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Ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις.  
Η Mercedes-Benz στις διανομές.
Με το Atego είστε απόλυτα προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις στις ελαφρές διανομές. Με τη μεγάλη αποδοτικότητα και  
αξιοπιστία του, καθώς και με την πολυμορφικότητά του προσφέρει την ιδανική διαμόρφωση οχήματος πρακτικά για κάθε  
χρήση και κάθε κλάδο.

Πολυμορφικότητα. 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 στις διανομές σαφώς ευκολότερη. 

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση, το Atego διατίθεται με 
τέσσερις καμπίνες οδηγού και τρεις διαφορετικές εκδόσεις 
κόκπιτ. Όλες οι καμπίνες οδηγού διακρίνονται για τη μελετημένη 
εργονομία, την ιδιαίτερη άνεση, καθώς και μια σειρά από 
πρακτικά στοιχεία εξοπλισμού που επιτρέπουν εύκολο χειρισμό 
και αποδοτική εργασία.  

Πολυμορφικό, όμως, είναι και το σύστημα κίνησης του Atego: 
για παράδειγμα, με τους οικονομικούς, πανίσχυρους 4κύλιν
δρους και 6κύλινδρους εν σειρά κινητήρες, το αυτόματο κιβώ
τιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 και το προαιρετικό  
μη αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων. Συν τοις άλλοις, 
προσφέρονται διάφοροι συνδυασμοί κιβωτίων ταχυτήτων και 

αξόνων. Και ασφαλώς, η αίσθηση ασφάλειας και υπεροχής 
στο δρόμο, χάρη στην οποία μπορείτε να αντιμετωπίζετε με 
ευκολία ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις και διαδικα
σίες ελιγμών. 

Επιπλέον, καθώς οι απαιτήσεις από την εργασία με το όχημα 
στις διανομές είναι πολύ διαφορετικές, το Atego ικανοποιεί 
κάθε επιθυμία τοποθέτησης υπερκατασκευής. Αρχικά, με τη 
σχεδίαση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού του συστήματος, 
αλλά και με διάφορες λύσεις προεγκατάστασης που διατίθε
νται από το εργοστάσιο.

Εν ολίγοις: χάρη στην πολυμορφικότητα του Atego, είστε  
απόλυτα προετοιμασμένοι για την καθημερινή χρήση στις ελα
φρές διανομές. Σήμερα και στο μέλλον.

1) Διαθεσιμότητα ανάλογα με το βάρος σε τόνους και τον κινητήρα. Χαμηλό ύψος επιβίβασης. Η ιδιαίτερη χρηστικότητα του Atego αποδεικνύεται 
κατ’ αρχήν από το χαμηλό ύψος επιβίβασης: ένα ή δύο σκαλοπάτια1), οι πόρτες  
με μεγάλη γωνία ανοίγματος, καθώς και οι χειρολαβές επιβίβασης και στις δύο 
πλευρές φροντίζουν για εύκολη, ασφαλή και άνετη επιβίβαση.
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Όπως κι εσείς, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.  
Οι καμπίνες οδηγού του Atego.
Από την πρώτη ματιά αλλά και μετά από προσεκτική παρατήρηση – οι τέσσερις καμπίνες οδηγού του Atego είναι απόλυτα  
σύμφωνες με τις απαιτήσεις των ελαφρών διανομών: τρεις εκδόσεις κόκπιτ, μοναδική εργονομία, ιδιαίτερη οδηγική άνεση και 
άνεση εργασίας και πολλές πρακτικές λεπτομέρειες.

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace. Με την προσφορά χώρου 
και την κουκέτα άνεσης, η προαιρετική καμπίνα οδηγού (τούνελ 
κινητήρα 320 mm) προσφέρει μεγάλη άνεση και ελευθερία 
κινήσεων, ακόμα και για δρομολόγια με διανυκτέρευση. Η μεγά
λη προσφορά χώρου διευκολύνει την εργασία και με την κάτω 
κουκέτα άνεσης κάνει πιο ευχάριστους τους χρόνους ανάπαυ
σης. Για τάξη φροντίζουν οι πολυάριθμες αποθηκευτικές 
θήκες και αποθηκευτικοί χώροι. 

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace, επιμηκυμένη. Η καμπίνα 
(τούνελ κινητήρα 320 mm) προσφέρει έναν αναπαυτικό χώρο 
εργασίας σε συνδυασμό με τέλεια οπτική και συμπαγείς εξω
τερικές διαστάσεις. Πρόσθετο χώρο δημιουργεί το πίσω τοί
χωμα της καμπίνας, το οποίο έχει μετακινηθεί κατά 180 mm 
προς τα πίσω.

Καμπίνα S ClassicSpace. Με τις διαστάσεις της, η καμπίνα 
S ClassicSpace (τούνελ κινητήρα 320 mm) συνδυάζει έναν 
αναπαυτικό χώρο εργασίας με τέλεια οπτική και μέγιστο μήκος 
υπερκατασκευής.

Καμπίνα οδηγού L BigSpace. Λόγω του εσωτερικού ύψους1) της που φτάνει τα 1910 mm, η προαιρετική καμπίνα (τούνελ κινητήρα 320 mm) προσφέρει μεγάλη άνεση 
και ελευθερία κινήσεων, ακόμα και για δρομολόγια με διανυκτέρευση.
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Classic Cockpit. Αυτή η έκδοση κόκπιτ με τις πολυάριθμες αποθηκευτικές θήκες είναι ιδανική για χρήση στις διανομές. Τα πάντα είναι εργονομικά τοποθετημένα κοντά 
στον οδηγό. Οι μαλακές επιφάνειες δημιουργούν πολυτελή ατμόσφαιρα.

Εκδόσεις κόκπιτ. Μέγιστη χρηστικότητα – γι’ αυτήν φροντίζουν 
στο Atego οι διαφορετικές εκδόσεις κόκπιτ. Και οι τρεις δια
κρίνονται για την εργονομική διάταξη όλων των χειριστηρίων και 
τις πρακτικές αποθηκευτικές θήκες.

Standard-Cockpit. Από την ποτηροθήκη κοντά στον οδηγό 
μέχρι την πρίζα: στο standard κόκπιτ2) τα πάντα έχουν σχε
διαστεί έτσι ώστε να κάνουν πιο ευχάριστη και πιο εύκολη την 
εργασία του οδηγού στις διανομές. 

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.

Η άνεση αναλυτικά. Το Atego σας προσφέρει διάφορες 
πρακτικές λειτουργίες που βελτιώνουν την άνεση. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, το άνετο άναμμα των  
φλας με ελαφρύ πάτημα, ένα προειδοποιητικό σήμα για το 
φρένο στάθμευσης και τα φώτα, ο χειρισμός του Tempomat 
μέσω των πλήκτρων του τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών και  
ο φωτισμός FollowmeHome. Εν συντομία: λειτουργίες που  
διευκολύνουν τον καθημερινό χειρισμό.

1) Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα.
2) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με μεσαίο κάθισμα. 
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Θέση εργασίας του Atego. Ξεκούραστη και συγκεντρωμένη 
εργασία – η θέση εργασίας του Atego εντυπωσιάζει με την 
πρώτη ματιά. Από τα αναπαυτικά καθίσματα, το τιμόνι πολλαπλών 
λειτουργιών και τον υπολογιστή οχήματος με ενσωματωμένο 
έλεγχο πριν την αναχώρηση, μέχρι την εργονομική διάταξη όλων 
των αποθηκευτικών θηκών και χειριστηρίων.

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων 10,4 cm. Με πολλές  
λειτουργίες και ενδείξεις, ο υπολογιστής οχήματος προβάλλει 
γρήγορα, αναλυτικά και με ευκρίνεια όλες τις βασικές  
πληροφορίες.

Συστήματα ραδιοφώνου. Για απολαυστική ψυχαγωγία, το Atego μπορεί να  
εξοπλιστεί προαιρετικά με ράδιοCD3), ράδιοCD με σύνδεση Bluetooth® ή ράδιοCD 
Bluetooth® άνεσης. Όλα διαθέτουν θύρα USB και Auxin.

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων 12,7 cm με λειτουργία βίντεο1). Για κορυφαία 
άνεση και ακόμα περισσότερη ασφάλεια, αυτή η έκδοση οργάνου πολλαπλών  
ενδείξεων έχει προετοιμαστεί για τη χρήση κάμερας οπισθοπορείας2). Έτσι, μπορεί 
να προβάλλεται σε αυτήν η περιοχή πίσω από το όχημα.

