskomforten i Actros et helt personligt 
udtryk.

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.

1) Ståhøjde mellem sæderne. 
2) Ekstraudstyr.
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Komfort og arbejde – for os er det ikke modsætninger. 
Det er derimod en selvfølge.
Velvære på arbejdspladsen. Det er en af de væsentligste forudsætninger for afslappet kørsel. Og et løfte, som førerhusene 
til Actros med deres perfekte ergonomi og udstyr samt detaljer, der er nøje afstemt i forhold til arbejdsgangene i forbindelse 
med langturskørsel, er i stand til at indfri på hver eneste køretur.

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.

Arbejdspladsen Actros. Arbejdspladsen med cockpittet, som 
er skræddersyet i forhold til chaufføren, giver fremragende 
arbejdsbetingelser. Det gælder alt lige fra motor-start-stop-
knappen og multifunktionsrattet samt kombiinstrumentet 

med farvedisplay over de ergonomisk placerede betjenings-
elementer og til de praktiske opbevaringsmuligheder i  
instrumentpanelet – der totalt set bidrager til, at chaufføren 
kan arbejde koncentreret, men alligevel uden stress.
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Multifunktionsrat. Med henholdsvis otte betjeningstaster på 
højre og venstre side af rattet kan du styre mange funktioner. 
Du kan f.eks. besvare telefonopkald, betjene hjælpesystemer 
og ændre radioens indstillinger.

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“ fremmer en specielt økonomisk 
kørestil, mens kørefunktionen „power“ fremmer en meget  
dynamisk køremåde. I køreprogrammet fleet er kørefunk-
tionen „fleet“ fastindstillet.

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.

12,7 cm kombiinstrument med videofunktion1). Dette 
kombiinstrument er forberedt til brug af et bakkamera2)  
for fremragende komfort og endnu større sikkerhed. Dermed 
er området bag bilen synligt. Enheden med grafikdisplay  
har mange funktioner og indikatorer og giver et hurtigt og 
omfattende overblik og en forenklet afgangskontrol.

Lastbilsinstruktionsbog. Radio-navigationssystemet med Bluetooth®1) 
indeholder ud over mange andre funktioner også en digital instruktionsbog,  
så chaufføren kan få detaljerede oplysninger om Actros.

Intuitiv menustyring. Den brugervenlige menustyring anvendes til at få vist alle 
kombiinstrumentets vigtige oplysninger på en hurtig, overskuelig og blændingsfri 
måde. Indstillingerne kan reguleres via multifunktionsrattet.

Komfort | Arbejdskomfort

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

Komfortsæde1). Det luftaffjedrede sæde kan justeres indi-
viduelt og giver derfor de bedste ergonomiske betingelser  
og masser 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.

Radio-navigationssystem Bluetooth®2). Systemet er udstyret med et 17,4 cm 
farvedisplay, Bluetooth® og komfortudførelse og lader intet tilbage at ønske med 
hensyn til førerstøtte og underholdning.

Massagefunktion til førersæde2). Massagefunktionen forebygger spændinger 
hos chaufføren. Derved holder han sig længere i form. 

Klimasæde2). Det luftaffjedrede, klimatiserede førersæde2) 
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.
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Klimaautomatik2). Systemet tilpasser automatisk luftmængde, luftfordeling og 
temperatur til omgivelsesbetingelserne og giver flere komfortfunktioner.

Varme- og klimaanlæg. Systemet udmærker sig ved spontan 
respons og giver mulighed for ventilation uden træk.

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

Ekstra varmtvandssystem3). Som et supplement til  
varme systemet opvarmer det førerhuset ved meget kolde 
temperaturer, hvilket muliggør komfortabel overnatning. 

Restvarmeudnyttelse. Efter motoren er stoppet kan 
førerhuset stadig opvarmes i op til yderligere to timer fra 
restvarmen fra motorens kølevand.

1) Ekstraudstyr, standard i forbindelse med BigSpace og GigaSpace.
2) Ekstraudstyr.
3) Fås også til aktivering af førerhus og motor.
4) Aktivering af førerhus og motor ikke i forbindelse med motortunnel 320 mm.

Fordele kort og godt.

 – Ergonomisk designet førerarbejdsplads med 
motor-start-stop-knap

 – Multifunktionsnøgle2)

 – Multifunktionsrat med intuitiv betjening og 
stort indstillingsområde

 – Let aflæseligt kombiinstrument med 10,4 cm 
stort TFT-farvedisplay

 – Kombiinstrument med 12,7 cm stort  
TFT-farvedisplay og videofunktion2)

 – Betjening af gearskifteautomatikken via  
betjeningsarmen på ratstammen

 – Stort udvalg af sæder med alsidige indstillings-
muligheder og god ergonomi

 – Omfattende multimediealternativer inklusive 
trucknavigation2) og soundsystem2)

 – Innovativt, luftreguleret varme- og klimaanlæg
 – Klimaautomatik2) og parkeringsklimaanlæg2) 

for øget komfort
 – Innovativ restvarmeudnyttelse
 – Ekstra varmtvandssystem2) til motor og/eller 

førerhus4)
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ClassicSpace-førerhus, 2300 mm bredt, motortunnel 170 mm StreamSpace-førerhus, 2300 mm bredt, plant gulv StreamSpace-førerhus, 2500 mm bredt, plant gulv

Førerhusvarianter. Med elleve førerhusvarianter i to  
bredder, med fem tagformer (CompactSpace, ClassicSpace, 
StreamSpace, BigSpace og GigaSpace) og tre motortunnel-
varianter (320 mm, 170 mm, lige gulv) har Actros et optimalt 
svar på praktisk talt alle krav inden for plads, udstyr og  
komfort.

L-førerhus ClassicSpace, 2,30 m, motortunnel 320 mm. 
Den komfortable, 2300 mm brede kabine giver chaufføren  
en ergonomisk og komfortabel arbejdsplads og er udformet 
optimalt til kravene inden for regional langturskørsel.

L-førerhus ClassicSpace, 2,30 m, motortunnel 170 mm1). 
Den komfortable kabine blev designet efter moderne aspekter 
af ergonomi og sikkerhed og giver føreren masser af komfort 
og en behagelig atmosfære.

L-førerhus StreamSpace, 2,30 m, motortunnel 170 mm1). 
Kabinen bidrager til et særligt lavt forbrug på grund af dens lave 
luftmodstand. Den er udformet efter moderne ergonomiske 
aspekter og har en ståhøjde2) på 1,79 m.

L-førerhus StreamSpace, 2,30 m, plant gulv1). Kabinen 
blev specielt optimeret til lavt forbrug. Takket være det flade 

gulv har den en ståhøjde på 1,97 m mellem sæderne og  
dermed meget plads. Førerhuset blev designet efter moderne 
aspekter af ergonomi og sikkerhed og tilbyder masser af 
komfort. Det plane gulv giver ekstra bevægelsesfrihed og  
letter adgangen til passagersiden.

L-førerhus StreamSpace, 2,50 m, plant gulv1). Kabinen 
blev specielt optimeret til lavt forbrug. Takket være sin bredde 
og ståhøjden på 1,97 m mellem sæderne giver den meget 
plads og komfort. Førerhuset blev designet efter moderne 
aspekter af ergonomi og sikkerhed, det plane gulv letter  
adgangen til passagersiden.
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L-førerhus BigSpace, 2,50 m, plant gulv1). Kabinen med det 
plane gulv har en ståhøjde på 1,99 m og giver usædvanligt 
meget bevægelsesfrihed mellem sæderne og bekvem adgang 
til passagersiden. Stor kabine- og opbevaringsplads giver 
chaufføren og forsædepassageren rigelig plads og sørger for 
afslappede hvile- og rekreationsfaser i førerhuset. Mange  
hylder og opbevaringsrum giver orden.

L-førerhus GigaSpace, 2,50 m, plant gulv1). På grund af  
sin bredde og betydelige ståhøjde2) på 2,13 m er dette det 
største og mest komfortable Actros-førerhus og opfylder bedst 
pladsbehovene for tomandsbesætninger. På grund af den 
meget generøse kabine- og opbevaringsplads har chauffør og 
passager masser af bevægelsesfrihed og rigelig aflægsplads. 
Dette sikrer afslappende hvile og orden i førerhuset.

Fordele kort og godt.

 – Fem førerhuse: CompactSpace, ClassicSpace, 
StreamSpace, BigSpace og GigaSpace

 – To førerhusbredder: 2500 mm og 2300 mm
 – Elleve førerhusvarianter, der er tilpasset til  

opgaver inden for national og international 
langturskørsel.

 – Plant gulv i forbindelse med 2500 mm brede 
førerhuse

 – Motortunnel i to forskellige højder i 2300 mm 
brede førerhuse

 – Plant gulv i forbindelse med 2300 mm brede 
førerhuse1)

 – Imponerende ståhøjde2) på op til 2,13 m

BigSpace-førerhus, 2500 mm bredt, plant gulv GigaSpace-førerhus, 2500 mm bredt, plant gulv 1) Ekstraudstyr.
2) Ståhøjde mellem sæderne.

Komfort | Førerhussammenligning



16Komfort | Opholds- og sovekomfort

Interiørkonceptet Style-Line1). De mange interiørelementer i metal- eller kromfinish og tæppeindlæg af velour giver førerhuset en moderne atmosfære. Indvendigt 
overbeviser fx applikationerne på rattet og styrearmene, indfatningen af luftdyserne samt dørhåndtagene. Udvendigt giver f.eks. kromspænderne på solskærmen og 
spejlhuset en skinnende betoning.

Bedre opholdskomfort – nu også ude på vejene.
Ved det første møde – og efter tusindvis af kilometer: Interiørdesignet i Actros med det gennemtænkte førerhuskoncept 
sørger for, at man føler sig hjemme og er ualmindeligt afslappet under pauser.

Interiørdesign. Opholdskomforten i Actros er fremragende – 
fordi et godt miljø for chaufføren har været det centrale  
omdrejningspunkt i forbindelse med udviklingen og udform-
ningen af førerhusene: Der er stor bevægelsesfrihed og  
masser af opbevaringsplads, som fungerer i et hensigtsmæssigt 
og funktionelt samspil. Desuden skaber valget af farver og  
materier en venlig atmosfære og en behagelig rummelig for-
nemmelse, samtidig med at de hjælper med at skabe en  
klar adskillelse mellem arbejdsplads og opholdsområde.

Trinbelysning. Yderligere detaljer, der øger komforten i  
Actros førerhuse med plant gulv, er f.eks. også trinbelysningen, 
som gør indstigningen mere behagelig og sikker.

Ekstra stikdåse1) 12 V/15 A, fodrum i passagersiden. 
Stikdåsen på venstre side i fodrummet i passagersiden  
anvendes fx til 12-V-eludstyr som kaffemaskine, fjernsyn  
eller bærbar pc.
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Komfortpakke Basic1). Denne komfortpakke til sættevogns-
trækkere og chassiser er en samling af komponenter til 
mere komfort til en fordelagtig pris. Bekvemmelighederne  
i Comfort Pack Basic omfatter f.eks. det elektriske rulle-
gardin til forruden, ambientebelysningen, to fjernbetjenings-
nøgler såvel som komfortlukkesystemet.

