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Για κάθε χρήση στον κατασκευαστικό κλάδο, για κάθε 
εργοτάξιο και για τη διαδρομή προς αυτό. Από οχήματα 
με ανοικτή καρότσα μέχρι μπετονιέρες και βαριά ανατρεπόμενα 
οχήματα – οι εκδόσεις εντός δρόμου και τετρακίνησης του 
Atego και του Arocs είναι αληθινοί επαγγελματίες στο εργοτάξιο. 
Με την πολυμορφικότητα και τη στιβαρότητά τους, προσφέ-
ρουν την ιδανική λύση σχεδόν για κάθε αποστολή και κάθε τομέα 
του εργοταξίου. 

Το Arocs 18 έως 41 τόνων είναι ειδήμονας στις βαριές χρήσεις. 
Η υψηλή ισχύς του μεταδίδεται αξιόπιστα τόσο εντός όσο και 
εκτός δρόμου. Η μοναδική, πρωτοποριακή συνδεσιμότητα και 
η αρμονική συνεργασία των έξυπνων συστημάτων υποβοήθη-
σης είναι περαιτέρω χαρακτηριστικά που διακρίνουν το Arocs. 
Επιπλέον, με το Arocs έως 250 τόνων, σας προσφέρουμε   
ένα ημιρυμουλκούμενο όχημα που σχεδιάστηκε και κατασκευ-
άστηκε ειδικά για τη μεταφορά φορτίων πολύ μεγάλου βάρους 
και όγκου. Με την πολυμορφικότητα και τη μοναδική αξιοπιστία 
και αντοχή του, το Atego 7,5 έως 16 τόνων εντυπωσιάζει στον 
κλάδο των κατασκευών, για παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική 
κήπων, στα εργοτάξια πόλης ή τη βιοτεχνία. 

Παράλληλα, το Atego και το Arocs εξασφαλίζουν ιδιαίτερα 
 οικονομική χρήση με τους οικονομικούς κινητήρες τους 
Euro VI, τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής πολλών εξαρτημάτων, 
το χαμηλό κόστος επισκευής και συντήρησης, καθώς και 
με την εύκολη τοποθέτηση υπερκατασκευών. Με λίγα λόγια: 
η Mercedes-Benz ικανοποιεί τις πρακτικές απαιτήσεις. Στο 
εργοτάξιο αλλά και στο δρόμο. Δείτε μόνοι σας και επιλέξτε 
τη λύση που σας ταιριάζει.

Από επαγγελματίες.  
Για επαγγελματίες. Η Mercedes-Benz 
στην εργοταξιακή κυκλοφορία.
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Στιβαρότητα. Η στιβαρότητα και η αντοχή του Arocs αντικα-
τοπτρίζονται στις χρηστικές καμπίνες οδηγού. Στο σκελετό 
 μεγάλης διάρκειας ζωής και εξαιρετικής αντοχής της καμπίνας, 
όπως και στην αθλητική, δυναμική σχεδίαση. Για ιδιαίτερη 
άνεση οδήγησης και εργασίας φροντίζουν, για παράδειγμα, τρεις 
διαφορετικές εκδόσεις κόκπιτ με τιμόνι πολλαπλών λειτουρ-
γιών, το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων PowerShift 3 
και μια μεγάλη ποικιλία σε φαρδιά, αναπαυτικά καθίσματα. Την 
άνεση οδήγησης και εργασίας αυξάνουν επιπρόσθετα οι μονα-
δικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας και στοιχεία εξοπλισμού 
όπως το νέο MirrorCam και το ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης. 

Το Arocs ανταπεξέρχεται σε όλες τις συνθήκες. Οι στιβαροί 
και πανίσχυροι κινητήρες Euro VI, το κιβώτιο ταχυτήτων και οι 
άξονες κατασκευάζονται αποκλειστικά από την Mercedes-Benz 
και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
εργοταξιακής κυκλοφορίας άνω των 18 τόνων. Η μοναδική 
κατασκευή ανάρτησης και πλαισίου, το έξυπνο σύστημα 
 ελέγχου των εξαρτημάτων μετάδοσης κίνησης, η υψηλή ροπή 
στρέψης των κινητήρων, καθώς και οι εξαιρετικά γρήγοροι 
χρόνοι αλλαγής του PowerShift 3 εξασφαλίζουν περισσότερη 
διαθέσιμη ισχύ. 

Για εξαιρετική πρόσφυση και άριστη απόκριση, φροντίζει η 
άψογη συνεργασία ανάμεσα στο σύστημα κίνησης, την ανάρ-
τηση και το πλαίσιο, που σε όλα τα Arocs είναι απόλυτα 
 προσαρμοσμένη στη χρήση: εντός δρόμου, στο εργοτάξιο ή σε 
εξαιρετικά ανώμαλο έδαφος. 

Επιπλέον, για να μπορεί να διαχειρίζεται άνετα πολύ μεγάλες 
γωνίες κλίσης και ράμπας, εξοπλίσαμε το Arocs για το εργοτά-
ξιο με ένα ακόμα πλεονέκτημα: βέλτιστη απόσταση από το 
έδαφος. Έτσι, το Arocs ανταπεξέρχεται σε όλες τις συνθήκες. 
Επιβιβαστείτε και οδηγήστε το.

Η έξυπνη δύναμη στις κατασκευές.  
Το νέο Arocs 18 έως 41 τόνων.
Ημιρυμουλκούμενο όχημα, όχημα με ανοικτή καρότσα, μπετονιέρα ή βαρύ ανατρεπόμενο όχημα: οι εκδόσεις δρόμου και 
 τετρακίνησης του νέου Arocs προσφέρουν ένα ιδιαίτερα στιβαρό, ανθεκτικό και βέλτιστα προετοιμασμένο για τη χρήση όχημα 
ικανοποιώντας ουσιαστικά κάθε απαίτηση στην εργοταξιακή κυκλοφορία.

Το νέο Arocs 7



Οι αντίξοες συνθήκες απαιτούν στιβαρά οχήματα.
Οι καμπίνες του Arocs διακρίνονται για την πρακτικότητα, τη στιβαρότητα και την ανθεκτικότητά τους.  
Από την πρώτη ματιά και στην παραμικρή λεπτομέρεια, είναι σχεδιασμένες με γνώμονα τις απαιτήσεις κάθε χρήσης.

Καμπίνες για όλες τις απαιτήσεις. Με τις εκδόσεις καμπίνων 
πλάτους 2300 mm, το Arocs προσφέρει ιδιαίτερα καλή οπτική 
και εύκολο, ακριβή χειρισμό σε όλους τους τομείς του κλάδου 
κατασκευών. Το σκαλοπάτι επιβίβασης όπως και η εργονομική 
διάταξη των χειριστηρίων διευκολύνουν την εργασία. Επιπλέον, 
διατίθενται καμπίνες L πλάτους 2500 mm, για χρήσεις εντός 
δρόμου ή με έμφαση στην άνεση.

Απόλυτα στιβαρή κατασκευή. Αρκεί μία ματιά για να κατα-
λάβει κανείς ποιο είναι το φυσικό περιβάλλον του Arocs. Από 
το εύκαμπτο, αιωρούμενο σκαλοπάτι επιβίβασης μέχρι τη 
 χειρολαβή στην οροφή – κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί με 
γνώμονα τις απαιτήσεις του εργοταξίου. Αυτό σημαίνει: ύψι-
στη λειτουργικότητα σε συνδυασμό με εντυπωσιακή στιβαρότητα. 
Εμφανής με τα περιβλήματα με ραβδώσεις των εξωτερικών 
καθρεπτών1), αλλά και με τη μάσκα του ψυγείου με εμφάνιση 
«δόντι εκσκαφέα». Και αισθητή με την άνετη έδραση καμπί-
νας2), η οποία ξεκουράζει τον οδηγό ακόμα και όταν αυτός 
δέχεται τις μεγάλες καταπονήσεις της εκτός δρόμου οδήγη-
σης. Επιπλέον, ο προφυλακτήρας τριών τμημάτων με χαλύβδινες 
γωνίες, που προστατεύουν τους προβολείς από ζημιές.

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace3). Η καμπίνα πλάτους 2300 mm και μήκους 
1700 mm με ύψος τούνελ κινητήρα 170 mm ή 320 mm είναι ειδικά σχεδιασμένη 
για χρήση από ένα άτομο στον κλάδο κατασκευών και προσφέρει πολύ καλή οπτική.

Καμπίνα L BigSpace. Η καμπίνα με επίπεδο δάπεδο, πλάτος 2500 mm και 
 εσωτερικό ύψος 1,99 m μεταξύ των καθισμάτων προσφέρει πρωτόγνωρη ελευθερία 
κινήσεων και άνετη μετάβαση στην πλευρά του συνοδηγού.
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Χειρολαβή στην οροφή. 

Χειρολαβή στην οροφή. Η προαιρετική χειρολαβή στην οροφή 
φροντίζει για πιο άνετο και πιο ασφαλή έλεγχο του φορτίου. 
Σταθερότητα εξασφαλίζει το σκαλοπάτι, το οποίο, ανάλογα με 
την έκδοση της καμπίνας οδηγού, είναι ενσωματωμένο στο 
πλευρικό τοίχωμα ή προσαρτημένο στο πίσω τοίχωμα.
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Προστασία εξαρτημάτων. Για μεγαλύτερη αντοχή στις 
 χρήσεις που το απαιτούν, το Arocs εξοπλίζεται με ειδικά προ-
στατευτικά. Στα οχήματα με χαλύβδινη ανάρτηση, σε αυτά 
 περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η προστατευτική πλάκα για 
το ψυγείο και τον κινητήρα4), καθώς και η προαιρετική προ-
στατευτική πλάκα για το κύριο ρεζερβουάρ. Επιπλέον, διατίθε-
νται προαιρετικά προστατευτικά πλέγματα από χάλυβα για 
τους μπροστινούς προβολείς και ένα κάλυμμα φορτίου για τα 
μηχανικά συγκροτήματα. Ένα ακόμα παράδειγμα της μεγάλης 
χρηστικότητας του Arocs είναι το προαιρετικό πακέτο οδοστρω-
τήρα. Όλος ο εξοπλισμός που απαιτείται για την αποτροπή 
 περιττών ζημιών και εξόδων επισκευής.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Στιβαρές καμπίνες οδηγού κατασκευασμένες για το 
εργοτάξιο με μέγιστο εσωτερικό ύψος έως και 1,99 m

• Διάφορες εκδόσεις τούνελ κινητήρα ή επίπεδο δάπεδο

• Εύκαμπτο αιωρούμενο σκαλοπάτι επιβίβασης

• Προφυλακτήρας τριών τμημάτων με χαλύβδινες γωνίες 
για προστασία από ζημιές 

• Ειδικά προστατευτικά, π.χ. για τους προβολείς, το ψυ-
γείο, τον κινητήρα, το κύριο ρεζερβουάρ, προαιρετικά

1) Μόνο σε συνδυασμό με Classic Cockpit.
2) Βασικός εξοπλισμός στις καμπίνες οδηγού L με επίπεδο δάπεδο.
3) Βασικός εξοπλισμός για καμπίνες οδηγού με ύψος τούνελ κινητήρα 320 mm.
4) Βασικός εξοπλισμός με χαλύβδινη ανάρτηση, προαιρετικός εξοπλισμός  

με αερανάρτηση.



Κρατήσαμε την καλύτερη θέση για τον οδηγό.
Από την πρώτη στιγμή, αλλά και μετά από αμέτρητες διαδρομές: Οι καμπίνες οδηγού του Arocs δίνουν νόημα  
στη σύγχρονη θέση εργασίας. Με υποδειγματική εργονομία, υψηλή λειτουργικότητα και πολλές νέες και πρακτικές  
λεπτομέρειες, που διευκολύνουν τη δύσκολη εργασία.
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Εργονομική θέση εργασίας. Η θέση εργασίας του Arocs έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για την εργοταξιακή κυκλοφορία. Από το 
 εργοστάσιο εξοπλίζεται με το Classic Cockpit. Προαιρετικά 
διατίθεται επίσης το νέο Multimedia Cockpit1) και το νέο 
Multimedia Cockpit, interactive. Όλα τα κόκπιτ προσφέρουν 
μια πρακτική, αναπαυτική θέση εργασίας, που λειτουργεί 
 ταυτόχρονα ως κέντρο πληροφόρησης και ελέγχου: ο οδηγός 
ελέγχει τις σημαντικότερες λειτουργίες του οχήματος άνετα 
και με ασφάλεια μέσω του τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών. 

Classic Cockpit. Το Classic Cockpit είναι εξοπλισμένο με 
έγχρωμη οθόνη TFT 4 ιντσών και προβάλλει πολύ καθαρά 
όλες τις πληροφορίες οχήματος. Αυτό το όργανο πολλαπλών 
ενδείξεων διακρίνεται για τα εύκολα, διαισθητικά μενού, τις 
ευανάγνωστες ενδείξεις και τον απλό έλεγχο πριν την αναχώ-
ρηση. Προαιρετικά διατίθεται επίσης όργανο πολλαπλών 
 ενδείξεων με έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών. Σε συνδυασμό με το 
Classic Cockpit, το Arocs μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά 
με διάφορα ραδιόφωνα. Εκτός από το ραδιόφωνο με θύρα USB, 
διατίθεται επίσης το Multimedia Radio Touch. Το ψηφιακό 
ραδιόφωνο με δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο και οθόνη 
αφής 7 ιντσών διακρίνεται για τον απλό, διαισθητικό χειρισμό, 
αλλά και για την υψηλή ποιότητα ήχου – και μπορεί, χάρη στην 
ενσωμάτωση smartphone, να χρησιμοποιηθεί επίσης ως 
 συσκευή πλοήγησης.

Multimedia Cockpit1). Για αυξημένη άνεση οδήγησης, εργα σίας 
και χειρισμού και βέλτιστη δικτύωση οδηγού, οχήματος, κεντρι-
κών και διαδικασιών logistics, το Arocs μπορεί να εξο πλιστεί 
προαιρετικά με το καινοτόμο Multimedia Cockpit. Η νέα, 
 μοντέρνα θέση εργασίας περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις οθό-
νες. την κύρια έγχρωμη οθόνη και τη δευτερεύουσα Multi-
Touch Display με διαγώνιο 10 ιντσών η καθεμία, που μπορείτε 
να χειρίζεστε από το νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με τα 
πλήκτρα ελέγχου αφής, και τις δύο μεγάλες έγχρωμες οθόνες 
15 ιντσών δεξιά και αριστερά, που σε συνδυασμό με το 
MirrorCam προσφέρουν εξαιρετική ορατότητα προς τα πίσω. 
Η κύρια έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης αντικαθιστά το 
 κοινό όργανο πολλαπλών ενδείξεων και προβάλλει καθαρά όλες 
τις πληροφορίες για τη διαδρομή και τη λειτουργία, καθώς  
και για το όχημα. Η δευτερεύουσα οθόνη πολλαπλής αφής περι-
λαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα ραδιοφώνου και Infotainment 
και διευκολύνει το χειρισμό λειτουργιών, όπως για παράδειγμα 
το σύστημα θέρμανσης/κλιματισμού, η τηλεφωνία και ο εσω-
τερικός φωτισμός. Επιπλέον, η οθόνη πολλαπλής αφής επιτρέπει 
τον έλεγχο διαφόρων λειτουργιών της υπερκατασκευής με τη 
βοήθεια διακοπτών και ενδεικτικών λυχνιών που προβάλλονται 
στην οθόνη. Διάφορες δυνατότητες σύνδεσης για κινητές, 
τερματικές συσκευές συμβάλλουν σε ακόμα μεγαλύτερη άνεση 
εργασίας και χειρισμού.

Multimedia Cockpit, interactive. Για ακόμη περισσότερη 
άνεση οδήγησης, εργασίας και χειρισμού διατίθεται προαιρετικά 
το Multimedia Cockpit, interactive με μεγάλη κύρια οθόνη 
(όργανο πολλαπλών ενδείξεων) 12 ιντσών. Ο οδηγός μπορεί 
να επιλέγει ανάμεσα σε δύο προβολές για το ταμπλό και μια 
τρίτη, βοηθητική προβολή όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα 
υποβοήθησης διατήρησης απόστασης ή το Active Drive 
Assist2). Στον εξοπλισμό του Multimedia Cockpit περιλαμβάνεται 
επίσης το σύστημα πλοήγησης με υποβοήθηση σημάτων 
 κυκλοφορίας, το Remote Online για τον έλεγχο διαφόρων λει-
τουργιών του οχήματος μέσω του smartphone και η πρόσβαση 
στο Mercedes-Benz Truck App Portal, που προσφέρει πολλές 
εφαρμογές για αύξηση της άνεσης και της αποδοτικότητας 
για τη δευτερεύουσα οθόνη πολλαπλής αφής.
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1) Βασικός εξοπλισμός για τις καμπίνες οδηγού L, διαφορετικά  
προαιρετικός εξοπλισμός.

2) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο για ορισμένες διαμορφώσεις οχημάτων.



Σύστημα πλοήγησης και υποβοήθηση σημάτων κυκλοφο-
ρίας2). Σε συνδυασμό με το Mercedes-Benz Truck Navigation 
για δυναμική, σχεδιασμένη ειδικά για φορτηγά καθοδήγηση στη 
διαδρομή και το Live Traffic Information διατίθεται στο βασικό 
εξοπλισμό η υποβοήθηση σημάτων κυκλοφορίας. Τα δεδομένα 
πλοήγησης προβάλλονται στη δευτερεύουσα Multi Touch 
Display. Επιπλέον, το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλο-
φορίας εμφανίζει τα δύο τελευταία σήματα κυκλοφορίας 
στην κύρια οθόνη.

Τηλεφωνία ανέσεων, ασύρματη φόρτιση. Σε συνδυασμό   
με τα Multimedia Cockpit, το Arocs μπορεί να εξοπλιστεί προ-
αιρετικά με την τηλεφωνία ανέσεων και μια επαγωγική βάση 
φόρτισης στο στηθαίο, στην οποία μπορούν να φορτίζονται 
ασύρματα smartphone, που υποστηρίζουν το πρότυπο Qi.