Mercedes PowerShift 3. Αισθητή δυναμική, εύκολος χειρι
σμός και χαμηλή κατανάλωση: το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
προσφέρει ακριβή επιλογή σχέσης, σύντομους χρόνους  
αλλαγής ταχυτήτων, ιδιαίτερη οδηγική άνεση και πολύ μεγάλη 
οικονομία.

Χειροκίνητος μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων. Εκτός από 
το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διατίθεται προαιρετικά και ένα 
μη αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων με πνευματική υπο
βοήθηση ισχύος αλλαγής σχέσεων. Αυτό προσφέρει, μεταξύ 
άλλων, εξαιρετική εργονομία και αλλαγή ταχυτήτων υψηλής 
ακρίβειας σε συνδυασμό με μειωμένες δυνάμεις αλλαγής.

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, 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.
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Αναρτώμενο κάθισμα ανέσεων. Το κάθισμα με αερανάρτηση, το οποίο διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός, ρυθμίζεται εξατομικευμένα, προσφέροντας πολύ καλές 
εργονομικές συνθήκες και ιδιαίτερη άνεση. Σε αυτήν συμβάλλει επιπλέον η ενσωματωμένη θέρμανση καθίσματος.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Η κάμερα οπισθοπορείας είναι διαθέσιμη στη σειρά αξεσουάρ της MercedesBenz. 
3) Βασικός εξοπλισμός για καμπίνα οδηγού L.

Καθίσματα. Όλα τα καθίσματα προσφέρουν εντυπωσιακή 
άνεση. Τα χειριστήρια είναι διαισθητικά διατεταγμένα, οι 
έδρες των καθισμάτων ιδιαίτερα φαρδιές και η περιοχή ρύθ
μισης πολύ μεγάλη: έως 200 mm κατά μήκος και έως  
100 mm καθ’ ύψος. 

Αναρτώμενο κάθισμα οδηγού, standard. Το κάθισμα με 
αερανάρτηση προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης, πολλές  
δυνατότητες ρύθμισης και διαθέτει κάλυμμα από στρωτό  
ύφασμα.

Αναρτώμενο κάθισμα με κλιματισμό. Το προαιρετικό αναρ
τώμενο κάθισμα οδηγού με αερανάρτηση και κλιματισμό  
φροντίζει για ευχάριστο κλίμα και υψηλά επίπεδα άνεσης. Σε 
αυτά συμβάλλουν επίσης τα ενσωματωμένα υποβραχιόνια, 
αλλά και η θέρμανση καθίσματος.

Σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Το Atego διαθέτει  
σύστημα θέρμανσης και αερισμού υψηλής απόδοσης με έλεγχο 
αέρα, που, μεταξύ άλλων, αποκρίνεται άμεσα στις εντολές  
του χρήστη. Προαιρετικά διατίθεται ένα πρόσθετο σύστημα 
θέρμανσης θερμού αέρα.
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Αποθηκευτικές θήκες και αποθηκευτικοί χώροι. Ο σχε
διασμός των αποθηκευτικών θηκών ικανοποιεί όλες τις απαιτή
σεις, διευκολύνει την τακτοποίηση και φροντίζει για καλύτερη 
οπτική και αυξημένη αποδοτικότητα στην καμπίνα οδηγού. Από 
τη μεγάλη θήκη στο στηθαίο μέχρι τις θήκες στο κόκπιτ, στο 
τούνελ κινητήρα και την επένδυση πόρτας – τα πάντα είναι σχε
διασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
Προαιρετικά διατίθεται για το τούνελ κινητήρα η χαμηλή θήκη 
με δύο ποτηροθήκες και υποδοχή για σταχτοδοχείο, η υπε
ρυψωμένη θήκη για αντικείμενα καθημερινής χρήσης και ένα 
ψυγειάκι, στο οποίο μπορούν να φυλάσσονται ξεχωριστά 
φιάλες και τρόφιμα. Το δίχτυ στο πίσω τοίχωμα, που διατίθεται 
προαιρετικά για τις καμπίνες οδηγού S και M, αυξάνει ακόμα 
περισσότερο τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο.

Αποθηκευτικοί χώροι καμπίνας L ClassicSpace. Εκτός 
από τις θήκες στο κόκπιτ, στις πόρτες και το τούνελ κινητήρα, 
πρόσθετες αποθηκευτικές δυνατότητες στην καμπίνα οδηγού  
L ClassicSpace προσφέρουν, για παράδειγμα, οι αποθηκευτικοί 
χώροι πάνω από το παρμπρίζ και κάτω από την κουκέτα. 

Αποθηκευτική θήκη πάνω από το παρμπρίζ, διπλή. Οι δύο 
θήκες είναι τοποθετημένες πάνω από το παρμπρίζ, σε σημείο 
εύκολης πρόσβασης για τον οδηγό και το συνοδηγό. Σε συν
δυασμό με το προαιρετικό Fleetboard, η θήκη που βρίσκεται 
κοντά στον οδηγό είναι κατειλημμένη.

Αποθηκευτικοί χώροι BigSpace. Οι τρεις μεγάλες θήκες αποθήκευσης πάνω από το μπροστινό παρμπρίζ στην καμπίνα οδηγού L BigSpace, εκ των οποίων μία διαθέτει 
αναδιπλούμενο καπάκι, προσφέρουν άφθονο αποθηκευτικό χώρο. Η μικρότερη, ανοιχτή θήκη που βρίσκεται από κάτω συμπληρώνει την προσφορά αποθηκευτικών χώρων, 
επιτρέποντας καλύτερη τακτοποίηση.
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Κάτω κρεβάτι, καμπίνα οδηγού L. Για απόλυτη ηρεμία και μέγιστη άνεση ύπνου φροντίζει σε όλες τις καμπίνες οδηγού L το κάτω κρεβάτι πλάτους 680 mm και  
μήκους 2095 mm.

Ηρεμία και άνεση ύπνου. Ανάλογα με την καμπίνα οδηγού, 
το Atego διατίθεται με διάφορα, αναπαυτικά κρεβάτια. Εκτός 
από το κάτω κρεβάτι που περιλαμβάνεται στον εργοστασιακό 
εξοπλισμό όλων των καμπίνων οδηγού L, διατίθεται προαι
ρετικά για την καμπίνα οδηγού L BigSpace το επάνω κρεβάτι 
άνεσης με πλάτος 685 mm, μήκος 1865 mm και στρώμα  
7 ζωνών υψηλής ποιότητας από αφρώδες υλικό ψυχρής επε
ξεργασίας. Στην επιμηκυμένη καμπίνα οδηγού S, φροντίζει 
για ηρεμία και άνεση ύπνου το προαιρετικό κάτω κρεβάτι πλά
τους 610 mm. Επιπλέον, ο προαιρετικός, ευέλικτος συνδυ
ασμός καθίσματοςκουκέτας μετατρέπεται κατ’ επιλογή σε 
κρεβάτι ή κάθισμα έως και για τέσσερα άτομα. 

Στρώματα. Το υψηλής ποιότητας στρώμα άνεσης 7 ζωνών 
από αφρώδες υλικό ψυχρής επεξεργασίας προσφέρει ξεκού
ραστο ύπνο. Αυτό το ενιαίο στρώμα πάχους 110 mm με σύστημα 
ελατηρίων υποστηρίζει ξεχωριστά τα μέρη του σώματος προ
σφέροντας ταυτόχρονα αποτελεσματικό αερισμό από κάτω.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

•  Τέσσερις καμπίνες και τρεις εκδόσεις κόκπιτ για  
μέγιστη χρηστικότητα

•  Εργονομικά σχεδιασμένη θέση εργασίας με ευανά-
γνωστο όργανο πολλαπλών ενδείξεων και τιμόνι  
πολλαπλών λειτουργιών

•  Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3, 
μη αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων προαιρετικά 

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

•  Σύστημα θέρμανσης και αερισμού με έλεγχο αέρα,  
σύστημα κλιματισμού και πρόσθετο σύστημα θέρμανσης 
θερμού αέρα προαιρετικά

•  Μεγάλη προσφορά σε αποθηκευτικές θήκες και  
αποθηκευτικούς χώρους

•  Διάφορα ραδιόφωνα, καθώς και διεπαφή πολυμέσων 
προαιρετικά

•  Αναπαυτικά κρεβάτια στην καμπίνα L ClassicSpace 
και BigSpace
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Τεχνολογία κινητήρων και καυσαερίων. Πανίσχυροι, αξιό
πιστοι, οικονομικοί – οι κινητήρες Euro VI του Atego διακρίνο
νται 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 μέγι
στη ροπή στρέψης που φτάνει μέχρι και τα 900 Nm. Οι 6κύλιν
δροι εν σειρά κινητήρες αποδίδουν έως και 220 kW (299 hp) 
και έως 1200 Nm μέγιστης ροπής στρέψης.