Komfortpakke Classic1). Komfortpakken, der kan fås til 
sættevognstrækkere og chassiser, kombinerer masser af 
eksteriør- og interiørudstyr. Comfort Pack Classic indeholder 
ialt 10 slags udstyr, som f.eks. et elektrisk soltag med  
skyde-/hævefunktion, rullegardiner til sideruderne og et  
læderrat.

Komfortpakke Top1). Komfortpakken kan fås fabriks-
monteret og giver mulighed for en endnu mere komfortabel 
og individuel indretning af førerhuset med mange praktiske  
interiørdetaljer. Comfort Pack Top indeholder 15 slags udstyr: 
Dertil hører f.eks. køleskabet med 36 l volumen, lydsystemet, 
klimaautomatikken såvel som den oplyste Mercedes stjerne.

Interiørkonceptet Home-Line1). Brug af træ, velourindlæg og varme farvetoner opgraderer interiøret og sørger for en varm og hyggelig atmosfære. Trædesignet ses 
på de indvendige dørhåndtag og pyntelisterne på instrumentpanelet i passagersiden, på forhøjningen og på håndbremseventilen, der desuden gøres mere eksklusiv 
ved hjælp af en læderpose.

Ambientebelysning1). Dette diskrete, justerbare blå kabinelys sikrer en særlig 
behagelig belysning og en bedre orientering i pauserne eller under kørsel om 
natten.

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

1) Ekstraudstyr.
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Opbevaringsklapper, over forrude, med værdirum1). I 
stedet for et åbent opbevaringsrum er det aflåselige værdirum 
integreret over forruden i passagersiden. Hængslerne og 
låsen med en separat, mekanisk nøgle er forstærket mod 
indbrud.

Skuffe under instrumentpanelet. I førerhuse med plant gulv 
giver en skuffe under instrumentpanelet godt tilgængelige  
opbevaringsmuligheder. En ekstra skuffe2) forneden fås som 
ekstraudstyr.

Masser af plads og opbevaringsplads.  
Til en eller to personer. Og alle tænkelige krav.
Hvis man er meget ude på vejene, har man brug for et personligt frirum. Og plads til alt det, der ikke må mangle på lange 
ture. Derfor har førerhusene til Actros en usædvanlig stor kabinevolumen – med enormt store opbevaringsrum og stor 
bevægelsesfrihed.

Opbevaringsrum over forruden. Den asymmetriske placering af opbevaringsrummene over forruden betyder, at GigaSpace ikke alene tilbyder en opbevaringsvolumen 
på hele 332 l, men også fremragende bevægelsesfrihed i passagersiden. Opbevaringsrummene, som er forsynet med klapdæksler og har indvendig belysning samt 
skridhæmmende tekstilbelægning, giver to chauffører rigelig plads til alt, de har brug for at medbringe.
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Opbevaringsskål lav2). Den er monteret på motortunnelen 
mellem fører- og passagersæde og er udstyret med to 
bægerholdere og plads til et askebæger.

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.

Bagageopbevaring, foroven2). Det er anbragt på bagvæggen 
af førerhuset i form af et bagagenet. Der kan placeres mange 
dagligdags rekvisitter i det store, fleksible net.

Udvendige opbevaringsrum. Med en volumen på op til 420 l sørger de to 
opbevaringsrum under sengen, som er tilgængelige både inde- og udefra, for 
enormt meget opbevaringsplads. For et bedre overblik fås der to variable 
opbevaringsskåle2).

Skuffer under sengen. GigaSpace og BigSpace er udstyret med to rummelige 
skuffer, hvoraf den ene kan fås i en udførelse som køleskab2) med et volumen på 
36 l til transport af stående drikkeflasker4).

Skuffe under sengen. I førerhuse med motortunnel er der anbragt en praktisk 
skuffe med en volumen på 51 l i midterdelen under sengen. I stedet for skuffen 
fås et køleskab2) med en volumen på 26 l.

Notebookholder3). Holderen giver bærbare pc’er en solid plads og kan 
simpelthen fastgøres i det åbne opbevaringsrum over forruden eller i sidevæggen 
på passagersiden.

1) Ekstraudstyr, fås kun til GigaSpace- og BigSpace-førerhuse.  
2) Ekstraudstyr.  
3) Standard i forbindelse med SoloStar Concept.
4) Også i forbindelse med StreamSpace med en bredde på 2500 mm.  
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Komfortabelt velvære og søvn ved langturskørsel.  
Føl dig hjemme.
Med SoloStar Concept og de yderst komfortable senge har Actros realiseret netop de egenskaber, som virkelig er afgørende, 
når det gælder opholds- og sovekomforten i forbindelse med langturskørsel. Og det, som ingen ønsker at undvære.

SoloStar Concept1). Førerhus-konceptet byder på bekvem 
hvile, mere bevægelsesfrihed og størst mulig funktionalitet. 
SoloStar Concept har en udtalt karakter af stue med usæd-
vanlig afslapning og sovekomfort, og masser af udstyrsmulig-
heder. Det er især velegnet for enechauffører. Den magelige 
lænestol ved førerhusets bagvæg er et centralt element, 
hvor man kan strække benene. Ved kørsel med 2 chauffører, 
har den en nakkestøtte og en indbygget 3-punkts automatisk 
sikkerhedssele. Omklædning i førerhuset er ligeledes ikke noget 
problem, og det er også nemt at spise takket være det ned-
klappelige bord med bestikrum. Komfortmadrassen i koldskum 
med syv zoner sikrer en god nattesøvn.

Madrasser. 7-zoners komfortmadrasser af koldskum giver 
forudsætninger for en komfortabel søvn. Og endnu større 
komfort tilbydes med multizonemadrassen PremiumComfort1), 
der fås til både den øverste og den nederste seng. 

Ekstra komfort. Det gennemgående forhæng, en læse-
lampe og betjeningselementer til radioen, lyset, soltaget og 
parkeringsvarmen1) samt parkeringsklimaanlægget1), som 
kan nås fra sengen, bidrager yderligere til at øge hvile- og 
sovekomforten.

SoloStar sæde. Et centralt element i det rummelige opholdsområde er den 
yderst komfortable lænestol på førerhusets bagvæg. Den indbyder til hvilestunder 
med strakte ben og udgør et godt siddealternativ til at indtage måltider.
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Komfortseng foroven, bred, nivellérbar2) 3). Maksimum afslapning og sovekomfort – det står komfortsengen foroven for med en 7-zoners komfortmadras i koldskum. 
Den kan justeres trinløst i køreretningen, således at der er en plan liggeflade til rådighed selv ved parkering på stigninger. Komfortsengen foroven til L-førerhuset har  
en bredde på 750 mm og en længde på 2000/2200 mm afhængigt af førerhusets bredde. Madrassen er 110 mm tyk og udstyret med et underliggende fjedersystem, 
der samtidig giver en effektiv ventilation. Der medfølger et gardin (hele vejen rundt) og et kontrolpanel til forskellige komfortfunktioner.

Fordele kort og godt.

 – Attraktivt interiørdesign i høj kvalitet med klar 
adskillelse mellem arbejdsplads og opholds-
område

 – Interiørkoncepterne Home-Line1) og Style-Line1)

 – SoloStar Concept1) for fremragende opholds-
komfort

 – Komfortpakker1) giver øget komfort til attrak-
tive betingelser

 – Meget stort udvalg af opbevaringsmuligheder 
og opbevaringsrum – også til to chauffører

 – Op til 332 l opbevaringsvolumen over forruden
 – Opbevaringsrum under sengen med en volumen 

på op til 558 l
 – Køleskab1) med en volumen på op til 36 l
 – Klapbord1) integreret i instrumentpanelet til 

passagersiden
 – Komfortable senge med en længde op til 

2200 mm og en bredde op til 750 mm
 – Øverste komfortseng, nivellérbar med en 

bredde på 750 mm2) 3)

 – Øverste komfortseng med en bredde  
på 600 mm1)

 – 7-zoners komfortmadras eller PremiumComfort 
madras1)

1) Ekstraudstyr.
2) Standard i forbindelse med SoloStar Concept.
3) Fås ikke til L-førerhus ClassicSpace.

Komfortseng forneden Maksimal afslapning og sovekomfort i alle L-førerhuse: Dette sikres med 750 mm bredde og 2000 mm længde (ved 2300 mm førerhusbredde) 
eller 2200 mm længde (ved 2500 mm førerhusbredde). En 110 mm tyk 7-zoners madras af koldskum af høj kvalitet i et stykke med underliggende fjedersystem støtter 
kropsdelene individuelt og sikrer samtidig en effektiv ventilation.
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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.
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Vi gør alt. For at opnå særligt lave totalomkostninger.
Lave omkostninger. Fra første færd og i den samlede driftsperiode. Med lastbiler, der er udstyret med innovativ teknik og 
tjenesteydelser, som du allerede kan vælge i forbindelse med anskaffelsen – og som lønner sig allerede fra den første dag. 
Fordi de er nøje tilpasset i forhold til dine langturskrav. Fordi en rigtig investering er den bedste investering.

Bil. En god investering skal opfylde alle dine krav. Det lever 
Actros op til på forbilledlig vis. Actros er nemlig specialudviklet 
til langturskørsel og har derfor de bedste forudsætninger  
for at løse transportopgaver på en yderst rentabel måde: De 
økonomiske Euro VI-motorer fås i fire slagvolumenklasser  
fra 7,7-liters til 15,6-liters og i alt 18 ydelsestrin fra 175 kW 
(238 hk) til 460 kW (625 hk). Hvis du ønsker en yderligere  
reduktion af forbruget, er 2. generation af 10,7-liters motoren 
OM 470 og 12,8-liters motoren OM 471 nu også til rådig-
hed. Sammen med de fint afstemte drivlinekonfigurationer og 
den forfinede aerodynamik sparer disse motorer op til 5 % 
(OM 470) eller op til 6 % (OM 471) brændstof i forhold til den 
tidligere model. Til anvendelse i nyttelast- eller volumen-
orienterede brancher tilbyder vi desuden Actros Loader og 
Actros Volumer. Du kan læse mere om dette på side 50–55.
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Fordele kort og godt.

