
Το Atego. Το Arocs.
Κλάδος κατασκευών. 7,5 έως 41 τόνοι.  
Βαριές μεταφορές. Έως 250 τόνοι.
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RoadStars:
Η επιβίβαση αξίζει.
Το RoadStars είναι μία διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας της 
Mercedes-Benz για οδηγούς, επιχειρηματίες και ενδιαφερό-
μενους πελάτες – μπορείτε κι εσείς να γίνετε μέλος της μεγάλης 
RoadStars Community. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες λαμβάνουν 
τακτικά τις νεότερες πληροφορίες και έχουν τη δυνατότητα να 
επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους: για παράδειγμα, κάνο-
ντας σχόλια, ανεβάζοντας φωτογραφίες, κάνοντας chat ή κοι-
νοποιώντας αναρτήσεις. 

Ως μέλος μπορείτε να επωφελείστε από αποκλειστικές  
εκδηλώσεις, προσφορές και εμπειρίες που προσφέρει η 
Mercedes-Benz Trucks. Από smartphone, ταμπλέτα,  
φορητό ή σταθερό υπολογιστή – 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

powered by 
Mercedes-Benz Trucks
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Η Mercedes-Benz στον κλάδο κατασκευών

Η Mercedes-Benz στον 
κλάδο κατασκευών.

Για κάθε χρήση στο εργοτάξιο, για κάθε εργοτάξιο και για τη διαδρομή προς 
αυτό. Από οχήματα με ανοικτή καρότσα μέχρι μπετονιέρες και βαριά ανατρεπό-
μενα – οι εκδόσεις του Atego και του Arocs για εντός δρόμου οδήγηση και με σύστημα 
κίνησης σε όλους τους τροχούς είναι αληθινοί επαγγελματίες στις κατασκευές. 
Λόγω αυτής της μεγάλης ποικιλίας, διαθέτουμε τη σωστή λύση σχεδόν για κάθε 
εργασία και κάθε τομέα του κλάδου κατασκευών. 
 
Με την υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και αντοχή του, το Atego 7,5 έως 16 t ενδείκνυται 
για τον κλάδο κατασκευών, π.χ. για την κατασκευή κήπων, για έργα εντός πόλης ή 
στη βιοτεχνία. Το Arocs 18 έως 41 t είναι ειδήμονας στις βαριές χρήσεις. Η υψηλή 
ισχύς του μεταδίδεται αξιόπιστα τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Με τις πανί-
σχυρες διαμορφώσεις συστήματος κίνησης και τη στιβαρή κατασκευή της ανάρτησης 
και του πλαισίου, αντιμετωπίζει με ευκολία όλες τις καταστάσεις. Επιπλέον, με το 
Arocs έως 250 τόνων, διατίθεται ένας τράκτορας ο οποίος έχει σχεδιαστεί και κατα-
σκευαστεί για τη μεταφορά φορτίων ιδιαίτερα μεγάλου βάρους και όγκου. 
 
Παράλληλα, το Atego και το Arocs με τους οικονομικούς κινητήρες Euro VI, τη μεγα-
λύτερη διάρκεια ζωής πολλών εξαρτημάτων, το χαμηλό κόστος επισκευής και  
συντήρησης, καθώς και τις πολυάριθμες δυνατότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής 
φροντίζουν για ιδιαίτερα οικονομική χρήση. 
 
Με λίγα λόγια: Η Mercedes-Benz ικανοποιεί τις πρακτικές απαιτήσεις. Στο εργοτάξιο 
αλλά και στο δρόμο. Δείτε μόνοι σας και επιλέξτε τη λύση που σας ταιριάζει.
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Το Atego 7,5–16 τόνων

Αξία. Σε όλους τους τομείς του κλάδου κατασκευών και 
ανεξαρτήτως έκδοσης οχήματος, το Atego αποδεικνύει τις 
ικανότητές του. 