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

Πρόγραμμα οδήγησης power. Το πρόγραμμα οδήγησης 
υποστηρίζει έναν ευέλικτο τρόπο οδήγησης σε ανώμαλα εδάφη. 
Στην κυκλοφορία βαρέων οχημάτων ή στις διανομές, τα προ
γράμματα οδήγησης έχουν αποτελέσματα όσον αφορά τη συμπε
ριφορά οδήγησης, τη δυναμική σε δύσκολη εκκίνηση, την  
επιλογή σημείου αλλαγής ταχυτήτων και τη δυναμική αλλαγής 
ταχυτήτων στην εκάστοτε κατάσταση.

Πρόσθετες λειτουργίες. Στο Mercedes PowerShift 3,  
πρόσθετες λειτουργίες, όπως η άμεση αλλαγή από την 1η 
ταχύτητα στην ταχύτητα R και η γρήγορη σχέση οπισθοπο
ρείας1), διευκολύνουν τους ελιγμούς. Άνετη εκκίνηση εξασφα
λίζει η λειτουργία ερπυσμού.

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 300 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.

Mercedes PowerShift 3. Αισθητή δυναμική, εύκολος χειρι
σμός και χαμηλή κατανάλωση: το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 
προσφέρει ακριβή επιλογή σχέσης, σύντομους χρόνους  
αλλαγής ταχυτήτων, ιδιαίτερη οδηγική άνεση και πολύ μεγάλη 
οικονομία.

Πρόγραμμα οδήγησης economy. Το πρόγραμμα οδήγησης 
ενεργοποιείται στοχευμένα και υποστηρίζει έναν ιδιαίτερα  
οικονομικό τρόπο οδήγησης. Αυτή είναι μία λειτουργική προ
σθήκη στον τρόπο λειτουργίας οδήγησης «standard».

Μοναδικός συνδυασμός ισχύος και αποδοτικότητας. 
Υψηλής απόδοσης 4κύλινδροι και 6κύλινδροι κινητήρες που αποδίδουν στο μέγιστο και καταναλώνουν ελάχιστα – επιπλέον,  
με το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 διευκολύνεται η οδήγηση σε δύσκολες συνθήκες.
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Προγράμματα οδήγησης του Atego. Το Atego διατίθεται με τα δύο προγράμματα οδήγησης «economy» ή «power», από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ένα κατά την 
αγορά. Διάφοροι τρόποι λειτουργίας αυξάνουν την οδηγική άνεση και την αποδοτικότητα.

1) Δύο σχέσεις οπισθοπορείας στο κιβώτιο 8 σχέσεων.
2) Δυνατή μέγιστη ταχύτητα Vmax 89,8 km/h με το πεντάλ γκαζιού.

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

•  Διάφορα κιβώτια 6, 8 ή 9 σχέσεων για χρηστικές  
διαμορφώσεις στο σύστημα κίνησης

•  Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes 
PowerShift 3 με τα προγράμματα οδήγησης «economy» 
ή «power» καθώς και ειδικούς τρόπους λειτουργίας 
οδήγησης και πρόσθετες λειτουργίες
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Σας προσφέρει ό,τι χρειάζεστε για το δρόμο: τα πάντα.
Από το Atego έχετε κάποιες προσδοκίες: όπως, για παράδειγμα, η αποδοτική εργασία με το όχημα, η ιδιαίτερα καλή οδική  
συμπεριφορά και πολλές δυνατότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής. Δηλαδή, ουσιαστικά όλα όσα χρειάζεστε. Και όσα μετά 
την πρώτη διαδρομή δεν θα θέλετε να αποχωριστείτε.

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.

Οδηγική άνεση. Το Atego είναι κυρίαρχο στο δρόμο. Γεγονός 
που οφείλει κυρίως στην υποδειγματική συνεργασία μεταξύ 
της υποβοήθησης ελέγχου ευστάθειας, της έδρασης καμπίνας, 
του συστήματος διεύθυνσης, της οδήγησης πίσω άξονα και 
της ανάρτησης.

Εκδόσεις αναρτήσεων. Το Atego είναι εξοπλισμένο με  
παραβολικά ελατήρια βελτιστοποιημένου βάρους από ένα ή 
πολλαπλά φύλλα σούστας. Για ακόμα περισσότερη οδηγική 
άνεση, διατίθεται και με χαλύβδινη ανάρτηση και αερανάρτηση. 
Επιπλέον, το Atego από 12 t μπορεί να εξοπλιστεί προαιρε
τικά και με πλήρη αερανάρτηση.

Ενισχυμένη πίσω έδραση καμπίνας. Η προαιρετική έδραση 
καμπίνας με ενισχυμένα, πίσω σπειροειδή ελατήρια υποστη
ρίζει την άνεση ανάρτησης σε καμπίνες οδηγού με χαλύβδινη 
ανάρτηση, εάν η καμπίνα, για παράδειγμα, είναι εξοπλισμένη 
με συνδυασμό καθίσματοςκουκέτας.
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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 άξο
να1), το οποίο αποτρέπει την υποστροφή κατά το ρολάρισμα.

Αντιστρεπτική ράβδος πίσω άξονα. Η στιβαρή αντιστρεπτική 
ράβδος μειώνει τις στρέψεις του οχήματος βελτιώνοντας την 
ασφάλεια και την άνεση. Είναι τοποθετημένη στον πίσω άξονα 
κάτω από το πλαίσιο.

Μπροστινός άξονας με αερανάρτηση. Ο μπροστινός άξονας 
με αερανάρτηση, ο οποίος διατίθεται προαιρετικά για το Atego 
από 12 t, βελτιώνει την οδηγική άνεση, με αυτόματη προσαρ

Παραμετροποιήσιμη ειδική ηλεκτρονική μονάδα. Η προαιρετική παραμετροποι
ήσιμη ειδική ηλεκτρονική μονάδα (PSM) προσφέρει βέλτιστη επεξεργασία και 
απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στο όχημα και την υπερκατασκευή.

1) Για Atego με αερανάρτηση έως 10,5 t και 12 t με χαμηλό πλαίσιο, καθώς και για 
όλα τα Atego με χαλύβδινη ανάρτηση. 

μογή του ύψους του οχήματος σε περίπτωση ανομοιόμορφης 
φόρτωσης. Επίσης, προσαρμόζει το ύψος της ράμπας κατά τη 
φόρτωση.

Εύκολη τοποθέτηση υπερκατασκευής. Για πολλές δυνα
τότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής, διατίθεται, για παρά
δειγμα, η παραμετροποιήσιμη ειδική ηλεκτρονική μονάδα, η 
οποία απλουστεύει σημαντικά τις δυνατότητες σύνδεσης, την 
ενσωμάτωση και το χειρισμό της υπερκατασκευής. Επιπλέον, 
μια πληθώρα μέτρων συμβάλλει στην υψηλή διαθεσιμότητα 
του Atego – από τη βελτιστοποιημένη διάταξη όλων των εξαρ
τημάτων στο πλαίσιο μέχρι τις πολυάριθμες εργοστασιακές 
προεγκαταστάσεις.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

•  Υψηλή άνεση οδήγησης, πολλές δυνατότητες  
τοποθέτησης υπερκατασκευής

•  Υποβοήθηση ελέγχου ευστάθειας

•  Έδραση καμπίνας 4 σημείων

•  Μικρή υποστροφή κατά το ρολάρισμα χάρη στο  
βελτιστοποιημένο σύστημα οδήγησης πίσω άξονα1)

•  Άμεσο, ευαίσθητο σύστημα διεύθυνσης για υψηλή  
διευθυντική ακρίβεια και λιγότερους διορθωτικούς  
χειρισμούς

•  Εκδόσεις συστημάτων ανάρτησης προσαρμοσμένες 
στη χρήση για υψηλά επίπεδα οδηγικής άνεσης και 
ασφαλή μεταφορά του φορτίου

•  Πολλές δυνατότητες σύνδεσης και ενσωμάτωσης  
υπερκατασκευής

•  Συμφέρουσες λύσεις εργοστασιακής προεγκατάστασης
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 Χαμηλό συνολικό κόστος
+ Υψηλό επίπεδο ασφάλειας
+ Μέγιστη χρήση οχήματος

  Το RoadEfficiency είναι 
το άθροισμα επιμέρους 
στοιχείων.

