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Το νέο Actros. Έτοιμο  
να επαναπροσδιορίσει το 
μέτρο σύγκρισης.

Το νέο Actros. Ένα φορτηγό που κάνει σήμερα πράξη αυτό που οι άλλοι ακόμα  
συζητούν. Το νέο Actros ικανοποιεί περισσότερο από ποτέ τις συνεχώς αυξανόμενες 
απαιτήσεις στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και τις βαριές διανομές. Με  
αυξημένη αποδοτικότητα. Με μοναδική άνεση. Και με υποδειγματική αξιοπιστία. 

Γι’ αυτό, το έχουμε εξοπλίσει με πρωτοποριακές τεχνολογικές καινοτομίες, που  
μειώνουν αισθητά την κατανάλωση καυσίμου, αυξάνουν περισσότερο τη χρήση του 
οχήματος και την ασφάλεια και υποστηρίζουν ακόμα καλύτερα τον οδηγό στην  
κυκλοφορία μεγάλων αποστάσεων και τις βαριές διανομές. Οι μοναδικές, καινοτόμες 
λύσεις συνδεσιμότητας και ο αρμονικός συνδυασμός έξυπνων συστημάτων υποβοή-
θησης είναι περαιτέρω χαρακτηριστικά που διακρίνουν το νέο Actros – και δημιουρ-
γούν τη βάση για να μπορούμε να σας προσφέρουμε ένα εξαιρετικά διαμορφωμένο, 
άκρως αποδοτικό όχημα πρακτικά για κάθε χρήση στην κυκλοφορία μεγάλων αποστά-
σεων και τις βαριές διανομές. Το νέο Actros.
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Χαμηλό συνολικό κόστος
+ Υψηλό επίπεδο ασφάλειας
+ Μέγιστη χρήση οχήματος

Το RoadEfficiency είναι το 
άθροισμα επιμέρους στοιχείων.
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Βέλτιστη αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.
Το νέο Actros είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης την οποία ονομάζουμε RoadEfficiency.  
Έτσι, ικανοποιεί περισσότερο από ποτέ όλες τις απαιτήσεις για ακόμα πιο αποδοτικές μεταφορές.

RoadEfficiency. Με το νέο Actros σας υποσχόμαστε ακόμα 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Εκτός από το ιδιαίτερα χαμηλό 
συνολικό κόστος και τη μεγάλη αξιοπιστία, εντυπωσιάζει με 
συστήματα υποβοήθησης που αυξάνουν την οδηγική ασφά-
λεια, ακόμα μεγαλύτερη χρήση οχήματος και, ασφαλώς, άνεση 
οδήγησης, εργασίας και διαμονής πολύ υψηλού επιπέδου.

Χαμηλό συνολικό κόστος. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας του 
RoadEfficiency και μια υπόσχεση που το νέο Actros τηρεί με 
χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου συγκριτικά με το προηγού-
μενο μοντέλο: χάρη στη βελτιστοποιημένη αεροδυναμική 
και, παραδείγματος χάριν, το εξελιγμένο Predictive Powertrain 
Control του βασικού εξοπλισμού.

Υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Αυτός είναι ο δεύτερος πυλώ-
νας του RoadEfficiency. Συστήματα υποβοήθησης, όπως το 
προαιρετικό Active Drive Assist1) 2) ή το νέο MirrorCam3), 
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  
απλού στερο χειρισμό και την ευκολότερη εργασία,  
την έξυπνη δικτύωση οδηγού, οχήματος και διαδικα-
σιών logistics, χάρη στην οποία μπορεί να αυξηθεί  
αισθητά η χρήση και αξιοποίηση του οχήματος.

Αξιοπιστία. Με το νέο Actros έχετε στη διάθεσή σας ένα  
φορτηγό που τηρεί και με το παραπάνω την υπόσχεση  
«Trucks you can trust». Για παράδειγμα, με την προσαρμο-
σμένη στη χρήση και στιβαρή τεχνολογία και με την  
εμπειρία 120 χρόνων και πλέον στην κατασκευή οχημάτων.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο για ορισμένες διαμορφώσεις οχημάτων.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με σύστημα διεύθυνσης 

Servotwin, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης απόστασης, Active Brake  
Assist 5, σύστημα υποβοήθησης ελέγχου ευστάθειας και Multimedia Cockpit/
Multimedia Cockpit, interactive.

3) Όχι για οχήματα με τις κατηγορίες ADR EX, FL.







Η άνεση «αλλιώς».
Καλύτερη εργασία, καλύτερη οδήγηση, καλύτερη  
διαμονή. Το νέο Actros δείχνει τον τρόπο.

Άνεση. Το νέο Actros δίνει νέα διάσταση σε έννοιες όπως η ελευθερία κινήσεων και 
η ατμόσφαιρα, χωρίς να παραβλέπει την καθημερινότητα του οδηγού. Προκειμένου 
να αυξηθεί η παραγωγικότητα του οδηγού και να μειωθεί η κούρασή του, επαναπροσ-
διορίσαμε την άνεση για ακόμα μια φορά. Από τη νέα, διαισθητική στο χειρισμό 
θέση εργασίας με Multimedia Cockpit και MirrorCam1) μέχρι την πρωτοποριακή συνδε-
σιμότητα και δικτύωση και την ευρεία γκάμα συστημάτων οδήγησης και υποβοήθη-
σης, όπως το νέο Active Drive Assist2) 3), που διατίθεται προαιρετικά για συγκεκριμένα 
μοντέλα Actros. Όλα έχουν στόχο να προσφέρουν στον οδηγό ένα εξαιρετικό περι-
βάλλον για εργασία και ξεκούραση και να κάνουν πιο ευχάριστο τόσο το χρόνο ανά-
παυσής του όσο και το χρόνο πίσω από το τιμόνι. Εμείς αυτό το αποκαλούμε τη  
νέα διάσταση στην άνεση.
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1) Όχι για οχήματα με τις κατηγορίες ADR EX, FL.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο για ορισμένες διαμορφώσεις οχημάτων.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με σύστημα διεύθυνσης Servotwin, σύστημα υποβοήθησης  

διατήρησης απόστασης, Active Brake Assist 5, σύστημα υποβοήθησης ελέγχου ευστάθειας και Multimedia 
Cockpit/Multimedia Cockpit, interactive.



Περισσότερη οδηγική άνεση. Χαλαρή και αποδοτική εργα-
σία. Η αυξημένη οδηγική άνεση στο νέο Actros είναι το απο-
τέλεσμα άριστης εργονομίας και πρωτοποριακής τεχνολογίας. 
Γι’ αυτό ευθύνονται δοκιμασμένα εξαρτήματα, όπως το εξαι-
ρετικό σύστημα ανάρτησης, το ευαίσθητο σύστημα διεύθυνσης 
και το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων PowerShift 3. 
Αλλά και συστήματα όπως, παραδείγματος χάριν, το εξελιγμένο 
Predictive Powertrain Control, η νέα υποβοήθηση σημάτων 
κυκλοφορίας και το νέο Active Drive Assist2) 3) που διατίθεται 
προαιρετικά για συγκεκριμένα μοντέλα Actros δημιουργούν 
τις ιδανικές προϋποθέσεις για ασφαλή και κυρίαρχη οδηγική 
αίσθηση. 

Αποτελεσματική ξεκούραση. Ειδικά στην κυκλοφορία μεγάλων 
αποστάσεων ισχύει το εξής: Η ανάθεση καθηκόντων ξεκου-
ράζει και γλιτώνει από νεύρα. Με το νέο Active Drive Assist2) 3) 
που διατίθεται προαιρετικά για συγκεκριμένα μοντέλα Actros, 
παρουσιάζουμε ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού που ξεκου-
ράζει αποτελεσματικά τον οδηγό. Γι’ αυτό, το Active Drive 
Assist συνδυάζει τις λειτουργίες διαφόρων συστημάτων οδή-
γησης και υποβοήθησης για την αύξηση της οδηγικής ασφά-
λειας. Το αποτέλεσμα: αυξημένη ασφάλεια λόγω του μειωμένου 
κινδύνου ατυχήματος και, ταυτόχρονα, οικονομικός τρόπος 
οδήγησης με εξοικονόμηση καυσίμου. Ή, εν συντομία, η από-
λυτη ξεκούραση.

Θέση εργασίας Actros. Μοντέρνα, εργονομική, πρακτική και 
σχεδιασμένη για πιο παραγωγική και αποδοτική εργασία. Ένα 
είναι σίγουρο: η θέση στο νέο Actros θα ενθουσιάσει οδηγούς 
και επιχειρηματίες. Προσφέρει στον οδηγό τις ιδανικές συν-
θήκες εργασίας και οδήγησης. Επιπλέον, μέσω της έξυπνης 
δικτύωσης με τα κεντρικά και τις διαδικασίες logistics, αυξά-
νει την απόδοση ακόμα περισσότερο. Αυτή η υπόσχεση γίνε-
ται πραγματικότητα, για παράδειγμα, με το νέο Multimedia 
Cockpit και το νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με πλήκτρα 
ελέγχου αφής. Επιπλέον, με το νέο MirrorCam1), που αντι-
καθιστά τους κοινούς εσωτερικούς καθρέπτες και αυξάνει την 
ασφάλεια κατά την αλλαγή λωρίδας, την αλλαγή κατεύθυν-
σης και τους ελιγμούς. Επιπλέον, υπάρχει το νέο ηλεκτρονικό 
φρένο στάθμευσης, που ενεργοποιείται αυτόματα κατά την 
απενεργοποίηση του κινητήρα. Τα συστήματα οδήγησης και υπο-
βοήθησης, τα γνώριμα πλέον, υψηλά επίπεδα εργονομίας και  
ο διαισθητικός χειρισμός είναι μερικά ακόμα χαρακτηριστικά 
που διευκολύνουν την εργασία με το νέο Actros. 