 – Anvendelsesoptimerede lastbiler til  
langturskørsel

 – Omfattende motorprogram med fire slag-
volumenklasser fra 7,7-liter til 15,6-liter med  
i alt 18 ydelsestrin fra 175 kW (238 hk) til 
460 kW (625 hk) samt nøjagtigt tilpassede 
drivlinekonfigurationer

 – Branchespecifikke bilkoncepter Loader og  
Volumer

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

 – Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks tilbyder 
skræddersyede ombygningsløsninger

Brancheinformationscenter (BIC). Hos brancheinformations-
centeret i Wörth findes der en permanent udstilling med  
omkring 180 branchetypisk opbyggede komplette køretøjer 
med opbygningsløsninger fra mere end 70 producenter. Alle 
køretøjer og opbygningsløsninger kan prøvekøres, præsenteres, 
testes og sammenlignes direkte med hinanden under virke-
lighedstro betingelser, så den optimale transportløsning kan 
identificeres hurtigt og ukompliceret. Desuden arrangerer  
vi forskellige brancheevents med køreoplevelser.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Ombygninger 
efter mål. Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks er et sup-
plement til vores brede sortiment af lastbiler og gør det muligt 
at få opfyldt specialønsker i den velkendte Mercedes-Benz 
kvalitet: Fra den intensive indledende rådgivning om ombyg-
ningens detaljer, over konstruktionen, simulationen og  
afprøvningen og frem til udleveringen – det hele er samlet ét 
sted. Via udvalgte partnere virkeliggør CTT individuelle krav 
fra kunderne som f.eks. komplekse akselombygninger, chassis-
modifikationer til specialopbygninger eller flytning af kompo-
nenter. Du får kort sagt nøjagtigt den løsning, du har brug for, 
hos Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks. På denne måde 
får du en suverænt rentabel drift.
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Euro VI-udstødningsteknologi. 1. På grund af den afkølede udstødningstilbageføring genereres der allerede i forbindelse med brændstofforbrændingen mindre 
kvælstofilte og færre partikler. 2. Det lukkede dieselpartikelfilter forhindrer næsten totalt udslip af partikler. AdBlue® indsprøjtes uden luft i udstødningsstrømmen via 
den optimerede doseringsenhed. Ved hjælp af SCR-katalysatoren omdannes kvælstofilten (NOx) til vand og kvælstof.

Udstødningsteknologiens funktionsmåde

Sådan opnår du lave forbrugsomkostninger: 
Førsteklasses teknik, førsteklasses service og 
førsteklasses kørestil.
Med Actros får du en lastbil, som udnytter brændstoffet utroligt effektivt. Og samspillet mellem teknik og tjenesteydelser 
som f.eks. vores førerkurser gør det muligt at opnå en betydelig sænkning af brændstofomkostningerne. For chaufføren gør 
en god lastbil endnu bedre.

Motor- og udstødningsteknologi. De 6-cylindrede række-
motorer til Actros har et overbevisende reduceret forbrug på 
op til 5 % ved Euro VI sammenlignet med deres forgængere 
med Euro V, som allerede var meget økonomiske. Det skyldes 
især den utroligt effektive forbrændingsstrategi. Kort sagt: 
Et lavere forbrug og dermed en væsentligt lavere CO2-emission 
samt en reduceret partikel- og kvælstofilteemission.

High Performance Engine Brake1). For endnu mere sikkerhed 
fås en slidfri konstantbremse med tre trin og en bremseydelse 
på op til 475 kW2).

Aksler, gearkasse, sekundære forbrugere. En vigtig faktor 
for at opnå et lavt forbrug er også det store udvalg af anvendel-
sesorienterede bagakseludvekslinger. Desuden hjælper korte 
skiftetider og køreprogrammerne „economy“ eller „fleet“ med 
at opnå en økonomisk kørestil. Og strømbesparende sekun-
dære forbrugere som f.eks. den behovsregulerede trykluftsty-
ring og servopumpen bidrager yderligere til at holde forbruget 
på et lavt niveau.
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Avanceret aerodynamik. Ved konstruktionen af Actros er hver enkelt del blevet 
testet grundigt. I vindkanal og under flere millioner testkilometer – for at opnå en 
meget lav luftmodstand og et lavt forbrug.

Dæktrykskontrolsystem5). Den trådløse dæktrykskontrol kontrollerer konstant 
dæktrykket i dækkene og viser det korrekte tryk, som er nødvendigt for den 
aktuelle dæktemperatur afhængigt af udetemperaturen.

1) Standard i forbindelse med sekundær vandretarder.
2) Afhænger af motorvarianten.
3) Ikke for motor OM 936.
4) Standard i førerhuse med plant gulv og 170 mm motortunnel,  

fås ikke i forbindelse med 320 mm motortunnel.
5) Ekstraudstyr.

Lav luft- og rullemodstand. For at opnå en lavere  
luft modstand er designet i Actros optimeret ned til den  
mindste detalje. Det er især tydeligt, når det gælder 
StreamSpace- førerhuset. Den elektronisk styrede køler-
jalousi3) og dørforlængelser4) sparer også brændstof.  
Desuden sænker aerodynamiske monteringsdele5) og 
dæktrykskontrolsystemet5) forbruget.

Nyt: 2. Euro VI-motorgeneration OM 470 og OM 471.  
Med de grundlæggende reviderede 10,7-liters og 12,8-liters 
aggregater er der nu yderligere to brændstofbesparende  
motorer til rådighed i hver fem ydelsestrin. Foruden den  

videreudviklede common rail-højtryksindsprøjtning X-Pulse 
med et indsprøjtningstryk på op til 2700 bar, den asymmetriske 
turbolader og den optimerede udstødningstilbageføring  
bidrager også en ny stempelgeometri og det optimerede køle-
system til brændstofbesparelsen. Desuden giver det markant 
forøgede drejningsmoment mulighed for at anvende en længere 
bagakseludveksling, der sammen med Predictive Powertrain 
Control bidrager til at nedbringe brændstofforbruget. I forbin-
delse med den optimerede drivline og de sekundære for-
brugere er det således muligt at opnå en brændstofbesparelse 
på op til 5 % ved OM 470 og op til 6 % ved OM 471 i forhold 
til den tidligere model.

Fordele kort og godt.

 – Op til 5 % reduktion ved Euro VI sammenlignet 
med Euro V-forgængeren

 – 2. Euro VI-generationen af 10,7-liters motoren 
OM 470 og 12,8-liters motoren OM 471 med 
længere bagakseludveksling fører til op til 5 % 
(OM 470) og op til 6 % (OM 471) mindre for-
brug sammenlignet med den første generation

 – Forbrugsreducerende køreprogrammer – 
„economy“ og „fleet“

 – Sekundære forbrugere med reduceret  
brændstofforbrug

 – Avanceret aerodynamik
 – Dæktrykskontrolsystem5)
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Predictive Powertrain Control: Kender vejen.  
Fra start til mål. Og sparer op til 5 % diesel oveni.
Med Predictive Powertrain Control kører du ganske enkelt endnu mere økonomisk. Fordi systemet allerede kender vejen, før 
du når dertil. Derfor kan du i Vest- og Østeuropa spare op til 5 % brændstof på motorveje og hovedveje med PPC-dækning.

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

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

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

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

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

Fordele kort og godt.

 – Predictive Powertrain Control1): Op til 5 % lavere 
brændstofforbrug med en kørestil 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 trafik-
afhængig indstilling med variabel øvre og nedre 
grænse

 – Kan anvendes i Vest- og Østeuropa på motor-
veje og hovedveje med PPC-dækning

1) Ekstraudstyr.
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FleetBoard cockpit. Med det gennemgående interface og intuitiv betjening giver FleetBoard-enheden et samlet overblik over chauffør-, vognpark- og ordrestyringen.  
De enkelte tjenesters indbyrdes integration muliggør f.eks., at disponenten ikke alene har overblik over, hvor lastbilen befinder sig, men også kan se på kortet, om den 
tilknyttede chauffør aktuelt holder pause eller allerede holder fyraften.

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 internettje-
nester, som anvendes til moderne chauffør-, vognpark- og 
ordrestyring, og som kan øge dit vognmandsfirmas rentabilitet 
på forskellige måder. Omdrejningspunktet i denne løsning er 
hardwaren FleetBoard TiiRec, der er monteret i Actros som 
standard.

FleetBoard ordrestyring1). Med FleetBoard ordrestyring, som 
kan integreres på en fleksibel måde i firmaets eget disposi-
tions-, 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 køre- 
og hviletider. Og du sparer omkostninger til administration.

FleetBoard Fleet.app. Med FleetBoard Fleet.app2) til iPhone®, 
iPad® samt Android-enheder kan du til enhver tid få oplysninger 
om, hvorvidt turene forløber planmæssigt, eller om det er nød-
vendigt at træffe beslutninger om hurtige indgreb – eventuelt 
også om natten.

FleetBoard DispoPilot.app3). Med den nye androidbaserede 
app kan logistikprocesser og -kapaciteter håndteres fleksibelt 
og dynamisk, f.eks. ved at integrere underleverandører i dine 
transportforløb.

FleetBoard Driver.app3). 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.guide. 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.

FleetBoard TiiRec4). Bilcomputeren FleetBoard TiiRec udgør omdrejningspunktet  
i de forskellige effektivitetsforbedrende FleetBoard tjenesteydelser og er monteret i 
Actros som standard.

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

1) Fås som ekstraudstyr.
2) Kan hentes gratis i App Store og i Google Play Store.
3) Kan hentes gratis i Google Play Store.
4) Standard i Actros.
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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 tekni-
ske data fra lastbilen og analyserer dem, Derudover vises det, 
hvor intensivt systemet Predictive Powertrain Control anvendes. 
Med udgangspunkt i disse data beregnes chauf førens køre-
stil i form af karakterer. Derved bliver det muligt at foretage 
en objektiv vurdering af kørestilen og tilpasse træningen til 
den enkelte chauffør. Derudover sørger FleetBoard kørestils-
analyse og FleetBoard EcoSupport2) også for, at chaufføren 
fortsætter med at anvende den brændstofbesparende køre-
stil, han har lært på Mercedes-Benz EcoTraining- kurset. På 
den måde er det muligt at opnå en langsigtet brændstofbe-
sparelse på op til 15 %.

FleetBoard EcoSupport2). 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 udnyttelse 
af din lastbils tekniske potentiale. Og på den måde give en 
brændstofbesparelse på op til 10 %.

Mercedes-Benz FleetBoard lastbilsforsikring1) 3). Sænk 
dine forsikringspræmier ved at optimere din kørestil og  
lastbilens driftsintensitet. Grundlaget for dette er tolkningen 
af data i forbindelse med FleetBoard kørestilsanalyse1).

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
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Fordele kort og godt.

 – FleetBoard TiiRec4) bilcomputer  
 – FleetBoard ordrestyring1) for effektive  

logistikprocesser
 – FleetBoard tidsstyring1) for optimal drifts- og 

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

 – FleetBoard Fleet.app5) for mobil adgang til 
vognparken

 – FleetBoard DispoPilot.app6) for fleksibel  
håndtering af transportkapacitet

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

15 % med FleetBoard kørestilsanalyse1),  
FleetBoard EcoSupport2) og Mercedes-Benz 
EcoTraining1)

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

 – FleetBoard Drivers’ League motiverer yderligere 
til en brændstofbesparende køremåde

 – MercedesServiceCard for optimering af 
brændstofomkostningerne

Rentabilitet | Lave totalomkostninger

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 indivi-
duel turrådgivning med henblik på optimering af tanknings-
omkostningerne. Kortholderen modtager oplysninger online 
om de billigste tankstationer i Tyskland (priser i realtid) samt 
i hele Europa. Det er muligt at kontrollere de faktiske tank-
ningsomkostninger og sammenligne dem med de fastsatte 
omkostninger fra forskellige synsvinkler. I forbindelse med 
FleetBoard kørselsregistrering muliggøres kontrol af sand-
synlige optankninger.