RoadEfficiency. Στο παρελθόν σας είχαμε υποσχεθεί χαμηλό 
συνολικό κόστος – και τηρήσαμε αυτήν την υπόσχεσή μας:  
η επένδυση σε ένα φορτηγό MercedesBenz αξίζει π.χ. λόγω 
του χαμηλού κόστους κατανάλωσης καυσίμου, του χαμηλού 
κόστους επισκευής και συντήρησης και, ασφαλώς, λόγω της 
υψηλής υπολειμματικής αξίας. Τώρα σας υποσχόμαστε ακό
μα μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Γι’ αυτήν φροντίζουν, εκτός από 
το ιδιαίτερα χαμηλό συνολικό κόστος και τη μεγάλη αξιοπι
στία, 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 καθη
μερινά με μεγάλη οικονομία στα καύσιμα. Αλλά και με κάθε 
χρήση του στις διανομές, χάρη στην πολυμορφικότητά του,  
το χαμηλό κόστος επισκευής και συντήρησης, καθώς και τα 
μεγάλα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων.

Υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Αυτός είναι ο δεύτερος πυλώνας 
του RoadEfficiency και ένα χαρακτηριστικό των φορτηγών 
μας το οποίο συμβάλλει στα υψηλά επίπεδα ασφάλειας που 
απολαμβάνετε σε κάθε διαδρομή με το Atego. Ξεκινά από  

την κατασκευή των καμπίνων οδηγού και συνεχίζεται με το 
εργοστασιακό ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης. Επιπλέον, με 
στοιχεία εξοπλισμού και συστήματα υποβοήθησης, που ξεκου
ράζουν αισθητά τον οδηγό και προσφέρουν ακόμα περισ
σότερη ασφάλεια. 

Μέγιστη χρήση οχήματος. Ο τρίτος πυλώνας  
του RoadEfficiency περιλαμβάνει την καινοτομία service 
MercedesBenz Uptime και άλλα πρωτοποριακά πλεονε
κτήματα. Αυτά περιλαμβάνουν, εκτός από τον απλούστερο 
χειρισμό και την ευκολότερη εργασία, την έξυπνη δικτύωση 
οδηγού, οχήματος και διαδικασιών logistics, χάρη στην οποία 
μπορεί να αυξηθεί αισθητά η χρήση και αξιοποίηση του  
οχήματος. 

Αξιοπιστία. Με το Atego έχετε στη διάθεσή σας ένα φορτηγό 
διανομών, που τηρεί καθημερινά την υπόσχεση «Trucks you 
can trust». Για παράδειγμα, με την προσαρμοσμένη στη χρήση 
και στιβαρή τεχνολογία, καθώς και με την εμπειρία 110 χρό
νων και πλέον στην κατασκευή οχημάτων.

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.
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Θέλουμε να σας προσφέρουμε το καλύτερο.  
Και στον τομέα της κατανάλωσης.
Με το Atego έχετε στη διάθεσή σας οχήματα που χρησιμοποιούν το καύσιμο ιδιαίτερα αποδοτικά. Διότι όσο χαμηλότερη είναι  
η κατανάλωση καυσίμου τόσο χαμηλότερο είναι και το συνολικό κόστος.

Τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου. Όλοι οι κινητήρες 
Euro VI διακρίνονται για τη χαμηλή κατανάλωση. Για παράδειγ
μα, στους 4κύλινδρους και 6κύλινδρους εν σειρά κινητήρες 
του Atego, το σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης, με πίεση 
ψεκασμού έως 2400 bar, και το σύστημα επανακυκλοφορίας 
καυσαερίων με ψύξη μειώνουν την κατανάλωση, ενώ συγχρό
νως υποστηρίζουν την καύση με λιγότερα σωματίδια αιθάλης. 

Στη χαμηλή κατανάλωση συμβάλλουν επίσης οι προσαρμοσμέ
νες διαμορφώσεις συτήματος κίνησης ανάλογα με τη χρήση, 
το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3, καθώς 
και η μελετημένη αεροδυναμική και, παραδείγματος χάριν,  
το εργοστασιακό EcoSupport. 

Φάσμα επιδόσεων κινητήρων. Οι οικονομικοί κινητήρες 
Euro VI του Atego διατίθενται σε δύο κατηγορίες κυβισμού  
και επτά βαθμίδες ισχύος από 115 kW (156 hp) έως 
220 kW (299 hp).

Αποτελεσματική μετάδοση ισχύος. Για αποτελεσματική  
μετάδοση της ισχύος του κινητήρα στο δρόμο, διατίθενται για 
το Atego διάφορα κιβώτια 6, 8 και 9 σχέσεων, καθώς και 
υποειδείς άξονες με διαφορετικές σχέσεις μετάδοσης, που 
εξοικονομούν καύσιμο. Για υψηλή αποδοτικότητα φροντίζει 
επίσης το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 
του βασικού εξοπλισμού: με τη βελτιστοποιημένη στρατηγική 
αλλαγής ταχυτήτων και τα προσαρμοσμένα στη χρήση προγράμ

ματα οδήγησης, προσφέρει κυρίαρχη, προνοητική οδήγηση 
σε όλες τις συνθήκες.

Προγράμματα οδήγησης προσαρμοσμένα στη χρήση.  
Το Atego εξοπλίζεται από το εργοστάσιο με το πρόγραμμα 
οδήγησης economy. Αυτό περιλαμβάνει διάφορους τρόπους 
λειτουργίας οδήγησης, που εξασφαλίζουν ακριβή, εύκολο χειρι
σμό και οικονομία καυσίμου πρακτικά σε όλες τις συνθήκες. 
Προαιρετικά διατίθεται επίσης το πρόγραμμα οδήγησης power.

Χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση και αντίσταση κύλισης. 
Για να επιτευχθεί μικρότερη αντίσταση αέρα, η σχεδίαση του 
Atego βελτιστοποιήθηκε πλήρως. Από τον προφυλακτήρα και 
το γωνιακό πλαίσιο κάλυψης μέχρι την οροφή – όλα συμ
βάλλουν σε χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση και συνεπώς σε 
χαμηλή κατανάλωση. Στη μείωση της κατανάλωσης συμβάλ
λουν επίσης τα προαιρετικά αεροδυναμικά προσαρτήματα.
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Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

•  Οικονομικοί, αξιόπιστοι κινητήρες Euro VI σε δύο  
κατηγορίες κυβισμού και επτά βαθμίδες ισχύος από 
115 kW (156 hp) έως και 220 kW (299 hp) 

•  Σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης με πίεση ψεκασμού 
έως και 2400 bar

•  Δευτερεύοντες καταναλωτές μειωμένης κατανάλωσης

•  Εργοστασιακό αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes 
PowerShift 3 με προγράμματα οδήγησης βελτιστο-
ποιημένα για τη χρήση, καθώς και ειδικούς τρόπους 
λειτουργίας οδήγησης και πρόσθετες λειτουργίες

•  Αποτελεσματική μετάδοση ισχύος με διαμορφώσεις  
συστήματος μετάδοσης κίνησης για βέλτιστη κατανάλωση

•  Βελτιστοποιημένη αεροδυναμική
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Τεχνολογία  
καυσαερίων Euro VI.

Χάρη στο σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων με ψύξη παράγονται  
λιγότερα οξείδια αζώτου και σωματίδια κατά την καύση του καυσίμου. 

Το κλειστό φίλτρο σωματιδίων Diesel αποτρέπει σχεδόν πλήρως την αποβολή 
σωματιδίων. Το AdBlue® ψεκάζεται πλέον μέσω της βελτιστοποιημένης  
μονάδας δοσομέτρησης χωρίς αέρα στη ροή καυσαερίων.



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. Τη βάση αποτελεί  
ο υπολογιστής οχήματος Truck Data Center1), που διατίθεται 
προαιρετικά από το εργοστάσιο.

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. Βάσει αυτών των δεδομένων, βαθμολογείται η 
οδηγική συμπεριφορά του οδηγού. Έτσι, αξιολογείται αντικει
μενικά ο τρόπος οδήγησης και καθίσταται δυνατή η εκπαίδευση 
κάθε οδηγού ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Συνο
λικά με τα παραπάνω είναι δυνατό να εξασφαλίζεται έως 15 % 
εξοικονόμηση καυσίμου.