Keyless Start. Το νέο κλειδί οχήματος του βασικού εξοπλισμού 
δεν αναβαθμίζει απλώς την αισθητική, αλλά διευκολύνει το 
χειρισμό. Για την ενεργοποίηση του κινητήρα με το διακόπτη 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κινητήρα, αρκεί το κλειδί 
να βρίσκεται στο όχημα, μπορεί, δηλαδή, να παραμένει μέσα 
στην τσέπη του παντελονιού ή του μπουφάν σας για την οδή-
γηση. Η ενσωματωμένη τεχνολογία NFC επιτρέπει την ενεργο-
ποίηση του κινητήρα, ακόμη και εάν έχει αδειάσει η μπαταρία 
του κλειδιού.

Σύστημα κλεισίματος ανέσεων. Το προαιρετικό σύστημα κλει-
δώματος σε συνδυασμό με το νέο κλειδί ανέσεων, προσφέρει 
μεγαλύτερη άνεση χειρισμού. Εκτός από τον προβλεπόμενο από 
το νόμο έλεγχο φώτων, μπορείτε με το σύστημα κλειδώματος 
ανέσεων να ανοίγετε και να κλειδώνετε ξεχωριστά την πόρτα 
του οδηγού και του συνοδηγού. Για εύκολο χειρισμό, το 
 κλείδωμα των πλευρικών παραθύρων και της συρόμενης/ανυ-
ψούμενης οροφής γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης. Το νέο ηλεκτρονικό φρένο 
στάθμευσης με λειτουργία HOLD συνδυάζει ευκολότερο 
 χειρισμό και αυξημένη ασφάλεια. Το γνωστό σύστημα υποβο-
ήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill Holder) αναλαμβάνει  
τα υπόλοιπα.

Θέρμανση, αερισμός και σύστημα κλιματισμού. Το Arocs 
διαθέτει σύστημα θέρμανσης με έλεγχο αέρα, που αποκρίνεται 
άμεσα στις εντολές του χρήστη και προσφέρει αερισμό χωρίς 
ρεύματα. Για ακόμα περισσότερη άνεση, το όχημα μπορεί προ-
αιρετικά να εξοπλιστεί με σύστημα κλιματισμού ή αυτόματο 
σύστημα κλιματισμού, καθώς και λειτουργία αξιοποίησης υπο-
λειπόμενης θερμότητας3) 4), σύστημα κλιματισμού στάσης και 
διάφορες εκδόσεις του πρόσθετου συστήματος θέρμανσης με 
ζεστό νερό.

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, πλήκτρα ελέγχου αφής1). 
Το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με πλήκτρα ελέγχου αφής, 
το οποίο διατίθεται ως βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με 
τα Multimedia Cockpit, προσφέρει ακόμα περισσότερη άνεση 
εργασίας και χειρισμού. Με σάρωση και πίεση των πλήκτρων 
ελέγχου αφής είναι δυνατός ο χειρισμός διαφόρων συστημά-
των και λειτουργιών του οχήματος και η ανάκτηση πληροφοριών. 
Το πλήκτρο ελέγχου αφής στην αριστερή πλευρά χρησιμεύει 
για το χειρισμό της κύριας οθόνης (όργανο πολλαπλών ενδεί-
ξεων), ενώ το δεξί πλήκτρο ελέγχου αφής για το χειρισμό της 
δευτερεύουσας οθόνης πολλαπλής αφής.

Σύστημα ραδιοφώνου και Infotainment. Στο βασικό εξοπλισμό 
του Arocs με καμπίνα οδηγού L περιλαμβάνεται το Multimedia 
Cockpit, που προσφέρει μια πρωτόγνωρη εμπειρία καμπίνας 
οδηγού χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα ραδιοφώνου και 
Infotainment. Επίσης, διατίθεται προαιρετικά ένα ψηφιακό 
ραδιόφωνο με Digital Audio Broadcasting (DAB+), καθώς  
και ένα ηχοσύστημα. Για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, 
υπάρχουν διάφορες δυνατότητες.
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1) Όχι σε συνδυασμό με το Classic Cockpit.
2) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με το Classic Cockpit, προαιρετικός εξοπλισμός 

σε συνδυασμό με το Multimedia Cockpit, βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με 
το Multimedia Cockpit, interactive.

3) Βασικός εξοπλισμός για τις καμπίνες οδηγού L, διαφορετικά προαιρετικός 
 εξοπλισμός.

4) Για την τετρακίνηση διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το πρόσθετο σύστημα 
θέρμανσης με ζεστό νερό για την καμπίνα οδηγού ή/και για την καμπίνα οδηγού 
και τον κινητήρα ή με τον OM 936.
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StyleLine. Με τον προαιρετικό εξοπλισμό StyleLine το 
εσωτερικό αποκτά, χάρη στα διακοσμητικά στοιχεία σε 
εμφάνιση αλουμινίου, μια πιο κομψή και μοντέρνα ατμό-
σφαιρα. Εκτός από τη διακοσμητική λωρίδα αλουμινίου 
και την επιγραφή στο ταμπλό οργάνων, καθώς και την πλα-
κέτα StyleLine στην εξωτερική θήκη αποθήκευσης, ο 
 μοναδικός χαρακτήρας αναδεικνύεται από λεπτομέρειες 
χρωμίου, όπως, για παράδειγμα, στο δερμάτινο τιμόνι  
και στο διωστήρα διεύθυνσης, καθώς και στο φρένο στάθ-
μευσης. Οι λεπτομέρειες χρωμίου του οργάνου πολλα-
πλών ενδείξεων και της δευτερεύουσας οθόνης πολλαπλής 
αφής1) δίνουν ακόμη περισσότερη λάμψη. Το ιδιαίτερο 
στυλ ολοκληρώνεται με τις μοκέτες από βελούδο υψηλής 
ποιότητας για τον οδηγό, το συνοδηγό και το κεντρικό 
τμήμα.

TrendLine. Με την προαιρετική έκδοση TrendLine έχετε τη 
δυνατότητα να δημιουργήσετε μια ζεστή και εξαιρετικά 
οικεία ατμόσφαιρα μέσα στην καμπίνα οδηγού χρησιμο-
ποιώντας διακοσμητικά στοιχεία σε εμφάνιση ξύλου. Η 
εντυπωσιακή διακοσμητική λωρίδα με επιγραφή TrendLine 
στο ταμπλό οργάνων συνοδεύεται από επιπλέον ξύλινες 
λεπτομέρειες, για παράδειγμα στη βάση και δίπλα στο τιμόνι. 
Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται: βελούδινες 
μοκέτες για τον οδηγό, το συνοδηγό και το τούνελ κινητήρα, 
καθώς και η πλακέτα TrendLine στην εξωτερική θήκη 
αποθήκευσης. Εκτός από τον ξύλινο διάκοσμο, ακόμη πιο 
εξατομικευμένη εμφάνιση προσφέρει το δερμάτινο τιμόνι 
και ο διωστήρας διεύθυνσης με στοιχεία χρωμίου, καθώς 
και οι λεπτομέρειες χρωμίου στο όργανο πολλαπλών 
 ενδείξεων και τη δευτερεύουσα οθόνη πολλαπλής αφής1).



Νέος σχεδιασμός εσωτερικού φωτισμού. Ο νέος σχεδιασμός 
εσωτερικού φωτισμού φροντίζει για τον πολύ καλό φωτισμό 
της καμπίνας οδηγού σε όλες τις συνθήκες. Εκτός από τον εσω-
τερικό φωτισμό για τον πλήρη φωτισμό της καμπίνας οδηγού 
και τα δύο σποτ ανάγνωσης με θερμό λευκό φως, περιλαμβάνει 
επιπλέον, για καλύτερο προσανατολισμό στη διάρκεια της 
 νυχτερινής οδήγησης, ένα διακριτικό, μπλε φως.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED. Ο νέος, προαιρετικός ατμο-
σφαιρικός φωτισμός LED προσφέρει περισσότερη άνεση 
 οδήγησης, εργασίας και διαμονής με διάφορες δυνατότητες 
εφαρμογής. Για παράδειγμα, τα μπλε LED ρυθμιζόμενης έντα-
σης φροντίζουν για καλύτερο προσανατολισμό στο εσωτερικό 
της καμπίνας οδηγού κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Επιπλέον,  
ο έμμεσος, πορτοκαλί φωτισμός περιβάλλοντος και διαμονής, 
επίσης ρυθμιζόμενης έντασης, δημιουργεί μια ευχάριστη 
ατμόσφαιρα μετά τη δουλειά και κατά τη διανυκτέρευση στην 
καμπίνα. Ο φωτισμός αφύπνισης που περιλαμβάνεται στον 

ατμοσφαιρικό φωτισμό LED φροντίζει για ακόμη περισσότερη 
άνεση. Παράλληλα, επιτρέπει την ενεργοποίηση του ραδιοφώ-
νου ή κάποιας άλλης πηγής ήχου κατά την προγραμματισμένη 
ώρα αφύπνισης.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED, για οδήγηση και διαμονή. 
Ο προαιρετικός ατμοσφαιρικός φωτισμός LED για οδήγηση 
και διαμονή κάνει ακόμα πιο ευχάριστη την οδήγηση και τη δια-
μονή με πρόσθετα στοιχεία φωτισμού. Έτσι, για παράδειγμα, 
τα πρόσθετα μπλε LED στη θήκη πάνω από το μπροστινό παρ-
μπρίζ και στο χώρο ποδιών δημιουργούν ακόμα πιο ευχάριστη 
ατμόσφαιρα κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Επιπλέον, ο πορτοκαλί 
φωτισμός διαμονής φροντίζει για ακόμα περισσότερη άνεση 
με τον πρόσθετο έμμεσο φωτισμό στις θήκες στα κρεβάτια, τις 
θήκες πάνω από τις πόρτες και ένα σποτ LED στο κάλυμμα 
ηχείου κάτω από τη θήκη στο μπροστινό παρμπρίζ. Ο εξοπλισμός 
περιλαμβάνει ασφαλώς φωτισμό αφύπνισης.

Καθίσματα. Όλα τα καθίσματα προσφέρουν εντυπωσιακή 
άνεση. Τα στοιχεία χειρισμού είναι διαισθητικά διατεταγμένα, 
οι έδρες των καθισμάτων ιδιαίτερα φαρδιές και το εύρος ρυθ-
μίσεων πολύ μεγάλο. Το Arocs εξοπλίζεται από το εργοστάσιο 
με το αναρτώμενο κάθισμα οδηγού του βασικού εξοπλισμού. 
Το κάθισμα με αερανάρτηση προσφέρει υψηλή άνεση, πολλές 
δυνατότητες ρύθμισης και διαθέτει κάλυμμα από στρωτό 
 ύφασμα. Για ακόμα περισσότερη άνεση, διατίθενται προαιρετικά 
το αναρτώμενο κάθισμα ανέσεων και το αναρτώμενο κάθισμα 
με κλιματισμό. Το προαιρετικό αναρτώμενο κάθισμα ανέσεων 
προσφέρει πολύ καλές εργονομικές συνθήκες και ιδιαίτερη 
άνεση. Σε αυτήν συμβάλλει επιπλέον η ενσωματωμένη θέρ-
μανση καθίσματος. 

Αποθηκευτικές θήκες και αποθηκευτικοί χώροι. Το προαι-
ρετικά επεκτεινόμενο σύστημα αποθηκευτικών χώρων εξα-
σφαλίζει περισσότερη τάξη, αποδοτικότητα και εύκολο χειρισμό 
στις μετακινήσεις του κλάδου κατασκευών. Ο οδηγός έχει 
 πάντα την απόλυτη εποπτεία. Από τις θήκες στο κόκπιτ μέχρι τη 
θήκη στην επένδυση πόρτας με ενσωματωμένη φιαλοθήκη – 
όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι είναι βέλτιστα προσαρμοσμένοι 
στα αντικείμενα για αποθήκευση. Οι αποθηκευτικές θήκες 
προσφέρουν χώρο για γυαλιά, αναψυκτικά, έγγραφα και μικρο-
αντικείμενα, π.χ. στυλό. Όλες βρίσκονται σε ιδανικό σημείο 
ως προς τον οδηγό, βελτιώνοντας την εργονομία. Όπως και  
η ποτηροθήκη και η φιαλοθήκη. Επιπλέον, στις καμπίνες με 
επίπεδο δάπεδο ένα συρτάρι εξασφαλίζει πρόσθετο αποθη-
κευτικό χώρο1).
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Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• MirrorCam για βελτιωμένη ορατότητα και  
περισσότερη ασφάλεια

• Νέο κλειδί, σύστημα κλεισίματος ανέσεων προαιρετικά

• Καινοτόμο σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού  
με έλεγχο αέρα, καθώς και λειτουργία αξιοποίησης 
υπολειπόμενης θερμότητας

• Αυτόματο σύστημα κλιματισμού3) και σύστημα 
 κλιματισμού στάσης3) για περισσότερη άνεση

• Άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι με δυνατότητα 
 εξατομίκευσης και πολυάριθμες πρακτικές θήκες

Εξοπλισμός καμπίνας M ClassicSpace. Δύο θήκες αποθή-
κευσης με καπάκια πίσω από τα καθίσματα προσφέρουν άφθονο 
χώρο για όλα τα απαραίτητα εφόδια στο εργοτάξιο. Ένα άλλο 
πλεονέκτημα είναι ο αποθηκευτικός χώρος στην πλευρά του 
οδηγού, που είναι προσβάσιμος και απ’ έξω. Επιπλέον, υπάρ-
χει περισσότερος αποθηκευτικός χώρος, π.χ. στις θήκες στο δεξί 
και το αριστερό πλευρικό τοίχωμα. Πάνω στο τούνελ του κινη-
τήρα μπορούν να τοποθετηθούν προαιρετικά ένα μεσαίο κάθισμα 
για δεύτερο συνοδηγό ή/και πρακτικές θήκες.

Άνεση διαμονής στην καμπίνα L BigSpace. Η καμπίνα L 
BigSpace πλάτους 2500 mm για χρήσεις εντός δρόμου με 
συχνές διανυκτερεύσεις είναι εξοπλισμένη με κρεβάτι άνεσης 
μήκους 2200 mm και πλάτους 750 mm. Οι αποθηκευτικοί 
χώροι που βρίσκονται από κάτω είναι προσβάσιμοι από μέσα 
και από έξω και προσφέρουν άφθονο χώρο για ογκώδη αντι-
κείμενα. Για καλύτερη οργάνωση, διατίθενται προαιρετικά δύο 
συρόμενες και αποσπώμενες αποθηκευτικές θήκες.

Περισσότεροι εξοπλισμοί. Για περισσότερη άνεση διατίθε-
νται κατ’ επιλογή περισσότερα πρακτικά στοιχεία εξοπλισμού, 
όπως, για παράδειγμα, ψυγειάκι χωρητικότητας 25 l2), η υπε-
ρυψωμένη θήκη χωρητικότητας 15 l για το τούνελ κινητήρα ή το 
μεσαίο κάθισμα για δεύτερο συνοδηγό. Επιπλέον, διατίθεται 
προαιρετικά ένα πτυσσόμενο τραπεζάκι ενσωματωμένο στο στη-
θαίο στην πλευρά του συνοδηγού και ένα δίχτυ αποσκευών 
για το πίσω τοίχωμα της καμπίνας οδηγού. Το πιστόλι πεπιεσμέ-
νου αέρα με σπειροειδή εύκαμπτο σωλήνα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο κατά τον καθαρισμό της καμπίνας οδηγού.

1) Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένα συρτάρι, προαιρετικά διατίθενται  
δύο συρτάρια.

2) Χωρητικότητα 36 l σε οχήματα με επίπεδο δάπεδο.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός.



Ανεξέλεγκτη ισχύς με ελεγχόμενη κατανάλωση.
Οι στιβαροί κινητήρες του Arocs, με μεγάλα αποθέματα ισχύος κατά την εκκίνηση, ενσωματώνουν την προηγμένη, ιδιαίτερα 
αποδοτική τεχνολογία Euro VI. Πρωτίστως, όμως, διαθέτουν την ισχύ που απαιτείται για την καθημερινή, σκληρή χρήση στο 
 εργοτάξιο. Παράλληλα, το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων PowerShift 3 εντυπωσιάζει με τα υψηλά επίπεδα άνεσης, την ακριβή 
επιλογή σχέσης, την αποτελεσματική μετάδοση ισχύος και το βελτιωμένο χειρισμό.

Τεχνολογία κινητήρων και καυσαερίων. Οι ιδιαίτερα ανθεκτι-
κοί 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες του Arocs καλύπτουν όλες 
τις απαιτήσεις ισχύος στον κλάδο κατασκευών. Για μέγιστη 
έμφαση στη χρήση, τα οικονομικά μηχανικά συγκροτήματα 
Euro VI διατίθενται στις τέσσερις κατηγορίες κυβισμού 7,7 l, 
10,7 l, 12,8 l και 15,6 l. Το φάσμα ισχύος των κινητήρων του 
Arocs ξεκινά από 175 kW (238 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 
1000 Nm και ολοκληρώνεται 18 βαθμίδες υψηλότερα, με  
την κορυφαία έκδοση κινητήρα ισχύος 460 kW (625 hp) και 
εντυπωσιακής μέγιστης ροπής 3000 Nm, που είναι η πιο 
 δυναμική και υψηλότερης απόδοσης λύση για όλες τις απαιτή-
σεις στον κλάδο κατασκευών. Χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία 
καυσαερίων Euro VI, παράγονται, μέσω του συστήματος επανα-
κυκλοφορίας καυσαερίων με ψύξη, λιγότερα οξείδια αζώτου 
και σωματίδια κατά την καύση του καυσίμου. Το κλειστό φίλτρο 
σωματιδίων Diesel αποτρέπει σχεδόν πλήρως την αποβολή 
σωματιδίων. Η εξάλειψη των οξειδίων αζώτου πραγματοποιείται 
με τη βοήθεια του AdBlue®, το οποίο ψεκάζεται μέσω της 
βελτιστοποιημένης μονάδας δοσομέτρησης χωρίς αέρα στη 
ροή καυσαερίων.