Άνεση και εργασία σε τέλεια αρμονία.
Η άνεση δεν είναι απλώς μια πολυτέλεια. Είναι η απάντησή μας στις αυξανόμενες απαιτήσεις της κυκλοφορίας μεγάλων  
αποστάσεων και των βαρέων διανομών, που εξασφαλίζει ευχάριστες συνθήκες εργασίας και οδήγησης.
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1) Όχι για οχήματα με τις κατηγορίες ADR EX, FL.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο για ορισμένες διαμορφώσεις οχημάτων.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με σύστημα διεύθυνσης 

Servotwin, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης απόστασης, Active Brake 
Assist 5, σύστημα υποβοήθησης ελέγχου ευστάθειας και Multimedia Cockpit/
Multimedia Cockpit, interactive.
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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 δευ-
τερεύουσα οθόνη πολλαπλής αφής περιλαμβάνει ενσωμα-
τωμένο σύστημα ραδιοφώνου και Infotainment και διευκολύνει 
το χειρισμό λειτουργιών, όπως για παράδειγμα το σύστημα 
θέρμαν σης/ κλιματισμού, η τηλεφωνία και ο εσωτερικός φωτι-
σμός. Επιπλέον, η οθόνη πολλαπλής αφής επιτρέπει τον 
έλεγχο διαφόρων λειτουργιών της υπερκατασκευής με τη βο-
ήθεια διακοπτών και ενδεικτικών λυχνιών που προβάλλονται 

στην οθόνη. Διάφορες δυνατότητες σύνδεσης για κινητές, 
τερματικές συσκευές συμβάλλουν σε ακόμα μεγαλύτερη άνεση 
εργασίας και χειρισμού.

Multimedia Cockpit1). Για αυξημένη άνεση οδήγησης, εργα-
σίας και χειρισμού, το νέο Actros είναι εξοπλισμένο με το  
καινοτόμο Multimedia Cockpit. Η νέα, μοντέρνα θέση εργασίας 
περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις οθόνες: την κύρια έγχρωμη 
οθόνη και τη δευτερεύουσα Multi-Touch Display με διαγώ-
νιο 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 MirrorCam2) προσφέρουν 
εξαιρετική ορατότητα προς τα πίσω. Η κύρια έγχρωμη οθόνη 
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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 σύστη-
μα υποβοήθησης διατήρησης απόστασης ή το Active Drive 
Assist3) 4). Στον εξοπλισμό του Multimedia Cockpit περιλαμβά-
νεται επίσης το σύστημα πλοήγησης με υποβοήθηση σημά-
των κυκλοφορίας, το Remote Online για τον έλεγχο διαφόρων 
λειτουργιών του οχήματος μέσω του smartphone και η πρό-
σβαση στο Mercedes-Benz Truck App Portal, που προσφέρει 
πολλές εφαρμογές για αύξηση της άνεσης και της αποδοτι-
κότητας για τη δευτερεύουσα οθόνη πολλαπλής αφής. 

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, πλήκτρα ελέγχου αφής5). 
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.
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1) Προαιρετικός εξοπλισμός στις καμπίνες οδηγού S και M.
2) Όχι για οχήματα με τις κατηγορίες ADR EX, FL.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο για ορισμένες διαμορφώσεις οχημάτων.
4) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με σύστημα διεύθυνσης 

Servotwin, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης απόστασης, Active Brake  
Assist 5, σύστημα υποβοήθησης ελέγχου ευστάθειας και Multimedia Cockpit/
Multimedia Cockpit, interactive.

5) Όχι σε συνδυασμό με το Classic Cockpit. 



Keyless Start. Όπως όλο το νέο Actros, έτσι και το νέο κλειδί 
οχήματος δεν αναβαθμίζει απλώς την αισθητική, αλλά διευ-
κολύνει το χειρισμό. Για την ενεργοποίηση του κινητήρα με το 
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κινητήρα, αρκεί 
το κλειδί να βρίσκεται στο όχημα, μπορεί, δηλαδή, να παραμέ-
νει μέσα στην τσέπη του παντελονιού ή του μπουφάν σας για 
την οδήγηση.

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 ξεχω ριστά την πόρτα 
του οδηγού και του συνοδηγού. Για εύκολο χειρισμό, το κλεί-
δωμα των πλευρικών παραθύρων και της συρόμενης/ανυψού-
μενης οροφής γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Remote Online & Remote Truck App1). 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 ελέγ-
χει και να χειρίζεται διάφορες λειτουργίες του οχήματος από 
απόσταση έως και 25 μέτρων. Από τη στάθμη πλήρωσης  
καυσίμου και την πίεση των ελαστικών μέχρι τις ρυθμίσεις του 
ραδιοφώνου και τον εσωτερικό φωτισμό.

Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης. Το νέο ηλεκτρονικό φρένο 
στάθμευσης με λειτουργία HOLD συνδυάζει ευκολότερο χειρι-
σμό και αυξημένη ασφάλεια. Το γνωστό σύστημα υποβο ήθησης 
εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill Holder) αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.
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Σύστημα ραδιοφώνου και Infotainment2). Στο βασικό  
εξοπλισμό του νέου Actros περιλαμβάνεται το ενσωματωμένο 
σύστημα ραδιοφώνου και Infotainment, που προσφέρει μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία καμπίνας οδηγού. Επίσης, διατίθεται 
προαιρετικά ένα ψηφιακό ραδιόφωνο με Digital Audio 
Broadcasting (DAB+). Για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, 
υπάρχουν διάφορες δυνατότητες.

Ηχοσύστημα3). Το προαιρετικό πολυκάναλο ηχοσύστημα, με 
προηγμένη τεχνολογία και πολλά ηχεία, φροντίζει για την  
καλύτερη ποιότητα ήχου ικανοποιώντας όλα τα μουσικά γούστα.
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Σύστημα πλοήγησης και υποβοήθηση σημάτων κυκλοφο-
ρίας1) 2). 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 κυκλοφορίας εμφανίζει τα δύο τελευταία σήματα 
κυκλοφορίας στην κύρια οθόνη.

Τηλεφωνία ανέσεων, ασύρματη φόρτιση2). Το νέο Actros 
μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με την τηλεφωνία ανέσεων 
και μια επαγωγική βάση φόρτισης στο στηθαίο, στην οποία 
μπορούν να φορτίζουν ασύρματα smartphone, που υποστηρί-
ζουν το πρότυπο Qi.

Διαδραστικές οδηγίες χειρισμού. Για αναλυτικές πληροφο-
ρίες, οι χρήστες και οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο διαδίκτυο 
λεπτομερείς, διαδραστικές οδηγίες χειρισμού με περιγραφές, 
φωτογραφίες και βίντεο.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός, βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το  
Multimedia Cockpit, interactive.

2) Όχι σε συνδυασμό με το Classic Cockpit.
3) Μόνο σε συνδυασμό με καμπίνα οδηγού L και επίπεδο δάπεδο.
4) Προαιρετικός εξοπλισμός στις καμπίνες οδηγού S και M.
5) Όχι για οχήματα με τις κατηγορίες ADR EX, FL.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Αυξημένη άνεση χάρη στο Multimedia Cockpit4), το 
MirrorCam5) και το ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης

• Mercedes-Benz Truck Navigation1) 2) και υποβοήθηση 
σημάτων κυκλοφορίας

• Προαιρετική τηλεφωνία ανέσεων, ασύρματη φόρτιση2)

• Νέο κλειδί, σύστημα κλεισίματος ανέσεων

• Remote Online & Remote Truck App για το χειρισμό 
πολλών λειτουργιών του οχήματος με το smartphone

• Διαδραστικές οδηγίες χειρισμού



Τα πιο ωραία φορτηγά αναγνωρίζονται από το αστέρι.
Στη διάρκεια της διαδρομής αλλά και στα διαλείμματα: το εσωτερικό του νέου Actros παρέχει συνεχώς νέα κίνητρα για  
το δύσκολο έργο του οδηγού στην κυκλοφορία μεγάλων αποστάσεων και τις βαριές διανομές.

Σχεδίαση εσωτερικού. Το εσωτερικό του νέου Actros ικανο-
ποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις άνεσης οδήγησης, εργασίας 
και διαμονής. Κατά τη διαμόρφωση των καμπίνων οδηγού, εστιά-
σαμε κυρίως στον οδηγό. Από την επιλογή των χρωμάτων, που 
δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και ευχάριστη αίσθη ση 
χώρου, μέχρι το νέο σχεδιασμό του εσωτερικού φωτισμού. Όλα 
στοχεύουν στο να διευκολύνουν την εργασία και να κάνουν πιο 
ευχάριστη και ξεκούραστη τη διαμονή στα διαλείμματα.

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 
εσωτερικό 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 
έντασης φροντίζουν για καλύτερο προσανατολισμό στο εσω-
τερικό 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 διανυκτέ-
ρευση στην καμπίνα. Ο φωτισμός αφύπνισης που περιλαμ-
βάνεται στον ατμοσφαιρικό φωτισμό LED φροντίζει για ακόμη 

περισσότερη άνεση. Παράλληλα, επιτρέπει την ενεργοποίηση 
του ραδιοφώνου ή κάποιας άλλης πηγής ήχου κατά την προ-
γραμματισμένη 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 περισ σότερη 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.
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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 
ατμόσφαιρα. Εκτός από τη διακοσμητική λωρίδα αλουμι-
νίου και την επιγραφή στο ταμπλό οργάνων, καθώς και 
την πλακέτα StyleLine στην εξωτερική θήκη αποθήκευσης, 
ο μοναδικός χαρακτήρας αναδεικνύεται από λεπτομέ-
ρειες χρωμίου, όπως, για παράδειγμα, στο δερμάτινο τιμόνι 
και στο διωστήρα διεύθυνσης, καθώς και στο φρένο στάθ-
μευσης. Οι λεπτομέρειες χρωμίου του οργάνου πολλαπλών 
ενδείξεων και της δευτερεύουσας οθόνης πολλαπλής 
αφής1) δίνουν ακόμη περισσότερη λάμψη. Το ιδιαίτερο στυλ 
ολοκληρώνεται με τις μοκέτες από βελούδο υψηλής ποιό-
τητας 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 χρησιμοποι-
ώντας διακοσμητικά στοιχεία σε εμφάνιση ξύλου. Η εντυ-
πωσιακή διακοσμητική λωρίδα με επιγραφή TrendLine στο 
ταμπλό οργάνων συνοδεύεται από επιπλέον ξύλινες λε-
πτομέρειες, για παράδειγμα στη βάση και δίπλα στο τιμόνι. 
Στον παραδοτέο εξοπλισμό περιλαμβάνονται: βελούδινες 
μοκέτες για τον οδηγό, το συνοδηγό και το τούνελ κινητή-
ρα, 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).
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1) Όχι σε συνδυασμό με το Classic Cockpit.