Η μακροπρόθεσμη αξία του Atego βασίζεται σε ιδιότητες, όπως 
η υψηλή ποιότητα, η εξαιρετική αξιοπιστία, καθώς και η υψηλή 
αντοχή και ανθεκτικότητά του. Επιπλέον, πολυάριθμα χαρακτη-
ριστικά εξοπλισμού και τεχνικά μέτρα φροντίζουν ώστε στον 
τομέα της αποδοτικότητας και της χρήσης το Atego να συμφέρει 
λογιστικά όσο και στο εργοτάξιο. Άλλα πλεονεκτήματα που 
διακρίνουν το Atego είναι η εργονομικά διαμορφωμένη θέση 
εργασίας οδηγού και η μοναδική συμπεριφορά στο δρόμο. 
Επιπλέον, η ελκυστική εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση υπο-
γραμμίζει το πλεονέκτημα αξίας. 

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

Χρήση. Το Atego είναι ένα φορτηγό με πλούσιο εξοπλισμό. 
Έτσι, διευκολύνει σημαντικά τη δύσκολη εργασία στον κλάδο  
κατασκευών. 

Εκτός από εντυπωσιακή, μοναδική εμφάνιση, παρουσιάζει 
πολλά πλεονεκτήματα και στο εσωτερικό: για ιδιαίτερη έμφαση 
στη χρήση, είναι διαθέσιμο με τρεις διαφορετικές εκδόσεις 
κόκπιτ, οι οποίες σε συνδυασμό με το όργανο πολλαπλών εν-
δείξεων, το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και τα αναπαυτικά 
καθίσματα εξασφαλίζουν υψηλή άνεση και εύκολο χειρισμό. 

Στα δυνατά σημεία του Atego κατά τη χρήση περιλαμβάνονται, 
για παράδειγμα, το υψηλής ακρίβειας σύστημα διεύθυνσης, το 
αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 
και οι υψηλής απόδοσης αλλά συγχρόνως οικονομικοί στην κατα-
νάλωση 4κύλινδροι και 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες. 

Και επειδή οι απαιτήσεις στον κλάδο κατασκευών είναι πολύ 
διαφορετικές, το Atego ικανοποιεί σχεδόν καμία επιθυμία όσον 
αφορά στην τοποθέτηση υπερκατασκευής. 

Το Atego 7,5–16 t. 

Έμφαση στη χρήση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υψηλής χρηστικότητας 
του Atego είναι το κινητό σκαλοπάτι στις εκδόσεις Atego με κίνηση σε όλους τους 
τροχούς. Επιπλέον, λεπτομέρειες όπως το προστατευτικό πλέγμα των προβολέων1) 
προστατεύουν από ζημιές και επιτρέπουν γρήγορο, εύκολο καθαρισμό των προβολέων.1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
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8Το Atego 7,5–16 τόνων | Εξοπλισμός καμπίνων

Για μεγαλύτερη απόλαυση στην εργασία.  
Οι καμπίνες του Atego.
Από την πρώτη ματιά αλλά και μετά από προσεκτική παρατήρηση – οι καμπίνες του Atego είναι απόλυτα σύμφωνες με τις  
απαιτήσεις του κλάδου κατασκευών. Με μοναδική εργονομία, υψηλή άνεση οδήγησης και εργασίας και πολλές πρακτικές  
λεπτομέρειες.

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

Θέση εργασίας του Atego. Χαλαρή και συγκεντρωμένη ερ-
γασία – γι’ αυτό φροντίζουν στο Atego οι τρεις διαφορετικές, 
προσαρμοσμένες στη χρήση εκδόσεις του κόκπιτ. Και οι τρεις 
διαθέτουν εργονομική διαμόρφωση και υποδειγματική διάταξη 
των αποθηκευτικών θηκών και των χειριστηρίων. Ένα ακόμα 
πλεονέκτημα για την άνεση εργασίας προσφέρει το τιμόνι πολ-
λαπλών λειτουργιών.

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

Classic κόκπιτ. Το Classic κόκπιτ του Atego, με τις πολυάριθμες αποθηκευτικές θήκες του, είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη χρήση στον κλάδο κατασκευών.  
Τα πάντα είναι εργονομικά τοποθετημένα κοντά στον οδηγό.
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Όργανο πολυλειτουργικών ενδείξεων 10,4 cm. Με πολλές 
νέες λειτουργίες και ενδείξεις, ο υπολογιστής οχήματος προ-
βάλλει γρήγορα, αναλυτικά και με ευκρίνεια όλες τις βασικές 
πληροφορίες.