Μηχανόφρενο. Το ενεργοποιούμενο σε τρεις βαθμίδες 
 σύστημα πέδησης με ισχύ πέδησης έως 375 kW μειώνει τη 
φθορά των κυρίως φρένων βελτιώνοντας την ασφάλεια και 
τον έλεγχο του οχήματος. 

High Performance Engine Brake1). Για ακόμα περισσότερη 
ασφάλεια διατίθεται προαιρετικά το σύστημα συνεχούς πέδη-
σης τριών βαθμίδων, χωρίς φθορές, με ισχύ πέδησης έως 
480 kW2). Το ενεργοποιούμενο σε τρεις βαθμίδες σύστημα 
πέδησης μειώνει τη φθορά των κυρίως φρένων και, επιπλέον, 
αυξάνει την ασφάλεια και διευκολύνει τον έλεγχο του οχήματος.

Κιβώτια ταχυτήτων για κάθε χρήση. Το κιβώτιο ταχυτήτων 
εντυπωσιάζει με τη γρήγορη αλλαγή ταχύτητας, την αθόρυβη 
λειτουργία, καθώς και τη μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό 
με τη δυνατότητα μετάδοσης υψηλών ροπών στρέψης.

Υγρός συμπλέκτης. Ο προαιρετικός υγρός συμπλέκτης εξα-
σφαλίζει ακριβή εκκίνηση και ελιγμούς χωρίς φθορές με μέγιστη 
δύναμη έλξης, καθώς και υψηλή ροπή πέδησης, ακόμα και  
σε χαμηλές ταχύτητες.
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PowerShift 3. Αισθητή δυναμική, εύκολος χειρισμός και 
 χαμηλή κατανάλωση: το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει 
ακριβή επιλογή σχέσης, σύντομους χρόνους αλλαγής ταχυτή-
των, ιδιαίτερη οδηγική άνεση και πολύ μεγάλη οικονομία. Με το 
ευαίσθητο σύστημα αισθητήρων, το PowerShift 3 εξασφαλίζει 
τη σωστή επιλογή ταχύτητας ανάλογα με την κατάσταση οδή-
γησης και πέδησης. Το σύστημα αναγνωρίζει το ρολάρισμα σε 
κατηφόρες και διατηρεί την ταχύτητα. Η λειτουργία ερπυσμού 
με ενσωματωμένο τρόπο λειτουργίας ελιγμών επιτρέπει εύκολη 
εκκίνηση και ακριβείς ελιγμούς. Επιπλέον, διάφοροι τρόποι 
λειτουργίας και πρόσθετες λειτουργίες διευκολύνουν την 
οδήγηση στον κλάδο κατασκευών.
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Προγράμματα οδήγησης Arocs. Ανάλογα με τη χρήση, είναι 
διαθέσιμα τα προγράμματα οδήγησης «offroad» ή «economy/
power». Όλα τα προγράμματα οδήγησης περιλαμβάνουν τέσ-
σερις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας οδήγησης, ώστε να 
μπορείτε να αντιμετωπίζετε με υπεροχή και αποτελεσματικότητα 
όλες τις καταστάσεις3).

Πρόσθετες λειτουργίες. Στο PowerShift 3, πρόσθετες 
 λειτουργίες, όπως η άμεση αλλαγή από την 1η ταχύτητα στην 
ταχύτητα R, ο τρόπος λειτουργίας αποκόλλησης, καθώς και  
οι γρήγορες σχέσεις οπισθοπορείας, διευκολύνουν τους ελιγ-
μούς. Άνετη εκκίνηση εξασφαλίζει η λειτουργία ερπυσμού. 
ενώ η ενεργοποίηση της φραγής κύλισης προς τα πίσω διευ-
κολύνει την εκκίνηση σε έδαφος με κλίση.

Περισσότερα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση 
δίνει ο αισθητήρας κλίσης. Με τη βοήθειά του αναγνωρίζο-
νται κατηφορικές διαδρομές και αποτρέπεται το ανέβασμα 
ταχύ τητας. Χάρη στο μεγάλο φάσμα ροπής στρέψης, η ταχύ-
τητα στο κιβώτιο μπορεί να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα κατά την οδήγηση εκτός δρόμου. Έτσι, απαιτούνται 
λιγότερες αλλαγές ταχυτήτων, μειώνονται οι διακοπές μετάδο-
σης ισχύος και καταπονούνται λιγότερο ο συμπλέκτης και το 
 κιβώτιο ταχυτήτων.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες σε τέσσερις κατηγορίες 
κυβισμού με συνολικά 18 βαθμίδες ισχύος

• Άμεση ανάπτυξη ισχύος χάρη στην υψηλή ροπή ακόμη 
και στις χαμηλές στροφές κινητήρα

• Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων PowerShift 3 
με έξι προσαρμοσμένες στη χρήση εκδόσεις κιβωτίων 
ταχυτήτων

• Πρόσθετοι τρόποι λειτουργίας οδήγησης και πρόσθε-
τες λειτουργίες, τρόπος λειτουργίας αποκόλλησης, 
γρήγορη οπισθοπορεία

1) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder.
2) Ανάλογα με την έκδοση κινητήρα.
3) Το πρόγραμμα οδήγησης που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό εξαρτάται 

από το επιλεγμένο μοντέλο. Σε οχήματα με το πρόγραμμα οδήγησης «power» 
στο βασικό εξοπλισμό, το πρόγραμμα οδήγησης «offroad» διατίθεται προαιρετικά.



Οι κατασκευές χρειάζονται γερά θεμέλια.
Η υψηλή αντοχή και στιβαρότητα περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του Arocs.  
Στην κατασκευή, στα υλικά, αλλά και στο πλαίσιο και την ανάρτηση.

Το σωστό πλαίσιο για κάθε χρήση. Οι απαιτήσεις της χρήσης 
στο εργοτάξιο και της εντός δρόμου χρήσης από το πλαίσιο 
είναι διαφορετικές. Γι’ αυτόν το λόγο αναπτύξαμε δύο πλαίσια 
για το Arocs. Ένα με στενό ίχνος 744 mm, που εντυπωσιάζει 
με την ευκαμψία και την ευστάθειά του ακόμα και σε ακραίες 
συνθήκες εκτός δρόμου. Και ένα δεύτερο, με φαρδύ ίχνος 
834 mm, που αποδίδει βέλτιστα εντός δρόμου, αλλά είναι κα-
τάλληλο και για ελαφριές εκτός δρόμου χρήσεις.

Άξονες. Εκτός δρόμου, στο εργοτάξιο ή εντός δρόμου – οι 
άξονες του Arocs εντυπωσιάζουν παντού: ανάλογα με τη χρήση 
και το πλαίσιο οχήματος, διατίθενται διάφοροι μπροστινοί 
άξονες με επιτρεπόμενο φορτίο έως 9 t. Για τη χρήση εντός 
δρόμου, το Arocs εξοπλίζεται με υποειδείς άξονες μετάδοσης 
κίνησης, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για φορτίο άξονα έως 13 t. 
Επιπλέον, στο εργοτάξιο αναλαμβάνει ο άξονας εξωτερικών 
πλανητών με φορτίο έως 16 t.

Εύκαμπτο πλαίσιο. Για τη χρήση στο εργοτάξιο, το Arocs εξοπλίζεται με στενό, ιδιαίτερα εύκαμπτο πλαίσιο. Έτσι, η υψηλή ισχύς μεταδίδεται χωρίς απώλειες  
ακόμα και σε ανώμαλο έδαφος.
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Προσφορά συστήματος κίνησης σε όλους τους τροχούς. Για 
εξαιρετική πρόσφυση είναι διαθέσιμες δύο εκδόσεις συστη-
μάτων κίνησης σε όλους τους τροχούς: το μόνιμο σύστημα κίνη-
σης σε όλους τους τροχούς με ταχύτητα οδήγησης εκτός 
δρόμου και το επιλεγόμενο σύστημα κίνησης σε όλους τους 
τροχούς. Για τη χρήση του οχήματος κυρίως σε δύσκολες 
 διαδρομές εκτός δρόμου, με υψηλές απαιτήσεις, π.χ. κατά την 
εκκίνηση σε ανηφορικό, μη ασφαλτοστρωμένο υπέδαφος, το 
Arocs είναι εξοπλισμένο με μόνιμο σύστημα κίνησης σε όλους 
τους τροχούς. Για υψηλές απαιτήσεις από το ωφέλιμο φορτίο 
και χαμηλή κατανάλωση, διατίθεται το επιλεγόμενο σύστημα 
κίνησης σε όλους τους τροχούς.

Hydraulic Auxiliary Drive1). Για χρήσεις εντός δρόμου με 
στιγμιαία αυξημένες απαιτήσεις πρόσφυσης, διατίθεται προαι-
ρετικά το Hydraulic Auxiliary Drive. Η υποβοήθηση εκκίνησης 
ενδείκνυται για όλες τις χρήσεις που απαιτούν προσωρινά μέγι-
στη πρόσφυση και συγχρόνως υψηλό ωφέλιμο φορτίο, καθώς 
και βέλτιστα σχεδιασμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης. 

Απόσταση από το έδαφος. Οι διαφορετικές χρήσεις απαιτούν 
διαφορετικές αποστάσεις από το έδαφος. Τράκτορας, όχημα 
με ανοικτή καρότσα, μπετονιέρα ή ανατρεπόμενο – το Arocs 
ικανοποιεί πρακτικά όλες τις απαιτήσεις. Όλα τα Arocs διαθέ-
τουν ψηλότερο πλαίσιο και συνεπώς μεγαλύτερη απόσταση από 
το έδαφος. Έτσι, τα ανατρεπόμενα με σύστημα κίνησης σε 
όλους τους τροχούς είναι ιδανικά για βαριές χρήσεις εκτός 
δρόμου. Τα ημιρυμουλκούμενα οχήματα Arocs έχουν σχεδια-
στεί με αρκετή απόσταση από το έδαφος, ώστε να κινούνται 
στο εργοτάξιο χωρίς ζημιές. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η 
βέλτιστη γωνία ανάβασης, το Arocs έχει εξοπλιστεί με κοντύτε-
ρους προβόλους πλαισίου.

Εξισορρόπηση φορτίου αξόνων. Η λειτουργία εξισορρόπησης 
φορτίου των μπροστινών αξόνων αποτρέπει ζημιές που  
προκαλούνται λόγω υπερβολικά μεγάλου φορτίου σε οχήματα 
8x6 και 8x8.

Εκδόσεις αναρτήσεων. Με στιβαρή χαλύβδινη ανάρτηση ή 
συνδυασμό χαλύβδινης ανάρτησης και αερανάρτησης – το 
Arocs προσφέρει τη σωστή λύση για κάθε χρήση. Για ιδιαίτερα 
υψηλή φέρουσα ικανότητα και υψηλή άνεση ανάρτησης κατά 
τη χρήση στο εργοτάξιο φροντίζει η στιβαρή, ανθεκτική χαλύ-
βδινη ανάρτηση. Με βελτιστοποιημένου βάρους παραβολικά 
ελατήρια και άψογα συντονισμένους αποσβεστήρες κραδασμών 
και αντιστρεπτικές ράβδους, είστε άριστα προετοιμασμένοι 
για τα πάντα. Στην έκδοση δρόμου του Arocs, ο μπροστινός 
άξονας είναι εξοπλισμένος με χαλύβδινη ανάρτηση και ο πίσω 
άξονας με αερανάρτηση. Σε συνδυασμό με το φαρδύ πλαίσιο, 
η αερανάρτηση 4 φυσούνων2) ενισχύει το κράτημα στο δρόμο 
και την οδηγική άνεση. Περαιτέρω πλεονεκτήματα είναι η χαμη-
λότερη στάθμη θορύβου, η ασφαλής μεταφορά του φορτίου 
και η πιο εύκολη φόρτωση στα ημιρυμουλκούμενα οχήματα και 
τα οχήματα με ανοικτή καρότσα. Προαιρετικά η αερανάρτηση 
μπορεί να σχεδιαστεί και για μεγαλύτερα φορτία.

Πλήρης δύναμη πέδησης. Ανάλογα με τη χρήση, τοποθετούνται 
στο Arocs ταμπουρόφρενα, δισκόφρενα και ταμπουρόφρενα 
ή μόνο δισκόφρενα που εξασφαλίζουν μικρή απόσταση πέδη-
σης. Για περισσότερη ασφάλεια, οι περίπλοκες λειτουργίες 
πέδησης και πρόσφυσης του συρμού ελέγχονται από το ηλε-
κτρονικό σύστημα πέδησης με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 
τροχών και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης.
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Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Στιβαρή, υψηλής αντοχής χαλύβδινη ανάρτηση  
για υψηλή φέρουσα ικανότητα και ανθεκτικότητα  
στη βαριά χρήση στο εργοτάξιο

• Διάφορα, βελτιστοποιημένα πλαίσια για χρήση στο 
 εργοτάξιο, καθώς και εκτός και εντός δρόμου χρήση

• Διάφορες, προσαρμοσμένες στη χρήση εκδόσεις  
τετρακίνησης, καθώς και Hydraulic Auxiliary Drive1)  
για προσωρινά μέγιστη πρόσφυση με μεγάλο  
ωφέλιμο φορτίο

• Μεγάλη απόσταση από το έδαφος

1) Για 2αξονικά και 3αξονικά με πίσω άξονα με αερανάρτηση διατίθεται προαιρετικά.
2) Προαιρετικά με αυξημένη φέρουσα ικανότητα.





Για ακραίες χρήσεις. Χάρη στα πολυάριθμα τεχνικά μέτρα, 
το Arocs είναι ακόμα πιο στιβαρό και διαθέτει εξαιρετικά 
υψηλή ευστάθεια και αντοχή. Έτσι, αποσβαίνει την αξία του, 
από την πρώτη κιόλας ημέρα. 

Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο. Το Arocs φρο-
ντίζει για ιδιαίτερα αποδοτικές μετακινήσεις στο εργοτάξιο. 
Για να μπορεί να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση ακόμα και σε 
πολύ αντίξοες συνθήκες και χρήσεις που δίνουν έμφαση στο 
ωφέλιμο φορτίο, όπως για παράδειγμα, με ημιρυμουλκούμενα 
οχήματα και μπετονιέρες, είναι διαθέσιμα το Arocs Loader 
και το Arocs Grounder.

Οι ειδήμονες για ειδικές αποστολές.  
Το Arocs Loader και το Arocs Grounder.
Για ιδιαίτερα μεγάλο ωφέλιμο φορτίο και ακραίες καταπονήσεις. Με το Arocs Loader και το Arocs Grounder  
παρουσιάζουμε δύο ειδήμονες του εργοταξίου που αποδίδουν στο μέγιστο εκεί που πρέπει: στο εργοτάξιο.
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Arocs Loader. Στα πλαίσια της σχεδίασης του Arocs Loader 
αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατότητες μείωσης του καθαρού 
 βάρους. Το αποτέλεσμα: ημιρυμουλκούμενα οχήματα 4x2 βελ-
τιστοποιημένου ωφέλιμου φορτίου και μπετονιέρες 8x4/4 με 
επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 32 τόνων.

Arocs Grounder. Με τράκτορες, οχήματα με ανοικτή καρότσα, 
μπετονιέρες και ανατρεπόμενα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 
για βαριές χρήσεις διατηρείτε σαφές προβάδισμα στους τομείς 
της ευστάθειας και της αντοχής. Καθοριστικής σημασίας για 
τη στιβαρότητα του Arocs Grounder είναι το εξαιρετικά σταθερό 
πλαίσιο από εν ψυχρώ διαμορφωμένο λεπτόκοκκο χάλυβα 
υψηλής αντοχής, με πάχος διαμήκους φορέα 9 mm.





Το Arocs έως 250 τόνων. Με το Arocs έως 250 τόνων, δια-
τίθεται ένα όχημα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικά 
για τη μεταφορά φορτίων πολύ μεγάλου βάρους και όγκου. 
Ακόμη σημαντικότερο: με τις καμπίνες οδηγού του, προσφέρει 
ακριβώς την άνεση εργασίας και διαμονής που χρειάζεστε 
στις βαριές μεταφορές. 

Με τους πανίσχυρους, αξιόπιστους κινητήρες Euro VI, το 
 αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων PowerShift 3 και π.χ. τον υγρό 
συμπλέκτη, διατίθεται ένα ισχυρό, εξαιρετικών δυνατοτήτων 
σύστημα κίνησης, με επιδόσεις που απαιτούνται πρακτικά στις 
βαριές μεταφορές. 

Και για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αξιόπιστα την τεράστια 
απόδοση ισχύος, εξοπλίσαμε το Arocs έως 250 τόνων με ιδιαί-
τερα στιβαρή κατασκευή ανάρτησης και πλαισίου, ώστε η 
 διαθέσιμη ισχύς να μπορεί να μεταδίδεται πλήρως στο δρόμο 
ακόμη και με μέγιστο φορτίο. 

Άριστη ευελιξία και βέλτιστη χρηστικότητα εξασφαλίζει η μεγάλη 
ποικιλία εξοπλισμού και τύπων, η επιτρέπει τη διαμόρφωση του 
ιδανικού οχήματoς σχεδόν για κάθε χρήση.