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

Mercedes-Benz Bank AG. De almindelige forsikringsbetingelser gælder.
4) Standard i Actros.
5) Kan hentes gratis i App Store og i Google Play Store.
6) Kan hentes gratis i Google Play Store.
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Investér i kraftige ydelser, så du kan lægge dig i front.
Købe? Lease? Eller leje først? Uanset hvad du bestemmer dig for – Mercedes-Benz 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  
totalomkostninger, tilbyder Mercedes-Benz dig forskellige 
serviceaftaler, hvor du får reparations- og serviceydelser 
til dine biler i hele Europa til særligt attraktive vilkår. De 
enkelte serviceprodukter er inddelt i trin, så ethvert vogn-
mandsfirma altid kan opnå en fremragende dækning. Der-
udover er Mercedes-Benz ServiceLeasing også til rådighed. 
ServiceLeasing kombinerer fordelene ved Mercedes-Benz 
service produkterne med leasing til en individuel, attraktiv  
totalløsning uden yderligere investeringsomkostninger. Du  
kan læse mere om dette på side 36/37 og 42.
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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 kort-
tidsleje for en lejeperiode på én dag og op til 24 måneder 
forener fleksibilitet og mindre administrativt arbejde med mulig-
heden for at køre med en optimal lastbil. Og det er til nøjag-
tigt 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 virk-
somheds behov: Hos Mercedes-Benz Finans kan du f.eks. 
med Plus3-finansieringen kombinere finansieringsløsningens 
fordelagtige månedlige rater med leasingløsningens fleksibi-
litet. Eller du kan tilpasse raternes størrelse efter forretnings-
gangen i din virksomhed med sæsonratefinansiering.

Fordele kort og godt.

 – Mercedes-Benz CharterWay for lastbilsan-
skaffelse, mobilitetssikring og administrativ  
aflastning Du kan læse mere om dette på  
side 36/37 og 42.

 – Kan alle kombineres med leasing til individuelle 
ServiceLeasing-produkter

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

 – Lejetilbud for høj fleksibilitet uden  
kapitalbinding

 – Mercedes-Benz Finans for individuelle leasing-, 
finansierings- og forsikringsprodukter

 – Attraktive forsikringsrabatter til biler med  
udvalgt sikkerhedsudstyr

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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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.

God økonomi. I forbindelse med Actros har man fra starten 
været opmærksom på at holde disse omkostninger på et utro-
ligt lavt niveau – både når det gælder den daglige drift samt 
service og reparationer. Desuden giver f.eks. Mercedes-Benz 
serviceaftaler mulighed for at opnå yderligere omkostnings-
besparelser.

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.
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Mercedes-Benz serviceaftaler1). Fra forlængelse af garantier 
og servicepakker til fuldt dækkende serviceaftaler inklusive  
slid – for månedlige kendte serviceomkostninger og en optimalt 
udnyttet vognpark tilbyder Mercedes-Benz reparations- og 
serviceprodukter med trindelte fleksible serviceaftaler, der er 
tilpasset til kundernes behov: Drivlinegarantien (Extend) og  
den udvidede garanti (ExtendPlus), kombinationen af en for-
længet garanti for drivlinen og service (Select) samt komplet 
service (Complete).

MercedesServiceCard. Ved et havari er det muligt at opnå 
endnu hurtigere administrativ afvikling hos Service24h med 
det gratis MercedesServiceCard. Desuden slipper du for at 
betale et afviklingsgebyr for Service24h i tilfælde af et interna-
tionalt havari. Naturligvis har du med MercedesServiceCard 
også mulighed for at betale for reparationsregninger, dele og 
værkstedsydelser på Mercedes-Benz værksteder på en  
komfortabel og sikker måde uden kontanter – i hele Europa.

1) Fås som ekstraudstyr.

Fordele kort og godt.

 – Serviceorienteret konstruktion for lave  
reparations- og serviceomkostninger

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

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

lige månedlige rater samt øget effektiv 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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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.

Sikkerhedsudstyr. Hos Mercedes-Benz bidrager mange  
sikkerheds- og hjælpesystemer til at reducere risici og hjælpe 
chaufføren. Foruden det elektroniske bremsesystem med 
ABS, ASR, bremseassistent, rullespærre og Active Brake Assist 
bidrager stabilitetsreguleringsassistenten, sporassistenten  
og en træthedsregistrering til den høje sikkerhed. Systemer, 
som f.eks. bi-xenonforlygterne1), regn- og lyssensoren1), 
spejlet i passagersiden med manøvreringsfunktion1) og dæk-
trykskontrolsystemet1) hjælper chaufføren med at undgå  
eller mindske følgerne af ulykker.

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.

Sikkerhedspakker. Fører- og sikkerhedspakker1) øger kom-
forten og sikkerheden. Fordelagtige betingelser samt  
attraktive leasing-, finansierings- og forsikringstilbud sørger 
for den nødvendige rentabilitet.

Træthedsregistrering1). Systemet kan registrere tiltagende træthed og opfordre 
chaufføren til at holde en pause3).

Afstandsassistent2). Sikkerhedssystemet med stop-and-go-funktion kan under-
støtte chaufføren i stressede situationer og kan minimere risikoen for påkørsel.
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Sekundær vandretarder. Den sekundære vandretarder1) 4) er slid- og vedlige-
holdelsesfri, giver en større bremseydelse, højere gennemsnitshastigheder ned 
ad bakke og lavere vægt sammenlignet med en almindelig olieretarder.

Sættevognsskammel med sensorsystem. Via en indikator i kombiinstrumentet 
informerer sættevognsskammelen med sensorer1) føreren om, hvorvidt  
sættevognsskammelen er åben eller lukket. Det øger sikkerheden, og giver lavere  
reparationsomkostninger.

Fordele kort og godt.

 – Omfattende sikkerhedsstyr som standard, inkl. 
Active Brake Assist, stabilitetsregulerings-
assistent, sporassistent, træthedsregistrering 
og follow-me-home-belysning

 – Afstandsassistent2) med stop-and-go-funktion, 
Active Brake Assist 45) 6) og vejsvingsassistent8)

 – Sekundær vandretarder1) med et bremse-
moment på op til 3500 Nm

 – Dæktrykskontrolsystem1) til forvogn og  
sættevogn/anhænger

 – Sættevognsskammel med sensorer1)

 – Spejl i passagersiden med manøvrerings-
funktion1)

 – Sikkerhedspakker1)

 – Bi-xenonforlygter1), drejelys1), tågeforlygter1) 
og LED-kørelys1)

1) Ekstraudstyr.
2)  Ekstraudstyr, fås kun i forbindelse med Active Brake Assist 3 eller  

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

Active Brake Assist 41) 5) 6). Den fjerde generation af systemet hjælper chaufføren3) 7) 
ved at foretage en katastrofeopbremsning i forbindelse med genstande, der  
enten bevæger sig eller står stille, og en delvis opbremsning ved fodgængere, der 
bevæger sig, og kan således mindske følgerne af ulykker eller helt forhindre dem.

Vejsvingsassistent1) 8) 9) 10). Den kan hjælpe chaufføren under drejemanøvrer  
eller ved vognbaneskift, ved at den registrerer genstande, der enten bevæger sig 
eller står stille i advarselszonen i højre side eller i slæbekurven3) 7), og advare 
chaufføren optisk og akustisk i faretruende situationer.
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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.

Mercedes-Benz Service. Når du skal have udført værksteds-
arbejde, kan du vælge mellem omkring 1800 europæiske 
Mercedes-Benz serviceværksteder, hvoraf visse holder åbent 
til kl. 22. Desuden sørger vores veluddannede medarbejdere 
og en yderst effektiv dellogistik for særdeles korte reparations-
tider og dermed for, at din Actros kommer hurtigst muligt ud  
på vejene igen.

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

Længere åbningstider. Nogle af de godt 1800 Mercedes-Benz 
serviceværksteder i hele Europa har endda åbent til kl. 22. 
Det giver en større fleksibilitet i forbindelse med serviceplan-
lægningen. Og desuden: Selv større reparationer kan i visse  
tilfælde udføres i løbet af en enkelt arbejdsdag – så dit køre-
tøj ikke behøver at stå stille på værkstedet længere end 
højst nødvendigt. 
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Mercedes-Benz Service Complete. Med full service-aftalen 
Complete er det dig, der får alle fordelene. Den indeholder en 
sikring af alle komponenter og aggregater samt udskiftning,  
reparation og service af samtlige sliddele mod et fast kalku leret 
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.

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.

1) Afhængigt af serviceudbyder. Alternativ: +49 699 5307277 (ikke gratis  
ved fastnet).

2) Kontakt venligst først politi og redningscentral ved eventuelle personskader.

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
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Innovativ bagakselstyring. Den innovative bagakselstyring1) sørger for god 
tværstabilitet, reducerede krængningsbevægelser, mindre behov for styrekorrigering 
og rigtigt gode egenstyringsegenskaber.

Køredynamik Actros er kendetegnet ved en fremragende kø-
redynamik: Den sikres ved et præcisionsorienteret samarbejde 
mellem alle drivline-, chassis- og affjedringskomponenter.  
Således sørger den præcise respons fra rækkemotorerne med 
stor trækkraft og den perfekt tilpassede gearskiftestrategi i 
gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3 for en spontan 
og komfortabel igangsætning. Desuden udfoldes motorens 
kræfter særligt effektivt i forbindelse med den enkeltudveks-
lede bagaksel. For at opnå den bedst mulige praktiske anven-
delse, et lavt forbrug og dermed bedre rentabilitet. 

Også i forbindelse med kørekomforten gælder det, at alt skal 
være perfekt afstemt i forhold til hinanden. Det gælder  
alt lige fra det fintfølende styretøj over rammen og 4-bælgs 
luftaffjedringen til den innovative bagakselstyring1). 

Samlet set resulterer det i en fremragende kørekomfort  
og en utrolig suveræn og komfortabel køreglæde. Fra start 
til mål.

Enestående køredynamik:  
Altid suveræn og afslappet kørsel.
Drivlinekonfigurationer, som er nøje afstemt i forhold til hinanden, spontan ydelse, høj kørestabilitet, præcise styreegenskaber – 
er alt sammen med til at aflaste chaufføren mærkbart og give en enestående køreglæde. Kort sagt: Der findes næppe nogen 
anden lastbil, der har lige så suveræne og afslappende køreegenskaber som Actros.

1) Kun i forbindelse med 4x2-biler, ikke ved Actros Loader.
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Her går køreglæde og økonomi hånd i hånd.
Spontane, komfortable igangsætningsegenskaber og en høj ydelse, som man bemærker med det samme – i Actros er alle 
drivlinekomponenter perfekt afstemt i forhold til hinanden. For høj rentabilitet og uovertruffen køredynamik.