Συστήματα ραδιοφώνου. Για απολαυστική ψυχαγωγία, το Atego 
μπορεί να εξοπλιστεί με ράδιο-CD, ράδιο-CD με σύνδεση 
Bluetooth®1) ή ράδιο-CD Bluetooth® άνεσης1). Όλα διαθέτουν 
διεπαφή USB και Aux/In.

Προεγκατάσταση για χρήση πολυμέσων1). Για την εύκολη 
ενσωμάτωση κινητών, MP3 players ή συστημάτων πλοήγησης 
διατίθεται η προεγκατάσταση γενικής χρήσης, ενώ η μετάδοση 
φωνής γίνεται μέσω των ηχείων του οχήματος.

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

Αναρτώμενο κάθισμα οδηγού, standard. Το κάθισμα με 
αερανάρτηση προσφέρει υψηλή άνεση, πολλές δυνατότητες 
ρύθμισης και διαθέτει κάλυμμα από στρωτό ύφασμα.

Αναρτώμενο κάθισμα με κλιματισμό1). Το κάθισμα οδηγού με 
αερανάρτηση και κλιματισμό φροντίζει για ευχάριστο κλίμα 
και υψηλά επίπεδα άνεσης. Σε αυτά συμβάλλουν επίσης τα εν-
σωματωμένα υποβραχιόνια, αλλά και η θέρμανση καθίσματος.

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 οπισθοπορείας. Έτσι, μπορεί 
να προβάλλεται σε αυτήν η περιοχή πίσω από το όχημα.

Αναρτώμενο κάθισμα άνεσης1). Το κάθισμα με αερανάρτηση ρυθμίζεται  
εξατομικευμένα, προσφέροντας πολύ καλές εργονομικές συνθήκες και ιδιαίτερη 
άνεση. Σε αυτήν συμβάλλει επιπλέον η ενσωματωμένη θέρμανση καθίσματος.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Στα αξεσουάρ Mercedes-Benz διατίθεται κάμερα οπισθοπορείας.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Καμπίνα S ή καμπίνα S με επιμηκυμένο πίσω 
τοίχωμα για μέγιστη έμφαση στη χρήση στον 
κλάδο κατασκευών

 – Εργονομικά διαμορφωμένη θέση εργασίας
 – Τρεις διαφορετικές, προσαρμοσμένες στη 

χρήση εκδόσεις κόκπιτ
 – Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων  

Mercedes PowerShift 3 για καλύτερο χειρισμό, 
διατίθεται χειροκίνητος μηχανισμός αλλαγής 
ταχυτήτων

 – Ευανάγνωστο όργανο πολλαπλών ενδείξεων  
με έγχρωμη οθόνη TFT 10,4 cm ή όργανο  
πολλαπλών ενδείξεων με έγχρωμη οθόνη  
TFT 12,7 cm1), λειτουργία βίντεο καθώς  
και προεγκατάσταση κάμερας οπισθοπορείας2)

 – Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών έξυπνου χειρισμού
 – Διάφορα συστήματα ραδιοφώνου, καθώς και 

διεπαφή πολυμέσων1)

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



10Το Atego 7,5–16 τόνων | Κινητήρες, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων

Τεχνολογία κινητήρων και καυσαερίων. Πανίσχυροι, αξιό-
πιστοι, οικονομικοί – οι κινητήρες Euro VI του Atego διακρί-
νονται για τη χαμηλή κατανάλωση, την άμεση απόκριση, την 
υψηλή ισχύ και τη στρωτή λειτουργία. Επιπλέον, οι εν σειρά  
κινητήρες Euro VI είναι ιδιαίτερα φιλικοί προς το περιβάλλον 
χάρη στην εξαιρετικά αποδοτική διαδικασία καύσης με λίγα 
σωματίδια αιθάλης και το σύστημα επανακυκλοφορίας καυσα-
ερίων με ψύξη.