Για ιδιαίτερα εύκολες βαριές μεταφορές.  
Το Arocs έως 250 τόνων.
Το Arocs έως 250 τόνων θέτει νέα πρότυπα στα θέματα άνεσης, επιδόσεων οχήματος και ευελιξίας  
στις βαριές μεταφορές. Με την πρώτη ματιά, σε κάθε διαδρομή, αλλά και στα διαλείμματα.
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Τεχνολογία που τηρεί τις υποσχέσεις της.
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Δοχείο πεπιεσμένου αέρα1) 
Πολύ υψηλή χωρητικότητα αέρα για συχνή αξιοποίηση  
κατά την πέδηση του συρμού

Ρεζερβουάρ καυσίμου1) 
Αλουμινένιο δοχείο καυσίμου 900 l για μέγιστη αυτονομία

Πίσω σύστημα ψύξης1) 
Ενσωματωμένο σύστημα ψύξης για βελτιωμένη ψύξη στην 
κανονική λειτουργία και στη λειτουργία Retarder

Σύστημα εξάτμισης Euro VI

Προπορευόμενος άξονας1) 
8 t με αερανάρτηση, υδραυλικό σύστημα

Σύνδεσμος βαρέων φορτίων πίσω1) 
Τοποθετημένος στη βάση ρυμούλκησης βαρέων φορτίων, 
συνδέσεις ρυμουλκούμενου τοποθετημένες πλευρικά

Πλάκα στήριξης για επικαθήμενο1) 
Αποτρέπει τις ζημιές στο πλαίσιο και στην πίσω εγκάρσια δοκό

Πέταλο 88,9 mm (3,5") και διάταξη  
μετατόπισης πετάλου1) 
Για ρυθμιζόμενο συνολικό μήκος συρμού και βέλτιστη 
 κατανομή φορτίου αξόνων

Σκαλοπάτι και πλάκα αναβατήρα1) 
Για άνετη και ασφαλή πρόσβαση στο πλαίσιο του οχήματος

Υγρός συμπλέκτης



1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
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Πλευρική επένδυση με εισαγωγές ψυχρού αέρα1) 
Για βέλτιστη τροφοδοσία ψυχρού αέρα

Σύνδεσμος βαρέων φορτίων μπροστά1) 
Η ενισχυμένη βάση ρυμούλκησης μπροστά περιλαμβάνει 
σύνδεσμο πολλαπλών σημείων σύνδεσης. Εκτός αυτού, 
 μπορεί να τοποθετηθεί και ο σύνδεσμος βαρέων φορτίων 
ROCKINGER1)





Πολυμορφικότητα. Σε όλους τους τομείς του κλάδου κατα-
σκευών και ανεξαρτήτως διαμόρφωσης οχήματος, με το Atego 
έχετε στη διάθεσή σας ένα ιδιαίτερα πολυμορφικό φορτηγό, 
το οποίο με τον πρακτικό, προσαρμοσμένο στη χρήση εξοπλισμό 
του φροντίζει να κάνει τη δουλειά σας στο εργοτάξιο σαφώς 
ευκολότερη. 

Για ιδιαίτερα μεγάλη χρηστικότητα, το Atego διατίθεται με δύο 
διαφορετικές καμπίνες οδηγού, που διακρίνονται για τη μελε-
τημένη εργονομία, την ιδιαίτερη άνεση, καθώς και μια σειρά 
από πρακτικά στοιχεία εξοπλισμού. Με τρεις διαφορετικές εκδό-
σεις κόκπιτ, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, ακριβές σύστημα 
διεύθυνσης, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων PowerShift 3, καθώς 
και αναπαυτικά καθίσματα, το Atego προσφέρει υψηλά επίπεδα 
οδηγικής άνεσης και άνεσης εργασίας. Στα δυνατά σημεία του 
Atego συγκαταλέγονται επίσης οι πανίσχυροι και οικονομικοί 
στην κατανάλωση 4κύλινδροι και 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες, 1) Προαιρετικός εξοπλισμός.

Η κατάλληλη λύση για κάθε πρόβλημα.  
Το Atego 7,5 έως 16 τόνων.
Με το Atego είστε απόλυτα προετοιμασμένοι για τη χρήση στον κλάδο κατασκευών. Με τη μεγάλη αποδοτικότητα και  αξιοπιστία 
του, καθώς και με την πολυμορφικότητά του προσφέρει την ιδανική διαμόρφωση οχήματος πρακτικά για κάθε χρήση.
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η μεγάλη ποικιλία σε διαμορφώσεις συστήματος κίνησης και  
η ασφαλής, κυρίαρχη οδική συμπεριφορά, η οποία σας επι-
τρέπει να διαχειρίζεστε με ασφάλεια ακόμα και δύσκολες 
 καταστάσεις και ελιγμούς. Επιπλέον, η εύκολη τοποθέτηση υπερ-
κατασκευών, που εξασφαλίζει την κατάλληλη λύση ουσιαστικά 
για κάθε απαίτηση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιαίτερης χρηστικότητας του 
Atego αποτελεί το κινητό σκαλοπάτι στις εκδόσεις Atego με 
τετρακίνηση. Επιπλέον, λεπτομέρειες όπως το προστατευτικό 
πλέγμα των προβολέων1), προστατεύουν από ζημιές και επι-
τρέπουν γρήγορο και εύκολο καθαρισμό των προβολέων.

Βλέπετε, το Atego είναι ένας αληθινός επαγγελματίας που ικανο-
ποιεί κάθε απαίτηση στην καθημερινή χρήση και μπορεί να 
συνεισφέρει σημαντικά σε ακόμα πιο επικερδείς μετακινήσεις 
στον κλάδο κατασκευών.



Λένε ότι ένα αεροπλάνο θα ήταν πιο άνετο.  
Αμφιβάλλουμε.
Από την πρώτη ματιά αλλά και μετά από προσεκτική παρατήρηση – οι καμπίνες του Atego είναι απόλυτα σύμφωνες  
με τις απαιτήσεις του κλάδου κατασκευών. Με μοναδική εργονομία, υψηλή άνεση οδήγησης και εργασίας και πολλές  
πρακτικές λεπτομέρειες.

Εκδόσεις καμπίνων. Η καμπίνα S και η καμπίνα S με επιμη-
κυμένο κατά 180 mm πίσω τοίχωμα εντυπωσιάζουν με τις μικρές 
εξωτερικές διαστάσεις και το ευρύχωρο εσωτερικό τους. Επι-
πλέον, η χρηστική εσωτερική σχεδίαση, η υψηλής ποιότητας 
επεξεργασία, καθώς και η πληθώρα πρακτικών λεπτομερειών 
και χαρακτηριστικών εξοπλισμού εξασφαλίζουν υψηλή άνεση 
εργασίας και οδήγησης.

Θέση εργασίας του Atego. Για χαλαρή και συγκεντρωμένη 
εργασία στο Atego, φροντίζουν οι τρεις διαφορετικές, προσαρ-
μοσμένες στη χρήση εκδόσεις κόκπιτ με όργανο πολλαπλών 
ενδείξεων 4 ιντσών, στο οποίο όλες οι σημαντικές πληροφορίες 
προβάλλονται γρήγορα, αναλυτικά και καθαρά. Προαιρετικά 
διατίθεται επίσης όργανο πολλαπλών ενδείξεων 5 ιντσών με 
λειτουργία βίντεο – για παράδειγμα, για τη χρήση μιας κάμε-
ρας οπισθοπορείας1). Και οι τρεις εκδόσεις του κόκπιτ διαθέτουν 
εργονομική διαμόρφωση και υποδειγματική διάταξη των θηκών 
και των στοιχείων χειρισμού. Ένα ακόμα πλεονέκτημα για την 
άνεση εργασίας προσφέρει το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών.

Classic Cockpit. Το Classic κόκπιτ του Atego, με τις πολυάριθμες αποθηκευτικές θήκες του, είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη χρήση στον κλάδο κατασκευών.  
Τα πάντα είναι εργονομικά τοποθετημένα κοντά στον οδηγό.
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1) Στα αξεσουάρ Mercedes-Benz διατίθεται κάμερα οπισθοπορείας.
2) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με μεσαίο κάθισμα.

Standard-Cockpit. Από την ποτηροθήκη κοντά στον οδηγό 
μέχρι την πρίζα: στο standard κόκπιτ2) τα πάντα έχουν σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να κάνουν πιο ευχάριστη και πιο εύκολη την εργα-
σία του οδηγού.

Comfort Cockpit. Με την τραβηγμένη προς τα έξω θήκη κάτω 
από το στηθαίο, αυτή η προαιρετική έκδοση κόκπιτ προσφέρει 
ακόμα περισσότερο αποθηκευτικό χώρο. Έτσι, τα πάντα βρίσκουν 
την κατάλληλη θέση, ακόμα και σε μακρινά δρομολόγια.

Αναρτώμενο κάθισμα ανέσεων. 
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Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών. Με οκτώ πλήκτρα χειρισμού 
στη δεξιά πλευρά και οκτώ στην αριστερή πλευρά μπορούν  
να ελέγχονται πολλές λειτουργίες. Μπορείτε, για παράδειγμα, 
να απαντάτε σε τηλεφωνικές κλήσεις, να χειρίζεστε τα συστή-
ματα υποβοήθησης, αλλά και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του 
ραδιοφώνου.

Προεγκατάσταση για χρήση πολυμέσων. Για την εύκολη 
ενσωμάτωση κινητών, συσκευών MP3 player ή συστημάτων 
πλοήγησης του εμπορίου, διατίθεται προαιρετικά μια προε-
γκατάσταση γενικής χρήσης. Η φωνητική μετάδοση γίνεται από 
τα ηχεία του οχήματος.

Συστήματα ραδιοφώνου. Για την κατάλληλη ψυχαγωγία,  
το Atego μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με ραδιόφωνο με 
θύρα USB ή ραδιόφωνο με θύρα USB και Bluetooth®.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Εργονομικά διαμορφωμένη θέση εργασίας

• Τρεις διαφορετικές, προσαρμοσμένες στη χρήση 
 εκδόσεις κόκπιτ 

• Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων PowerShift 3 για 
καλύτερο χειρισμό, διατίθεται χειροκίνητος μηχανισμός 
αλλαγής ταχυτήτων

• Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών έξυπνου χειρισμού

• Μεγάλη προσφορά σε φαρδιά, αναπαυτικά καθίσματα 
με μεγάλο εύρος ρυθμίσεων

Καθίσματα. Όλα τα καθίσματα προσφέρουν εντυπωσιακή 
άνεση. Τα χειριστήρια είναι διαισθητικά διατεταγμένα, οι 
έδρες των καθισμάτων ιδιαίτερα φαρδιές και η περιοχή ρύθμι-
σης πολύ μεγάλη: έως 200 mm κατά μήκος και έως 100 mm 
καθ’ ύψος. Το Atego εξοπλίζεται από το εργοστάσιο με το αναρ-
τώμενο κάθισμα οδηγού του βασικού εξοπλισμού. Το κάθισμα 
με αερανάρτηση προσφέρει υψηλή άνεση, πολλές δυνατότητες 
ρύθμισης και διαθέτει κάλυμμα από στρωτό ύφασμα. Για ακόμα 
περισσότερη άνεση, διατίθενται προαιρετικά το αναρτώμενο 
κάθισμα ανέσεων και το αναρτώμενο κάθισμα με κλιματισμό. 
Το κάθισμα ανέσεων με αερανάρτηση, το οποίο διατίθεται ως 
προαιρετικός εξοπλισμός, ρυθμίζεται εξατομικευμένα, προ-
σφέροντας πολύ καλές εργονομικές συνθήκες και ιδιαίτερη 
άνεση. Σε αυτήν συμβάλλει επιπλέον η ενσωματωμένη θέρ-
μανση καθίσματος.



High Performance Engine Brake. Για ακόμα περισσότερη 
ασφάλεια διατίθεται προαιρετικά το σύστημα συνεχούς πέδη-
σης τριών βαθμίδων, χωρίς φθορές, το οποίο, ανάλογα με την 
έκδοση του κινητήρα, προσφέρει ισχύ πέδησης έως 280 kW.

Εκδόσεις κιβωτίων ταχυτήτων. Για μέγιστη χρηστικότητα, το 
Atego διατίθεται με κιβώτιο 6, 8 ή 9 ταχυτήτων. Σε συνδυασμό 
με τις απόλυτα προσαρμοσμένες σχέσεις μετάδοσης πίσω 
άξονα, προσφέρει ένα οικονομικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.

PowerShift 3. Αισθητή δυναμική, εύκολος χειρισμός και χαμηλή 
κατανάλωση: το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει ακριβή 
επιλογή σχέσης, σύντομους χρόνους αλλαγής ταχυτήτων, ιδιαί-
τερη οδηγική άνεση και εξαιρετική οικονομία. 

Τεχνολογία κινητήρων και καυσαερίων. Πανίσχυροι, αξιόπι-
στοι, οικονομικοί – οι κινητήρες Euro VI του Atego διακρίνονται 
για τη χαμηλή κατανάλωση, την άμεση απόκριση, την υψηλή 
ισχύ και τη στρωτή λειτουργία. Οι 4κύλινδροι εν σειρά κινητήρες 
διαθέτουν ισχύ έως και 170 kW (231 hp) και μέγιστη ροπή 
στρέψης που φτάνει μέχρι και τα 900 Nm. Οι 6κύλινδροι εν 
σειρά κινητήρες αποδίδουν έως και 220 kW (299 hp) και έως 
1200 Nm μέγιστης ροπής στρέψης. Χάρη στη σύγχρονη τεχνο-
λογία καυσαερίων Euro VI, παράγονται, μέσω του συστήματος 
επανακυκλοφορίας καυσαερίων με ψύξη, λιγότερα οξείδια αζώ-
του και σωματίδια κατά την καύση του καυσίμου. Το κλειστό 
φίλτρο σωματιδίων Diesel αποτρέπει σχεδόν πλήρως την αποβολή 
σωματιδίων. Η εξάλειψη των οξειδίων αζώτου πραγματοποι-
είται με τη βοήθεια του AdBlue®, το οποίο ψεκάζεται μέσω της 
βελτιστοποιημένης μονάδας δοσομέτρησης χωρίς αέρα στη 
ροή καυσαερίων.

Μηχανόφρενο. Το σύστημα πέδησης τριών βαθμίδων με ισχύ 
πέδησης έως 235 kW, το οποίο διατίθεται ως βασικός εξοπλι-
σμός για επιτρεπόμενο συνολικό βάρος μεγαλύτερο από 9,5 t, 
μειώνει τη φθορά των κυρίως φρένων βελτιώνοντας την ασφά-
λεια και τον έλεγχο του οχήματος.

Θα αναρωτηθείτε γιατί τόσον καιρό δεν το οδηγούσατε.
Από το Atego έχετε κάποιες προσδοκίες: για παράδειγμα, αποδοτικοί 4κύλινδροι και 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες, πολύ καλή 
οδική συμπεριφορά και πολυάριθμες δυνατότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής. Δηλαδή, ουσιαστικά όλα όσα χρειάζεστε. Και 
όσα μετά την πρώτη διαδρομή δεν θα θέλετε να αποχωριστείτε.
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Χειροκίνητος μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων. Εκτός από 
το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διατίθεται προαιρετικά και 
ένα μη αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων με πνευ ματική 
υπο βοήθηση ισχύος αλλαγής σχέσεων. Αυτό προσφέρει, με-
ταξύ άλλων, εξαιρετική εργονομία και αλλαγή ταχυτήτων υψηλής 
ακρίβειας σε συνδυασμό με μειωμένες δυνάμεις αλλαγής.

Προγράμματα οδήγησης του Atego. Για το Atego οι πελάτες 
μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με το μοντέλο, το πρόγραμμα 
οδήγησης «power» ή «offroad». Και τα δύο προσφέρουν τρόπους 
λειτουργίας που επιτρέπουν τρόπο οδήγησης απόλυτα προ-
σαρμοσμένο στις συνθήκες1).

Πρόσθετες λειτουργίες. Στο PowerShift 3, πρόσθετες 
 λειτουργίες, όπως η άμεση αλλαγή από την 1η ταχύτητα στην 
 ταχύτητα R και η γρήγορη σχέση οπισθοπορείας2), διευκολύ-
νουν τους ελιγμούς. Άνετη εκκίνηση εξασφαλίζει η λειτουργία 
ερπυσμού.
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Οδηγική άνεση. Το Atego προσφέρει αίσθηση υπεροχής στο 
δρόμο. Αυτήν την οφείλει κυρίως στην άψογη συνεργασία 
 μεταξύ της υποβοήθησης ελέγχου ευστάθειας3), της έδρασης 
καμπίνας, του συστήματος διεύθυνσης, του συστήματος οδή-
γησης πίσω άξονα και της ανάρτησης.

Ακριβές σύστημα διεύθυνσης. Το ευαίσθητο σύστημα 
 διεύθυνσης του Atego φροντίζει για εύκολο, ακριβή χειρισμό 
κατά τη διάρκεια ελιγμών και για ασφαλή ευθεία πορεία, 
 υψηλή ευστάθεια και λιγότερους διορθωτικούς χειρισμούς σε 
υψηλές ταχύτητες.

Οδήγηση πίσω άξονα. Για αίσθηση υπεροχής στο δρόμο, τα 
μοντέλα Atego με αερανάρτηση έως 10,5 t και 12 t με χαμηλό 
πλαίσιο, καθώς και όλα τα μοντέλα Atego με χαλύβδινη ανάρ-
τηση μπορούν να εξοπλιστούν με σύστημα οδήγησης πίσω άξονα, 
το οποίο αποτρέπει την υποστροφή κατά το ρολάρισμα.

Χαλύβδινη ανάρτηση. Για υψηλή άνεση οδήγησης και ανάρ-
τησης εντός και εκτός δρόμου, το Atego είναι εξοπλισμένο με 
παραβολικά ελατήρια πολλαπλών φύλλων σούστας.

Σύστημα κίνησης σε όλους τους τροχούς. Για αυξημένη πρό-
σφυση, το Atego διατίθεται με επιλεγόμενο ή μόνιμο σύστημα 
κίνησης σε όλους τους τροχούς. Χάρη στο κιβώτιο διανομής, 
αυτό εξοικονομεί βάρος και καύσιμα.

Δυνατότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής του Atego. Για 
πολλές δυνατότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής, διατίθε-
ται, για παράδειγμα, η παραμετροποιήσιμη ειδική ηλεκτρονική 
μονάδα, η οποία απλουστεύει σημαντικά τις δυνατότητες σύν-
δεσης, την ενσωμάτωση και το χειρισμό της υπερκατασκευής. 
Επιπλέον, μια πληθώρα μέτρων συμβάλλει στην υψηλή διαθε-
σιμότητα του Atego – από τη βελτιστοποιημένη διάταξη όλων 
των εξαρτημάτων στο πλαίσιο μέχρι τις πολυάριθμες εργο-
στασιακές προεγκαταστάσεις. Τα πλεονεκτήματα 

συνοπτικά.
• Μειωμένης κατανάλωσης, αξιόπιστοι 4κύλινδροι και 

6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες με υψηλή ροπή στρέψης 
σε χαμηλές στροφές

• Δύο κατηγορίες κυβισμού, επτά βαθμίδες ισχύος από 
115 kW (156 hp) έως 220 kW (299 hp)

• Μηχανόφρενο υψηλής απόδοσης, High Performance 
Engine Brake προαιρετικά

• Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων PowerShift 3, 
καθώς και επιλεγόμενοι τρόποι λειτουργίας οδήγησης 
και πρόσθετες λειτουργίες1)

• Μικρή υποστροφή κατά το ρολάρισμα χάρη στο 
 βελτιστοποιημένο σύστημα οδήγησης πίσω άξονα

1) Το πρόγραμμα οδήγησης που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό εξαρτάται 
από το επιλεγμένο μοντέλο. Σε οχήματα με το πρόγραμμα οδήγησης «power» 
στο βασικό εξοπλισμό, το πρόγραμμα οδήγησης «offroad» διατίθεται προαιρετικά.

2) Δύο σχέσεις οπισθοπορείας στο κιβώτιο 8 σχέσεων.
3) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με την τετρακίνηση.





1) Όχι στο Atego.
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Βέλτιστη αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.
Ένα αρμονικό σύνολο: το RoadEfficiency συνδυάζει χαμηλό συνολικό κόστος με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και μέγιστη χρήση 
οχήματος. Για ακόμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις μεταφορές.

RoadEfficiency. Με τα οχήματά μας σας υποσχόμαστε ακόμα 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Γι’ αυτήν φροντίζουν, εκτός από 
το ιδιαίτερα χαμηλό συνολικό κόστος και τη μεγάλη αξιοπιστία, 
τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, αλλά και η αυξημένη 
 χρήση οχήματος.

Χαμηλό συνολικό κόστος. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας του 
RoadEfficiency και μια υπόσχεση που το Atego τηρεί καθημερινά 
σε οποιαδήποτε χρήση χάρη στην πολυμορφικότητά του. Το 
Arocs από πλευράς του επιτυγχάνει αυτόν το στόχο με χαμη-
λότερη κατανάλωση συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο.

Υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Πρόκειται για το δεύτερο πυλώνα 
του RoadEfficiency, τον οποίο βελτιώνουμε συνεχώς εξελίσσο-
ντας σταθερά τα συστήματα που αυξάνουν την ασφάλεια. 
 Συστήματα υποβοήθησης, όπως το Active Brake Assist 51), που 
διατίθεται για πολλά μοντέλα Arocs, ή το νέο MirrorCam1), 
 ξεκουράζουν αισθητά τον οδηγό και αυξάνουν σημαντικά τα 
επίπεδα ασφάλειας.

Μέγιστη χρήση οχήματος. Ο τρίτος πυλώνας του 
RoadEfficiency περιλαμβάνει την καινοτομία service 

Mercedes-Benz Uptime και άλλα πρωτοποριακά πλεονεκτήματα. 
Αυτά περιλαμβάνουν, εκτός από τον απλούστερο χειρισμό  
και την ευκολότερη εργασία, την έξυπνη δικτύωση οδηγού, οχή-
ματος και διαδικασιών logistics, χάρη στην οποία μπορεί να 
αυξηθεί αισθητά η χρήση και αξιοποίηση του οχήματος.

Αξιοπιστία. Με το Atego και το Arocs έχετε στη διάθεσή σας 
δύο φορτηγά που τηρούν καθημερινά την υπόσχεση «Trucks 
you can trust». Για παράδειγμα, με την προσαρμοσμένη στη 
χρήση, εξαιρετικά ανθεκτική τεχνολογία και με την εμπειρία 
120 χρόνων και πλέον στην κατασκευή οχημάτων.

Χαμηλό συνολικό κόστος
+ Υψηλό επίπεδο ασφάλειας
+ Μέγιστη χρήση οχήματος

Το RoadEfficiency είναι το 
άθροισμα επιμέρους στοιχείων.



Θέλουμε να σας προσφέρουμε το καλύτερο.  
Και στον τομέα της κατανάλωσης.
Με το Atego και το Arocs έχετε στη διάθεσή σας οχήματα που χρησιμοποιούν το καύσιμο ιδιαίτερα αποδοτικά. Τώρα,  
το Arocs κάνει ακόμη μεγαλύτερη οικονομία στο καύσιμο, χάρη στο Predictive Powertrain Control που περιλαμβάνεται  
στο βασικό εξοπλισμό.

Τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου. Όλοι οι κινητήρες 
Euro VI διακρίνονται για τη χαμηλή κατανάλωση. Στη χαμηλότερη 
κατανάλωση συμβάλλουν και τα προγράμματα οδήγησης για 
μείωση της κατανάλωσης, οι έξυπνοι δευτερεύοντες καταναλωτές 
και η μελετημένη αεροδυναμική. Επιπλέον, το εξελιγμένο 
 σύστημα Predictive Powertrain Control του Arocs φροντίζει 
για ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο οδήγησης με οικονομία στην 
κατανάλωση. Παράλληλα, σε συνδυασμό με τα προαιρετικά 
Multimedia Cockpit, το νέο MirrorCam1) βελτιώνει την αερο-
δυναμική ακόμα περισσότερο. Έτσι εξοικονομείται περισσό-
τερο καύσιμο.

Άξονες, κιβώτια ταχυτήτων, δευτερεύοντες καταναλωτές. 
Στη χαμηλή κατανάλωση συμβάλλει και η μεγάλη γκάμα σχέ-
σεων μετάδοσης πίσω άξονα και κιβωτίων ταχυτήτων ανάλογα 
με τη χρήση. Οι σύντομοι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων και οι 
 οικονομικοί στην κατανάλωση δευτερεύοντες καταναλωτές, 
όπως το σύστημα ελέγχου πεπιεσμένου αέρα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις, καθώς και η αντλία υδραυλικού τιμονιού μειώνουν 
επιπρόσθετα την κατανάλωση καυσίμου.

Hydraulic Auxiliary Drive1) 2). Το Hydraulic Auxiliary Drive, 
που δεν χρειάζεται συντήρηση, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα 
της τετρακίνησης και ενός κλασικού συστήματος κίνησης. Εάν 
χρειαστεί, εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση – και δεν αυξάνει 
το βάρος του οχήματος σε μεγάλες διαδρομές. Το Hydraulic 
Auxiliary Drive είναι έως και 350 ή 500 κιλά πιο ελαφρύ από 
το επιλεγόμενο ή μόνιμο σύστημα κίνησης σε όλους τους τρο-
χούς. Επιπλέον, καταργεί την ταυτόχρονη περιστροφή του 
άξονα μετάδοσης κίνησης. Έτσι, μειώνει την κατανάλωση έως 
και κατά 6–8 % συγκριτικά με το επιλεγόμενο ή μόνιμο σύστημα 
κίνησης σε όλους τους τροχούς.
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Χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση και αντίσταση κύλισης. 
Για να επιτευχθεί μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση, η σχε-
δίαση του Atego και του Arocs βελτιστοποιήθηκε πλήρως. Από 
τον προφυλακτήρα και το γωνιακό πλαίσιο κάλυψης μέχρι την 
οροφή – όλα συμβάλλουν σε χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση 
και συνεπώς σε χαμηλή κατανάλωση. Επιπλέον, το MirrorCam 
το οποίο τοποθετείται σε συνδυασμό με τα προαιρετικά Multi-
media Cockpit1) μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου 
στο Arocs έως και κατά 1,3 %. Για ακόμα πιο χαμηλή κατανά-
λωση, διατίθενται προαιρετικά αεροδυναμικά προσαρτήματα. 
Το προαιρετικό σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών1) συμβάλλει 
στη μειωμένη αντίσταση κύλισης και έτσι μειώνει επίσης την 
κατανάλωση.
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Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Predictive Powertrain Control1): μειωμένη  
κατανάλωση καυσίμου

• Atego: δύο κατηγορίες κυβισμού, επτά βαθμίδες 
 ισχύος – Arocs: τέσσερις κατηγορίες κυβισμού, 
18 βαθμίδες ισχύος

• Χαμηλή κατανάλωση χάρη στους οικονομικούς, 
 αποδοτικούς κινητήρες και τους σύντομους χρόνους 
αλλαγής ταχυτήτων

• Σχέσεις μετάδοσης πίσω άξονα και κιβώτια ταχυτήτων 
ανάλογα με τη χρήση

Predictive Powertrain Control1). Το σύστημα, που πλέον 
 περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, ενσωματώνει στο αυτό-
ματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων έναν τρόπο οδήγησης προ-
σαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά του εδάφους και επιτρέπει, 
σε συνδυασμό με την ακριβώς συντονισμένη στρατηγική αλλα-
γής ταχυτήτων, εξοικονόμηση καυσίμου έως και 5 %. Ταυτόχρονα, 
η νέα επέκταση λειτουργίας του Predictive Powertrain Control 
σας επιτρέπει να αξιοποιείτε τώρα τα πλεονεκτήματα του συστή-
ματος και σε επαρχιακούς δρόμους. Εκτός από το σύστημα 
εντοπισμού με υποστήριξη από δορυφόρους, το Predictive 
Powertrain Control χρησιμοποιεί επίσης ακριβείς, τρισδιά-
στατους χάρτες. 

Αυτόματα προνοητική οδήγηση. Πριν από απότομη ανηφόρα, 
πριν από ύψωμα, κατά την κύλιση σε κατηφόρα, σε εσοχές 
του εδάφους ή ίσιο δρόμο – το Predictive Powertrain Control 
αναγνωρίζει εγκαίρως τις συνθήκες στη συνέχεια της διαδρο-
μής και αντιδρά προνοητικά. Γι’ αυτό, το Predictive Powertrain 
Control υπολογίζει συνεχώς την κινητική ενέργεια του οχήμα-
τος και, για παράδειγμα, τη χρησιμοποιεί πριν από υψώματα ή 
σε ίσιο δρόμο για τις φάσεις EcoRoll. Έτσι, μειώνει τις απώ-
λειες οπισθέλκουσας και εξοικονομεί καύσιμο. Επιπλέον, το 
σύστημα φροντίζει για την αλλαγή των ταχυτήτων με τη σειρά 
που  απαιτείται βάσει των συνθηκών που επίκεινται, π.χ. με λιγό-
τερες διαδικασίες αλλαγής ταχυτήτων και μεγαλύτερες αυξο-
μειώσεις ταχύτητας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνει επίσης την 
κατανάλωση.

Εκτός από την πορεία του δρόμου με τις επικείμενες κατηφόρες 
και ανηφόρες, αναγνωρίζονται επίσης διασταυρώσεις, κυκλι-
κοί κόμβοι και σήματα κυκλοφορίας που είναι καταχωρημένα 
στους τρισδιάστατους χάρτες. Βάσει των δεδομένων, το 
Predictive Powertrain Control βελτιώνει τα χρονικά σημεία αλλα-
γής ταχύτητας, τις αυξομειώσεις ταχύτητας και την ταχύτητα 
του Tempomat. Επιπλέον, η κινητική ενέργεια του οχήματος 
αξιοποιείται, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η περιττή επιτά-
χυνση, αλλαγή σχέσεων ή επιβράδυνση. Έτσι, το Tempomat 
μπορεί να χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις καταστάσεις 
οδήγησης. Αυτό ξεκουράζει τον οδηγό και μειώνει την κατανά-
λωση καυσίμου και σε επαρχιακούς δρόμους. Το Predictive 
Powertrain Control μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 
με το Tempomat σε ταχύτητες από 15 km/h.

1) Όχι στο Atego.
2) Για 2αξονικά και 3αξονικά με πίσω άξονα με αερανάρτηση διατίθεται προαιρετικά.
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Fleetboard. Το Fleetboard προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις 
τηλεματικής, που αυξάνουν στο έπακρο την αξιοποίηση των 
οχημάτων και την αποδοτικότητα του στόλου σας. Έτσι, έχετε 
τον απόλυτο έλεγχο, πάντα και παντού. σε μια εύκολη στο 
 χειρισμό επιφάνεια web είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληρο-
φορίες από τις υπηρεσίες Fleetboard που χρησιμοποιείτε. 
Επιπλέον, λαμβάνετε πρακτικές συμβουλές που διευκολύνουν 
την καθημερινότητά σας και θα σας βοηθούν να είστε πιο 
αποτελεσματικοί. Η δωρεάν εφαρμογή Fleetboard Driver ειδικά 
για τον οδηγό επιτρέπει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες 
από τις υπηρεσίες ανάλυσης χρήσης και διαχείρισης χρόνου 
Fleetboard. Έτσι, οι οδηγοί έχουν μια γενική εικόνα για τον 
τρόπο οδήγησής τους, καθώς και για τους χρόνους οδήγησης 
και διαλειμμάτων τους.

Για εμάς η αποδοτικότητα δεν είναι απλώς  
ο προορισμός, είναι η διαδρομή.
Η έξυπνη δικτύωση οδηγού, στόλου οχημάτων και παραγγελίας επιτρέπει περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας.  
Με την ανάλυση χρήσης Fleetboard, καθώς και τις εκπαιδεύσεις οδηγών μας η κατανάλωση μπορεί μακροπρόθεσμα  
να μειωθεί περαιτέρω.



Αποδοτικότητα | Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου 37

Ανάλυση χρήσης Fleetboard. Η ανάλυση χρήσης Fleetboard 
συμβάλλει στην υιοθέτηση ενός τρόπου οδήγησης που μειώνει 
την κατανάλωση και τη φθορά. Για τον σκοπό αυτό, το σύστημα 
τηλεματικής συλλέγει τεχνικά δεδομένα από το φορτηγό και 
τα αξιολογεί. Επιπλέον, δείχνει πόσο εντατικά χρησιμοποιείται 
το σύστημα Predictive Powertrain Control1). Βάσει αυτών των 
δεδομένων, βαθμολογείται η οδηγική συμπεριφορά του οδηγού. 
Έτσι, είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση του τρόπου οδή-
γησης και η εκπαίδευση κάθε οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες 
του. Συνολικά με τα παραπάνω είναι δυνατό να εξασφαλίζεται 
έως 15 % εξοικονόμηση καυσίμου. 

Fleetboard Apps. Το Fleetboard προσφέρει εξατομικευμένες 
λύσεις τηλεματικής, που μειώνουν τα έξοδα, ενώ, συγχρόνως, 
αυξάνουν την παραγωγικότητα. Για την πλήρη αξιοποίηση της 
γκάμας υπηρεσιών Fleetboard, διατίθενται λύσεις Desktop/
Client αλλά και διάφορες εφαρμογές για Android και iOS.

Eco-Support2). Το σύστημα υποστηρίζει τον οδηγό στην 
 οικονομική οδήγηση με χαμηλή κατανάλωση. Με βάση τα 
αποτελέσματα από το Truck Data Center3) προσφέρει χρήσι-
μες συμβουλές, οι οποίες επιτρέπουν την περαιτέρω βελτίωση 
του τρόπου οδήγησης κάθε οδηγού και μειώνουν μακρο-
πρόθεσμα την κατανάλωση καυσίμου και τη φθορά.

Eco Training. Τα προαιρετικά προγράμματα Eco Training της 
Mercedes-Benz εκπαιδεύουν τους οδηγούς στο να αξιοποιούν 
ακόμα καλύτερα τις τεχνικές δυνατότητες του φορτηγού τους. 
Ως αποτέλεσμα, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση καυσίμου 
που φτάνει μέχρι και το 10 %.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Το Fleetboard Portal συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες 
σε μία επιφάνεια

• Επιπλέον: εξοικονόμηση καυσίμου με την  
ανάλυση χρήσης Fleetboard, το Eco-Support2) και  
το Mercedes-Benz Eco Training

• Fleetboard Driver για τον οδηγό, με άμεση πρόσβαση 
στις πληροφορίες από τις υπηρεσίες ανάλυσης χρήσης 
και διαχείρισης χρόνου του Fleetboard

1) Μόνο στο Arocs.
2) Ανεξάρτητα από το σύστημα τηλεματικής Fleetboard.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός.



Ένα φορτηγό Mercedes σας ανταμείβει,  
ακόμα και εάν τελικά το πουλήσετε.
Αγορά νέου η μεταχειρισμένου οχήματος; Προσφέρουμε προγράμματα χρηματοδότησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 
 επιχείρησής σας, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις για την αγορά οχήματος και τη διασφάλιση κινητικότητας σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις σας για τη να διατηρείτε πάντα το προβάδισμα.
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Συμβόλαιο Συντήρησης BestBasic. Καλύπτει όλα τα έξοδα 
συντήρησης για τη συμφωνημένη διάρκεια καθώς επίσης και 
τη δαπάνη. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις εργασίες συντή-
ρησης που προβλέπει το Βιβλιάριο Βεβαιώσεων Συντήρησης 
καθώς και πρόσθετες εργασίες με ειδική χρέωση, σύμφωνα 
με τους όρους του συμβολαίου από τους εξουσιοδοτημένους 
συνεργάτες σε ελκυστική τιμή.

Πλεονέκτημα τιμής. Εάν εξοπλίσετε το φορτηγό σας με συγκε-
κριμένα συστήματα που αυξάνουν την οδηγική ασφάλεια, 
 μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα δελεαστικό πλεονέκτημα τιμής.

Mercedes-Benz Complete. Με το προαιρετικό πλήρες 
Συμβόλαιο Συντήρησης Mercedes-Benz Complete, απολαμ-
βάνετε όλα τα πλεονεκτήματα. Περιλαμβάνει την ασφάλιση 
όλων των εξαρτημάτων και μηχανικών συγκροτημάτων του 
οχήματος, καθώς και την αντικατάσταση, την επισκευή και  
τη συντήρηση όλων των αναλώσιμων εξαρτημάτων. Συν τοις 
άλλοις, απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της πλήρως  
αυτόματης τηλεδιάγνωσης σε πραγματικό χρόνο με την υπη-
ρεσία Mercedes-Benz Uptime1) 2), και όλα αυτά έναντι μιας  
ιδιαίτερα δελεαστικής μηνιαίας δόσης. 