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“ fremmer en specielt økonomisk 
kørestil, mens kørefunktionen „power“ fremmer en meget 
dynamisk køremåde. I køreprogrammet fleet er kørefunktionen 
„fleet“ fastindstillet. Mercedes PowerShift 3 giver hurtige 
gearskift fra 1 til R og bakgear med hurtig udveksling giver 
komfortabel manøvrering. Igangsætning er mærkbart mere 
komfortabel takket være krybefunktionen.

Ekstra funktioner. I forbindelse med Mercedes PowerShift 3 findes der ekstra 
funktioner som f.eks. direkte gearskifte fra 1 til R samt bakgear med hurtig  
udveksling med henblik på nemmere manøvrering. Krybefunktionen gør igang-
sætningen yderst komfortabel.

Actros køreprogrammer. Actros fås med de tre køreprogrammer fleet, 
economy eller power, hvoraf du kan vælge ét i forbindelse med købet. Forskellige 
kørefunktioner øger kørekomforten og effektiviteten.

Kø
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pr
og

ra
m

fleet

power

economy

Kø
re

fu
nk

tio
n

economy

Ikke mulighed 
for kickdown

EcoRoll kan  
ikke frakobles

Vmax
1) 85 km/t.

standard

Mulighed for 
kickdown

EcoRoll kan 
frakobles

Vmax 89,8 km/t.

manuel

Ikke mulighed 
for kickdown

EcoRoll kan 
frakobles

Vmax 89,8 km/t.

power

Mulighed for 
kickdown

EcoRoll 
deaktiveret

Vmax 89,8 km/t.
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Hypoid-bagaksel, enkeltudvekslet. De centrale egenskaber for denne aksel er lavt friktionstab og dermed lavere brændstofforbrug og støjniveau, der giver højere 
kørekomfort. 13 t hypoid-bagakslen med enkeltudveksling er udstyret med differentialespærrer, indvendigt ventilerede skivebremser og en olietemperaturføler til  
servicesystemet.

EcoRoll-funktion. Med målrettet anvendelse af EcoRoll-funktionen befinder 
Actros sig længere tid i rullefaserne på plane veje, men også før samt efter 
bakketoppe, hvilket giver en endnu større brændstofbesparelse.

Køreprogrammet economy. Køreprogrammet kan målrettet slås til og 
understøtter en særlig økonomisk kørestil.

Fordele kort og godt.

 – Enestående køredynamik på grund af de  
perfekt afstemte drivlinekonfigurationer og 
spontant reagerende motorer

 – Gearskifteautomatik Mercedes PowerShift 3 
med anvendelsesorienterede køre- og  
ekstrafunktioner, der kan aktiveres målrettet

 – Præcist gearskifte afhængigt af den pågæl-
dende køresituation

 – Enkeltudvekslet bagaksel med reduceret  
friktion og dermed lavere forbrug

 – Komplet udvalg af bagakseludvekslinger og 
gearkassevarianter

1) Maks.-hastighed 89,8 km/t. mulig via speederpedal.
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Enestående køreegenskaber.  
For enestående køreglæde.
Ramme, chassis, affjedring og styretøj – i Actros forenes alle elementer til en perfekt helhed. For enestående, suveræn  
og sikker samt stressfri køreglæde.

Actros køreegenskaber. Actros ligger fremragende på vejene 
og har suveræne samt sikre køreegenskaber: Det skyldes  
f.eks. den brede stive ramme, den innovative bagakselstyring1) 
og det direkte, fintfølende styretøj.

Affjedringskomponenter. Alle affjedringselementer i Actros  
er afstemt præcist i forhold til hinanden: Det gælder sæderne, 
førerhuslejringen, der fås i tre varianter, og 4-bælgs luftaf-
fjedringen på bagakslen – som totalt set giver en høj grad af 
affjedringskomfort på arbejdspladsen og skåner lastbilen 
samt lasten.

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.
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Bagakselstyring. Den innovative bagakselstyring1) bidrager 
også afgørende til de fantastiske køreegenskaber: Sammen-
lignet med en traditionel triangel er de to langsgående  
styrestængers forbindelsespunkter placeret mere yderligt. 
Resultat: Den bedst mulige tværstabilitet, mindre behov  
for styrekorrigering og rigtigt gode egenstyringsegenskaber.

Ramme. Rammen i Actros er konstrueret kompromisløst til anvendelse i forbindelse med langturskørsel. Den 834 mm brede sporing og den afstivede konstruktion  
får den til at ligge utroligt godt på vejen og sørger for komfortable køreegenskaber. Yderligere fordele: Den gennemgående 50 mm hulfastgørelse samt et stort udbud 
af akselafstande, rammefremspringsmål og endetraverser.

Luftaffjedring. Fjederbælgene til 4-bælgs luftaffjedringen, som er placeret  
meget yderligt, sørger i forbindelse med den innovative bagakselstyring1) for  
meget gode krængningsegenskaber og -stabilitet i kurver.

Fordele kort og godt.

 – Komfortable, sikre køreegenskaber og suveræn 
køreglæde

 – Affjedringselementer, der er ideelt tilpasset i 
forhold til hinanden, i sæder, førerhuslejringer 
og chassisaffjedring

 – Direkte, fintfølende styretøj for høj  
styrepræcision

 – Innovativ bagakselstyring1) for høj tværstabilitet 
og meget gode egenstyringsegenskaber

 – 4-bælgs luftaffjedring for meget gode kræng-
ningsegenskaber og -stabilitet

 – Ramme med afstivet konstruktion og bred 
sporing for stabile køreegenskaber

 – Mange opbygningsalternativer på grund af  
det store udvalg af akselafstande, ramme-
fremspring og endetraverser

1) Kun i forbindelse med 4x2-biler, ikke ved Actros Loader.
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Plads til mere.  
Med Actros Loader og Actros Volumer.
Lidt baggrundsinformation vedrørende begreberne nyttelast og volumen: Med Actros Loader og Actros Volumer er der tale 
om ægte specialister, som ganske enkelt har plads til mere.

Specialister. Med Actros Loader og Actros Volumer tilbyder Mercedes-Benz 
brugsoptimerede lastbilskonfigurationer, som giver dig mulighed for at løse  
nyttelast- og volumenorienterede transportopgaver mere rentabelt.

Branchespecifikke bilkoncepter

Høj anvendelsesorientering

Vægtoptimeret konfiguration af 
bilen for større lasteevne, 

anvendelsesorienteret udbud  
af  motorydelser og 

førerhusvarianter, høj sikkerhed

Særligt lav skammelhøjde  
på under 900 mm,  

3 m frihøjde, stor tankvolumen, 
brændstofbesparende 

drivlinekonfigurationer, stort 
udvalg af førerhusvarianter

Til nyttelastorienterede  
transportopgaver:

Actros Loader

Til volumenorienterede  
transportopgaver:

Actros Volumer

Høj effektivitet, høj rentabilitet

Branchespecifikke lastbilskoncepter. Med Actros kører du 
særdeles økonomisk ved langturskørsel. For også at kunne 
opfylde dette krav i forbindelse med nyttelast- og volumen-
orienterede transportopgaver har vi udviklet Actros Loader 
og Actros Volumer. Fordi: Specielle arbejdsopgaver kræver 
specialværktøj – eller rettere sagt specielle biler. 

Med Actros Loader tilbydes der nyttelastoptimerede sætte-
vognstrækkere og ladvogne, som hører til blandt de letteste 
inden for langturskørsel. Fra fabrikken. Med ydelesstærke, 
brændstofbesparende Euro VI-motorer og anvendelsesoriente-
rede førerhuse, hvor der ikke gås på kompromis med den 
høje sikkerhed. 

Actros Volumer giver mulighed for endnu større rentabilitet  
i forbindelse med transport af volumengods. Som specialist 
inden for volumentransport lever den også op til de høje krav, 
der stilles til 4x2-sættevognstrækkere, f.eks. med skammel-
højde indtil under 900 mm. I praksis betyder dette: en frihøjde 
på 3 m. Foruden den store lastvolumen bidrager de brænd-
stofbesparende drivlinekonfigurationer og f.eks. den enorme 
tankvolumen også til større rentabilitet. Anvendelsesori-
enterede førerhusvarianter som f.eks. CompactSpace, der er 
specielt velegnede til autotransportopgaver, giver yderligere 
fordele.
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Actros Loader: Til alle, der ønsker større lasteevne.
Lavere egenvægt, større lasteevne – fra kølergrill til endetravers. Actros Loader er specialkonstrueret til de krav, der  
stilles i nyttelastorienterede brancher. Derfor er den blandt de letteste lastbiler til langturskørsel. Uanset om det er en 
sættevognstrækker eller en ladvogn. Med Actros Loader får du ganske enkelt plads til mere. Og det tæller med  
i regnskabet. På hver eneste tur.

Loader-koncept. Større lasteevne, bedre rentabilitet. Actros 
Loader – det er nyttelastoptimerede sættevognstrækkere  
og ladvogne, som trods den vægtintensive Euro VI-teknologi 
vejer betydeligt mindre end den kendte Actros med Euro V. 
Således sørger en lang række større og mindre vægtreduce-
rede foranstaltninger for, at der ganske enkelt kan trans-
porteres mere nyttelast på alle ture. For at tilbyde den størst 
mulige fleksibilitet i forbindelse med konfiguration af last-
bilen kan visse af de vægtreducerende foranstaltninger også 
„fravælges“. For eksempel med henblik på at opnå større 
komfort eller et mindre brændstofforbrug.

Optimering af nyttelasten fra fabrikken. Specielt udviklet til 
nyttelastorienteret anvendelse fås Actros Loader som sætte-
vognstrækker med f.eks. ClassicSpace-førerhus med 320 mm 
høj motortunnel, lette motorer i slagvolumenklassen 7,7 l  
og en ydelse fra 235 kW1) (320 hk). Mercedes PowerShift 3 
med 12-trins gearkasse med direkte udveksling i højeste gear 
samt vægtbesparende ekstra brede dæk på aluminiumsfælge 
er således også en del af grundudstyret.

Førerhuse. Actros Loader kan udstyres med L-førerhuset  
ClassicSpace med en motortunnel på 170 mm eller 320 mm. 
Med henblik på et lavere forbrug findes der også to aero-
dynamisk avancerede StreamSpace-førerhuse med motor-
tunnel.

Førerhussidevæg, lukket. Mindre egenvægt, mere nyttelast. Med det lukkede 
sidepanel til højre spares der 5 kg.
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Vægtreducerende foranstaltninger. I forbindelse med Actros Loader er mange komponenter og udstyrskarakteristika konsekvent konstrueret med henblik på 
anvendelse i nyttelastorienterede brancher. Og fordi vi er klar over, at en høj lasteevne ikke nødvendigvis er et ultimativt krav, kan du også „fravælge“ bestemte 
nyttelastoptimerende elementer – f.eks. til fordel for større komfort eller et mindre forbrug.