Fleetboard Portal. Εύκολος προγραμματισμός: σε μια εύκολη στο χειρισμό επιφάνεια web είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες από τις υπηρεσίες Fleetboard που 
χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, λαμβάνετε πρακτικές συμβουλές που διευκολύνουν την καθημερινότητά σας και θα σας βοηθούν να είστε πιο αποτελεσματικοί.

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.
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1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Ανεξάρτητα από το σύστημα τηλεματικής Fleetboard.

Eco-Support2). Το σύστημα υποστηρίζει τον οδηγό στην  
οικονομική οδήγηση με χαμηλή κατανάλωση. Με βάση τα 
αποτελέσματα από το Truck Data Center1) προσφέρει  
χρήσιμες συμβουλές, οι οποίες επιτρέπουν την περαιτέρω 
βελτίωση του τρόπου οδήγησης κάθε οδηγού και μειώ
νουν μακροπρόθεσμα την κατανάλωση καυσίμου και τη φθορά.

Fleetboard Driver. Η δωρεάν εφαρμογή 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. 

Eco Training. Τα προαιρετικά προγράμματα Eco Training της 
MercedesBenz 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
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Ένα φορτηγό Mercedes σας ανταμείβει,  
ακόμα και εάν τελικά το πουλήσετε.
Με τα φορτηγά μας έχετε στη διάθεσή σας ιδιαίτερα οικονομικά οχήματα. Για λίγα έξοδα φροντίζουν, όμως, και οι δελεαστικές 
προσφορές service της MercedesBenz, καθώς και η αναμενόμενη υψηλή υπολειμματική αξία κατά τη λήξη της διάρκειας χρήσης.
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Mercedes-Benz ServiceContracts. Από το απλό Συμβόλαιο 
Συντήρησης έως το πλήρες Συμβόλαιο Συντήρησης που καλύ
πτει αναλώσιμα υλικά, η MercedesBenz φροντίζει να μειώσει 
τα προγραμματισμένα μηνιαία έξοδα συντήρησης και προσφέ
ρει 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, 
προαιρετικό προϊόν service MercedesBenz Uptime1) 2), το οποίο 
συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της διαθεσιμότητας οχή
ματος και στο βέλτιστο προγραμματισμό των επισκέψεων στο 
συνεργείο.



Αποδοτικότητα | Χαμηλό συνολικό κόστος 23

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

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

• Προαιρετικά Mercedes ServiceCard για βέλτιστο  
κόστος καυσίμων και γρήγορη διεκπεραίωση από  
την υπηρεσία Service24h

• Προαιρετικά Mercedes-Benz ServiceContracts για  
εξασφάλιση κινητικότητας και ελάφρυνση από το  
διοικητικό φόρτο

Mercedes-Benz Complete. Με το προαιρετικό πλήρες Συμβό
λαιο Συντήρησης MercedesBenz Complete, απολαμβάνετε 
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, απολαμ
βάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της πλήρως αυτόματης τηλεδιά
γνωσης σε πραγματικό χρόνο με την υπηρεσία MercedesBenz 
Uptime1) 2), και όλα αυτά έναντι μιας ιδιαίτερα δελεαστικής μηνι
αίας δόσης. 

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.

Mercedes ServiceCard. Με την προαιρετική Mercedes 
ServiceCard μπορείτε να ανεφοδιάζετε το όχημα χωρίς μετρη
τά, βάσει ελκυστικών όρων, στα πάνω από 44000 πρατήρια 
diesel του δικτύου UTA σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, οι χρή
στες της Mercedes ServiceCard επωφελούνται από εξα
τομικευμένες συμβουλές για μείωση του κόστους καυσίμων 
ανάλογα με τη διαδρομή. Σε περίπτωση βλάβης, η Mercedes 
ServiceCard επιταχύνει ακόμα περισσότερο τη διεκπεραίωση 
από την υπηρεσία Service24h. Ασφαλώς, με την Mercedes 

ServiceCard έχετε επίσης τη δυνατότητα, να εξοφλείτε άνετα 
και με ασφάλεια, χωρίς μετρητά, τιμολόγια για εργασίες  
επισκευής, ανταλλακτικά και υπηρεσίες στα συνεργεία της 
MercedesBenz – σε όλη την Ευρώπη.

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 παρά
μετρος για κάθε επιχείρηση, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στην 
επένδυση στο επόμενο φορτηγό.

1) Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις υπηρεσίες Fleetboard.
2) Μόνο σε συνδυασμό με Truck Data Center.



Όποιος θέτει μέτρα σύγκρισης με τα οχήματά του  
το κάνει και με το service.
Αγορά; Μακροχρόνια μίσθωση; Ή απλώς ενοικίαση; Με προϊόντα μακροχρόνιας μίσθωσης και χρηματοδότησης προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες της επιχείρησής σας, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις για την αγορά οχήματος και τη διασφάλιση κινητικότητας 
σύμφωνες με τις απαιτήσεις σας, διατηρείτε πάντα το προβάδισμα.
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CharterWay Rental. Οι προσφορές ενοικίασης της CharterWay 
επιτρέπουν την ευέλικτη, βραχυπρόθεσμη αύξηση της μετα
φορικής ικανότητας του στόλου σας – χωρίς δέσμευση κεφα
λαίων και κίνδυνο. Για διάρκεια ενοικίασης πάνω από μία 
ημέρα, μπορείτε να επιλέξετε το φορτηγό που σας ταιριάζει 
από έναν μεγάλο στόλο οχημάτων ειδικά σχεδιασμένων για 
κάθε κλάδο. Η υπηρεσία CharterWay Rental συνδυάζει ευελιξία 
και μειωμένο διοικητικό φόρτο. Με εκ των προτέρων καθο
ρισμένα και προϋπολογισμένα έξοδα. Για διάρκεια ενοικία
σης πάνω από 24 μήνες, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης 
ενός οχήματος μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης CharterWay 
ServiceLeasing ή CharterWay. Μπορείτε να διαμορφώσετε  
το όχημα ενοικίασης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και 
προτιμήσεις σας και να το επιστρέψετε υπό δίκαιους όρους 
μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης. 
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Mercedes-Benz Financial Services. Με την MercedesBenz 
Financial Services, βρίσκεται στη διάθεσή σας ένας ικανός 
και αφοσιωμένος συνεργάτης που σας προσφέρει ελκυστικές 
λύσεις και προτάσεις χρηματοδότησης κι ασφάλισης.

Ευέλικτα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Με τις  
MercedesBenz Financial Services, μπορείτε, για παράδειγμα, 
με τη χρηματοδότηση Plus3 να συνδυάσετε τις συμφέρουσες 
μηνιαίες δόσεις ενός προγράμματος χρηματοδότησης με την 
ευελιξία της μακροχρόνιας μίσθωσης. Ή προσαρμόζετε το 
ύψος των δόσεων στην εποχικότητα της επιχειρηματικής σας 
δραστηριότητας με τη χρηματοδότηση εποχικών δόσεων.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Όλα τα Συμβόλαια Συντήρησης συνδυάζονται με τη  
μακροχρόνια μίσθωση για εξατομικευμένα προϊόντα 
ServiceLeasing

• Προϊόντα ενοικίασης CharterWay Rental για ευέλικτες 
λύσεις κινητικότητας χωρίς δέσμευση κεφαλαίων

•   Εύκολος έλεγχος προγραμματισμού/κόστους χάρη στις 
προκαθορισμένες δόσεις

•  Mercedes-Benz Financial Services για εξατομικευμένα 
προϊόντα μακροχρόνιας μίσθωσης και χρηματοδότησης

•  Ελκυστικές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα για οχήματα με 
συγκεκριμένο εξοπλισμό ασφάλειας

Πλεονέκτημα τιμής. Εάν εξοπλίσετε το φορτηγό σας με  
συγκεκριμένα συστήματα που αυξάνουν την οδηγική ασφάλεια, 
μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα δελεαστικό πλεονέκτημα  
τιμής. Για παράδειγμα, με μια χαμηλή τιμή πακέτου, ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντες όρους μακροχρόνιας μίσθωσης ή χρηματο
δότησης και έκπτωση στα ασφάλιστρα.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον Σύμβουλο Πωλήσεων της MercedesBenz  
Ελλάς καθώς ενδέχεται να μην ισχύουν όλες οι περιγραφόμενες υπηρεσίες  
στην ελληνική αγορά.