Mercedes-Benz ServiceContracts. Από το απλό Συμβόλαιο 
Συντήρησης έως το πλήρες Συμβόλαιο Συντήρησης που καλύπτει 
αναλώσιμα υλικά, η Mercedes-Benz φροντίζει να μειώσει τα 
προγραμματισμένα μηνιαία έξοδα συντήρησης και προσφέρει 
προαιρετικά διάφορα Συμβόλαια Συντήρησης, με τα οποία 
απολαμβάνετε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για τα 
οχήματά σας σε όλη την Ευρώπη, σε ιδιαίτερα ελκυστικούς 
όρους. Κάθε Συμβόλαιο Συντήρησης είναι έτσι διαρθρωμένο, 
ώστε να καλύπτει άριστα τις απαιτήσεις κάθε στόλου. Όλα τα 
Συμβόλαια Συντήρησης συνδυάζονται με το πρωτοποριακό, προ-
αιρετικό προϊόν service Mercedes-Benz Uptime1) 2), το οποίο 
συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της διαθεσιμότητας οχήμα-
τος και στο βέλτιστο προγραμματισμό των επισκέψεων στο 
συνεργείο.
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1) Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις υπηρεσίες Fleetboard.
2) Μόνο σε συνδυασμό με Truck Data Center.

Mercedes ServiceCard. Με τη Mercedes ServiceCard διευ-
κολύνουμε τη διεκπεραίωση στο service, ειδικά στο Service24h 
της Mercedes-Benz, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού, πυκνού 
δικτύου συνεργείων της Mercedes-Benz. Με την εγγύηση πλη-
ρωμής που παρέχεται αυτόματα, οι πελάτες μας μπορούν να 
εξοφλούν τιμολόγια για επισκευές, ανταλλακτικά και υπηρεσίες 
συνεργείου δωρεάν και χωρίς μετρητά. Κατόπιν αιτήματος, 
ελέγχουμε προηγουμένως τα τιμολόγια, διασφαλίζοντας ότι ο 
πελάτης λαμβάνει μόνο τα σωστά. Επιπλέον, οι χρήστες των 
υπηρεσιών Full Service μπορούν να ανεφοδιάζουν τα οχήματά 
τους χωρίς μετρητά, βάσει ελκυστικών όρων, στα 50000 και 
πλέον πρατήρια Diesel του δικτύου UTA σε όλη την Ευρώπη και 
επωφελούνται από περισσότερες πρόσθετες υπηρεσίες. Οι 
πελάτες της Mercedes ServiceCard απολαμβάνουν τη σιγουριά 
ότι θα λάβουν γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια σε περίπτωση 
service και οδικής βλάβης, ενώ οι οδηγοί τους είναι προετοι-
μασμένοι για πολλά ενδεχόμενα, ακόμη και χωρίς μετρητά. 
Απλά. Έξυπνα. Αποτελεσματικά.

TruckStore. Ο συνεργάτης μεταχειρισμένων οχημάτων της 
Mercedes-Benz δέχεται ως ανταλλαγή ή αγοράζει το φορτηγό 
σας, ανεξαρτήτως μάρκας. Τα TruckStores προσφέρουν ένα 
μοναδικό σύνολο ελεγμένων μεταχειρισμένων οχημάτων από 
όλες τις μάρκες, κατηγορίες ηλικιών και εκδόσεις. Η ποικιλία 
πιστοποιημένων οχημάτων από το TruckStore, κάνει ακόμα πιο 
εύκολη την επιλογή του σωστού μεταχειρισμένου φορτηγού. 
Ανεξαρτήτως μάρκας, το TruckStore προσφέρει επίσης οχήματα 
με εγγύηση 6, 12 ή 24 μηνών, που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο 
σε περίπτωση έκτακτης βλάβης και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν 
γρήγορο, εύκολο διακανονισμό ζημιών, χωρίς γραφειοκρατία.

Υπολειμματική αξία. Με τα φορτηγά μας σας προσφέρουμε 
οχήματα που με την πρωτοποριακή τεχνολογία τους και τις 
προσαρμοσμένες στη χρήση διαμορφώσεις τους εξασφαλίζουν 
ιδιαίτερα υψηλή υπολειμματική αξία. Μία σημαντική παράμε-
τρος για κάθε επιχείρηση, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στην 
επένδυση στο επόμενο φορτηγό.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Προαιρετικά ServiceContracts Mercedes-Benz για 
προϋπολογισμένες μηνιαίες δόσεις, καθώς και αυξημένη 
διαθεσιμότητα οχήματος

• Προαιρετικά Mercedes ServiceCard για βέλτιστο 
 κόστος καυσίμων

• TruckStore – αγορά και την πώληση μεταχειρισμένων 
φορτηγών κάθε μάρκας, ηλικίας και έκδοσης, καθώς 
και μεγάλη γκάμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών



Η ασφάλεια είναι στο DNA μας.
Την ασφαλή άφιξη στον προορισμό υποστηρίζουν πρωτοποριακά συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας, όπως το  
Active Brake Assist 51) του βασικού εξοπλισμού, που ξεκουράζουν ενεργά τον οδηγό, προστατεύουν όχημα και φορτίο  
και αυξάνουν την αποδοτικότητα. Σε κάθε διαδρομή.

Υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Tα φορτηγά που προσφέρουν 
ασφάλεια υψηλών προδιαγραφών δεν αποτελούν απλώς ένα 
σημαντικό βήμα προόδου για όλους τους συμμετέχοντες στην 
κυκλοφορία. Είναι επίσης πιο αποδοτικά, Ο λόγος είναι ότι 
 παθαίνουν σπανιότερα ζημιές λόγω ατυχημάτων και υποστηρί-
ζουν και ξεκουράζουν τον οδηγό. Γι’ αυτό «επενδύουμε» όλη 
την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει εδώ και περισσότερα 
από 45 χρόνια στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων υπο-
βοήθησης. Με το νέο Active Brake Assist 51) 2), το οποίο διατίθε-
ται ως βασικός εξοπλισμός για ορισμένους τύπους οχημάτων, 
το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας2) 3), το ηλεκτρο-
νικό φρένο στάθμευσης2) με λειτουργία HOLD και την υποβο-
ήθηση ελέγχου ευστάθειας ρυμουλκούμενου2) 4) 5) συνεχίζουμε 
να πρωτοπορούμε παρουσιάζοντας συστήματα υποβοήθησης 
που υποστηρίζουν και ξεκουράζουν επιπρόσθετα τον οδηγό – 
και επομένως δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για ασφαλή 
και αποδοτική άφιξη στον προορισμό.

Active Brake Assist 51) 2). Η πέμπτη γενιά του συστήματος 
περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό ορισμένων τύπων οχη-
μάτων και υποστηρίζει τον οδηγό6) 7), καθώς, υπό ορισμένες 
συνθήκες, μπορεί να διενεργεί πλήρη πέδηση σε περίπτωση 
στάσιμων και κινούμενων αντικειμένων, όπως και σε ορισμένες 
περιπτώσεις που η ταχύτητα οχήματος δεν ξεπερνά τα 50 km/h, 
μερική ή πλήρη πέδηση σε περίπτωση πεζών που κινούνται 
στον δρόμο, αποτρέποντας έτσι τυχόν ατυχήματα ή μετριάζο-
ντας τη σοβαρότητά τους.

MirrorCam2). Αντί για τους κοινούς εσωτερικούς καθρέπτες, 
το Arocs εξοπλίζεται σε συνδυασμό με τις καμπίνες οδηγού L 
και το Multimedia Cockpit ή Multimedia Cockpit, interactive, με 
το πρωτοποριακό, άριστης αεροδυναμικής MirrorCam. Αυτό 
εξοικονομεί καύσιμο και βελτιώνει την ορατότητα προς τα πίσω, 
καθώς και στην περιοχή της κολόνας A. Επιπλέον, το MirrorCam 
φροντίζει, π.χ. μέσω περιστροφής8) της εικόνας της κάμερας, για 
ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τους ελιγμούς, την αλλαγή 
κατεύθυνσης ή λωρίδας. Εναλλακτικά στο νέο MirrorCam, δια-
τίθεται ένα κλασσικό σύστημα καθρεφτών σε συνδυασμό με 
το Classic Cockpit.
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Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Πρωτοποριακά συστήματα υποβοήθησης, για ακόμη 
περισσότερη ασφάλεια, αποδοτικότητα και κορυφαία 
οδηγική άνεση

• MirrorCam2) για βελτιωμένη ορατότητα και ακόμη 
 περισσότερη ασφάλεια 

• Περισσότερη ασφάλεια με αυτόματο φωτισμό διασταύ-
ρωσης/αλλαγής κατεύθυνσης2) 17), πίσω φώτα LED17)

Υποβοήθηση αλλαγής κατεύθυνσης2) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15). Το 
προαιρετικό σύστημα μπορεί να υποστηρίζει τον οδηγό κατά 
την αλλαγή κατεύθυνσης ή λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς  
αναγνωρίζει κινούμενα και στάσιμα αντικείμενα στη ζώνη προ-
ειδοποίησης δεξιά ή στην καμπύλη στροφής6) 7), και να τον 
προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά εάν υπάρχει κίνδυνος.

Υποβοήθηση διατήρησης απόστασης2) 16). Το σύστημα υπο-
βοήθησης με λειτουργία Stop and go υποστηρίζει τον οδηγό 
στη διατήρηση της ταχύτητας κίνησης και της απόστασης και 
μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων πρόσκρουσης.

Υποβοήθηση ελέγχου ευστάθειας ρυμουλκούμενου2) 4) 5). Το 
σύστημα αυξάνει την οδηγική ασφάλεια, επιβραδύνοντας προ-
ληπτικά το όχημα και το ρυμουλκούμενο/επικαθήμενο σε εν 
δυνάμει κρίσιμες καταστάσεις και σταθεροποιώντας το συρμό.

Σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας2) 3). Υπό τις 
κατάλληλες συνθήκες, το νέο σύστημα υποβοήθησης αναγνω-
ρίζει συγκεκριμένα σήματα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, 
εμφανίζει τα δύο σημαντικότερα στο όργανο πολλαπλών ενδεί-
ξεων και έτσι αυξάνει την ασφάλεια και την οδηγική άνεση.

Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης2). Το ηλεκτρονικό φρένο 
στάθμευσης συνδυάζει εύκολο χειρισμό, οδηγική άνεση και 
ασφάλεια. Ενεργοποιείται αυτόματα κατά την απενεργοποίηση 
του κινητήρα, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί ή/και να απενεργο-
ποιηθεί πιέζοντας το μοχλό στο κόκπιτ. Για ακόμη περισσό τερη 
ασφάλεια, το ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης ενεργοποιείται 
αυτόματα, εάν ανοίξει η πόρτα ενώ λειτουργεί ο κινητήρας  
και η ταχύτητα είναι 0 km/h. Η ενσωματωμένη λειτουργία HOLD 
ενεργοποιείται σε στάση – για παράδειγμα σε ένα κόκκινο 
φανάρι ή σε ανηφόρα – πατώντας απλώς με δύναμη το πεντάλ 
φρένου. Απενεργοποιείται μόλις πατηθεί ξανά το πεντάλ 
 γκαζιού. Έτσι, αποτρέπεται, μεταξύ άλλων, η επικίνδυνη κύλιση 
προς τα πίσω κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα.

Αυτόματος φωτισμός διασταύρωσης και αλλαγής κατεύ-
θυνσης2). Το νέο, προαιρετικό σύστημα προβολέων προσφέρει 
περισσότερη ασφάλεια χάρη στο βελτιστοποιημένο φωτισμό 
του οδοστρώματος. Εκτός από το φωτισμό πορείας ημέρας 
LED, περιλαμβάνει επίσης αυτόματο φωτισμό διασταύρωσης, 
αυτόματο φωτισμό αλλαγής κατεύθυνσης και προβολείς ομίχλης. 
Ανάλογα με την περιστροφή του τιμονιού και την ταχύτητα, 
ενεργοποιείται αυτόματα ο προβολέας ομίχλης που βρίσκεται 
στο εσωτερικό της στροφής κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, 
φωτίζοντας βέλτιστα την περιοχή της στροφής. Επιπλέον, η αυτό-
ματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού μεγά-
λης σκάλας αυξάνει κι άλλο την οδηγική άνεση και ασφάλεια.

Πίσω φώτα LED. Η στιβαρή κατασκευή και η μεγάλη αντοχή 
των προαιρετικών πίσω φώτων LED ειδικής σχεδίασης αυξάνουν 
την ασφάλεια και, επιπλέον, μειώνουν το κόστος συντήρησης 
και επισκευής. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης – εκτός 
από τα φώτα φλας, τα φώτα φρένων και τα φώτα οπισθοπο-
ρείας – τα πίσω φώτα και φώτα πινακίδας κυκλοφορίας, τα πίσω 
φώτα ομίχλης, καθώς και τα φώτα περιγράμματος/πλευρικά 
φώτα θέσης.

Προβολείς Bi-Xenon2) 17). Ο φωτισμός διασταύρωσης και 
 μεγάλης σκάλας επωφελείται από την ιδιαίτερα μεγάλη ακτίνα 
φωτισμού των προβολέων Bi-Xenon, που συγχρόνως κατανα-
λώνουν λιγότερη ισχύ από τα κανονικά φώτα.

1) Βασικός εξοπλισμός οχημάτων στα οποία το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης 
ανάγκης απαιτείται από το νόμο.

2) Όχι στο Atego.
3) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με το Classic Cockpit, προαιρετικός εξοπλισμός 

σε συνδυασμό με το Multimedia Cockpit, βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με 
το Multimedia Cockpit, interactive.

4) Μόνο σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης.
5) Μόνο σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο/επικαθήμενο με ABS/EBS.
6) Εντός των ορίων του συστήματος.
7) Υπό βέλτιστες συνθήκες.
8) Μόνο σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο/επικαθήμενο με δυνατότητα για  

δίαυλο CAN.
9) Διατίθεται για Actros και Arocs 4x2, 6x2 και 6x4. Ενδέχεται να υπάρχουν 

 περιορισμοί λόγω της διαμόρφωσης.
10) Σε συνδυασμό με διατομή ρεζερβουάρ καυσίμου, στενή (650 x XXX mm).
11) Σε συνδυασμό με φτερό τριών τμημάτων.
12)  Μόνο για ημιρυμουλκούμενα οχήματα και οχήματα με ανοικτή καρότσα με πίσω 

άξονα με αερανάρτηση.
13) Όχι για δεξιοτίμονα.
14) Όχι για 4αξονικά.
15) Όχι για ημιρυμουλκούμενα οχήματα με προπορευόμενο άξονα 22,5".
16) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με το Active Brake Assist 5.
17) Προαιρετικός εξοπλισμός.



Βέλτιστη χρήση οχήματος για λιγότερα  
περιστατικά  ακινητοποίησης.
Μέσω της έξυπνης δικτύωσης του οχήματος, του service της Mercedes-Benz και της μεταφορικής εταιρείας σας, μπορείτε  
να αυξάνετε αισθητά τη χρήση οχήματος, την αξιοποίηση οχήματος και την αποδοτικότητα των διαδικασιών logistics σας.
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Truck Data Center1). Το συγκεκριμένο στοιχείο συνδεσιμότη-
τας αποτελεί τη βάση για όλες τις υπηρεσίες Fleetboard, καθώς 
και για τη χρήση της υπηρεσίας Mercedes-Benz Uptime.

Mercedes-Benz Truck App Portal2) 3). Το Mercedes-Benz 
Truck App Portal είναι η αγορά εφαρμογών για ακόμα πιο 
αποδοτικούς στόλους φορτηγών. Οι εφαρμογές έχουν πρό-
σβαση στα δεδομένα του οχήματος σε πραγματικό χρόνο, 
αφενός διευκολύνοντας την καθημερινότητα των οδηγών και 
αφετέρου συμβάλλοντας, μέσω της έξυπνης δικτύωσης, στην 
αυξημένη αποδοτικότητα όλου του στόλου.

Remote Online & Remote Truck App4) 5). Με το Remote 
Online μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο του οχήματος μια κινητή 
τερματική συσκευή, για παράδειγμα, το smartphone του οδη-
γού. Με την αντίστοιχη εφαρμογή, ο οδηγός μπορεί να ελέγχει 
και να χειρίζεται διάφορες λειτουργίες του οχήματος από 
απόσταση έως και 25 μέτρων. Από τη στάθμη πλήρωσης καυ-
σίμου και την πίεση των ελαστικών μέχρι τις ρυθμίσεις του 
 ραδιοφώνου και τον εσωτερικό φωτισμό.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός, βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το  

Multimedia Cockpit, interactive.
3) Μόνο σε συνδυασμό με Truck Data Center.
4) Όχι στο Atego.
5) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με το Classic Cockpit, προαιρετικός εξοπλισμός 

σε συνδυασμό με το Multimedia Cockpit, βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με 
το Multimedia Cockpit, interactive.
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Mercedes-Benz Service24h: υποστήριξη όλο το 24ωρο. 
Το Service24h της Mercedes-Benz σας εξασφαλίζει άμεση 
βοήθεια σε περίπτωση οδικής βλάβης, 365 ημέρες το χρόνο, 
24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να καλείτε 
τον1) αριθμό κλήσης 0030 211 211 1594 από κινητό ή το 
00800 5 777 7777 δωρεάν από σταθερό. Σε περίπτωση οδικής 
βλάβης, έρχονται στο σημείο που βρίσκεται το όχημα άρτια 
εξοπλισμένοι τεχνικοί με ένα κινητό συνεργείο, επιτρέποντας 
την ταχύτερη δυνατή συνέχιση του δρομολογίου.