Καθίσματα. Όλα τα καθίσματα προσφέρουν εντυπωσιακή 
άνεση. Τα στοιχεία χειρισμού είναι διαισθητικά διατεταγμένα,  
οι έδρες των καθισμάτων ιδιαίτερα φαρδιές και το εύρος 
ρυθμί σεων πολύ μεγάλο. Το κάθισμα ανέσεων με αερανάρ-
τηση1) ρυθμίζεται εξατομικευμένα και εργονομικά. Άλλα  
πλεονεκτήματα του αναρτώμενου καθίσματος ανέσεων είναι 
η θέρμανση καθίσματος, η πνευματική ρύθμιση ύψους, η 
ρύθμιση κλίσης και βάθους της έδρας καθίσματος, καθώς 
και το ενσωματωμένο προσκέφαλο και η ρυθμιζόμενη σε 
ύψος αυτόματη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. Το προαιρετικό 
κάθισμα οδηγού με αερανάρτηση και κλιματισμό φροντίζει 
για ευχάριστο κλίμα και υψηλά επίπεδα άνεσης. Το σύστημα 
ενεργού αερισμού στην πλάτη και την επιφάνεια του καθίσμα-
τος μειώνει τη θερμότητα και την υγρασία στο αναρτώμενο κά-
θισμα με κλιματισμό. Για εξαιρετικές εργονομικές συνθήκες 
φροντίζουν οι πολυάριθμες δυνατότητες εξατομικευμένης ρύθ-
μισης, καθώς και τα ενσωματωμένα υποβραχιόνια και η θέρ-
μανση καθίσματος. Η λειτουργία μασάζ, η οποία διατίθεται ως 

προαιρετικός εξοπλισμός για το κάθισμα οδηγού, προλαμβάνει 
εντάσεις του οδηγού.

Σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού. Το σύστημα θέρμαν-
σης και κλιματισμού διακρίνεται για την άμεση απόκριση και 
επιτρέπει αερισμό χωρίς ρεύματα αέρα. Το προαιρετικό αυτό-
ματο σύστημα κλιματισμού προσαρμόζει αυτόματα την ποσό-
τητα και την κατανομή του αέρα, καθώς και τη θερμοκρασία στις 
συνθήκες περιβάλλοντος και προσφέρει περισσότερες λειτουρ-
γίες άνεσης. Το προαιρετικό σύστημα κλιματισμού στάσης μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό της καμπίνας έως 
και για οκτώ ώρες. Καθώς δεν είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη 
λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί, εξοικονομείται ισχύς, 
αλλά και καύσιμο. Η λειτουργία αξιοποίησης υπολειπόμενης 
θερμότητας επιτρέπει τη θέρμανση της καμπίνας οδηγού 
έως και για δύο ώρες μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα. 
Συμπληρωματικά στο σύστημα θέρμανσης, προσφέρουμε το 
προαιρετικό πρόσθετο σύστημα θέρμανσης με ζεστό νερό2), 
το οποίο θερμαίνει την καμπίνα οδηγού έως και για έντεκα 
ώρες, ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας 
άνετη διανυκτέρευση.
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Αναπαυτικά κρεβάτια3). Οι κουκέτες ανέσεων πλάτους 
750 mm και μήκους έως 2200 mm στο νέο Actros, οι οποίες 
είναι εξοπλισμένες με ενιαίο στρώμα 7 ζωνών με αφρώδες 
υλικό ψυχρής επεξεργασίας, πάχους 110 mm, προσφέρουν 
μέγιστη ηρεμία και άνεση ύπνου. Για ακόμα περισσότερη  
άνεση, διατίθεται προαιρετικά το στρώμα πολλαπλών ζωνών 
PremiumComfort, που μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο επά-
νω είτε στο κάτω κρεβάτι. Στο κάτω κρεβάτι άνεσης, η επιφά-
νεια της κουκέτας μπορεί να αναδιπλωθεί εντελώς προς τα 
πάνω μαζί με τα κλινοσκεπάσματα και να στερεωθεί στο πίσω 
τοίχωμα της καμπίνας με δύο ιμάντες. Με αυτόν τον τρόπο  
διευκολύνεται η πρόσβαση στις εξωτερικές θήκες αποθήκευ-
σης και μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως το μεγάλο εύρος ρύθ-
μισης του καθίσματος. Το επάνω κρεβάτι άνεσης3) 4) 5) διαθέτει 
αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους προς την κατεύθυνση πορείας, 
ώστε να είναι επίπεδη η επιφάνειά του ακόμη και κατά τη στάθ-
μευση σε κεκλιμένο έδαφος. Μαζί παραδίδονται κουρτίνες 
(σε όλα τα παράθυρα) και μια μονάδα χειρισμού για διάφορες 
λειτουργίες άνεσης.



Επιπρόσθετη άνεση. Η περιμετρική κουρτίνα, το φως ανάγνω-
σης και τα προσβάσιμα από το κρεβάτι στοιχεία χειρισμού για 
το MirrorCam, το ραδιόφωνο, τα φώτα, τη συρόμενη/ανυψού-
μενη οροφή, καθώς και το σύστημα θέρμανσης στάσης και  
το προαιρετικό σύστημα κλιματισμού στάσης, εξασφαλίζουν 
ακόμα περισσότερη ηρεμία και άνεση ύπνου.

SoloStar Concept. Ο σχεδιασμός καμπίνας οδηγού που διατί-
θεται προαιρετικά για τις καμπίνες οδηγού πλάτους 2500 mm 
εξασφαλίζει άνετη ξεκούραση, περισσότερη ελευθερία κινήσεων 
και μέγιστη λειτουργικότητα. Το SoloStar Concept, με σχεδί-
αση που θυμίζει καθιστικό, προσφέρει μοναδική άνεση ανάπαυ-
σης και ύπνου και πολυάριθμες δυνατότητες εξοπλισμού.  
Ενδείκνυται ιδιαίτερα για δρομολόγια χωρίς συνοδηγό. Κεντρικό 
στοιχείο αποτελεί η αναπαυτική πολυθρόνα στο πίσω τοίχωμα 
της καμπίνας οδηγού, στην οποία μπορεί κανείς να κάθεται με 
τεντωμένα πόδια. Για τη χρήση της καμπίνας από δύο άτομα, 
διαθέτει προσκέφαλο και ενσωματωμένη αυτόματη ζώνη ασφα-

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Ατμόσφαιρα θαλπωρής χάρη στο νέο σχεδιασμό  
εσωτερικού φωτισμού για βέλτιστο φωτισμό της  
καμπίνας οδηγού

•   Σχεδιασμός εσωτερικού StyleLine6) ή TrendLine6)

•  Μεγάλη ποικιλία ρυθμιζόμενων, αναπαυτικών  
καθισμάτων

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

• Αυτόματο σύστημα κλιματισμού6) και σύστημα  
κλιματισμού στάσης6) για περισσότερη άνεση

• Προαιρετικά SoloStar Concept3) για υποδειγματική  
αίσθηση χώρου και κορυφαία λειτουργικότητα
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λείας 3 σημείων. Εξίσου εύκολη είναι και η αλλαγή ρούχων 
στην καμπίνα – όπως και το φαγητό, χάρη στο αναδιπλούμενο 
προς τα κάτω τραπεζάκι με θήκη για μαχαιροπίρουνα. Για  
τη νυχτερινή σας ανάπαυση φροντίζει το στρώμα άνεσης από 
αφρώδες υλικό ψυχρής επεξεργασίας με επτά ζώνες.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός, βασικός εξοπλισμός για BigSpace και GigaSpace.
2) Διατίθεται επίσης για την ενεργοποίηση της καμπίνας οδηγού και του κινητήρα.
3) Δεν διατίθεται για την καμπίνα οδηγού S και τις καμπίνες οδηγού M.
4) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το SoloStar Concept.
5) Δεν διατίθεται για την καμπίνα οδηγού L ClassicSpace.
6) Προαιρετικός εξοπλισμός.



Χώρος για τα πράγματά σας. Και για τις απαιτήσεις σας.
Όποιος βρίσκεται συχνά καθ’ οδόν, χρειάζεται προσωπικό χώρο και χώρο για όλα τα απαραίτητα για μεγάλα δρομολόγια.  
Γι’ αυτό, οι καμπίνες οδηγού του Actros διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλο εσωτερικό και άφθονο αποθηκευτικό χώρο.

Θήκες. Εκτός από τον πλούσιο εργοστασιακό εξοπλισμό,  
διατίθενται προαιρετικά περισσότερες θήκες1), που επιτρέπουν 
ακόμα πιο εξατομικευμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση 
του διαθέσιμου χώρου. Σε αυτές συγκαταλέγονται, για παρά-
δειγμα, στις καμπίνες οδηγού με τούνελ κινητήρα 320 mm,  
η χαμηλή αποθηκευτική θήκη με δύο ποτηροθήκες και μια 
υποδοχή σταχτοδοχείου, και η υπερυψωμένη θήκη, που με 
χωρητικότητα 15 l προσφέρει πολύ χώρο για καθημερινά αντι-
κείμενα και, επιπλέον, επιτρέπει ασφαλή ανάβαση στο επάνω 
κρεβάτι. Στην επάνω θήκη αποσκευών με το μεγάλο, εύχρηστο 
δίχτυ στο πίσω τοίχωμα της καμπίνας οδηγού μπορούν να  
τοποθετούνται εύκολα διάφορα εργαλεία καθημερινής χρήσης. 
Οι θήκες αποθήκευσης με εσωτερικό αερισμό πάνω από το 
μπροστινό παρμπρίζ προσφέρουν τεράστια αποθηκευτική χωρη-
τικότητα έως 332 l, αλλά και εξαιρετικά μεγάλη ελευθερία  
κινήσεων. Με χωρητικότητα έως 420 l, οι δύο προσβάσιμες από 
μέσα και έξω θήκες αποθήκευσης των καμπίνων οδηγού L 
κάτω από το κρεβάτι προσφέρουν άφθονο αποθηκευτικό χώρο. 
Για καλύτερη οργάνωση, διατίθενται προαιρετικά δύο μετα-
βλητές αποθηκευτικές θήκες.
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Συρτάρια. Η γκάμα αποθηκευτικών χώρων του νέου Actros 
περιλαμβάνει, εκτός από διάφορες θήκες μικροαντικειμένων 
και αποθήκευσης, διάφορα συρτάρια. Στις καμπίνες οδηγού 
με επίπεδο δάπεδο, ένα συρτάρι κάτω από το στηθαίο προσφέ-
ρει πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο. Προαιρετικά, διατίθεται  
και δεύτερο κάτω συρτάρι. Στις καμπίνες οδηγού L με τούνελ 
κινητήρα 170 mm, υπάρχει κάτω από το κρεβάτι ένα πρακτικό 
συρτάρι χωρητικότητας 51 l. Εναλλακτικά, διατίθεται ένα ψυγείο 
χωρητικότητας 26 l. Οι GigaSpace και BigSpace είναι εξοπλι-
σμένες με δύο ευρύχωρα συρτάρια, από τα οποία το ένα μπο-
ρεί να εξοπλιστεί με ψυγείο χωρητικότητας 36 l2).