Fordele kort og godt.

 – Ekstremt stor lasteevne pga. anvendelses-
orienterede lastbilskonfigurationer 
og vægtreducerende foranstaltninger

 – Visse former for vægtbesparende udstyr kan 
delvist fravælges

 – Lette, økonomiske Euro VI-rækkemotorer med 
7,7-liters eller 10,7-liters slagvolumen i  
ti ydelsestrin fra 175 kW (238 hk) til 335 kW 
(455 hk)

 – Fire førerhusvarianter
 – Høj sikkerhed på grund af mulighed for tilvalg 

af samtlige sikkerheds- og hjælpesystemer
 – Sikkerhedspakker2)

Motorvarianter. Actros Loader sættevognstrækkere leve-
res med Euro VI-motorer i slagvolumenklassen 7,7-liters  
og 235 kW (320 hk). I forbindelse med ladvogne kan der i 
denne slagvolumenklasse vælges mellem fem ydelsestrin  
fra 175 kW (238 hk) til 260 kW (354 hk). Actros Loader kan 
også udstyres med motorer i slagvolumenklassen 10,7-liters, 
der er tilgængelige i fem ydelsestrin fra 240 kW (326 hk) til 
335 kW (455 hk).

Sikkerhedsudstyr. Actros Loader kan fås med samtlige  
tilgængelige sikkerheds- og hjælpesystemer – hver for sig  
eller i praktiske kombinationer og til fordelagtige priser i  
forbindelse med forskellige sikkerhedspakker2). Yderligere 
oplysninger, se side 40.

1) Actros Loader ladvogne: fra 175 kW (238 hk).
2) Ekstraudstyr.
3) Eksempelbillede – forestiller separat diesel-/AdBlue®-tank.

1 Uden tagluge

2 Lukket førerhussidevæg

3 Sænket seng, forneden

4 Separat diesel-/AdBlue®-
tank, standard: Kombitank3) 
(300 l diesel og 25 l 
AdBlue®)

5 Vægtoptimeret endetravers 
ved 4x2 servostyretøj

6 Batterier 170 Ah

7 Uden støvbeskyttelse

Udstyr, der kan fravælges

8 Vægtoptimeret forrude

9 Uden kølerjalousi ved  
motortunnel 170 mm

10 Vægtoptimeret  
bund belægning

11 Indstigningsholder  
i aluminium

12 Vægtoptimeret  
bagakselstyring

Udstyr, der ikke  
kan fravælges
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Actros Volumer: Til alle, der har brug for meget plads.
Enormt stor transportvolumen, brændstofbesparende drivlinekonfigurationer, en stor aktionsradius og perfekt tilpasset til  
dit anvendelsesformål – Actros Volumer viser, hvordan sættevognstrækkere og ladvogne skal være konstrueret i dag for at 
gøre volumenorienteret transport til en særdeles profitabel forretning.

Volumer-koncept. Som en ægte specialist i volumenorienteret 
transport giver Actros Volumer mulighed for optimal udnyt-
telse af den maksimale transportvolumen inden for langturs-
kørsel. I forbindelse med en dækdimension på 315/45 og 
sænket køreniveau er det muligt at opnå en skammelhøjde på 
under 900 mm og dermed en fri lasthøjde på 3 m – så der  
for eksempel uden problemer kan stables tre automotive-paller 
oven på hinanden. Andre fordele: Brændstofbesparende 
drivlinekonfigurationer og et bredt udvalg af tankvarianter for 
et lavt forbrug og en særligt stor aktionsradius.

Førerhuse. Actros Volumer fås med totalt elleve førerhus-
varianter, som lever op til praktisk talt alle krav i forbindelse 
med international og national volumenorienteret transport. 
Varianterne strækker sig fra GigaSpace-førerhuset til 
CompactSpace-førerhuset, som er optimalt konstrueret til 
autotransport.

Drivline. Også de anvendelsesoptimerede drivlinekonfigu-
rationer bidrager til at gøre Actros Volumer til en økonomisk 
fordelagtig transportløsning. For med det brede udvalg af 
bagakseludvekslinger kan Actros Volumer i kombination med 
en 315/45-dækdimension også udstyres med en gearkasse 
med direkte udveksling i højeste gear. Og det giver sammen-
lignet med en gearkasse med overgear en brændstofbe-
sparelse på op til 1 %.

Motorvarianter. De økonomiske 6-cylindrede rækkemotorer 
til Actros Volumer fås i de tre slagvolumenklasser 7,7-liters, 
10,7-liters og 12,8-liters og dermed i totalt 15 ydelsestrin fra 
175 kW (238 hk) til 390 kW1) (530 hk).

Stor aktionsradius. Med en tankvolumen på op til 990 l i forbindelse med sæt-
tevognstrækkere og op til 1000 l i forbindelse med ladvogne med lav ramme har 
Actros Volumer en bemærkelsesværdigt stor aktionsradius til volumenorienteret 
transport.
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Volumer-detaljer. Med en særlig lav skammelhøjde på under 900 mm giver Actros Volumer de bedste forudsætninger for økonomisk fordelagtig volumenorienteret 
transport. Den frie lasthøjde på 3 m samt et bredt udvalg af førerhusvarianter, anvendelsesoptimerede drivlinekonfigurationer og tankvarianter giver ekstra fordele.

Fordele kort og godt.

 – Særligt lav skammelhøjde i forbindelse med 
4x2-sættevognstrækkere

 – Fri lasthøjde på 3 m
 – Bredt udvalg af bagakseludvekslinger
 – Brændstofbesparende, anvendelsesorienterede 

drivlinekonfigurationer i forbindelse med alle 
dækdimensioner

 – Stor aktionsradius med en tankvolumen på op 
til 990 l i forbindelse med sættevognstrækkere 
og en tankvolumen på op til 1000 l i forbindelse 
med ladvogne med lav ramme

 – Forbrugsreducerede Euro VI-rækkemotorer  
i 15 ydelsestrin fra 175 kW (238 hk) til 
390 kW 1) (530 hk)

 – I alt elleve førerhusvarianter i bredder på 2500 
og 2300 mm: F.eks. CompactSpace-førerhuset 
til autotransportopgaver

Tankvolumen. Actros Volumer sættevognstrækkere kan på 
trods af den mere pladsintensive Euro VI-udstødningsteknologi 
udstyres med en tankvolumen på op til 990 l. I forbindelse 
med ladvogne med lav ramme er der sågar mulighed for at 
vælge en tankvolumen på op til 1000 l. Det giver en høj  
aktionsradius og en økonomisk besparelse, fordi eftermon-
terede tankløsninger kan undgås.

1) Kun i forbindelse med 6x2 LnR.

1 Elleve anvendelsesorienterede førerhusvarianter

2 Euro VI-motorer i 14 ydelsestrin

3 Brændstofbesparende drivlinekonfigurationer

4 Stor aktionsradius med et bredt udvalg af  
tankstørrelser

5 3 m fri lasthøjde

6 Lav ramme- og skammelhøjde
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Det er ikke svært at transportere tung last.  
Actros op til 250 ton.

Actros op til 250 ton. Med Actros op til 250 ton introduceres 
en sættevognstrækker, som konsekvent er konstrueret til 
transport af særligt tung og stor last. Og desuden: Actros op 
til 250 ton sætter nye standarder, hvad angår komfort,  
ydelse og fleksibilitet. Når man ser dem første gang, når man 
sidder i dem under kørslen og i pauser – med GigaSpace-  
og BigSpace-førerhusene opnår man præcis den arbejds- og 
opholdskomfort, som er nødvendig i forbindelse med tunge 
transportopgaver.
 
Med de stærke og pålidelige EuroVI-motorer, gearskifteauto-
matikken Mercedes PowerShift 3 og turboretarderkoblingen 
råder den over en stærk og ekstrem belastbar drivline, som 
giver præcis den ydelse, der er brug for i praksis i svær-
godstransporten. Og for også at kunne anvende den enorme 
ydelse på en pålidelig måde har vi udstyret Actros op til  
250 ton med en særligt robust chassis-, affjedrings- og ramme-
konstruktion, som overfører de tilgængelige kræfter til vejene 
med præcision, selv ved maksimal lastudnyttelse. 

Den maksimale fleksibilitet og optimale anvendelse er sikret 
med den store variation af udstyr og typeserier, så man kan 
konfigurere den perfekte lastbil til så godt som enhver form 
for opgave. Det er ikke svært at transportere tung last. Actros 
op til 250 ton.

Motorteknologi. De 6-cylindrede rækkemotorer til Actros op til 250 ton lever op 
til de krav, der stilles til ydelsesværdierne i forbindelse med transport af tung 
last. En langtidsholdbar og pålidelig konstruktion er endnu en fordel i forbindelse 
med Euro VI-aggregaterne.
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Actros op til 250 ton.  
Et overblik over teknikken.

1) Ekstraudstyr.

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

2 Brændstoftank1) 
900 l aluminiumtank for maksimal aktionsradius

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

4 Euro VI-udstødningssystem

5 Forløbsaksel1) 
8 t luftaffjedret, hydraulisk styring

6 Kobling til tung last bagest1) 
Monteret på trækbom til tung last. Anhængertilslutninger monteret på siden
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7 Støtteplade til sættevogn1) 
Forebygger beskadigelser på rammen og på endetraversen

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

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

10 Sidebeklædning med køleluftindtag1) 
For optimal kølelufttilførsel

11 Kobling til tung last foran1) 
Den forstærkede kofanger og trækbom foran er udstyret med  
en kraftig træk/skub-kobling



60Actros op til 250 ton | Gearkasse, drivline

Ekstra kølesystem SLT. Det ekstra kølesystem1) sikrer, at den 
tilgængelige motorydelse kan udnyttes uden tidsbegrænsning. 
Desuden sørger det for maksimale anvendelsestider for den 
integrerede retarder. Især når der veksles mellem at trække 
og bremse, ved høje udetemperaturer og i stor højde, navnlig 
ved kørsel på stigninger med høj tonnage, sikres ydeevnen 
af kølesystemet bagi. Systemet er placeret i køletårnet bag 
førerhuset.

Turboretarderkobling1). Den giver mulighed for ekstra dyna-
misk igangsætning og fintfølende manøvrering uden tidsbe-
grænsning ved lave omdrejningstal og fuldt drejningsmoment. 
Den slidfri turboretarderkobling kombinerer funktionerne fra 
en hydrodynamisk igangsætningskobling og en primærretarder 
i én komponent.