Mercedes-Benz Service. Για όλες τις εργασίες συνεργείου 
έχετε στη διάθεσή σας περίπου 1700 σημεία service της 
Mercedes-Benz σε όλη την Ευρώπη, πολλά εκ των οποίων λει-
τουργούν έως και 22 ώρες το 24ωρο. Επιπλέον, οι εκπαιδευ-
μένοι τεχνικοί μας και η αποδοτική διαχείριση ανταλλακτικών μας 
εξασφαλίζουν ιδιαίτερα σύντομους χρόνους επισκευής και 
φροντίζουν να επιστρέφει το φορτηγό σας όσο το δυνατόν συντο-
μότερα στο δρόμο. 

habbl. Με το habbl το φορτηγό γίνεται η ψηφιακή συνιστώσα 
της εφοδιαστικής σας αλυσίδας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι απο-
λαμβάνουν πλήρη διαφάνεια για την κατάσταση των παραγγελιών 
τους, χάρη στην εύκολη διασύνδεση με τα δρομολόγια και  
τα οχήματα. Για αξιόπιστο προγραμματισμό, το όχημα κάνει μια 
πρόγνωση (ETA) της ώρας άφιξης των εμπορευμάτων. Επι-
πλέον, το habbl δικτυώνει με απλό τρόπο αποστολείς, υπευθύ-
νους εφοδιαστικής αλυσίδας, υπεργολάβους και παραλήπτες. 

Basic Connectivity. Η δωρεάν υπηρεσία Basic Connectivity 
με την αντίστοιχη εφαρμογή Fleetboard Manager προσφέρει 
εύκολη και γρήγορη, βασική συνδεσιμότητα. Η εφαρμογή εμφα-
νίζει διάφορες πληροφορίες οχήματος με βάση το στόλο, συμ-
βάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων βελτίωσης.

Προγραμματιζόμενη ειδική μονάδα Arocs. Η νέα προγραμ-
ματιζόμενη ειδική μονάδα χρησιμεύει ως διεπαφή ανάμεσα 
στο όχημα και την υπερκατασκευή, προσφέροντας πιο εύκολο 
και αποτελεσματικό χειρισμό. Επίσης, υπάρχει πλέον δυνα-
τότητα εμφάνισης και χειρισμού διάφορων λειτουργιών του 
οχήματος και της υπερκατασκευής μέσω έως και τεσσάρων 
εικονικών διακοπτών στη δευτερεύουσα οθόνη πολλαπλής αφής 
των νέων, προαιρετικών Multimedia Cockpit.

Πρόσθετοι διακόπτες2). Για όσο το δυνατόν χαμηλότερο 
 κόστος υπερκατασκευής και περισσότερη άνεση εργασίας και 
χειρισμού, μπορεί να τοποθετηθεί από το εργοστάσιο στο 
κόκπιτ, μια πρόσθετη, προαιρετική μονάδα διακοπτών με έως 
και τέσσερις πρόσθετους διακόπτες για διάφορες λειτουργίες 
υπερκατασκευής. Εάν η παραμετροποιήσιμη ειδική ηλεκτρονική 
μονάδα συνδυαστεί με το Multimedia Cockpit, διατίθενται 
 περισσότεροι εικονικοί διακόπτες.
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Μπαταρίες AGM, χωρίς συντήρηση2). Χάρη στην τεχνολογία 
μπαταριών Absorbent Glass Mat (AGM), οι συγκεκριμένες 
προαιρετικές μπαταρίες που δεν χρειάζονται απολύτως καμία 
συντήρηση παρέχουν, σε σύγκριση με τις συνηθισμένες μπα-
ταρίες υγρών στοιχείων, έως και 25 % περισσότερη χωρητικότητα 
και σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

Διακόπτης απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης για υπερ-
κατασκευαστή2) 3). Για αυξημένη ασφάλεια και άμεση αντί-
δραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το κόκπιτ του Arocs 
μπορεί να εξοπλιστεί με ένα διακόπτη απενεργοποίησης έκτακτης 
ανάγκης για συγκεκριμένες λειτουργίες της υπερκατασκευής.

Εφαρμογή υπερκατασκευαστή2) 4). Για τον ψηφιακό έλεγχο 
υπερκατασκευών από τη δευτερεύουσα οθόνη πολλαπλής 
αφής2) 5) είναι διαθέσιμες πολλές εφαρμογές υπερκατασκευα-
στών, που προσφέρουν ακόμα περισσότερη άνεση εργασίας 
και συμβάλλουν στη βέλτιστη χρήση του οχήματος.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Service24h: γρήγορη 24ωρη βοήθεια σε περίπτωση 
ανάγκης6) 

• Πυκνό δίκτυο συνεργείων με σημεία υποστήριξης 
service σε όλη την Ευρώπη

• Remote Online & Remote Truck App2) 7) για το χειρισμό 
πολλών λειτουργιών του οχήματος με το smartphone

• Προγραμματιζόμενη ειδική μονάδα για απλούστερο 
έλεγχο και χειρισμό υπερκατασκευών2)

1) Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών. Εναλλακτικά: +4969 95307277 (με χρέωση 
από σταθερό).

2) Όχι στο Atego.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός.
4) Μόνο σε συνδυασμό με Mercedes-Benz Truck App Portal.
5) Για το Arocs βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το Multimedia Cockpit, 

Multimedia Cockpit, interactive.
6) Παρακαλούμε, σε περίπτωση τραυματισμών, να ειδοποιείτε πρώτα την αστυνομία 

και τις διασωστικές δυνάμεις.
7) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με το Classic Cockpit, προαιρετικός εξοπλισμός 

σε συνδυασμό με το Multimedia Cockpit, βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με 
το Multimedia Cockpit, interactive.





Αξιοπιστία. Για εμάς αυτό σημαίνει ότι σας προσφέρουμε 
φορτηγά, τα οποία λειτουργούν απρόσκοπτα και σε ακραίες 
συνθήκες και ανώμαλο έδαφος. Με άλλα λόγια: «Trucks you 
can trust». 

Ως συνεργάτης που σας υποστηρίζει στην αποτελεσματική 
 διαχείριση των καθημερινών μεταφορών σας, θα κάνουμε τα 
πάντα προκειμένου να σας προσφέρουμε ιδιαίτερα αξιόπιστες 
μετακινήσεις και στο μέλλον. Με την εμπειρία που έχουμε συγκε-
ντρώσει από 120 χρόνια και πλέον στην κατασκευή οχημάτων. 
Με φορτηγά εξοπλισμένα με στιβαρά, χιλιοδοκιμασμένα εξαρ-
τήματα και στοιχεία εξοπλισμού, που λαμβάνουν υπόψη τις 
 τοπογραφικές και κλιματικές συνθήκες στην περιοχή χρήσης. 
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Επιταχύνει την εξέλιξή σας.
Για την κατασκευή των φορτηγών μας, βασιζόμαστε πάντα στις πιο αυστηρές ποιοτικές  
προδιαγραφές, τις πρακτικές απαιτήσεις. Ή, εν συντομία, στις δικές σας ανάγκες.

Αυτό ισχύει τόσο για τον κινητήρα, το σύστημα αλλαγής  
ταχυτήτων, το κιβώτιο ταχυτήτων και τους κινητήριους άξονες, 
όσο και για το πλαίσιο, το σύστημα ανάρτησης και τις καμπί-
νες οδηγού. Διότι μόνο εάν είναι αξιόπιστο κάθε μεμονωμένο 
εξάρτημα μπορεί να είναι αξιόπιστο και όλο το φορτηγό. 
Αυτό, άλλωστε, απαιτεί και η πράξη.



Ανάπτυξη και δοκιμή. Η αξιοπιστία ενός φορτηγού κρίνεται 
ήδη από την ανάπτυξη. Με καθορισμένους στόχους αξιοπιστίας 
για κάθε μεμονωμένο εξάρτημα και κάθε κατασκευαστικό 
 συγκρότημα, αλλά και για το συνολικό σύστημα του φορτηγού. 
Τη βάση για το έργο που επιτελεί το Κέντρο Ανάπτυξης και 
Δοκιμών του Wörth διαμορφώνουν, εκτός από τη μακρόχρονη 
εμπειρία, οι προηγμένες επιστημονικές μέθοδοι και, ασφα-
λώς, οι προσδοκίες των πελατών μας. Ελέγχουμε εξονυχιστικά 
τη στιβαρότητα, τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία των φορ-
τηγών μας. 

Παραγωγή στο Wörth. Το προσωπικό του μεγαλύτερου παγκο-
σμίως εργοστασίου φορτηγών στο Wörth εργάζεται με πάθος 
και ακρίβεια. Από το στιβαρό, προσαρμοσμένο στη χρήση πλαί-
σιο και τις καμπίνες οδηγού που διαμορφώνονται και βάφονται 
ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη μέχρι τους κινητήρες που 
κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του Mannhein από χυτά 
εξαρτήματα υψηλής ποιότητας. Όλα τα εξαρτήματα ελέγχονται 
ξανά και ξανά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής 
και ανάπτυξης.

Δοκιμασμένο για να ικανοποιεί τις υψηλότερες  
απαιτήσεις: τις δικές σας.
Από τους υαλοκαθαριστήρες μέχρι τα φώτα φρένων, η αξιοπιστία περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό των οχημάτων  
Mercedes-Benz. Ήδη από τα στάδια ανάπτυξης και κατασκευής, δίνουμε σημασία σε κάθε εξάρτημα.
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Αξιόπιστοι κινητήρες. Όλοι οι κινητήρες διακρίνονται για  
την στιβαρή, ανθεκτική κατασκευή, την υψηλή αξιοπιστία και τη 
μεγάλη διάρκεια ζωής τους. 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης. Όλα τα εξαρτήματα του συστή-
ματος μετάδοσης κίνησης είναι εναρμονισμένα μεταξύ τους 
και κατασκευάζονται αποκλειστικά από τη Mercedes-Benz. Σε 
κάθε περίπτωση, οι στιβαροί κινητήριοι άξονες βελτιστοποιη-
μένου βάρους, με φορτίο άξονα έως και 16 τόνων, φροντίζουν 
ώστε η τεράστια ισχύς των κινητήρων να μετατρέπεται σε ώθηση 
με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες και οικονομία καυσίμου.

Πλαίσιο, σύστημα ανάρτησης. Οι απαιτήσεις της χρήσης 
εντός δρόμου και της χρήσης στο εργοτάξιο από το πλαίσιο, 
το σύστημα ανάρτησης και τα φρένα είναι διαφορετικές. Γι’ 
αυτό, όλα τα φορτηγά μας εξοπλίζονται ακριβώς με τα εξαρτή-
ματα με τα οποία είναι καλά προετοιμασμένα για τη χρήση 
τους. Βέλτιστη προσαρμογή στη χρήση, μεγάλη διάρκεια ζωής 
και αξιοπιστία προσφέρουν, για παράδειγμα, τα διάφορα 
 πλάτη και πάχη πλαισίου, καθώς και οι διάφορες εκδόσεις 
ανάρτησης.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Μετασκευές 
οχημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες. Η Mercedes-Benz Custom 
Tailored Trucks διευρύνει ακόμα περισσότερο την πλούσια 
γκάμα φορτηγών μας και ικανοποιεί ακόμα και τις πιο ιδιαίτερες 
επιθυμίες σας με τη γνωστή ποιότητα της Mercedes-Benz.

Κέντρο Ενημέρωσης Κλάδων (BIC). Στο Κέντρο Ενημέρωσης 
Κλάδων στο Wörth διατίθενται περίπου 180 οχήματα ειδικής 
σχεδίασης ανάλογα με τον κλάδο, με λύσεις υπερκατασκευών 
περισσότερων από 60 κατασκευαστών. Μπορείτε να οδηγή-
σετε δοκιμαστικά, να ελέγξετε υπό ρεαλιστικές συνθήκες και 
να συγκρίνετε μεταξύ τους όλα τα οχήματα και τις λύσεις 
υπερκατασκευών.

Γνήσια ανταλλακτικά και γνήσια ανακατασκευασμένα 
ανταλλακτικά Mercedes-Benz. Τα γνήσια ανταλλακτικά 
Mercedes-Benz ενσωματώνουν εμπειρία άνω των 100 ετών 
στην ανάπτυξη οχημάτων και ανταλλακτικών. Χάρη στις ακρι-
βείς και λεπτομερείς προδιαγραφές του κατασκευαστή, τις 
συνεχείς βελτιώσεις, καθώς και τις εκτενείς δοκιμές και 
ελέγχους, τα γνήσια ανταλλακτικά μας ανταποκρίνονται πάντα 
στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας και συμμορφώνονται  
με τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα της Mercedes-Benz. Το καλο-
συντονισμένο σύστημα εφοδιαστικής εξασφαλίζει γρήγορη 
και απρόσκοπτη παράδοση των γνήσιων ανταλλακτικών στους 
Εξουσιοδοτημένους Διανομείς. Επιπλέον, προσφέρουμε 
πολλά στοιχεία ως γνήσια ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά 
Mercedes-Benz, π.χ. μηχανικά συγκροτήματα, μηχανικά, 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή  ανακατασκευασμένους κινητήρες 
και κιβώτια ταχυτήτων.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Αξιοπιστία χάρη στη στιβαρή δομή και κατασκευή από 
τη Mercedes-Benz 

• Κέντρο Ενημέρωσης Κλάδων στο Wörth

• Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks για μετασκευές 
οχημάτων «στα μέτρα σας»

• Γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz για αξιοπιστία και 
διατήρηση της αξίας, καθώς και γνήσια ανακατασκευ-
ασμένα ανταλλακτικά, ως συμφέρουσα εναλλακτική



Για υψηλές απαιτήσεις – τα γνήσια αξεσουάρ.
Με το Atego και το Arocs είστε απόλυτα προετοιμασμένοι για τη χρήση στον κλάδο κατασκευών. Για να μπορούν και τα δύο  
να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας από το τέλειο εργοταξιακό όχημα, υπάρχει η πλούσια γκάμα γνήσιων 
αξεσουάρ Mercedes-Benz: Για πολλές δυνατότητες εξατομικευμένης διαμόρφωσης.

Καπάκι ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδαριά. Το καπάκι ρεζερ-
βουάρ καυσίμου με κλειδαριά προστατεύει από κλοπές και, 
με το σύστημα 1 κλειδιού, επιτρέπει εύκολο και άνετο χειρισμό.

Πρόσθετο σταχτοδοχείο. Το αποσπώμενο σταχτοδοχείο με 
αναδιπλούμενο καπάκι διατηρεί καθαρά την καμπίνα και το περι-
βάλλον. Τοποθετείται στη θέση της ποτηροθήκης στην πλευρά 
οδηγού και συνοδηγού.

Περιστρεφόμενος φάρος LED. Ο πορτοκαλί λαμπτήρας 
ανάκλασης πάνω στην οροφή επισημαίνει μεταφορές οι οποίες 
λόγω των διαστάσεων ή/και του βάρους απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή. Η τοποθέτηση γίνεται με τη βοήθεια μιας προσαρμο-
στικής πλάκας που διατίθεται ξεχωριστά.

Βάση στήριξης φώτων οροφής1). Οι βάσεις στήριξης φώτων οροφής, από στιβαρό, εξαιρετικά γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα, δεν είναι μόνο ελκυστικές, αλλά 
 ταυτόχρονα προσφέρουν χώρο έως και για τέσσερις πρόσθετους προβολείς. Οι στρογγυλοί ή ορθογώνιοι προβολείς εξασφαλίζουν τον ιδανικό φωτισμό στο εργοτάξιο.  
Οι βάσεις στήριξης φώτων οροφής διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις για όλες τις καμπίνες του Arocs.
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1) Παρακαλούμε, κατά την τοποθέτηση και τη χρήση βάσεων φώτων οροφής, 
 τηρείτε τους κανονισμούς κάθε χώρας.

2) Για Arocs μόνο σε συνδυασμό με το Classic Cockpit.

Προστασία και άνεση. Τα προστατευτικά καλύμματα προστατεύουν  
τα καθίσματα από τη φθορά, τις ζημιές και τις ακαθαρσίες. Επιπλέον, είναι  
ευχάριστα στην αίσθηση, τοποθετούνται εύκολα και δεν γλιστράνε.

Λαστιχένια ταπέτα. Τα αεροδυναμικής σχεδίασης, ανθεκτικά στα λάδια λαστι-
χένια ταπέτα είναι τοποθετημένα στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού.  
Είναι προσαρμοσμένα στα περιγράμματα του δαπέδου, καθώς και στις διαστάσεις 
της καμπίνας.

Σύστημα κλιματισμού οροφής. Το σύστημα κλιματισμού στάσης οροφής 
 αποδίδει ισχύ ψύξης έως 850 W και με τη λειτουργία αφύγρανσης του αέρα 
 δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Εκτροπέας αέρα πλευρικού παραθύρου2). Το αεροδυναμικά σχεδιασμένο, φιμέ  
ή διαφανές σετ για την πλευρά οδηγού και συνοδηγού προστατεύει από τον αέρα 
κατά την οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα.

Γνήσια αξεσουάρ 51

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Βάση στήριξης φώτων οροφής1) και πρόσθετοι προ-
βολείς για καλύτερη ορατότητα, και με τεχνολογία LED

• Πορτοκαλί λαμπτήρας ανάκλασης LED για μεταφορές 
που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

• Καπάκι με κλειδαριά για τα ρεζερβουάρ καυσίμου  
και AdBlue®

• Σύστημα κλιματισμού στάσης οροφής με χαμηλό ύψος 
υπερκατασκευής αντί για φινιστρίνι οροφής

• Εκτροπέας αέρα πλευρικού παραθύρου2) για οδήγηση 
χωρίς ρεύματα αέρα με ανοιχτό παράθυρο
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Βάρος σε τόνους (t) 18 18 18 20 20 20

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Ανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη

Κινητήρες

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

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

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

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

Μεταξόνιο (πλέγμα 300 mm) 3300–3900 3300–3900 3600–3900 3600–3900 3300–3900 3600–3900

Κατηγορία προϊόντων – Loader – Grounder – Grounder

Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • •

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Καμπίνα οδηγού M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, επίπεδο δάπεδο x – – x x –

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, επίπεδο δάπεδο x – – x x –

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2500 mm, επίπεδο δάπεδο x – – x x –

Καμπίνα οδηγού L BigSpace, 2500 mm, επίπεδο δάπεδο x – – x x –

Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο Arocs.
Ημιρυμουλκούμενο όχημα Arocs – Επισκόπηση Τύπων.
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 • βασικός εξοπλισμός   x διατίθεται προαιρετικά   – δεν διατίθεται   1) Από 235 kW (320 hp).   2) Κανένα 175 kW (238 hp).