Μηχανόφρενο1). Το ενεργοποιούμενο σε τρεις βαθμίδες  
σύστημα πέδησης με ισχύ πέδησης έως 235 kW μειώνει  
τη φθορά των κυρίως φρένων βελτιώνοντας την ασφάλεια  
και τον έλεγχο του οχήματος.

High Performance Engine Brake2). Για ακόμα περισσότερη 
ασφάλεια διατίθεται το σύστημα συνεχούς πέδησης τριών  
βαθ μίδων, χωρίς τριβές, με ισχύ πέδησης έως 300 kW3).

Σύστημα προθέρμανσης καυσίμου4). Το σύστημα χρησιμεύει 
στην προθέρμανση του καυσίμου για συνεχή χρήση σε  
θερμοκρασίες κάτω από –25°C. Αποτρέπει τη στόμωση από 
παραφίνη του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου.

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 χειρισμός 
και χαμηλή κατανάλωση: το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυ-
τήτων προσφέρει ακριβή επιλογή σχέσεων, σύντομους χρόνους 
αλλαγής ταχυτήτων, ιδιαίτερη οδηγική άνεση και βέλτιστη  
οικονομία. 

Υψηλής απόδοσης κινητήρες Euro VI. Ισχυροί, αξιόπιστοι, οικονομικοί – με  
τους 4κύλινδρους και 6κύλινδρους εν σειρά κινητήρες υψηλής ροπής, το Atego 
προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέσεις για κάθε χρήση στον κλάδο κατασκευών.

Ομαδική εργασία που δημιουργεί ενθουσιασμό.  
Σε κάθε διαδρομή.
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. Για το Atego οι πελάτες 
μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με το μοντέλο, το πρόγραμμα 
οδήγησης «power» ή «offroad». Και τα δύο προσφέρουν τρόπους 
λειτουργίας που επιτρέπουν τρόπο οδήγησης απόλυτα προ-
σαρμοσμένο στις συνθήκες5). 

Πρόγραμμα οδήγησης offroad. Περιλαμβάνει τους τρόπους 
λειτουργίας «offroad», «standard» και «manual». Ο τρόπος 
λειτουργίας «offroad» είναι ειδικά σχεδιασμένος για τη χρήση 
εκτός δρόμου και με ένα πάτημα του πλήκτρου υποστηρίζει 
τον τρόπο οδήγησης με έμφαση στην ισχύ.

Πρόγραμμα οδήγησης power. Στον τρόπο λειτουργίας 
οδήγη σης «power» ο αριθμός στροφών αυξάνεται για όλες τις 

διαδικασίες αλλαγής ταχυτήτων κατά 100 σ.α.λ. σε σύγκριση με 
τη λειτουργία «standard». Έτσι, είναι διαθέσιμη η πλήρης ισχύς 
του κινητήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πρόσθετες λειτουργίες. Στο Mercedes PowerShift 3, πρόσθε-
τες λειτουργίες, όπως η άμεση αλλαγή από την 1η ταχύτητα 
στην ταχύτητα R και η γρήγορη σχέση οπισθοπορείας6), διευκο-
λύνουν τους ελιγμούς. Άνετη εκκίνηση εξασφαλίζει η λειτουργία 
ερπυσμού.

Χειροκίνητος μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων. Εκτός από το 
αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων διατίθεται και ένας  
χειροκίνητος μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων2) με πνευματική 
υποβοήθηση ισχύος αλλαγής σχέσεων. Αυτός προσφέρει,  

Μικρότερος κυβισμός, μεγαλύτερη ισχύς. Με ισχύ έως 170 kW (231 hp)  
και μέγιστη ροπή στρέψης έως 900 Nm, οι 4κύλινδροι εν σειρά κινητήρες του 
Atego εντυπωσιάζουν με επιδόσεις που στο παρελθόν χαρακτήριζαν μόνο τους  
6κύλινδρους κινητήρες.