Εξωτερικές θήκες αποθήκευσης. Συρτάρια κάτω από το κρεβάτι. 
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Τραπεζάκι στην πλευρά συνοδηγού. Το πτυσσόμενο 
τραπεζάκι, το οποίο διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός, 
είναι ενσωματωμένο στο ταμπλό οργάνων και μπορεί να  
αναδιπλώνεται γρήγορα προς τα έξω και προς τα μέσα για 
εργασία ή φαγητό.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Τεράστια γκάμα σε θήκες μικροαντικειμένων και  
θήκες αποθήκευσης

• Έως 332 l αποθηκευτικού χώρου πάνω από το  
μπροστινό παρμπρίζ

• Προαιρετικά ψυγειάκι χωρητικότητας έως 36 l

• Προαιρετικά ενσωματωμένο πτυσσόμενο τραπεζάκι  
για την πλευρά συνοδηγού

1) Ανάλογα με την έκδοση καμπίνας οδηγού.
2) Και στην StreamSpace με πλάτος 2500 mm.



Ένα φορτηγό που μαγνητίζει τα βλέμματα.
Με τις καμπίνες οδηγού του, το νέο Actros προσφέρει την ιδανική λύση πρακτικά για κάθε απαίτηση στην κυκλοφορία μεγάλων 
αποστάσεων και τις βαριές διανομές. Το επιβλητικό παρουσιαστικό υπογραμμίζει με μοναδικό τρόπο τον τέλειο συνδυασμό 
σχεδίασης και λειτουργικότητας. 
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Εκδόσεις καμπίνων οδηγού. Με 17 εκδόσεις καμπίνων οδη-
γού σε δύο πλάτη, με πέντε εκδόσεις οροφής (CompactSpace, 
ClassicSpace, StreamSpace, BigSpace και GigaSpace) και 
τρεις εκδόσεις τούνελ κινητήρα (320 mm, 170 mm, επίπεδο 
δάπεδο) το Actros προσφέρει την ιδανική έκδοση καμπίνας 
πρακτικά για κάθε απαίτηση στους τομείς της χωρητικότητας, 
του εξοπλισμού και της άνεσης.

Καλύτερη ορατότητα για εσάς και τους άλλους. Χάρη  
στη νέα φωτεινή υπογραφή σε συνδυασμό με τους χαρακτηρι-
στικούς προβολείς μεγάλης σκάλας, το Actros δεν περνά 
απαρατήρητο μέρα ή νύχτα. Ο νέος προαιρετικός αυτόματος 
φωτισμός διασταύρωσης και αλλαγής κατεύθυνσης1) αυξάνει 
την ασφάλεια πρακτικά σε όλες τις περιπτώσεις, χάρη στις βελ-
τιωμένες συνθήκες φωτισμού και το βελτιστοποιημένο φωτι-
σμό του οδοστρώματος.

ExtraLine2). Από το φως Welcome, το οποίο κατά το άνοιγ-
μα της πόρτας προβάλλει το αστέρι Mercedes δεξιά και 
αριστερά στο έδαφος δίπλα στο Actros, το φως θέσης LED 
του MirrorCam σε εμφάνιση χρωμίου μέχρι τα φλας LED 
και τα πίσω φώτα LED – το νέο ExtraLine συνδυάζει μοναδι-
κή εμφάνιση με αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία. Επιπλέον, 
την ημέρα, ο εξατομικευμένος χαρακτήρας αναδεικνύεται από 
τα στοιχεία χρωμίου στο προαιρετικό αλεξήλιο και τα καλύμ-
ματα προβολέα σε γκρι τιτανίου. 



Φωτισμός πορείας ημέρας LED1) και πίσω φώτα LED2).  
Η μοντέρνα σχεδίαση προσδίδει μοναδικές οπτικές πινελιές 
και, χάρη στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, συμβάλλει στη  
μείωση των εξόδων συντήρησης και επισκευής. Τα νέα, προ-
αιρετικά πίσω φώτα LED παρέχουν σαφείς ενδείξεις, ειδικά  
με τη λειτουργία φλας, στην οποία η κατεύθυνση υποδεικνύεται 
με έναν φωτεινό παλμό που μεταδίδεται από μέσα προς τα έξω.

Υπόδειγμα αεροδυναμικής. Το MirrorCam3) αντί κοινών 
εσωτερικών καθρεπτών προσθέτει μια εκφραστική και αερο-
δυναμική πινελιά στο νέο Actros.

Εκτροπέας αέρα οροφής, κουμπωτός, με εκτροπείς αέρα 
πίσω ακμής. Για ακόμα καλύτερη αεροδυναμική, το νέο Actros 
μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με τους εκτροπείς αέρα 
πίσω ακμής και την αεροτομή οροφής νέας διαμόρφωσης.

Upgrade GigaSpace2). Για μια ακόμη πιο εντυπωσιακή εμφά-
νιση, η καμπίνα οδηγού GigaSpace με πρόσθετα στοιχεία 
σχεδίασης γίνεται ακόμα πιο εξατομικευμένη. Εκτός από τα 
στοιχεία χρωμίου με επιγραφή GigaSpace και το MirrorCam 
σε εμφάνιση χρωμίου/στο χρώμα του αμαξώματος περιλαμβάνει 
επίσης π.χ. τους προβολείς με γκρι περίβλημα και φλας LED.

Αισθητήρας βροχής. Για περισσότερη οδηγική άνεση και 
α σφά λεια, ο προαιρετικός αισθητήρας βροχής ενεργοποιεί 
αυτόματα τους υαλοκαθαριστήρες, π.χ. σε περίπτωση βροχής.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• 17 εκδόσεις καμπίνων οδηγού για τη χρήση στις μετα-
φορές μεγάλων αποστάσεων και τις βαριές διανομές

• Εντυπωσιακή, βελτιωμένη σχεδίαση εξωτερικού, σχεδια-
σμός φωτισμού και βελτιστοποιημένη αεροδυναμική

• MirrorCam3) για ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση

• Προαιρετικά πακέτα εξοπλισμού ExtraLine και 
Upgrade GigaSpace για ακόμα πιο εντυπωσιακή,  
ιδιαίτερη εμφάνιση
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1) Όχι σε συνδυασμό με τούνελ κινητήρα 320 mm και όχι σε συνδυασμό με ίσιο 
μπροστινό άξονα.

2) Προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Όχι για οχήματα με τις κατηγορίες ADR EX, FL.





Οικονομικό εκ πεποιθήσεως.
Το νέο Actros είναι συνώνυμο της αξιόπιστης, οικονομικής στην κατανάλωση  
τεχνολογίας οχήματος, του χαμηλότερου κόστους και του αυξημένου κέρδους.  
Ή, εν συντομία, της αυξημένης αποδοτικότητας.

Ενισχυμένη αποδοτικότητα. Η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου 
συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομία. Μια ιδιότητα που το 
Actros αποδεικνύει καθημερινά. 

Με το νέο Actros κυκλοφορεί ένα φορτηγό που είναι έως και 
3 % πιο οικονομικό στον αυτοκινητόδρομο και έως και 5 % πιο 
οικονομικό στον επαρχιακό δρόμο. Για παράδειγμα, χάρη στην 
περαιτέρω βελτίωση του συστήματος μετάδοσης κίνησης, της 
αεροδυναμικής και χάρη στο εξελιγμένο Predictive Powertrain 
Control, που διατίθεται ως βασικός εξοπλισμός και μπορεί 
πλέον να μειώνει την κατανάλωση τόσο σε επαρχιακούς δρό-
μους όσο και σε εθνικές οδούς. 

Στο χαμηλό συνολικό κόστος συμβάλλουν, όμως, και τα νέα 
συστήματα υποβοήθησης, που αυξάνουν την οδηγική ασφά-
λεια φροντίζοντας ώστε το φορτηγό να φτάνει με ασφάλεια 
στον προορισμό του. Η αποδοτικότητα ενισχύεται επίσης από 
την αυξημένη χρήση οχήματος. Για παράδειγμα, με καινο-
τόμες, τέλεια προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας υπηρεσίες 
service, όπως το Mercedes-Benz Uptime1) 2) 3). Προαιρετικά 
διατίθενται επίσης οι υπηρεσίες Fleetboard, που κάνουν ακόμα 
πιο αποτελεσματικές τις διαδικασίες logistics της επιχείρησής 
σας. Όλα αυτά για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Το νέο Actros.
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1) Διατίθεται προαιρετικά με κάθε συμβόλαιο συντήρησης Mercedes-Benz  
ή ως ξεχωριστό προϊόν.

2) Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις υπηρεσίες Fleetboard.
3) Βασικός εξοπλισμός που μπορεί να παραλειφθεί.



Θέλουμε να σας προσφέρουμε το καλύτερο.  
Και στον τομέα της κατανάλωσης.
Όσο χαμηλότερη η κατανάλωση τόσο χαμηλότερο το συνολικό κόστος. Γι’ αυτό και στο νέο Actros κάναμε  
τα πάντα για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο την κατανάλωση χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό.

Τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου. Όλοι οι κινητήρες 
Euro VI διακρίνονται για τη χαμηλή κατανάλωση. Στη χαμηλή 
κατανάλωση συμβάλλουν επίσης τα προγράμματα οδήγη-
σης για μείωση της κατανάλωσης, μια βελτιστοποιημένη σχέση 
μετάδοσης πίσω άξονα1), το MirrorCam και το εξελιγμένο 
σύστημα Predictive Powertrain Control, που διατίθεται ως βα-
σικός εξοπλισμός. Οι έξυπνοι δευτερεύοντες καταναλωτές και  
η ειδικά μελετημένη αεροδυναμική αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα. 
Έτσι, είναι δυνατή, συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο,  
η εξοικονόμηση καυσίμου σε αυτοκινητόδρομους και επαρχι-
ακούς δρόμους.

Τεχνολογία κινητήρων και καυσαερίων. Οι οικονομικοί κι-
νητήρες Euro VI διατίθενται σε τέσσερις κατηγορίες κυβισμού 
από 7,7 l έως 15,6 l και συνολικά 18 βαθμίδες ισχύος από 
175 kW (238 hp) έως 460 kW (625 hp). Χάρη στη σύγχρονη 
τεχνολογία καυσαερίων Euro VI, παράγονται, μέσω του συστή-
ματος επανακυκλοφορίας καυσαερίων με ψύξη, λιγότερα οξεί-
δια 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 ψεκά-
ζεται μέσω της βελτιστοποιημένης μονάδας δοσομέτρησης 
χωρίς αέρα στη ροή καυσαερίων.