Konstant høj kraftoverførsel. Sådan som det i praksis 
kræves i forbindelse med transport af tung last.
Høj ydelse alene er ikke nok – den skal leveres på det helt rigtige sted og frem for alt på det rigtige tidspunkt. Det er Actros 
op til 250 ton i stand til f.eks. med gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3, anvendelsesoptimerede køreprogrammer, 
16 gear og turbo-retarder-kobling.
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Mercedes PowerShift 3. I Actros op til 250 ton anvendes 
gearskifteautomatikken Mercedes PowerShift 3 i kombination 
med turbo-retarder-koblingen og en optimalt konstrueret 
16-trins klokoblingsgearkasse. Til et præcist gearskifte, som er 
tilpasset den pågældende køresituation, findes det passende 
gearskifteprogram „heavy“. Krybefunktionen med integreret 
manøvreringstilstand giver mulighed for en særlig nem 
igangsætning og en præcis, fintfølende manøvrering. Desuden 
findes der forskellige køreprogrammer og ekstra funktioner, 
som gør kørsel med tung last nemmere.

Gearkasse G 280-16/11,7–0,69. Til opfyldelse af særligt 
store krav fås Actros op til 250 ton med Mercedes PowerShift 
og en 16-trins gearkasse.

Fordele kort og godt.

 – Kølesystem bagi1) til høje anvendelsestider  
for motor og  retarder

 – Slidfri turboretarderkobling1) til ekstreme  
belastninger under igangsætning og  
manøvrering

 – 16-trins gearskifteautomatik  
Mercedes PowerShift 31)

 – Kort skiftetid, høj performance
 – Anvendelsesorienterede køreprogrammer  

og køre- samt ekstrafunktioner, der kan  
aktiveres målrettet

 – Pladsbesparende placering af  
Euro VI-udstødningsteknologien

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

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

1 Ekstraudstyr.
2) Alternativ uden merpris.

Kø
re

pr
og

ra
m heavy

power

Kø
re

fu
nk

tio
n

power

•Til høj belastning med samtidigt 
gode forbrugsværdier

•Meget korte skiftetider

•Mulighed for kickdown

• Automatisk nedgearing til  
„standard“ tids- eller  

momentbaseret

•Ingen EcoRoll

standard

•Til høj belastning med høj  
gearskiftekomfort

•Mulighed for EcoRoll  
(aktiveret/deaktiveret via menu)

•Mulighed for kickdown

•EcoRoll kun op til vogntogsvægt  
på ca. 80 t

manuel

•Ingen kickdown

•Ingen EcoRoll

•Ingen automatisk nedgearing  
til „standard“

•Til helt særlige anvendelsesformål 
kan førerens kommandoer  

gennemføres uden  
automatikfunktion

heavy

•Til meget høj belastning  
og krævende topografi

•Opgearing sker kun ved sikre  
efterfølgende omdrejningstal

•Meget korte skiftetider

•Mulighed for kickdown

•Ingen automatisk nedgearing  
til standardtilstand

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

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

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

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

Anhængertræk til sværgods1). Anhængertrækket til sværgods, type 56 E er  
beregnet til varebiler op til 250 t. Den kan monteres i to forskellige positioner på 
traversen til sværgods.
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Fordele kort og godt.

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

 – Meget anvendelsesorienteret på grund af  
forskellige sættevognsskamler og monterings-
plader

 – Rammeforstærkning1) for optimal stabilitet  
og styrke

 – Robuste bagaksler med en bæreevne på op  
til 16 t

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

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

trækstangsanhænger

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

Forskydningsanordning, Jost EV-HD 850, højde 142 mm, 
36 t1). Det muliggør ændringen af sættevognskoblingens 
fremplacering. Dette gør det muligt at tilpasse sættevogne 
med forskellige svingradier under hensyntagen til de tilladte 
akseltryk.

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

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

1) Ekstraudstyr.
2) Ekstraudstyr til 6x4- og 8x4-biler.

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

Opbevaringsboks rustfrit stål1). Opbevaringsboksen giver opbevaringsrum udenfor 
førerhuset for materiale til sikring af last og værktøj. Den har en stor volumen  
og måler 700 x 680 x 770 mm. Desuden kan den lastes med op til 200 kg.

lastudnyttelse optimalt. I ubelastet tilstand kan trækkraften 
på drivakslerne øges kortvarigt.
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Markant detalje. Ribberne1) i højglanspoleret rustfrit stål til sidebeklædningerne i Actros har en kraftfuld og dynamisk udstråling – og de understreger den  
individuelle karakter.

Når der stilles høje krav – originaltilbehør.
Actros er mere end blot en lastbil. Actros er en arbejdsplads, en rejsekammerat, et sted, hvor man opholder sig og sover. 
Det er der taget højde for i forbindelse med det omfattende udvalg af Mercedes-Benz originaltilbehør – så der er mulighed 
for at skabe utallige individuelle løsninger.

Originaltilbehør Actros tilbyder en arbejds-, opholds- og  
sovekomfort, som er svær at opnå med nogen anden lang-
turslastbil. Med originaltilbehør kan du perfektionere din 
lastbil yderligere og give den et helt personligt udtryk, f.eks. 
med monteringsdele i krom og rustfrit stål, som sørger for 
det individuelle udtryk. Men også når det gælder interiøret, er 
der utallige muligheder for at vælge originaltilbehør. Med  
en lang række små og store detaljer, som gør din hverdag på 
arbejdet sjovere, mere komfortabel, sikker og effektiv. Du 
kan se det omfattende sortiment i det aktuelle tilbehørskatalog 
og hos din Mercedes-Benz forhandler.

1) Ikke til Actros op til 250 t.
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Det ekstra hver eneste dag.
Alsidigt, funktionelt, behageligt og motiverende – Mercedes-Benz originaltilbehør til Actros bidrager på forskellige måder til 
at gøre det skønnere og nemmere at få arbejde fra hånden, når man er ude på lange ture. God fornøjelse med valget.

Taglygtebøjle. Taglygtebøjlerne1) er optimalt tilpasset til det 
pågældende førerhusdesign, fremstillet af højglanspoleret 
rustfrit stål og gør det også muligt at montere op til fire ekstra 
forlygter. Således optimerer de muligheden for belysning  
foran bilen, samtidig med at de giver et individuelt udtryk.

Ekstra forlygter. Fjernlyset og arbejdslygterne sørger for  
en optimal fordeling af lyset og forbedrer udsynet. Beregnet 
til alle Mercedes-Benz taglygtebøjler.

Forkromede spejlafdækninger. Det todelte sæt til fører- og 
passagersædet giver din lastbil en endnu mere udtryksfuld 
og flot udstråling.

Sengesæt. Stressfri komfort i flot design. Dyner og puder er 
fyldt med en behagelig polyester-bomuldsblanding – betrækket 
er fremstillet af kvalitetsstof, som kan vaskes ved 60° C.

Stilfuldt udtryk. Med kromlamelfronten fremhæver du det markante og dynamiske 
design i Actros med en endnu mere tydelig linjeføring.

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

Ryg- og nakkestøtte. Ryg- eller nakkestøtterne, der kan fås separat, aflaster 
lændeområdet og/eller nakkemuskulaturen.

Praktisk og pladsbesparende. Klapbordet, der er beklædt med kunstlæder  
og kan indstilles i højden, er perfekt til måltider, som underlag for arbejde på den 
bærbare computer eller som praktisk opbevaringsplads.

Fordele kort og godt.

 – Taglygtebøjle1) og ekstra forlygter for et bedre 
udsyn

 – Detaljer i krom- og rustfrit stål for større  
individualitet og et strålende udtryk

 – Afdækninger til hjulmøtrikker og bagakselkappe 
til beskyttelse af fælge og hjulmøtrikker

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

 – Praktisk klapbord, hvor der kan arbejdes,  
spises og aflægges ting

 – Sengesæt i høj kvalitet for en komfortabel søvn
 – Ryg- og nakkestøtter for behagelig og afslappet 

kørsel i en ergonomisk stilling
 – Vindspoilere til sideruderne for mindsket træk 

ved kørsel med åbne ruder

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

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

Tonnage 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20

Akselkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2

Affjedring på bagaksel Luft Luft Luft Luft

Motorvarianter

OM 936

175 kW (238 hk) • • – •

200 kW (272 hk) x x – x

220 kW (299 hk) x x – x

235 kW (320 hk) x x – x

260 kW (354 hk) x x – x

OM 470

240 kW (326 hk) x x • x

265 kW (360 hk) x x x x

290 kW (394 hk) x x x x

315 kW (428 hk) x x x x

335 kW (455 hk) x x x x

OM 471

310 kW (421 hk) x x x x

330 kW (449 hk) x x x x

350 kW (476 hk) x x x x

375 kW (510 hk) x – – x

390 kW (530 hk) x – – x

OM 473

380 kW (517 hk) x – – x

425 kW (578 hk) x – – x

460 kW (625 hk) x – – x
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• standard x ekstraudstyr – fås ikke 1) Autotransporter.

25 25 (Volumer) 25 26 26 33

6x2 ENA 6x2 ENA 6x2/4 6x4 6x2 DNA 6x4

Luft Luft Luft Luft Luft Luft

– – – – – –

• • • • • –

x x x x x –

x x x x x –

x x x x x –

x x x x x •

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x – – x x x

x – – x x x

x – – x x x
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Actros ladvogne – typeoversigt

Tonnage 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20

Akselkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2

Affjedring på bagaksel Luft Luft Luft Luft

Akselafstand

3250 mm – – – –

3550 mm – – – –

3700 mm x2) – – x

3850 mm – – – –

4000 mm x2) – – x

4150 mm – – – –

4300 mm x2) – – x

4600 mm x2) – – x

4900 mm x2) x3) 4) – x

5200 mm x2) – – x

5500 mm x2) x3) 4) x3) 4) x

5800 mm x2) x3) 4) x3) 4) x

6100 mm x2) – – x

6400 mm x2) – – x

6700 mm x2) x3) 4) – x

Førerhusvarianter

L-førerhus CompactSpace, tunnel 170 mm – x x7) –

L-førerhus CompactSpace, tunnel 320 mm – – •8) –

L-førerhus ClassicSpace, tunnel 170 mm x7) x7) x x7)

L-førerhus ClassicSpace, tunnel 320 mm •8) •8) •8) •8)

L-førerhus ClassicSpace, plant gulv x9) x9) – x9)

L-førerhus StreamSpace, 2300 mm bredt, tunnel 320 mm x8) x8) – x8)

L-førerhus StreamSpace, 2300 mm bredt, tunnel 170 mm x x x x

L-førerhus StreamSpace, 2300 mm bredt, plant gulv x9) x9) – x9)

L-førerhus StreamSpace, 2500 mm bredt, plant gulv x9) x9) x x9)

L-førerhus BigSpace x9) x9) x x9)

L-førerhus GigaSpace x9) x9) x x9)
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• standard x ekstraudstyr – fås ikke 1) Autotransporter. 2) Også som Actros Loader i motorvarianter fra 175 kW (238 hk) til 315 kW (428 hk) (kun OM 936 og OM 470). 3) I motorvarianter fra 175 kW (238 hk) til  
350 kW (476 hk). 4) Bil med lav ramme udelukkende med luftaffjedring på for- og bagaksel. 5) Også som Actros Loader i motorvarianter fra 220 kW (299 hk) til 315 kW (428 hk) (kun OM 936 og OM 470). 6) I motorvarianter  
fra 200 kW (272 hk) til 375 kW (510 hk). 7) Standard ved OM 471 og OM 473. 8) Ikke i forbindelse med OM 471 og OM 473. 9) Ikke i forbindelse med OM 936.