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

1) Προαιρετικός εξοπλισμός έως 9,5 t.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Ανάλογα με την έκδοση κινητήρα.
4) Μόνο σε συνδυασμό με OM 936.
5) Το πρόγραμμα οδήγησης που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό εξαρτάται 

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

6) Δύο σχέσεις οπισθοπορείας στο κιβώτιο 8 σχέσεων.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Μειωμένης κατανάλωσης, αξιόπιστοι 4κύλιν-
δροι 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)

 – Υψηλής απόδοσης μηχανόφρενο ή High  
Performance Engine Brake2)

 – Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων  
Mercedes PowerShift 3 με τα προγράμματα 
οδήγησης «power» ή «offroad», καθώς και  
ειδικούς τρόπους λειτουργίας οδήγησης και 
πρόσθετες λειτουργίες για μεγαλύτερη  
έμφαση στη χρήση5)

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

OM 934 – 5,1 l OM 936 – 7,7 l

200

150

100

50

0

250

200

150

100

01000

800

600

400

200

2500

2000

1500

1000

500

Ισ
χύ

ς 
( k

W
)

Ισ
χύ

ς 
( k

W
)

Ρο
πή

 σ
τρ

έψ
ης

 ( N
m

)

Ρο
πή

 σ
τρ

έψ
ης

 ( N
m

)

Στροφές (σ.α.λ.) Στροφές (σ.α.λ.)

 800 1200 1600 2000 2400  800 1200 1600 2000 2400

R4 κυβισμός 5,1 l
kW (hp) Nm
στις 2200 σ.α.λ. στις 1200–1600 σ.α.λ.

115 (156) 650
130 (177) 750
155 (211) 850
170 (231) 900

R6 κυβισμός 7,7 l
kW (hp) Nm
στις 2200 σ.α.λ. στις 1200–1600 σ.α.λ.

175 (238) 1000
200 (272) 1100
220 (299) 1200

μεταξύ άλλων, εξαιρετική εργονομία και υψηλή ακρίβεια αλλαγής 
σχέσεων σε συνδυασμό με μειωμένες δυνάμεις αλλαγής.
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Αποδοτική εργασία, μοναδική οδική συμπεριφορά.  
Το Atego τα έχει όλα.
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.

Οδηγική άνεση. Το Atego προσφέρει αίσθηση υπεροχής  
στο δρόμο. Αυτήν την οφείλει κυρίως στην άψογη συνεργασία 
μεταξύ του συστήματος ελέγχου ευστάθειας, της έδρασης 
της καμπίνας, του συστήματος διεύθυνσης, του συστήματος 
οδήγησης πίσω άξονα και της ανάρτησης.

Έδραση καμπίνας οδηγού, πίσω, ενισχυμένη1). Η έδραση 
καμπίνας με ενισχυμένα, πίσω σπειροειδή ελατήρια υποστηρίζει 
την άνεση ανάρτησης σε καμπίνες με χαλύβδινη ανάρτηση, 
εάν η καμπίνα, για παράδειγμα, είναι εξοπλισμένη με συνδυασμό 
καθίσματος/κουκέτας.

Σύστημα οδήγησης πίσω άξονα του Atego. Για υπεροχή στο 
δρόμο, όλα τα Atego με χαλύβδινη ανάρτηση διαθέτουν  
σύστημα οδήγησης πίσω άξονα2), που μειώνει την υποστροφή 
κατά το ρολάρισμα.

Χαλύβδινη ανάρτηση. Για υψηλή άνεση οδήγησης και ανάρτησης εντός και εκτός δρόμου, το Atego είναι εξοπλισμένο με παραβολικά ελατήρια πολλαπλών φύλλων σούστας.
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Δυνατότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής του Atego. 
Για πολλές δυνατότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής, διατίθε-
ται, για παράδειγμα, η παραμετροποιήσιμη ειδική ηλεκτρονική 
μονάδα, η οποία απλουστεύει σημαντικά τις δυνατότητες σύν-
δεσης, την ενσωμάτωση και το χειρισμό της υπερκατασκευής. 
Επιπλέον, μια πληθώρα μέτρων συμβάλλει στην υψηλή διαθε-
σιμότητα του Atego – από τη βελτιστοποιημένη διάταξη όλων 
των εξαρτημάτων στο πλαίσιο μέχρι τις πολυάριθμες εργοστα-
σιακές προεγκαταστάσεις.