Προγράμματα οδήγησης Actros. Το Actros εξοπλίζεται από 
το εργοστάσιο με το πρόγραμμα οδήγησης economy/power. 
Το πρόγραμμα οδήγησης economy ενδείκνυται για την κυκλο-
φορία μεγάλων αποστάσεων και αυξάνει ακόμα περισσότερο 
την αποδοτικότητα. Με το πρόγραμμα οδήγησης power μπορεί 
να ανακτηθεί οποιαδήποτε στιγμή η μέγιστη ισχύς, για παρά-
δειγμα σε ανηφόρες. Προαιρετικά διατίθεται, αντί του προγράμ-
ματος οδήγησης power, το πρόγραμμα οδήγησης economy+, 
καθώς και το πρόγραμμα οδήγησης fleet, που είναι ειδικά σχε-
διασμένο όσον αφορά στη μέγιστη τελική ταχύτητα και τη  
συμπεριφορά αλλαγής ταχυτήτων.

Εξελιγμένη αεροδυναμική. Για εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση 
αέρα και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση, βελτιώσαμε ακόμα 
περισσότερο την αεροδυναμική του Actros: έτσι, για παρά-
δειγμα, το νέο MirrorCam2) μειώνει την κατανάλωση καυσίμου 
έως και κατά 1,3 % χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. 

Πίσω άξονας, με ενεργή λίπανση. Οι χαμηλές απώλειες 
λόγω τριβής και η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, καθώς και 
η στρωτή λειτουργία και η ιδιαίτερη οδηγική άνεση είναι τα 
κύρια χαρακτηριστικά αυτού του άξονα.

Τελική σχέση μετάδοσης μειωμένης κατανάλωσης. Χάρη 
στη βελτιστοποιημένη σχέση μετάδοσης, αυτός ο κινητήριος 
άξονας επιτρέπει, σε συνδυασμό με τον 6κύλινδρο εν σειρά 
κινητήρα OM 471 και ελαστικά με 315/70 R 22,5, ακόμα  
μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου σε αυτοκινητόδρομους 
και επαρχιακούς δρόμους.
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Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Οικονομικοί, αξιόπιστοι κινητήρες Euro VI σε τέσσερις 
κατηγορίες κυβισμού

• Προγράμματα οδήγησης για μείωση της κατανάλωσης 

• Εξελιγμένη αεροδυναμική

1) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με τον OM 471.
2) Όχι για οχήματα με τις κατηγορίες ADR EX, FL.





Απλώς οδηγήστε καλύτερα –  
με το Predictive Powertrain Control.
Με το σύστημα Predictive Powertrain Control, το οποίο πλέον περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, οι μετακινήσεις  
σας γίνονται ακόμα πιο οικονομικές. Σε αυτοκινητοδρόμους, αλλά και επαρχιακούς δρόμους.

Predictive Powertrain Control. 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 αλ-
λαγής ταχυτήτων, εξοικονόμηση καυσίμου έως και 5 %. Ταυτό-
χρονα, η νέα επέκταση λειτουργίας του Predictive Powertrain 
Control σας επιτρέπει να αξιοποιείτε τώρα τα πλεονεκτήματα 
του συστήματος και σε επαρχιακούς δρόμους. Εκτός από  
το σύστημα εντοπισμού με υποστήριξη από δορυφόρους, το 
Predictive Powertrain Control χρησιμοποιεί επίσης ακριβείς, 
τρισδιάστατους χάρτες. 

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 
αλλαγής ταχύτητας, τις αυξομειώσεις ταχύτητας και την  
ταχύτητα του Tempomat. Επιπλέον, η κινητική ενέργεια του 
οχήματος αξιοποιείται, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η 
περιττή επιτάχυνση, αλλαγή σχέσεων ή επιβράδυνση. Έτσι, το 
Tempomat μπορεί να χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις  
καταστάσεις οδήγησης. Αυτό ξεκουράζει τον οδηγό και μειώνει 
την κατανάλωση καυσίμου και σε επαρχιακούς δρόμους. Το 
Predictive Powertrain Control μπορεί να χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με το Tempomat σε ταχύτητες από 15 km/h.

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 απώλειες 
οπισθέλκουσας και εξοικονομεί καύσιμο. Επιπλέον, το σύστημα 
φροντίζει για την αλλαγή των ταχυτήτων με τη σειρά που απαι-
τείται βάσει των συνθηκών που επίκεινται, π.χ. με λιγότερες δια-
δικασίες αλλαγής ταχυτήτων και μεγαλύτερες αυξομειώσεις 
ταχύτητας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνει επίσης την κατανάλωση.
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Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Έως και 5 % χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου χωρίς 
πρόσθετο εξοπλισμό

• Αναγνώριση της πορείας του δρόμου, όπως κατηφόρες, 
ανηφόρες, διασταυρώσεις και κυκλικοί κόμβοι στη  
συνέχεια της διαδρομής

• Βέλτιστη διαμόρφωση των χρονικών σημείων αλλαγής 
ταχύτητας, της επιλογής σχέσης και της ταχύτητας που 
έχει ρυθμιστεί στο Tempomat

• Βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος χάρη στη  
ρύθμιση ανάλογα με την κυκλοφορία, καθώς και την 
υποβοήθηση σημάτων κυκλοφορίας

• Πλέον μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο σε αυτο -
κινητόδρομους, αλλά και σε επαρχιακούς δρόμους
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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 υπηρε-
σίες 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 διαλειμμά-
των 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.
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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, υποδεικνύει πόσο εντατικά χρησιμο-
ποιείται το σύστημα Predictive Powertrain Control. Έτσι,  
είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση του τρόπου οδήγη-
σης 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-Support1). Το σύστημα υποστηρίζει τον οδηγό στην  
οικονομική οδήγηση με χαμηλή κατανάλωση. Με βάση τα 
αποτελέσματα από το Truck Data Center προσφέρει χρήσι μες 
συμβουλές, οι οποίες επιτρέπουν την περαιτέρω βελτίωση  
του τρόπου οδήγησης κάθε οδηγού και μειώνουν μακροπρόθε-
σμα 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-Support1) 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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1) Ανεξάρτητα από το σύστημα τηλεματικής Fleetboard.



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.

Mercedes-Benz Complete. Με το προαιρετικό πλήρες Συμ-
βόλαιο Συντήρησης Mercedes-Benz 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, απολαμβά-
νετε όλα τα πλεονεκτήματα της πλήρως αυτόματης τηλεδιά-
γνωσης σε πραγματικό χρόνο με την υπηρεσία Mercedes-Benz 
Uptime1) 2), και όλα αυτά έναντι μιας ιδιαίτερα δελεαστικής 
μηνιαίας δόσης.

Συμβόλαιο BestBasic. Καλύπτει όλα τα έξοδα συντήρησης 
για τη συμφωνημένη διάρκεια καθώς επίσης και τη δαπάνη. 
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις εργασίες συντήρησης που 
προβλέπει το Βιβλιάριο Βεβαιώσεων Συντήρησης καθώς και 
πρόσθετες εργασίες με ειδική χρέωση, σύμφωνα με τους 
όρους του συμβολαίου από τους εξουσιοδοτημένους συνερ-
γάτες σε ελκυστική τιμή.

Πλεονέκτημα τιμής. Εάν εξοπλίσετε το φορτηγό σας με  
συγκεκριμένα συστήματα που αυξάνουν την οδηγική ασφάλεια, 
μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα δελεαστικό πλεονέκτημα  
τιμής. 
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Mercedes-Benz ServiceContracts. Από το απλό Συμβόλαιο 
Συντήρησης έως το πλήρες Συμβόλαιο Συντήρησης που καλύ-
πτει αναλώσιμα υλικά, η Mercedes-Benz 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 Mercedes-Benz Uptime1) 2), το οποίο 
συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της διαθεσιμότητας οχή-
ματος και στο βέλτιστο προγραμματισμό των επισκέψεων στο 
συνεργείο.



Mercedes ServiceCard. Με τη Mercedes ServiceCard  
διευκολύνουμε τη διεκπεραίωση στο service, ειδικά στο 
Service24h της Mercedes-Benz, στο πλαίσιο του πανευρω-
παϊκού, πυκνού δικτύου συνεργείων της Mercedes-Benz.  
Με την εγγύηση πληρωμής που παρέχεται αυτόματα, οι πε-
λάτες μας μπορούν να εξοφλούν τιμολόγια για επισκευές, 
ανταλλακτικά και υπηρεσί ες 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 επωφελού-
νται 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 οχή-
ματα με εγγύηση 6, 12 ή 24 μηνών, που ελαχιστοποιούν τον 
κίνδυνο σε περίπτωση έκτακτης βλάβης και ταυτόχρονα εξα-
σφαλίζουν 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 παρά-
μετρος για κάθε επιχείρηση, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στην 
επένδυση στο επόμενο φορτηγό.
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1) Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις υπηρεσίες Fleetboard.
2) Βασικός εξοπλισμός που μπορεί να παραλειφθεί.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

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

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

• 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.
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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 Drive Assist2) 3), το εξελιγμένο, 
Active Brake Assist 51), που διατίθεται ως βασικός εξοπλι-
σμός, την υποβοήθηση σημάτων κυκλοφορίας4), το ηλεκτρονικό 
φρένο στάθμευσης με λειτουργία HOLD και το σύστημα υπο-
βοήθησης ελέγχου ευστάθειας ρυμουλκούμενου5) 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). Η πέμπτη γενιά του συστήματος 
περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό και υποστηρίζει τον 
οδηγό6) 7), καθώς, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να διε-
νεργεί πλήρη πέδηση σε περίπτωση στάσιμων και κινούμενων 
αντικειμένων, όπως και σε ορισμένες περιπτώσεις που η ταχύ-
τητα οχήματος δεν ξεπερνά τα 50 km/h, μερική ή πλήρη πέδηση 
σε περίπτωση πεζών που κινούνται στον δρόμο, αποτρέπο-
ντας έτσι τυχόν ατυχήματα ή μετριάζοντας τη σοβαρότητά τους.