Η ασφάλεια είναι στο DNA μας.
Ασφαλής άφιξη στον προορισμό με την υποστήριξη καινοτόμων συστημάτων υποβοήθησης για αύξηση της οδηγικής ασφάλειας, 
τα οποία ξεκουράζουν ενεργά τον οδηγό, προστατεύουν το όχημα και το φορτίο και συμβάλλουν έτσι σε μεγαλύτερη οικονομία. 
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. Για κορυφαία ασφάλεια φροντίζουν, εκτός από το 
ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης με ABS, ASR, υποβοήθηση 
πέδησης και ασφάλεια κατά της κύλισης, η υποβοήθηση πέδη
σης έκτακτης ανάγκης Active Brake Assist, η υποβοήθηση 
ελέγχου ευστάθειας, η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και 
ο φωτισμός πορείας ημέρας. Επιπλέον, τον οδηγό υποστη
ρίζουν συστήματα όπως ο προαιρετικός αισθητήρας βροχής 
και φωτός και το μηχανόφρενο με ισχύ έως και 235 kW1). 
Ιδα νικές προϋποθέσεις για ασφαλή και αποδοτική εργασία 
στις διανομές. 

High Performance Engine Brake. Για ακόμα περισσότερη 
ασφάλεια διατίθεται προαιρετικά το σύστημα συνεχούς πέδησης 
τριών βαθμίδων, χωρίς φθορές, το οποίο, ανάλογα με την  
έκδοση του κινητήρα, προσφέρει ισχύ πέδησης έως 300 kW.

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας. Η υποβοήθηση διατή
ρησης λωρίδας ελέγχει συνεχώς την πλευρική απόσταση  
ανάμεσα στο όχημα και τις διαγραμμίσεις του οδοστρώματος και 
προειδοποιεί τον οδηγό για ακούσια εκτροπή από τη λωρίδα.
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1) Βασικός εξοπλισμός από 9,5 t.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

•  Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης με ABS, ASR, υποβοή-
θηση πέδησης και ασφάλεια κατά της κύλισης

•  Stability Control Assist: υποβοήθηση ελέγχου ευστά-
θειας, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και φωτισμός 
πορείας ημέρας για υψηλά επίπεδα ασφάλειας

•  Μηχανόφρενο με έως και 235 kW1), High Performance 
Engine Brake προαιρετικά 

•  Προαιρετικός φωτισμός πορείας ημέρας LED, καθώς και 
φώτα περιγράμματος LED και πίσω φώτα LED

•  Προαιρετικός αισθητήρας βροχής και φωτός
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Υποβοήθηση ελέγχου ευστάθειας. Η υποβοήθηση ελέγχου 
ευστάθειας αναγνωρίζει καταστάσεις, όπως η ολίσθηση ή 
εκτροπή του οχήματος από την πορεία, και, εφόσον είναι εφι
κτό, λαμβάνει μέτρα αντιστάθμισης. Με αυτόν τον τρόπο, 
μπορεί να αποτρέπει επικίνδυνες καταστάσεις και να προσφέρει 
μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τεχνολογία LED. Ο προαιρετικός φωτισμός πορείας ημέρας 
LED υποστηρίζει την πιο εύκολη αναγνώριση του οχήματος 
στη διάρκεια της ημέρας και έτσι προσφέρει περισσότερη ασφά
λεια. Προαιρετικά διατίθενται επίσης φώτα περιγράμματος 
LED και πίσω φώτα LED.
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Βέλτιστη χρήση οχήματος για λιγότερα  
περιστατικά ακινητοποίησης.
Μέσω της έξυπνης δικτύωσης του οχήματος, του service της MercedesBenz και της μεταφορικής εταιρείας σας, μπορείτε  
να αυξάνετε αισθητά τη χρήση οχήματος, την αξιοποίηση οχήματος και την αποδοτικότητα των διαδικασιών logistics σας.

Mercedes-Benz Service24h: υποστήριξη όλο το 24ωρο. 
Το Service24h της MercedesBenz σας εξασφαλίζει άμεση 
βοήθεια σε περίπτωση οδικής βλάβης, 365 ημέρες το χρόνο, 
24 ώρες το 24ωρο. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να καλείτε 
τον δωρεάν1) αριθμό κλήσης 00800 5 777 7777. Εάν ο οδηγός 
πατήσει επιπλέον το κουμπί «Service Call Button», τα δεδο
μένα οχήματος και οι συντεταγμένες του σημείου της βλάβης 
μεταδίδονται στο Service24h της MercedesBenz2). Σε περί
πτωση οδικής βλάβης, έρχονται στο σημείο που βρίσκεται το 
όχημα άρτια εξοπλισμένοι τεχνικοί με ένα κινητό συνεργείο, 
επιτρέποντας την ταχύτερη δυνατή συνέχιση του δρομολογίου.
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Mercedes-Benz Service. Για όλες τις εργασίες συνεργείου 
έχετε στη διάθεσή σας περίπου 1700 σημεία service της 
MercedesBenz 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 
συντομότερα στο δρόμο.

Truck Data Center3). Το συγκεκριμένο στοιχείο συνδεσιμότη
τας αποτελεί τη βάση για όλες τις υπηρεσίες Fleetboard,  
καθώς και για τη χρήση της υπηρεσίας MercedesBenz Uptime.

Truck App Center4). Το προαιρετικό Truck App Center σας 
προσφέρει πρόσβαση στο MercedesBenz Truck App Portal. 
Το MercedesBenz Truck App Portal είναι η αγορά εφαρμογών 
για ακόμα πιο αποδοτικούς στόλους φορτηγών. Οι εφαρμογές 
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματος σε πραγματικό 
χρόνο, αφενός διευκολύνοντας την καθημερινότητα των οδη
γών και αφετέρου συμβάλλοντας, μέσω της έξυπνης δικτύωσης, 
στην αυξημένη αποδοτικότητα όλου του στόλου. 

1) Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών. Εναλλακτικά: +49 69 95307277  
(με χρέωση από σταθερό).

2) Η υπηρεσία διατίθεται μόνο για τους πελάτες της MercedesBenz Uptime.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός.
4) Μόνο σε συνδυασμό με Truck Data Center.

Fleetboard DispoPilot.app. Η εφαρμογή android επιτρέπει 
ευέλικτη και δυναμική διαμόρφωση των μεταφορικών διαδικασι
ών και ικανοτήτων – π.χ. ενσωματώνοντας τους υπεργολάβους 
στη ροή μεταφορικών εργασιών σας.

Fleetboard Manager. Το δωρεάν Fleetboard Manager είναι 
μια εφαρμογή, η οποία προσφέρει εύκολη και γρήγορη συνδε
σιμότητα. Η εφαρμογή μεταδίδει διάφορες πληροφορίες οχη
μάτων με βάση το στόλο, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων βελτίωσης.
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Παραμετροποιήσιμη ειδική ηλεκτρονική μονάδα. Η προαι
ρετική παραμετροποιήσιμη ειδική ηλεκτρονική μονάδα (PSM) 
προσφέρει βέλτιστη επεξεργασία και απρόσκοπτη ανταλλαγή 
πληροφοριών ανάμεσα στο όχημα και την υπερκατασκευή.

Σύστημα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κινητήρα για 
υπερκατασκευαστή1). Για βελτιωμένη χρήση οχήματος και 
απλούστερη εργασία, το Atego μπορεί να εξοπλιστεί προαιρε
τικά με το αυτόματο σύστημα ενεργοποίησης/απενεργο
ποίησης κινητήρα για υπερκατασκευές. Με τη βοήθειά του, 
το ηλεκτρονικό σύστημα της υπερκατασκευής μπορεί, εάν 
χρειαστεί, να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει ξανά τον 
κινητήρα ανεξάρτητα από την κατάσταση κλειδώματος της  
καμπίνας οδηγού. Για να αποτραπεί τυχόν κατάχρηση της λει
τουργίας, π.χ. κλοπή του οχήματος, το κιβώτιο ταχυτήτων  
κλειδώνεται κατά την εκκίνηση του κινητήρα από το ηλεκτρο
νικό σύστημα της υπερκατασκευής, ώστε να μην είναι εφικτή  
η μη εξουσιοδοτημένη εκκίνηση του οχήματος.
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1) Μόνο σε συνδυασμό με την προγραμματιζόμενη ειδική μονάδα.
2) Παρακαλούμε, σε περίπτωση τραυματισμών, να ειδοποιείτε πρώτα την αστυνομία 

και τις διασωστικές δυνάμεις.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

•  Service24h: γρήγορη 24ωρη βοήθεια σε περίπτωση 
ανάγκης2)

•  Πυκνό δίκτυο συνεργείων με περ. 1700 σημεία service 
σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα λειτουργεί Εξουσιο-
δοτημένο Δίκτυο Συνεργείων σε 16 σημεία 