25 25 25 26 26 26 33 33 33

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

Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη

x2) – – x2) x2) x2) – – –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

– – – – x x x x x

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

– – – – – – Grounder – Grounder

• • • • • • • • •

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –
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Βάρος σε τόνους (t) 18 18 18 20 20 20 25 25

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x2 ENA 6x2/4 VLA 22,5"

Ανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Αερανάρτηση

Κινητήρες

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

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

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

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

Μεταξόνιο (πλέγμα 300 mm) 3600–6600 3300–6600 3600–4500 3300–6600 3300–6600 3600–4500 3900–6000 3150–4050

Κατηγορία προϊόντων – – – Grounder – Grounder – –

Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • • • •

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Καμπίνα οδηγού M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace Low Roof x x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace Low Roof x x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, επίπεδο δάπεδο x x – x x – x x

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, επίπεδο δάπεδο x x – x x – x –

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2500 mm, επίπεδο δάπεδο x x – x x – x –

Καμπίνα οδηγού L BigSpace, 2500 mm, επίπεδο δάπεδο x x – x x – x –

Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο Arocs.
Όχημα με ανοικτή καρότσα Arocs – Επισκόπηση Τύπων.
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 • βασικός εξοπλισμός   x διατίθεται προαιρετικά   – δεν διατίθεται   1) Κανένα 175 kW (238 hp).   2) Κανένα 460 kW (625 hp).   3) Κανένα 240 kW (326 hp).

26 26 26 33 33 33 32 32 32 32 41

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

Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη

x1) x1) x1) – – – x1) x1) x1) x1) –

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

x x x x x x x x x x x

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

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

– – – Grounder – Grounder – – – – Grounder

• • • • • • – • • • •

x x x x x – • x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x
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Βάρος σε τόνους (t) 18 18 18 20 20 20 26

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x4

Ανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη

Κινητήρες

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

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

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

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

Μεταξόνιο (πλέγμα 300 mm) 3600–5400 3600–5400 3600–4500 3600–5400 3600–5400 3600–4500 3300–5400

Κατηγορία προϊόντων – – – Grounder – Grounder –

Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • • •

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Καμπίνα οδηγού M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace Low Roof x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace Low Roof x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, επίπεδο δάπεδο – – – x x – x

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, επίπεδο δάπεδο – – – x x – x

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2500 mm, επίπεδο δάπεδο – – – x x – x

Καμπίνα οδηγού L BigSpace, 2500 mm, επίπεδο δάπεδο – – – x x – x

Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο Arocs.
Ανατρεπόμενο όχημα Arocs – Επισκόπηση Τύπων.
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 • βασικός εξοπλισμός   x διατίθεται προαιρετικά   – δεν διατίθεται   1) Κανένα 175 kW (238 hp).   2) Κανένα 460 kW (625 hp).   3) Κανένα 240 kW (326 hp).

26 33 33 33 32 32 32 41 41 41

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

Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη

x1) – – – x1) x1) x1) – – –

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

x x x x x x x x x x

x x x x2) x x x x – x

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

– Grounder – Grounder – – – Grounder Grounder Grounder

• • • • • • • • • •

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – – x x – – –

x x x – – x x – – –



Βάρος σε τόνους (t) 26 33 32 32 32 41

Κίνηση τροχών 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4

Ανάρτηση Χαλύβδινη/Αερανάρτηση Χαλύβδινη/Αερανάρτηση Χαλύβδινη/Αερανάρτηση Χαλύβδινη/Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη

Κινητήρες

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

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

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

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

Μεταξόνιο (πλέγμα 300 mm) 3300–4200 3300–4200 4250–6050 4250–6050 3600–5700 4250–6050

Κατηγορία προϊόντων – Grounder3) – Loader – Grounder

Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • •

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace Low Roof x x x – x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x – x x

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – x x

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x x – x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, 2300 mm, επίπεδο δάπεδο – – – – – –

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2300 mm, επίπεδο δάπεδο – – – – – –

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace, 2500 mm, επίπεδο δάπεδο – – – – – –

Καμπίνα οδηγού L BigSpace, 2500 mm, επίπεδο δάπεδο – – – – – –

Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο Arocs.
Μπετονιέρα Arocs – Επισκόπηση Τύπων.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο Arocs.
Arocs έως 250 τόνων – Επισκόπηση Τύπων.

 •  βασικός εξοπλισμός   x διατίθεται προαιρετικά   – δεν διατίθεται   1) Κανένα 175 kW (238 hp).   2) Από 235 kW (320 hp).   3) Σε συνδυασμό με χαλύβδονες αναρτήσεις.   4) Ενδέχεται να διαφοροποιείται βάσει της  
εθνικής νομοθεσίας.   5) Κανένα 240 kW (326 hp).   6) Κανένα 335 kW (455 hp).

Βάρος σε τόνους (t) 33 41 33 41 41

Κίνηση τροχών 6x4 8x4/4 6x6 8x6/4 8x8/4

Ανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη

Κινητήρες

Τύπος κινητήρα OM 473 OM 473 OM 473 OM 473 OM 473

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

Μεταξόνιο σε mm 3600/3900 3900 4200 4200 4850

Καμπίνα L

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

Επιτρεπόμενα φορτία αξόνων (kg)4)

Φορτίο μπροστινού άξονα 7500–9000 7500–9000 9000 9000 9000

Προπορευόμενος άξονας/2ος μπροστινός άξονας – 8000 – 8000 9000

Φορτίο πίσω άξονα 2x13000 2x13000 2x13000 2x13000 2x13000

Επιτρεπόμενα βάρη (kg)4)

Επιτρ. μικτό βάρος οχήματος 33000 41000 33000 41000 41000

Επιτρ. μικτό βάρος συρμού 250000 250000 250000 250000 250000



Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2300 mm
Εξωτερικό μήκος: 1700 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από  
τα καθίσματα: 1600 mm

Εκδόσεις τούνελ κινητήρα
Τούνελ κινητήρα: 170 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1460 mm

Τούνελ κινητήρα: 320 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1310 mm

Με εννέα καμπίνες οδηγού, το Arocs ικανοποιεί υποδειγματικά 
όλες τις απαιτήσεις από τις διάφορες χρήσεις στον κλάδο 
 κατασκευών. Σε αυθημερόν δρομολόγια, στο εργοτάξιο, στις 
μεταφορές δομικών υλικών ή σε χρήσεις με συχνές διανυ-
κτερεύσεις – όλες οι καμπίνες οδηγού είναι εξοπλισμένες με 
στιβαρή, ανθεκτική κατασκευή και εργονομική, αναπαυτική 
θέση εργασίας και επιπλέον προσφέρουν εύκολο, αποδοτικό 
χειρισμό. Το Arocs έως 250 τόνων διατίθεται αποκλειστικά  
με την καμπίνα οδηγού BigSpace πλάτους 2500 mm, ενώ σε 
συνδυασμό με την τετρακίνηση διατίθεται αποκλειστικά με  
την καμπίνα οδηγού StreamSpace πλάτους 2300 mm.

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace

Καμπίνα S 
(πλάτος καμπίνας 2300 mm)

Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο Arocs.
Arocs – εκδόσεις καμπίνων οδηγού.
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Καμπίνα οδηγού Μ ClassicSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2300 mm
Εξωτερικό μήκος: 2000 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά  
από τα καθίσματα: 1600 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από  
τα καθίσματα: 1500 mm1)

Εκδόσεις τούνελ κινητήρα
Τούνελ κινητήρα: 170 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1460 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1360 mm1)

Τούνελ κινητήρα: 320 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1310 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1210 mm1)

Καμπίνα Μ CompactSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2300 mm
Εξωτερικό μήκος:  2000 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά  
από τα καθίσματα: 1400 mm

Εκδόσεις τούνελ κινητήρα
Τούνελ κινητήρα: 170 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1215 mm

Τούνελ κινητήρα: 320 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1065 mm

Καμπίνα M 
(πλάτος καμπίνας 2300 mm)

Καμπίνα Μ CompactSpace Καμπίνα Μ CompactSpace

Καμπίνα οδηγού Μ ClassicSpaceΚαμπίνα οδηγού Μ ClassicSpace

1) Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace Low Roof.

Τεχνικά χαρακτηριστικά | Το νέο Arocs 61

18
85

  

18
2

14
60

 

26
17

0 

60
0

104

13°
28°

42
5

1500

37
0

37
0

40
0

50200

+ 1
20 + 60

51
1 500

16
00

 

17
50

 

2000

20
20

  

23
00

64
0

64
0

15
37

  
60

0

104

13°
28°

42
5

12
15

  
18

2

17
0 

 
26

1500

37
0

37
0

40
0

50200
+ 1

20 + 60

51
1 500

2000

14
00

 

14
86

  

20
20

  

23
00

64
0

64
0



Καμπίνα L 
(πλάτος καμπίνας 2300 mm)

Καμπίνα L StreamSpace Καμπίνα L StreamSpace

Καμπίνα L StreamSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2300 mm
Εξωτερικό μήκος: 2300 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1840 mm

Εκδόσεις τούνελ κινητήρα
Τούνελ κινητήρα: 170 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1785 mm

Τούνελ κινητήρα: 320 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1635 mm
Εσωτερικό ύψος στο επίπεδο δάπεδο: 1970 mm

Καμπίνα L ClassicSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2300 mm
Εξωτερικό μήκος: 2300 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1590 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1490 mm1)

Εκδόσεις τούνελ κινητήρα
Τούνελ κινητήρα: 170 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1460 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1360 mm1)

Τούνελ κινητήρα: 320 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1310 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1210 mm1)

Εσωτερικό ύψος στο επίπεδο δάπεδο: 1640 mm
Εσωτερικό ύψος στο επίπεδο δάπεδο: 1540 mm1)

Καμπίνα L ClassicSpaceΚαμπίνα L ClassicSpace

1) Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace Low Roof.
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Καμπίνα L BigSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2500 mm
Εξωτερικό μήκος: 2300 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά  
από τα καθίσματα: 1910 mm
Εσωτερικό ύψος στο επίπεδο δάπεδο: 1990 mm

Καμπίνα L 
(πλάτος καμπίνας 2500 mm)

Καμπίνα L StreamSpaceΚαμπίνα L StreamSpace

Καμπίνα L BigSpace Καμπίνα L BigSpace

Καμπίνα L StreamSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2500 mm
Εξωτερικό μήκος: 2300 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά  
από τα καθίσματα: 1830 mm
Εσωτερικό ύψος στο επίπεδο δάπεδο: 1970 mm
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Βάρος σε τόνους (t) 7,49 7,99 9,5 10,5 11,99 13,5

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Ανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη

Κινητήρες

OM 934

115 kW (156 hp) • • • • • –

130 kW (177 hp) x x x x x •

155 kW (211 hp) x x x x x x

170 kW (231 hp) x x x x x x

OM 936

175 kW (238 hp) – x x x x x

200 kW (272 hp) – – – – x x

220 kW (299 hp) – – – – x x

Μεταξόνιο

3020 mm • • • • – –

3260 mm – – – – • •

3320 mm x x x x – –

3560 mm – – – – x –

Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace • • • • • •

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη x x x x x x

Καμπίνα L ClassicSpace – – – – – –

Καμπίνα L BigSpace – – – – – –

Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το Atego.
Ανατρεπόμενο όχημα και καρότσα Atego – Επισκόπηση Τύπων.
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 • βασικός εξοπλισμός   x διατίθεται προαιρετικά   – δεν διατίθεται

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

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

Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη

– – – – – – –

• • • – • • •

x x x • x x x

x x x x x x x

x x x x 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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Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη

Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm
Εξωτερικό μήκος: 1830 mm
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από  
τα καθίσματα: 1510 mm

Καμπίνα S ClassicSpace Καμπίνα S ClassicSpace

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη

Καμπίνα S (4x2)

Καμπίνα S ClassicSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm
Εξωτερικό μήκος: 1650 mm
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά  
από τα καθίσματα: 1510 mm
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Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Το Atego – Εκδόσεις καμπίνων.
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Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη

Εξωτερικό πλάτος: 2500 mm
Εξωτερικό μήκος: 1830 mm
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από  
τα καθίσματα: 1510 mm

Καμπίνα S ClassicSpace Καμπίνα S ClassicSpace

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη

Καμπίνα S (4x4)

Καμπίνα S ClassicSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2500 mm
Εξωτερικό μήκος: 1650 mm
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από  
τα καθίσματα: 1510 mm
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Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο Arocs.
Επιδόσεις κινητήρων.
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OM 473 OM 936
R6  κυβισμός 15,6 l R6  κυβισμός 7,7 l

 
Ισχύς

380 kW  
(517 hp)

425 kW  
(578 hp)

460 kW  
(625 hp)

175 kW 
(238 hp)

200 kW 
(272 hp)

220 kW 
(299 hp)

235 kW 
(320 hp)

260 kW 
(354 hp)

Αριθμός κυλίνδρων 6 6 6 6 6 6 6 6

Κυβισμός (l) 15,6 15,6 15,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Ονομαστικός αριθμός στροφών (σ.α.λ.) 1600 1600 1600 1800 1800 1800 1800 1800

Μέγ. ροπή στρέψης (Nm) 2600 2800 3000 1000 1100 1200 1300 1400

Αριθμός στροφών με μέγ. ροπή στρέψης (σ.α.λ.) 1100 1100 1100 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600

Ισχύς μηχανόφρενου, standard (kW) 3501) 3501) 3501) 2352) 2352) 2352) 2352) 2352)

Ισχύς μηχανόφρενου, High Performance (kW) 4801) 4801) 4801) 2802) 2802) 2802) 2802) 2802)

OM 471, 2ης γενιάς OM 470, 2ης γενιάς
R6  κυβισμός 12,8 l R6  κυβισμός 10,7 l

 
Ισχύς

310 kW 
(421 hp)

330 kW 
(449 hp)

350 kW 
(476 hp)

375 kW 
(510 hp)

390 kW 
(530 hp)

240 kW 
(326 hp)

265 kW 
(360 hp)

290 kW 
(394 hp)

315 kW 
(428 hp)

335 kW 
(455 hp)

Αριθμός κυλίνδρων 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Κυβισμός (l) 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Ονομαστικός αριθμός στροφών (σ.α.λ.) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Μέγ. ροπή στρέψης (Nm) 2100 2200 2300 2500 2600 1700 1800 1900 2100 2200

Αριθμός στροφών με μέγ. ροπή στρέψης (σ.α.λ.) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Ισχύς μηχανόφρενου, standard (kW) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701)

Ισχύς μηχανόφρενου, High Performance (kW) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251)



Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το Atego.
Επιδόσεις κινητήρων.

1) Με μέγ. επιτρεπόμενο αριθμό στροφών πέδησης (2300 σ.α.λ.).
2) Με μέγ. επιτρεπόμενο αριθμό στροφών πέδησης (3000 σ.α.λ.).
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OM 934 OM 936
R4  κυβισμός 5,1 l R6  κυβισμός 7,7 l

 
Ισχύς

115 kW  
(156 hp)

130 kW  
(177 hp)

155 kW  
(211 hp)

170 kW  
(231 hp)

175 kW  
(238 hp)

200 kW  
(272 hp)

220 kW  
(299 hp)

Αριθμός κυλίνδρων 4 4 4 4 6 6 6

Κυβισμός (l) 5,1 5,1 5,1 5,1 7,7 7,7 7,7

Ονομαστικός αριθμός στροφών (σ.α.λ.) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Μέγ. ροπή στρέψης (Nm) 650 750 850 900 1000 1100 1200

Αριθμός στροφών με μέγ. ροπή στρέψης (σ.α.λ.) 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600

Ισχύς μηχανόφρενου, standard (kW) 1402) 1402) 1402) 1402) 2352) 2352) 2352)

Ισχύς μηχανόφρενου, High Performance (kW) 1702) 1702) 1702) 1702) 2802) 2802) 2802)



 

RoadStars. Το RoadStars είναι μια διαδραστική πλατφόρμα 
επικοινωνίας της Mercedes-Benz για οδηγούς, επιχειρηματίες 
και ενδιαφερόμενους πελάτες φορτηγών – μπορείτε κι εσείς 
να γίνετε μέλος της μεγάλης RoadStars Community. Οι εγγε-
γραμμένοι χρήστες λαμβάνουν τακτικά τις νεότερες πληρο-
φορίες και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν καλύτερα 
μεταξύ τους: για παράδειγμα, κάνοντας σχόλια, ανεβάζοντας 

φωτογραφίες, συνομιλώντας ή κοινοποιώντας αναρτήσεις. Ως 
μέλος μπορείτε να επωφελείστε από αποκλειστικές εκδηλώσεις, 
προσφορές και εμπειρίες που προσφέρει η Mercedes-Benz 
Trucks. Από smartphone, tablet, φορητό ή σταθερό υπολογιστή – 
αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και το RoadStars είναι 
παντού και πάντα μαζί σας. Εγγραφείτε τώρα – και γίνετε γνή-
σιος RoadStar: www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars: για εκείνους που  
ο δρόμος είναι το σπίτι τους.
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Σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 30.08.2019. Μετά την ημερομηνία αυτή είναι δυνατόν να επέλθουν 
 διαφοροποιήσεις στο προϊόν. O κατασκευαστής διατηρεί τo δικαίωμα για αλλαγές κατά τη διάρκεια τoυ χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο σχήμα, για χρωματικές 
αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, 
 λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του 
αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες και τα κείμενα μπορεί να περιέχουν 
αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το έντυπο αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
τύπους και παροχές, οι οποίες δεν προσφέρονται σε ορισμένες χώρες. Το έντυπο αυτό θα έχει διεθνή χρήση. Οι νομικές, νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και 
οι επιπτώσεις τους ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις διατάξεις που ισχύουν σε άλλες χώρες, καθώς και τις επιπτώσεις τους και τις τελευταίες εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν 
Εξουσιοδοτημένο Διανομέα Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz-trucks.com
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