Active Drive Assist2) 3). Το νέο σύστημα υποβοήθησης οδή-
γησης, που διατίθεται προαιρετικά για συγκεκριμένα μοντέλα 
Actros, υποστηρίζει τον οδηγό να διατηρεί απόσταση ασφα-
λείας από το προπορευόμενο όχημα και να παραμένει στο  
κέντρο της λωρίδας. Έτσι, προσφέρει, κυρίως σε μεγάλες, 
μονό τονες διαδρομές μεγάλη ασφάλεια και ιδιαίτερη άνεση, 
συμβάλλοντας στην καλύτερη φυσική κατάσταση του οδηγού. 
Το νέο Active Drive Assist αποτελεί επέκταση λειτουργίας της 
υποβοήθησης διατήρησης απόστασης8), υποστηρίζοντας ενερ-
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1) Βασικός εξοπλισμός οχημάτων στα οποία το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης  
ανάγκης απαιτείται από το νόμο.

2) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο για ορισμένες διαμορφώσεις οχημάτων.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με σύστημα διεύθυνσης 

Servotwin, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης απόστασης, Active Brake  
Assist 5, σύστημα υποβοήθησης ελέγχου ευστάθειας και Multimedia Cockpit/
Multimedia Cockpit, interactive.

4) Προαιρετικός εξοπλισμός, βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το Multimedia 
Cockpit, interactive.

5) Μόνο σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο/επικαθήμενο με ABS/EBS.
6) Εντός των ορίων του συστήματος.
7) Υπό βέλτιστες συνθήκες.
8) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με το Active Brake Assist 5.
9) Όχι για οχήματα με τις κατηγορίες ADR EX, FL.
10)  Μόνο σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο/επικαθήμενο με δυνατότητα για  

δίαυλο CAN.

γά τον οδηγό όχι μόνο με την αυτόματη ρύθμιση απόστασης 
με λειτουργία Stop and go, αλλά και με την καθοδήγηση του 
οχήματος στη λωρίδα. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί την 
εξελιγμένη τεχνολογία ραντάρ και καμερών του νέου Active 
Brake Assist 51) σε συνδυασμό με το σύστημα διεύθυνσης με 
ηλεκτρική υποβοήθηση και το σύστημα υποβοήθησης διατήρη-
σης λωρίδας. Όταν το Active Drive Assist είναι απενεργο-
ποιημένο, αλλά το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας 
ενεργοποιημένο, το όχημα οδηγείται πίσω στη λωρίδα του με 
μια ενεργή επέμβαση στη διεύθυνση, εάν παρεκκλίνει κατά 
λάθος από την πορεία του.

MirrorCam9). Αντί για τους κοινούς εσωτερικούς καθρέπτες, 
το νέο Actros είναι εξοπλισμένο 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 
περιστροφής10) της εικόνας της κάμερας, για ακόμη μεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά τους ελιγμούς, την αλλαγή κατεύθυνσης ή λω-
ρίδας. Εναλλακτικά στο νέο MirrorCam, διατίθεται ένα κλασσικό 
σύστημα καθρεφτών σε συνδυασμό με το Classic Cockpit.



Υποβοήθηση αλλαγής κατεύθυνσης1) 2) 3). Το προαιρετικό 
σύστημα μπορεί να υποστηρίζει τον οδηγό κατά την αλλαγή 
κατεύθυνσης ή λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς αναγνωρίζει  
κινούμενα και στάσιμα αντικείμενα στη ζώνη προειδοποίησης 
δεξιά ή στην καμπύλη στροφής4) 5), και να τον προειδοποιεί 
οπτικά και ηχητικά εάν υπάρχει κίνδυνος.

Υποβοήθηση σημάτων κυκλοφορίας8). Υπό τις κατάλληλες 
συνθήκες, το νέο σύστημα υποβοήθησης αναγνωρίζει συγκε-
κριμένα σήματα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, εμφανί-
ζει τα δύο σημαντικότερα στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων 
και έτσι αυξάνει την ασφάλεια και την οδηγική άνεση.
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Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης απόστασης6). Το σύ-
στημα υποβοήθησης 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 ρυμουλκούμενου7).  
Το σύστημα αυξάνει την οδηγική ασφάλεια, επιβραδύνοντας 
προληπτικά το όχημα και το ρυμουλκούμενο/επικαθήμενο  
σε εν δυνάμει κρίσιμες καταστάσεις και σταθεροποι ώντας 
το συρμό.
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Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

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

• MirrorCam11) για βελτιωμένη ορατότητα και ακόμη  
περισσότερη ασφάλεια 

• Περισσότερη ασφάλεια με αυτόματο φωτισμό  
διασταύρωσης/αλλαγής κατεύθυνσης9) 10), φωτισμό  
πορείας ημέρας LED10), πίσω φώτα LED9)

Ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης. Το ηλεκτρονικό φρένο 
στάθμευσης συνδυάζει εύκολο χειρισμό, οδηγική άνεση  
και ασφάλεια. Ενεργοποιείται αυτόματα κατά την απενεργοποί-
ηση του κινητήρα, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί ή/και να 
απενεργοποιηθεί πιέζοντας το μοχλό στο κόκπιτ. Για ακόμη 
περισσότερη 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 επι-
κίνδυνη κύλιση προς τα πίσω κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα.

Αυτόματος φωτισμός διασταύρωσης και αλλαγής κατεύ-
θυνσης9) 10). Το νέο, προαιρετικό σύστημα προβολέων προ-
σφέρει περισσότερη ασφάλεια χάρη στο βελτιστοποιημένο 
φωτισμό του οδοστρώματος. Εκτός από το φωτισμό πορείας 
ημέρας LED, περιλαμβάνει επίσης αυτόματο φωτισμό διασταύ-
ρωσης, αυτόματο φωτισμό αλλαγής κατεύθυνσης και προβο-
λείς ομίχλης. Ανάλογα με την περιστροφή του τιμονιού και την 
ταχύτητα, ενεργοποιείται αυτόματα ο προβολέας ομίχλης που 
βρίσκεται στο εσωτερικό της στροφής κατά την αλλαγή κατεύ-
θυνσης, φωτίζοντας βέλτιστα την περιοχή της στροφής.  
Επιπλέον, η αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 
φωτισμού μεγάλης σκάλας αυξάνει κι άλλο την οδηγική  
άνεση και ασφάλεια.

Φωτισμός πορείας ημέρας LED10) και πίσω φώτα LED9). Ο 
νέος φωτισμός πορείας ημέρας LED με ενσωματωμένα φώτα 
φλας υποστηρίζει, σε συνδυασμό με τους χαρακτηριστικούς 
προβολείς του Actros και την καμπίνα οδηγού L, την πιο εύκολη 
αναγνώριση του οχήματος στη διάρκεια της ημέρας προσφέ-
ροντας περισσότερη ασφάλεια. Επιπλέον, μειώνει αυτόματα 
την έντασή του εάν ενεργοποιηθεί ο φωτισμός διασταύρωσης.  
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 οπισθοπορείας – τα πίσω 
φώτα και φώτα πινακίδας κυκλοφορίας, τα πίσω φώτα ομί-
χλης, καθώς και τα φώτα περιγράμματος/πλευρικά φώτα θέσης.

Προβολείς Bi-Xenon. Ο φωτισμός διασταύρωσης και μεγάλης 
σκάλας επωφελείται από την ιδιαίτερα μεγάλη ακτίνα φωτι-
σμού των προβολέων Bi-Xenon, που συγχρόνως καταναλώνουν 
λιγότερη ισχύ από τα κανονικά φώτα.

1) Διατίθεται μόνο για 4x2 LS και 6x2 L.
2) Σε συνδυασμό με μέγεθος ρεζερβουάρ 650 x 700 mm.
3) Σε συνδυασμό με φτερό τριών τμημάτων.
4) Εντός των ορίων του συστήματος.
5) Υπό βέλτιστες συνθήκες. 
6) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με το Active Brake Assist 5.
7) Μόνο σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενο/επικαθήμενο με ABS/EBS.
8) Προαιρετικός εξοπλισμός, βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το Multimedia 

Cockpit, interactive.
9) Προαιρετικός εξοπλισμός.
10)  Όχι σε συνδυασμό με τούνελ κινητήρα 320 mm και όχι σε συνδυασμό με ίσιο 

μπροστινό άξονα.
11) Όχι για οχήματα με τις κατηγορίες ADR EX, FL.



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.

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 
τον αριθμό κλήσης 0030 211 211 1594 από κινητό ή το 
00800 5 777 7777 δωρεάν από σταθερό. Σε περίπτωση οδι-
κής βλάβης, έρχονται στο σημείο που βρίσκεται το όχημα 
άρτια εξοπλισμένοι τεχνικοί με ένα κινητό συνεργείο, επιτρέ-
ποντας 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 
λειτουργούν έως και 22 ώρες το 24ωρο. Επιπλέον, οι εκπαι-
δευμένοι τεχνικοί μας και η αποδοτική διαχείριση ανταλλα-
κτικών μας εξασφαλίζουν ιδιαίτερα σύντομους χρόνους  
επισκευής και φροντίζουν να επιστρέφει το φορτηγό σας 
όσο το δυνατόν συντομότερα στο δρόμο.
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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 πρόσβα-
ση 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.
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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.

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.
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Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Service24h: γρήγορη 24ωρη βοήθεια σε  
περίπτωση ανάγκης5)

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

• Προγραμματιζόμενη ειδική μονάδα για απλούστερο 
έλεγχο και χειρισμό υπερκατασκευών

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

Προγραμματιζόμενη ειδική μονάδα (PSM 2ης γενιάς). Η 
νέα προγραμματιζόμενη ειδική μονάδα χρησιμεύει ως διεπαφή 
ανάμεσα στο όχημα και την υπερκατασκευή, προσφέροντας 
πιο εύκολο και αποτελεσματικό χειρισμό. Επίσης, υπάρχει πλέ-
ον δυνατότητα εμφάνισης και χειρισμού διάφορων λειτουργιών 
του οχήματος και της υπερκατασκευής μέσω έως και τεσσάρων 
εικονικών διακοπτών στη δευτερεύουσα οθόνη πολλαπλής 
αφής4) του νέου Multimedia Cockpit.

Πρόσθετοι διακόπτες. Για όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος 
υπερκατασκευής και περισσότερη άνεση εργασίας και χειρι-
σμού, μπορεί να τοποθετηθεί από το εργοστάσιο στο κόκπιτ, 
μια πρόσθετη, προαιρετική μονάδα διακοπτών με έως και τέσ-
σερις πρόσθετους διακόπτες για διάφορες λειτουργίες υπερ-
κατασκευής. Εάν η παραμετροποιήσιμη ειδική ηλεκτρονική 
μονάδα συνδυαστεί με το Multimedia Cockpit, διατίθενται πε-
ρισσότεροι εικονικοί διακόπτες.