•  Προαιρετική προγραμματιζόμενη ειδική μονάδα για 
απλούστερο έλεγχο και χειρισμό των υπερκατασκευών 

•  Υπολογιστής οχήματος Fleetboard Truck Data Center3) 
ως υποδομή για όλες τις υπηρεσίες Fleetboard

•  Προαιρετικό αυτόματο σύστημα ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης κινητήρα για υπερκατασκευές





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 αποτε
λεσματική διαχείριση των καθημερινών μεταφορών σας, θα 
κάνουμε τα πάντα προκειμένου να σας προσφέρουμε ιδιαίτερα 
αξιόπιστες μετακινήσεις και στο μέλλον. Με την εμπειρία που 
έχουμε συγκεντρώσει από 110 χρόνια και πλέον στην κατασκευή 
οχημάτων. Με φορτηγά εξοπλισμένα με στιβαρά, χιλιοδοκι

μασμένα εξαρτήματα και στοιχεία εξοπλισμού, που λαμβάνουν 
υπόψη τις τοπογραφικές και κλιματικές συνθήκες στην περιοχή 
χρήσης. Αυτό ισχύει τόσο για τον κινητήρα, το σύστημα αλλα
γής ταχυτήτων, το κιβώτιο ταχυτήτων και τους κινητήριους άξο
νες, όσο και για το πλαίσιο, το σύστημα ανάρτησης και τις  
καμπίνες οδηγού. Διότι μόνο εάν είναι αξιόπιστο κάθε μεμονω
μένο εξάρτημα μπορεί να είναι αξιόπιστο και όλο το φορτηγό. 
Αυτό, άλλωστε, απαιτεί και η πράξη. 

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.
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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 
MercedesBenz. Ήδη από τα στάδια ανάπτυξης και κατασκευής, δίνουμε σημασία σε κάθε εξάρτημα.

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. Επιπλέον, ό,τι σχεδιάζου
με υποβάλλεται σε ακραίες δοκιμές καταπόνησης. Από τον 
έλεγχο λειτουργίας των μεμονωμένων εξαρτημάτων και τις δοκι
μές στο δοκιμαστήριο μέχρι τη δοκιμή οδηγών. Ελέγχουμε 
εξονυχιστικά τη στιβαρότητα, τη διάρκεια ζωής και την αξιοπι
στία των φορτηγών μας. 

Αξιόπιστοι κινητήρες. Όλοι οι κινητήρες διακρίνονται για την 
στιβαρή, ανθεκτική κατασκευή, την υψηλή αξιοπιστία και τη 
μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Η μεγάλη αντοχή στην καταπόνηση 
των 4κύλινδρων και 6κύλινδρων εν σειρά κινητήρων επιτυγ
χάνεται, μεταξύ άλλων, με τη βελτιστοποιημένη ψύξη κινητήρα 
και κατασκευαστικά μέτρα, όπως τα ενιαία χαλύβδινα έμβολα,  
οι ενισχυμένες μπιέλες και τα ρουλεμάν ή ο στροφαλοθάλαμος 
μεγαλύτερης ακαμψίας. Συγχρόνως, η φαρδιά καμπύλη ροπής 

στρέψης μειώνει τον αριθμό διαδικασιών αλλαγής ταχύτητας 
ανακουφίζοντας το συμπλέκτη και το κιβώτιο ταχυτήτων.

Σύστημα μετάδοσης κίνησης. Όλα τα εξαρτήματα του συστή
ματος μετάδοσης κίνησης είναι εναρμονισμένα μεταξύ τους 
και κατασκευάζονται αποκλειστικά από τη MercedesBenz. Με 
το ευαίσθητο σύστημα αισθητήρων αλλαγής ταχυτήτων, το 
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 εξασφα
λίζει τη σωστή επιλογή σχέσης ανάλογα με την κατάσταση 
οδήγησης και πέδησης. Για πολύ καλή σύνδεση μετάδοσης 
δύναμης μέσω τριβής φροντίζουν οι συμπλέκτες 1 ή 2 δί
σκων, που είναι σχεδιασμένοι για τεράστια ροπή στρέψης έως 
και 3000 Nm. Σε κάθε περίπτωση, οι στιβαροί κινητήριοι  
άξονες βελτιστοποιημένου βάρους φροντίζουν ώστε η τερά
στια 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. Μέγιστη χρηστικότητα, μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιο
πιστία προσφέρουν, για παράδειγμα, τα διάφορα πλάτη και 
πάχη πλαισίου. Επιπλέον, διατίθεται για κάθε χρήση η κατάλ
ληλη έκδοση συστήματος ανάρτησης – από χάλυβα, χάλυβα/
αέρα ή πλήρης αερανάρτηση. Τέλος, για αξιόπιστη απόδοση 
των φρένων, φροντίζουν τα δισκόφρενα, ένας συνδυασμός 
από δισκόφρενα και ταμπουρόφρενα ή τα ταμπουρόφρενα.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Από την αντιδιαβρωτική προστα
σία των καμπίνων οδηγού μέσω της χρήσης γαλβανισμένων 
λαμαρίνων και του στιβαρού πλαισίου, που προστατεύονται από 
τη σκουριά χάρη στο αστάρωμα με καθοδική εμβάπτιση, μέχρι  
το ψυγείο λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων για χαμηλότερη θερμική 
καταπόνηση ή τα φίλτρα αέρα υψηλής απόδοσης και τα με
γάλα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων – όλα συμβάλλουν στη 
μεγάλη αξιοπιστία.
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Κέντρο Ανάπτυξης και Δοκιμών Wörth. Η μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής αποτελεί παράδοση στη MercedesBenz. Στο κέντρο ανάπτυξης και δοκιμών του Wörth, περίπου 300 εργαζόμενοι φροντίζουν ώστε οι μετακινήσεις σας να είναι  
ιδιαίτερα αξιόπιστες.
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Παραγωγή στο Wörth. Το προσωπικό του μεγαλύτερου  
παγκοσμίως εργοστασίου φορτηγών στο Wörth εργάζεται με 
πάθος και ακρίβεια και με αυτόν τον τρόπο συναρμολογεί  
έως και 470 φορτηγά ημερησίως. Από το στιβαρό, προσαρμο
σμένο στη χρήση πλαίσιο και τις καμπίνες οδηγού που δια
μορφώνονται 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. Επιπλέον, ο ενδελεχής 
τελικός έλεγχος διασφαλίζει ότι κάθε φορτηγό που βγαίνει 
από το εργοστάσιο ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας όσον αφορά 
στην ποιότητα και την αξιοπιστία του. 

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Μετα
σκευές οχημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες. Η MercedesBenz 
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 
MercedesBenz: για παράδειγμα, πολύπλοκες μετατροπές αξό
νων, τροποποιήσεις πλαισίου για ειδικές υπερκατασκευές ή 
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μετακίνηση εξαρτημάτων. Η MercedesBenz Custom Tailored 
Trucks σας προσφέρει ακριβώς τη λύση που χρειάζεστε.

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.

Ευκολία επισκευής. Οι λόγοι για τους οποίους τα καινούρια 
φορτηγά μας είναι τόσο οικονομικά στην επισκευή και τη  
συντήρηση όσο και τα αντίστοιχα προηγούμενα μοντέλα είναι 
πολλοί. Ένας από αυτούς είναι, για παράδειγμα, η απλού
στευση της τεχνολογίας. Διότι όταν κάτι δεν τοποθετείται, δεν 
μπορεί και να χαλάσει. Στην κατασκευή των φορτηγών μας 

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

•  Αξιοπιστία χάρη σε μια στιβαρή κατασκευή  
ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας ζωής και την παραγωγή 
Mercedes-Benz 

•  Προσαρμοσμένες διαμορφώσεις συστημάτων μετάδοσης 
κίνησης με ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή και αυξημένη 
διάρκεια ζωής

•  Άξονες καθώς και εξαρτήματα πλαισίου, ανάρτησης και 
φρένων προσαρμοσμένα στη χρήση

•  Κέντρο Ενημέρωσης Κλάδων στο Wörth με περ.  
180 προσαρμοσμένες στη χρήση λύσεις ανάλογα με 
τον κλάδο 

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

•  Μεγάλα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων και κατασκευή 
εύκολη στο service για χαμηλό κόστος επισκευής και 
συντήρησης

•  Γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz για αξιοπιστία και 
διατήρηση της αξίας, καθώς και γνήσια ανακατα-
σκευασμένα ανταλλακτικά, ως συμφέρουσα εναλλακτική
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προσέχουμε ώστε στη χειρότερη των περιπτώσεων όλα  
τα εξαρτήματα να μπορούν να αντικατασταθούν ή να επισκευ
αστούν γρήγορα και οικονομικά.

Γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz. Με τα γνήσια ανταλ
λακτικά MercedesBenz, είστε απόλυτα καλυμμένοι στον  
τομέα της συντήρησης και της επισκευής. Διότι, αναπτύσσονται 
ειδικά για την εκάστοτε χρήση και έχουν αποδείξει την ποιό
τητά τους σε πολλές δοκιμές και χιλιάδες χιλιόμετρα.

Γνήσια ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά Mercedes-Benz. 
Η πλούσια γκάμα ανακατασκευασμένων ανταλλακτικών είναι 
μια οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική που 
προσφέρει τη γνωστή υψηλή ποιότητα MercedesBenz και 
ελεγμένη ασφάλεια σε ελκυστικές τιμές.



Ασύρματοι CB. Διαρκώς σε κίνηση, διαρκώς σε επικοινωνία. 
Ειδικά όταν βρίσκεστε καθ’ οδόν, η ομαλή επικοινωνία είναι 
πολύ σημαντική. Ένας ασύρματος CB σας παρέχει τις ιδανι
κές προϋποθέσεις, για να παραμένετε σε επαφή με τους  
συναδέλφους σας. 

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

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

Για υψηλές απαιτήσεις – τα γνήσια αξεσουάρ.
Για να μπορεί το Atego να ικανοποιεί ακόμα καλύτερα τις προσωπικές απαιτήσεις σας από το τέλειο φορτηγό διανομών:  
τα γνήσια αξεσουάρ MercedesBenz.

Λαμπερές λεπτομέρειες. Το κάλυμμα μπουλονιών τροχού από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας δεν δείχνει απλώς εκτυφλωτικό, αλλά επιπλέον προστατεύει τη ζάντα 
και τα παξιμάδια του τροχού από ζημιές.
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Σκαλοπάτι από ανοξείδωτο χάλυβα. Λαμπερή είσοδος: με το αντιολισθητικό σκαλοπάτι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας.Τα πάντα υπό έλεγχο. Το σύστημα κάμερας οπισθοπορείας ενεργοποιείται  
αυτόματα κατά την επιλογή της ταχύτητας οπισθοπορείας, προβάλλει την περιοχή 
ακριβώς πίσω από το όχημα και προσφέρει ασφάλεια και προστασία από  
ατυχήματα κατά τους ελιγμούς.

Βελούδινα ταπέτα και ταπέτα με ραβδώσεις. Τα υψηλής αντοχής ταπέτα  
προστατεύουν το εσωτερικό από ζημιές και ακαθαρσίες, εφαρμόζουν τέλεια στο 
χώρο ποδιών και διαθέτουν αντιολισθητική επίστρωση στην πίσω πλευρά.
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Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη

Καμπίνα S ClassicSpace

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη

Καμπίνα S ClassicSpace

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη
Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm 
Εξωτερικό μήκος: 1830 mm 
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm 
Εσωτερικό ύψος  
μπροστά από τα καθίσματα: 1510 mm

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

Καμπίνα S
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Καμπίνα L BigSpace

Καμπίνα L ClassicSpace

Καμπίνα L BigSpace

Καμπίνα L ClassicSpace

Καμπίνα L ClassicSpace
Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm 
Εξωτερικό μήκος: 2250 mm 
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm 
Εσωτερικό ύψος  
μπροστά από τα καθίσματα: 1510 mm

Καμπίνα L BigSpace
Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm 
Εξωτερικό μήκος: 2250 mm 
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm 
Εσωτερικό ύψος  
μπροστά από τα καθίσματα: 1910 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά | Εκδόσεις καμπίνων 41

Καμπίνα L
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Επισκόπηση Τύπων Atego.
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Βάρος σε τόνους 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15

Διαμόρφωση αξόνων 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Ανάρτηση πίσω άξονα Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Αερανάρ
τηση

Αερανάρ
τηση

Αερανάρ
τηση

Αερανάρ
τηση

Αερανάρ
τηση

Αερανάρ
τηση

Αερανάρ
τηση

Αερανάρ
τηση

Κινητήρες  

OM 934  

115 kW (156 hp) • • • • • •2) – – • • • • • •2) – –

130 kW (177 hp) – x x x x • • • – x x x x • • •

155 kW (211 hp) – x x x x x x x – x x x x x x x

170 kW (231 hp) – x x x x x x x – x x x x x x x

OM 936  

175 kW (238 hp) – – x x x x x x – – x x x x x x

200 kW (272 hp) – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

220 kW (299 hp) – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

Μεταξόνιο  

3020 mm • • • • • – – – – • – – – – – –

3320 mm x x x x x – – – – x – – – – – –

3560 mm – – – – – •3) • • – – – – – •3) • •

3620 mm x x x x x x2) – – • x • • • x2) – –

4160 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4220 mm x x x x x x3) – – x x x x x x2) – –

4760 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4820 mm – x x x x x2) – – – x x x x x2) – –

5360 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

5420 mm – – – – – x2) – – – – – – – x2) – –

5960 mm – – – – – x3) – – – – – – – – – –

6260 mm – – – – – x3) x – – – – – – – – –

Εκδόσεις καμπίνων οδηγού  

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace • • • • • • • • • • • • • • • •

Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace  
επιμηκυμένη

x x x x x x x x x x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

Καμπίνα οδηγού L BigSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

 • Βασικός εξοπλισμός
x Διατίθεται προαιρετικά
– Δεν διατίθεται
1)  Διατίθεται και ως όχημα χαμηλού 

πλαισίου.
2)  Διατίθεται μόνο για τον κατασκευα

στικό τύπο με χαμηλό πλαίσιο.
3)  Διατίθεται μόνο για τον κατασκευα

στικό τύπο με εργοστασιακό πλαίσιο.
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Επιδόσεις κινητήρων.

R6 κυβισμός 7,7 l
kW (hp)
στις 2200 σ.α.λ.

Nm
στις 1200–1600 σ.α.λ.

 175 (238) 1000

 200 (272) 1100

 220 (299) 1200

Μεγαλύτερη ισχύς, μεγαλύτερη ροπή. Με ισχύ έως 220 kW 
(299 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης έως 1200 Nm, οι 6κύλιν
δροι εν σειρά κινητήρες διαθέτουν την ισχύ που απαιτείται για 
κάθε χρήση.

Μικρότερος κυβισμός, μεγαλύτερη ισχύς. Οι 4κύλινδροι εν 
σειρά κινητήρες του Atego εντυπωσιάζουν με επιδόσεις που 
στο παρελθόν χαρακτήριζαν μόνο τους 6κύλινδρους κινητήρες.

OM 934 – 5,1 l OM 936 – 7,7 l

Ισ
χύ

ς 
( k

W
)

Ισ
χύ

ς 
( k

W
)

R4 κυβισμός 5,1 l
kW (hp)
στις 2200 σ.α.λ.

Nm
στις 1200–1600 σ.α.λ.

 115 (156) 650

 130 (177) 750

 155 (211) 850

 170 (231) 900
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RoadStars. Το RoadStars είναι μια διαδραστική πλατφόρμα 
επικοινωνίας της MercedesBenz 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 MercedesBenz 
Trucks. Από smartphone, tablet, φορητό ή σταθερό υπολογι
στή – αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και το RoadStars 
είναι παντού και πάντα μαζί σας. Εγγραφείτε τώρα – και γίνετε 
γνήσιος RoadStar: www.roadstars.mercedesbenz.com ή  
www.roadstars.mercedes-benz.gr

RoadStars: για εκείνους που ο δρόμος  
είναι το σπίτι τους.
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Ζήστε την εμπειρία RoadStars. Απολαύστε κάθε εβδομάδα τις τελευταίες ενημερώσεις για τη μάρκα μέσω του RoadStars – του διαδραστικού Portal της MercedesBenz Trucks. Εκτός από τα πιο πρόσφατα highlight και άρθρα, σας περιμένουν συναρπαστικές 
και ψυχαγωγικές δράσεις στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε και να κερδίσετε.
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Σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 30.11.2018. 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 χρωμα
τικές 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. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και είναι πιθανό  
να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος. Η εμφάνιση του οχήματος μπορεί να διαφέρει από τις εικόνες. Με την επιφύλαξη αλλαγών. 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, νομο
θετικές 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 MercedesBenz.
www.mercedes-benz-trucks.com
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