25 25 (Volumer) 25 26 26 33

6x2 ENA 6x2 ENA 6x2/4 6x4 6x2 DNA 6x4

Luft Luft Luft Luft Luft Luft

– – x6) – – –

– – x6) – – –

– – – x – x

– – x6) – – –

x5) x4) 6) – x x x

– – x6) – – –

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) – – – x –

– – – – – –

– – – – – –

– x – – – –

– – – – – –

x7) x7) x7) x7) x7) x7)

•8) •8) •8) •8) •8) •8)

x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x8) x8) x8) x8) x8) x8)

x x x x x x

x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9)
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Actros sættevognstrækkere – typeoversigt

Tonnage 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)1) 18 (CC)2) 20

Akselkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Affjedring på bagaksel Luft Luft Luft Luft Luft

Motorvarianter

OM 936

175 kW (238 hk) • • • – •

200 kW (272 hk) x x x – x

220 kW (299 hk) x x x – x

235 kW (320 hk) x x x – x

260 kW (354 hk) x x x – x

OM 470

240 kW (326 hk) x x x • x

265 kW (360 hk) x x x x x

290 kW (394 hk) x x x x x

315 kW (428 hk) x x x x x

335 kW (455 hk) x x x x x

OM 471

310 kW (421 hk) x x x x x

330 kW (449 hk) x x x x x

350 kW (476 hk) x x x x x

375 kW (510 hk) x – – – x

390 kW (530 hk) x – – – x

OM 473

380 kW (517 hk) x – – – x

425 kW (578 hk) x – – – x

460 kW (625 hk) x – – – x
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• standard x ekstraudstyr – fås ikke 1) Low Deck. 2) Autotransporter.

24 25 25 25 26 26 33

6x2/2 6x2 ENA 6x2/2 6x2/4 6x4 6x2 DNA 6x4

Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

– – – – – – –

• • • • • • –

x x x x x x –

x x x x x x –

x x x x x x –

x x x x x x •

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x
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Actros sættevognstrækkere – typeoversigt

Tonnage 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)1) 18 (CC)2) 20

Akselkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Affjedring på bagaksel Luft Luft Luft Luft Luft

Akselafstand

2650 mm – – – – –

2990 mm – – – – –

3250 mm – – – – –

3400 mm – – – – –

3550 mm x – – – x

3700 mm x3) x4) 5) x4) 5) – x

3850 mm x3) – – x5) x

4000 mm x3) – – – x

Førerhusvarianter

L-førerhus CompactSpace, tunnel 170 mm – – x x7) –

L-førerhus CompactSpace, tunnel 320 mm – – – •8) –

L-førerhus ClassicSpace, tunnel 170 mm x7) • x7) x x7)

L-førerhus ClassicSpace, tunnel 320 mm •8) – •8) x8) •8)

L-førerhus ClassicSpace, plant gulv x9) x9) x9) – x9)

L-førerhus StreamSpace, 2300 mm bredt, tunnel 320 mm x8) – x8) – x8)

L-førerhus StreamSpace, 2300 mm bredt, tunnel 170 mm x x x x x

L-førerhus StreamSpace, 2300 mm bredt, plant gulv x9) x9) x9) – x9)

L-førerhus StreamSpace, 2500 mm bredt, plant gulv x9) x9) x9) – x9)

L-førerhus BigSpace x9) x9) x9) – x9)

L-førerhus GigaSpace x9) x9) x9) – x9)
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• standard x ekstraudstyr – fås ikke 1) Low Deck. 2) Autotransporter. 3) Også som Actros Loader i motorvarianter fra 235 kW (320 hk) til 315 kW (428 hk) (kun OM 936 og OM 470). 4) I motorvarianter fra  
175 kW (238 hk) til 350 kW (476 hk). 5) Bil med lav ramme udelukkende med luftaffjedring på for- og bagaksel. 6) Ikke i forbindelse med OM 473. 7) Standard ved OM 471 og OM 473. 8) Ikke i forbindelse med OM 471  
og OM 473. 9) Ikke i forbindelse med OM 936.

24 25 25 25 26 26 33

6x2/2 6x2 ENA 6x2/2 6x2/4 6x4 6x2 DNA 6x4

Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

– – x3) x – – –

x3) – – – – – –

– x6) – – x x6) x

– x6) – – x x6) x

– x – – x x x

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – x – x

– – – – – – –

– – – – – – –

x7) x7) x7) x7) x7) x7) x7)

•8) •8) •8) •8) •8) •8) •8)

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x8) x8) x8) x8) x8) x8) x8)

x x x x x x x

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)
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Actros op til 250 ton – typeoversigt

Tonnage 33 41

Akselkonfiguration 6x4 8x4/4

Affjedring på bagaksel Luft Luft

Motorvarianter OM 473

380 kW (517 hk) • •

425 kW (578 hk) x x

460 kW (625 hk) x x

Akselafstand

3300 mm x x1)

3900 mm x x

Førerhusvarianter

L-førerhus BigSpace x x

L-førerhus GigaSpace x x

• standard x ekstraudstyr 1) Kun til semi-sværgodstrækker.
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Motorydelsesdata

Euro VI-motorerne: Fremtidsorienteret teknik, op  
til 460 kW (625 hk) og et drejningsmoment på 
3000 Nm. Actros op til 250 ton fås udelukkende 
med motorer i klassen med en slagvolumen på 
15,6 l (OM 473).
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Omdrejningstal (o/min)

OM 473 OM 471

OM 470

OM 471, 2. generation

R6 7,7 l slagvolumen

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

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

R6 10,7 l slagvolumen

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

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

R6 12,8 l slagvolumen

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

310 (421) 2100 23001)

330 (449) 2200 24001)

350 (476) 2300 25001)

375 (510) 2500

R6 12,8 l slagvolumen

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

310 (421) 2100 23001)

330 (449) 2200 24001)

350 (476) 2300 25001)

375 (510) 2500
390 (530) 2600

R6 15,6 l slagvolumen

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

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

1) I biler med normal rammehøjde i forbindelse med  
BA-udveksling i = 2,611 og i = 2,533 i 12. gear.
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OM 470, 2. generation

R6 10,7 l slagvolumen

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

240 (326) 1700
265 (360) 1800
290 (394) 1900
315 (428) 2100
335 (455) 2200
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Actros op til 33 t – tankvarianter

Actros tankvarianter. Fleksible kombinationsmuligheder – 
inden for det samme tanktværsnit er det muligt at kombinere 
forskellige tankvolumener på venstre og højre side. Det gælder 
diesel- og AdBlue®-tanke samt kombitanke. På billederne ses 
to mulige varianter i forbindelse med sættevognstrækkere 
med integralhæk.

Tankmodulsystem. For at imødekomme individuelle krav kan Actros op  
til 33 t udstyres med forskellige tankvarianter i varierende højder og bredder.

Eksempel tankvariant 4x2 Actros sættevognstrækker, (akselafstand 
3700 mm): 1300 l diesel, 90 l AdBlue®. Fra en akselafstand på 
3850 mm fås en tankvolumen på 1420 l – til venstre: 880 l diesel  
og 90 l AdBlue®, til højre: 540 l diesel.

Eksempel på tankvariant til Actros Volumer 4x2-sættevognstrækker 
(akselafstand 3700 mm: 990 l diesel, 75 l AdBlue®)

1 Kombitank bred/høj, 820 l diesel, 90 l AdBlue®

2 Ekstra tank til højre bred/høj 480 l diesel

3 Udstødningsefterbehandlingssystem

4 Batteri

1 Kombitank bred/lav, 660 l diesel, 75 l AdBlue®

2 Ekstra tank til højre bred/lav 330 l diesel

3 Udstødningsefterbehandlingssystem

4 Batteri

700 mm

565 mm

650 mm

735 mm
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Actros – førerhusvarianter.

Førerhusvarianter. Med i alt elleve førerhusvarianter tilbyder 
Actros fremragende arbejds-, opholds- og sovekomfort. Det 
sørger f.eks. L-førerhuset GigaSpace med 2,13 m ståhøjde og 
SoloStar Concept for. Ud over de 2500 mm brede varianter 
med plant gulv tilbydes også 2300 mm brede varianter med 
et gennemgående plant gulv1). Actros op til 250 ton fås  
desuden med førerhusvarianterne GigaSpace eller BigSpace.

L-førerhus GigaSpace med SoloStar Concept L-førerhus udvendig bredde 2500 mmAlmindelige tekniske specifikationer.

Udvendig bredde: 
GigaSpace-, BigSpace- og StreamSpace-førerhus (1) 
2500 mm 
Alle ClassicSpace-, CompactSpace- og  
StreamSpace-førerhuse (2, 3, 4) 2300 mm 
Udvendig længde: 
Alle førerhuse 2300 mm

Ståhøjde mellem sæderne: 2130 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 2050 mm

Ståhøjde mellem sæderne: 1990 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 1910 mm

L-førerhus GigaSpace L-førerhus BigSpace

1) Fås med plant gulv i forbindelse med 2300 mm brede førerhuse.
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L-førerhus udvendig bredde 2300 mm

Ståhøjde mellem sæderne: 1970 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 1830 mm

Ståhøjde mellem sæderne: 1970 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 1840 mm

Motortunnel: 170 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1785 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 1840 mm

Ikke vist: L-førerhus StreamSpace (4) 
Motortunnel: 320 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1635 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 1840 mm

L-førerhus StreamSpace (1)  
(udvendig bredde 2500 mm)

L-førerhus StreamSpace (2)  
(udvendig bredde 2300 mm, plant gulv)

L-førerhus StreamSpace (3)  
(udvendig bredde 2300 mm, motortunnel)
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Motortunnel: 170 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1460 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 1590 mm

Ikke vist: L-førerhus ClassicSpace, plant gulv (1) 
Ståhøjde mellem sæderne: 1640 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 1590 mm

Ikke vist: L-førerhus ClassicSpace (3) 
Motortunnel: 320 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1310 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 1600 mm

Ikke vist: L-førerhus CompactSpace (1) 
Motortunnel: 170 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1215 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 1397 mm

Ikke vist: L-førerhus CompactSpace (2) 
Motortunnel: 320 mm 
Ståhøjde på motortunnel: 1065 mm 
Ståhøjde foran sæderne: 1397 mm

L-førerhus ClassicSpace (2) 
(udvendig bredde 2300 mm, motortunnel)
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Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning d. 20.05.2016 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 det med rimelighed 
kan forlanges af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser 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, som 
skyldes 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 
tidspunktet for redaktionens afslutning. Spørgsmål om gældende forskrifter og konsekvenser i dit land og om disse forskrifters og deres konsekvensers aktualitet bedes 
du rette til din Mercedes-Benz lastbilsforhandler.
www.mercedes-benz.dk/actros

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart TE/SM3 4500 · 1020 · 08-02/0916 Printed in Germany

Ac
tro

s.