Μπαταρίες AGM, χωρίς συντήρηση. 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 χωρητικό-
τητα και σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

1) Βασικός εξοπλισμός στο Actros.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός, βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το Multimedia 

Cockpit, interactive.
3) Μόνο σε συνδυασμό με Truck Data Center.
4) Όχι σε συνδυασμό με το Classic Cockpit.
5) Παρακαλούμε, σε περίπτωση τραυματισμών, να ειδοποιείτε πρώτα την αστυνομία 

και τις διασωστικές δυνάμεις.





Το Actros έως 250 τόνων. Με το νέο Actros έως 250 τόνων, 
κυκλοφορεί ένας τράκτορας που σχεδιάστηκε και κατασκευά-
στηκε ειδικά για τη μεταφορά φορτίων ιδιαίτερα μεγάλου  
βάρους και όγκου. Ακόμη σημαντικότερο: με την καμπίνα οδη-
γού GigaSpace και BigSpace, προσφέρει ακριβώς την άνεση 
εργασίας και διαμονής που χρειάζεστε στις βαριές μεταφορές. 
Με τους πανίσχυρους, αξιόπιστους κινητήρες Euro VI, το αυτό-
ματο κιβώτιο ταχυτήτων PowerShift 3 και τον υγρό συμπλέκτη, 
διαθέτει ένα δυνατό και εξαιρετικά στιβαρό σύστημα κίνησης, 
το οποίο παρέχει τις επιδόσεις που απαιτούνται πρακτικά στις 

βαριές μεταφορές. Και για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε  
αξιόπιστα την τεράστια απόδοση ισχύος, εξοπλίσαμε το νέο 
Actros έως 250 τόνων με ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή 
ανάρτησης και πλαισίου, ώστε η διαθέσιμη ισχύς να μπορεί 
να μεταδίδεται με ακρίβεια στο δρόμο ακόμη και με μέγι στο 
φορτίο. Άριστη ευελιξία και βέλτιστη χρηστικότητα εξασφα-
λίζει η μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού και μοντέλων, με την 
οποία μπορεί να διαμορφώνεται το τέλειο όχημα σχεδόν για 
κάθε χρήση. Για ιδιαίτερα εύκολες βαριές μεταφορές. Το  
νέο Actros έως 250 τόνων.

Για ιδιαίτερα εύκολες βαριές  
μεταφορές. Το νέο Actros έως  
250 τόνων.
Το νέο Actros έως 250 τόνων θέτει νέα μέτρα σύγκρισης στα θέματα άνεσης,  
επιδόσεων οχήματος και ευελιξίας για τον κλάδο των βαρέων μεταφορών. Με την 
πρώτη ματιά, σε κάθε διαδρομή, αλλά και στα διαλείμματα.
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Τεχνολογία που τηρεί τις υποσχέσεις της.

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
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1) Προαιρετικός εξοπλισμός.

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)





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 120 χρόνια και πλέον στην κατασκευή 
οχημάτων. Με φορτηγά εξοπλισμένα με στιβαρά, χιλιοδοκιμα-

σμένα εξαρτήματα και στοιχεία εξοπλισμού, που λαμβάνουν 
υπόψη τις τοπογραφικές και κλιματικές συνθήκες στην περιο-
χή χρήσης. 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 
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 
Mercedes-Benz. 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. 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. 

Αξιοπιστία 48



Αξιοπιστία 49

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 αξιοπι στία 
και διατήρηση της αξίας, καθώς και γνήσια 
ανακατασκευ ασμένα ανταλλακτικά, ως συμφέρουσα 
εναλλακτική

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 βελτιστοποιημέ-
νου βάρους με φορτίο άξονα έως και 16 t 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 συνε-
χείς βελτιώσεις, καθώς και τις εκτενείς δοκιμές και ελέγχους, 
τα γνήσια ανταλλακτικά μας ανταποκρίνονται πάντα στην τελευ-
ταία λέξη της τεχνολογίας και συμμορφώνονται με τα υψηλά 
ποιοτικά πρότυπα της Mercedes-Benz. Το καλοσυντονισμένο 
σύστημα εφοδιαστικής εξασφαλίζει γρήγορη και απρόσκοπτη 
παράδοση των γνήσιων ανταλλακτικών στους Εξουσιοδοτημέ-
νους Διανομείς. Επιπλέον, προσφέρουμε πολλά στοιχεία ως 
γνήσια ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά Mercedes-Benz, π.χ. 
μηχανικά συγκροτήματα, μηχανικά, ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή 
ανακατασκευασμένους κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων.





Γνήσια αξεσουάρ. Το νέο Actros εντυπωσιάζει πρακτικά από κάθε άποψη. Με τα 
γνήσια αξεσουάρ, μπορείτε να το τελειοποιήσετε ακόμα περισσότερο και να του 
προσδώσετε μια εντελώς προσωπική νότα: για παράδειγμα, με προσαρτήματα σε 
χρώμιο και ανοξείδωτο χάλυβα που αναδεικνύουν την εμφάνιση. Ή με γνήσια αξε-
σουάρ για το εσωτερικό, που δεν αφήνουν ανεκπλήρωτη καμία επιθυμία. Με πολυ-
άριθμες μικρές, αλλά και μεγαλύτερες λεπτομέρειες, που κάνουν την καθημερινή 
εργασία πιο όμορφη, πιο άνετη, ακόμη πιο ασφαλή και πιο αποδοτική. Για αναλυτικές 
πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον κατάλογο αξεσουάρ μας ή να απευθυν-
θείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της Mercedes-Benz.

Γνήσια αξεσουάρ για  
ένα γνήσιο όχημα.
Η πλούσια γκάμα γνήσιων αξεσουάρ της Mercedes-Benz 
προσφέρει διάφορες δυνατότητες για εξατομικευμένη 
διαμόρφωση.
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Προβολείς μεγάλης σκάλας LED στο αλεξήλιο. Οι τέσσερις 
πρόσθετοι στρογγυλοί προβολείς μεγάλης σκάλας, με σύγ-
χρονη, ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία LED, εξασφαλίζουν 
βέλτιστη κατανομή του φωτός και βελτιώνουν την ορατότητα. 
Η ενσωμάτωση των προβολέων στο αλεξήλιο εξασφαλίζει ένα 
σαφές πλεονέκτημα αεροδυναμικής και βάρους (συγκριτικά 
με μία βάση στήριξης προβολέων με πρόσθετους προβολείς).

Πλευρική επένδυση με βράγχια από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Τα βράγχια για τις πλευρικές επενδύσεις1) αποπνέουν ισχύ και 
αεροδυναμική και υπογραμμίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
του Actros.

Πλαίσιο λογότυπου Mercedes-Benz κάτω από το μπροστινό 
παρμπρίζ. Το ιδανικό πλαίσιο για το λογότυπο Mercedes-Benz 
κάτω από το μπροστινό παρμπρίζ. Κατάλληλο για όλες τις καμπί-
νες οδηγού. Από εξαιρετικά γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός2). Δείξτε τα αληθινά σας χρώματα. 
Με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό για τον εσωτερικό χώρο, ο φω-
τισμός στην καμπίνα οδηγού προσαρμόζεται στη διάθεσή σας 
με το πάτημα ενός πλήκτρου.
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Περισσότερες λύσεις για την καθημερινότητα.
Πολύπλευρα, λειτουργικά, όμορφα στην όψη και ελκυστικά – τα γνήσια αξεσουάρ της Mercedes-Benz για το νέο Actros κάνουν 
την εργασία στην κυκλοφορία μεγάλων αποστάσεων και τις βαριές διανομές ακόμα πιο ευχάριστη και πιο εύκολη.



1) Σε συνδυασμό με τον κωδικό C8Z (μεταξόνιο 3700 mm με πλευρική επένδυση, 
αεροδυναμική)

2) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με τον εργοστασιακό ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Σκαλοπάτια από ανοξείδωτο χάλυβα. Step by step: τα προσαρμοσμένα αντιολι-
σθητικά σκαλοπάτια από ανοξείδωτο χάλυβα για τις καμπίνες οδηγού πλάτους 
2500 mm δεν προσφέρουν απλώς ασφάλεια επιβίβασης, αλλά συγχρόνως αναβαθ-
μίζουν οπτικά το όχημα.

Καλύμματα πλαισίου. Τα κλειστά καλύμματα πλαισίου από αλουμίνιο συμπληρώνουν 
τα σκαλοπάτια επιβίβασης του βασικού εξοπλισμού. Προσφέρουν πιο όμορφη  
εμφάνιση, αλλά και ακόμη πιο ασφαλή ανάβαση στο πλαίσιο.

Σετ TopFit by Blackroll. Με το σετ TopFit μπορείτε να διατηρείστε πολύ εύκολα 
σε φόρμα στην καμπίνα οδηγού. Έτσι, οι επιδόσεις σας στο τιμόνι είναι καλύτερες 
και το σώμα σας δυνατό και υγιές.

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.

Τα πλεονεκτήματα 
συνοπτικά.

• Σχεδίαση και τεχνολογία: προβολείς μεγάλης σκάλας 
LED στο αλεξήλιο

• Εντυπωσιακή εμφάνιση: πλευρική επένδυση από  
γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα

• Πιο εύκολη σύνδεση επικαθήμενου: κλειστά καλύμματα 
πλαισίου πίσω από την καμπίνα οδηγού

• Ατμοσφαιρικός φωτισμός2) με συνολικά 136 LED, για 
χαλαρή ατμόσφαιρα στην καμπίνα οδηγού

• Φυσική κατάσταση στην καμπίνα: το σετ TopFit προσφέ-
ρει πολλές ασκήσεις για όλους τους βασικούς μυς

• Περισσότερη ηρεμία και άνεση ύπνου χάρη στο εξαιρε-
τικά πλατύ επάνω κρεβάτι 

• Προστασία από τον άνεμο χάρη στον εκτροπέα αέρα 
πλευρικού παραθύρου
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Βάρος σε τόνους (t) 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20 25 25 (Volumer) 25 26 26 33

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x2 4x2 6x2 ENA 6x2 ENA 6x2/4 6x4 6x2 DNA 6x4

Μεταξόνιο    

3250 mm – – – – – – x6) – – –

3550 mm – – – – – – x6) – – –

3700 mm x2) – – x – – – x – x

3850 mm – – – – – – x6) – – –

4000 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4150 mm – – – – – – x6) – – –

4300 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4600 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4900 mm x2) x3) 4) – x x5) x4) 6) – x x x

5200 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

5500 mm x2) x3) 4) x3) 4) x x5) x4) 6) – x x x

5800 mm x2) x3) 4) x3) 4) x x5) x4) 6) – x x x

6100 mm x2) – – x x5) – – – x –

6400 mm x2) – – x – – – – – –

6700 mm x2) x3) 4) – x – – – – – –

Ανάρτηση  
μπροστινού άξονα

Χαλύβδινη Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη

Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

x Προαιρετικός εξοπλισμός
– δεν διατίθεται
1) Φορτηγό μεταφοράς οχημάτων.
2)  Και ως Actros Loader με κινητήρες από 175 kW (238 hp) έως 315 kW (428 hp) (μόνο OM 936 και OM 470).
3)  Με κινητήρες από 175 kW (238 hp) έως 350 kW (476 hp).
4)  Όχημα χαμηλού πλαισίου αποκλειστικά με αερανάρτηση στον μπροστινό και πίσω άξονα.

5)  Και ως Actros Loader με κινητήρες από 220 kW (299 hp) έως 315 kW (428 hp) (μόνο OM 936 και OM 470).
6)  Με κινητήρες από 200 kW (272 hp) έως 375 kW (510 hp).
7) Low Deck. 
8)  Και ως Actros Loader με κινητήρες από 235 kW (320 hp) έως 315 kW (428 hp) (μόνο OM 936 και OM 470).
9)  Όχι σε συνδυασμό με OM 473.
10)  Μόνο για ημιφορτηγά βαριάς χρήσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο Actros.
Οχήματα με ανοικτή καρότσα Actros – Επισκόπηση Τύπων.
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Βάρος σε τόνους (t) 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)7) 18 (CC)1) 20 24 25 25 25 26 26 33

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

Μεταξόνιο    

2650 mm – – – – – – – x8) x – – –

2990 mm – – – – – x8) – – – – – –

3250 mm – – – – – – x9) – – x x9) x

3400 mm – – – – – – x9) – – x x9) x

3550 mm x – – – x – x – – x x x

3700 mm x8) x3) 9) x3) 9) – x – – – – – – –

3850 mm x8) – – x9) x – – – – – – –

4000 mm x8) – – – x – – – – x – x

Ανάρτηση  
μπροστινού άξονα

Χαλύβδινη Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη

Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

Βάρος σε τόνους (t) 33 41

Κίνηση τροχών 6x4 8x4/4

Μεταξόνιο  

3300 mm x x10)

3900 mm x x

Ανάρτηση  
μπροστινού άξονα

Χαλύβδινη Χαλύβδινη

Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση

Actros έως 250 τόνων – Επισκόπηση Τύπων.

Ημιρυμουλκούμενα οχήματα Actros – Επισκόπηση Τύπων.



Με συνολικά έντεκα εκδόσεις καμπίνων οδηγού, το Actros 
φροντίζει για υποδειγματική άνεση εργασίας, διαμονής και 
ύπνου στην κυκλοφορία μεγάλων αποστάσεων. Για παράδειγμα, 
με την καμπίνα οδηγού L GigaSpace με εσωτερικό ύψος  
2,13 m και το SoloStar Concept. Εκτός από τις εκδόσεις με 
επίπεδο δάπεδο πλάτους 2500 mm, διατίθενται και εκδόσεις 
πλάτους 2300 mm με ενιαίο επίπεδο δάπεδο1). Το Actros έως 
250 τόνων διατίθεται αποκλειστικά με την έκδοση καμπίνας 
οδηγού GigaSpace ή BigSpace.

Καμπίνα οδηγού L GigaSpace Καμπίνα οδηγού L BigSpace

Καμπίνα οδηγού L GigaSpace με  
SoloStar Concept

Καμπίνα οδηγού L Εξωτερικό  
πλάτος 2500 mm

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Εξωτερικό πλάτος
Καμπίνα οδηγού GigaSpace,  
BigSpace και StreamSpace (1): 2500 mm
Όλες οι καμπίνες οδηγού  
ClassicSpace, CompactSpace καθώς  
και StreamSpace (2, 3, 4): 2300 mm

Εξωτερικό μήκος όλων των καμπίνων οδηγού: 2300 mm

Εσωτερικό ύψος μεταξύ των καθισμάτων: 2130 mm 
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα  
καθίσματα: 2050 mm

Εσωτερικό ύψος μεταξύ των καθισμάτων: 1990 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα  
καθίσματα: 1910 mm
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Τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Το νέο Actros.
Εκδόσεις καμπίνων οδηγού για την κυκλοφορία 
μεγάλων αποστάσεων.



1) Επίπεδο δάπεδο προαιρετικά στις καμπίνες οδηγού πλάτους 2300 mm.

Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace (2)
(εξωτερικό πλάτος 2300 mm, τούνελ κινητήρα)

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace (1)
(εξωτερικό πλάτος 2500 mm)

Καμπίνα οδηγού L StreamSpace (3)
(εξωτερικό πλάτος 2300 mm, τούνελ κινητήρα)

Εσωτερικό ύψος μεταξύ των καθισμάτων: 1970 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα  
καθίσματα: 1830 mm

Τούνελ κινητήρα: 170 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1785 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα  
καθίσματα: 1840 mm

Τούνελ κινητήρα: 170 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1460 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα  
καθίσματα: 1590 mm

Χωρίς εικόνα: Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace, επίπεδο  
δάπεδο (1)
Εσωτερικό ύψος ανάμεσα στα καθίσματα: 1640 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1590 mm

Χωρίς εικόνα: Καμπίνα οδηγού L ClassicSpace (3)
Τούνελ κινητήρα: 320 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1310 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1600 mm

Χωρίς εικόνα: Καμπίνα οδηγού L CompactSpace (1)
Τούνελ κινητήρα: 170 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1215 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1397 mm

Χωρίς εικόνα: Καμπίνα οδηγού L CompactSpace (2)
Τούνελ κινητήρα: 320 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1065 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1397 mm

Χωρίς εικόνα: Καμπίνα οδηγού L StreamSpace (4)
Τούνελ κινητήρα: 320 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1635 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1840 mm
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Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

Εξωτερικό πλάτος όλων των καμπίνων οδηγού:  2300 mm

Εξωτερικό μήκος
Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace:  1700 mm
Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace  
και CompactSpace:   2000 mm

Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα
Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace:  1600 mm
Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace:  1600 mm
Καμπίνα οδηγού M CompactSpace:  1400 mm

Έκδοση με μεσαίο κάθισμα

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

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

Τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Το νέο Actros.
Εκδόσεις καμπίνων οδηγού για τις διανομές.

Με έξι εκδόσεις, το Actros προσφέρει για κάθε χρήση στις  
διανομές από 18 t μία καμπίνα, η οποία επιτρέπει την αποδοτική 
εργασία και τον εύκολο χειρισμό. Για χρήσεις που απαιτούν όλο 
το μήκος της υπερκατασκευής, πρώτη επιλογή αποτελεί η καμπί-
να οδηγού S ClassicSpace. Η καμπίνα οδηγού Μ ClassicSpace 
ενδείκνυται, για παράδειγμα, για αυθημερόν χρήσεις ενώ η κα-
μπίνα οδηγού Μ CompactSpace με επίπεδη οροφή για μετα-
φορές αυτοκινήτων. Όλες οι καμπίνες διαθέτουν καλή οπτική 
και υψηλό ωφέλιμο φορτίο ως πλεονεκτήματα.
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Καμπίνα οδηγού Μ ClassicSpace

Έκδοση με κουκέτα

Καμπίνα οδηγού Μ CompactSpace

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

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

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

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

Έκδοση με κουκέταΤούνελ κινητήρα: 170 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ  
κινητήρα: 1460 mm
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Οι κινητήρες Euro VI: Πρωτοποριακή τεχνολογία, ισχύς έως 
460 kW (625 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 3000 Nm.  
Το Actros έως 250 τόνων διατίθεται αποκλειστικά με τους  
κινητήρες της κατηγορίας κυβισμού 15,6 l (OM 473).

OM 473 OM 471, 2ης γενιάς
R6  κυβισμός 15,6 l R6  κυβισμός 12,8 l

 
Ισχύς

380 kW  
(517 hp)

425 kW  
(578 hp)

460 kW  
(625 hp)

310 kW 
(421 hp)

330 kW 
(449 hp)

350 kW 
(476 hp)

375 kW 
(510 hp)

390 kW 
(530 hp)

Αριθμός κυλίνδρων 6 6 6 6 6 6 6 6

Κυβισμός (l) 15,6 15,6 15,6 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

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

Μέγ. ροπή στρέψης (Nm) 2600 2800 3000 2100 (23002)) 2200 (24002)) 2300 (25002)) 2500 2600

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

Ισχύς μηχανόφρενου, standard (kW) 3501) 3501) 3501) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751)

Ισχύς μηχανόφρενου, High Performance (kW) 4801) 4801) 4801) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101)

Τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο Actros.
Επιδόσεις κινητήρων.
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OM 470, 2ης γενιάς OM 936
R6  κυβισμός 10,7 l R6  κυβισμός 7,7 l

 
Ισχύς

240 kW 
(326 hp)

265 kW 
(360 hp)

290 kW 
(394 hp)

315 kW 
(428 hp)

335 kW 
(455 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 6 6

Κυβισμός (l) 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

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

Μέγ. ροπή στρέψης (Nm) 1700 1800 1900 2100 2200 1000 1100 1200 1300 1400

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

Ισχύς μηχανόφρενου, standard (kW) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701) 2353) 2353) 2353) 2353) 2353)

Ισχύς μηχανόφρενου, High Performance (kW) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251) 2803) 2803) 2803) 2803) 2803)

1) Με μέγ. επιτρεπόμενο αριθμό στροφών πέδησης (2300 σ.α.λ.).
2) Μόνο σε κινητήρες με αύξηση ροπής στρέψης στη 12η σχέση.
3) Με μέγ. επιτρεπόμενο αριθμό στροφών πέδησης (3000 σ.α.λ.).



3D Experience. Σαρώστε τον παρακάτω γραμμωτό κώδικα 
QR και αφήστε το καινούριο Actros να σας συναρπάσει  
εικονικά. Επιλέξτε την εσωτερική ή εξωτερική προβολή ή τις 
πιθανές γραμμές εξοπλισμού και αποχρώσεις και μάθετε  
περισσότερα για τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και τα 
κυριότερα σημεία.
www.mercedes-benz-trucks.com

Γνωρίστε το μέλλον της κυκλοφορίας  
μεγάλων αποστάσεων σε 3D.
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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 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.mercedes-benz.com ή 
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 δια
φοροποιήσεις 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, λαμ
βάνοντας 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, νομοθε
τικές 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 Σύμβουλο Πωλήσεων φορτηγών της MercedesBenz Ελλάς. 
www.mercedes-benz-trucks.com
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