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

Προστατευτικό πλέγμα προβολέων. Το προστατευτικό 
πλέγμα1) είναι ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία των κύριων 
προβολέων και των προβολέων ομίχλης κατά τη χρήση εκτός 
δρόμου. Το προστατευτικό πλέγμα είναι αναδιπλούμενο και 
κατασκευασμένο από χάλυβα κυκλικής διατομής. Η απόστα-
ση μεταξύ των ράβδων του πλέγματος ανέρχεται σε περίπου 
30 mm.

Παραμετροποιήσιμη ειδική ηλεκτρονική μονάδα. Η παραμετροποιήσιμη  
ειδική ηλεκτρονική μονάδα1) (PSM) προσφέρει βέλτιστη επεξεργασία και απρόσκοπτη 
ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στο όχημα και την υπερκατασκευή.

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.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Υψηλή άνεση οδήγησης, πολλές δυνατότητες 
τοποθέτησης υπερκατασκευής

 – Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας ESP3)

 – Έδραση καμπίνας 4 σημείων
 – Μικρή υποστροφή κατά το ρολάρισμα χάρη  

στο βελτιστοποιημένο σύστημα οδήγησης πίσω 
άξονα

 – Χαλύβδινη ανάρτηση βελτιστοποιημένου  
βάρους με παραβολικά ελατήρια πολλαπλών 
φύλλων σούστας

 – Πολλές δυνατότητες σύνδεσης και ενσωμάτω σης 
υπερκατασκευής

 – Βελτιωμένος χειρισμός χάρη σε χρηστικές  
λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά εξοπλισμού 
όπως τα προστατευτικά πλέγματα προβολέων1)

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Για Atego με αερανάρτηση έως 10,5 t και 12 t με χαμηλό πλαίσιο,  

καθώς και για όλα τα Atego με χαλύβδινη ανάρτηση.
3) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με το σύστημα κίνησης σε όλους τους τροχούς.
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Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη 

Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm  
Εξωτερικό μήκος: 1830 mm  
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm  
Εσωτερικό ύψος: 1510 mm

Το Atego – Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα S ClassicSpace Καμπίνα S ClassicSpace

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη
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Καμπίνα S (4x2)

Καμπίνα S ClassicSpace 

Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm  
Εξωτερικό μήκος: 1650 mm  
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm  
Εσωτερικό ύψος: 1510 mm



15Τεχνικά χαρακτηριστικά Atego | Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη 

Εξωτερικό πλάτος: 2500 mm  
Εξωτερικό μήκος: 1830 mm  
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm  
Εσωτερικό ύψος: 1510 mm

Καμπίνα S ClassicSpace Καμπίνα S ClassicSpace

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη
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Καμπίνα S (4x4)

Καμπίνα S ClassicSpace 

Εξωτερικό πλάτος: 2500 mm  
Εξωτερικό μήκος: 1650 mm  
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm  
Εσωτερικό ύψος: 1510 mm
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Ανατρεπόμενο Atego – Επισκόπηση Τύπων

Βάρος σε τόνους (t) 7,49 7,99 9,5 10,5 11,99 13,5

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Ανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη

Εκδόσεις κινητήρων

OM 934

115 kW (156 hp) • • • • • –

130 kW (177 hp) x x x x x •

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

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

OM 936

175 kW (238 hp) – x x x x x

200 kW (272 hp) – – – – x x

220 kW (299 hp) – – – – x x

Μεταξόνιο

3020 mm • • • • – –

3260 mm – – – – • •

3320 mm x x x x – –

3560 mm – – – – x –

Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα S ClassicSpace • • • • • •

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη x x x x x x

Καμπίνα L ClassicSpace – – – – – –

Καμπίνα L BigSpace – – – – – –
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Ανατρεπόμενο Atego – Επισκόπηση Τύπων Όχημα με καρότσα Atego – Επισκόπηση Τύπων

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

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

Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη

– – – – – – –

• • • – • • •

x x x • x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x – x x – – –

x – x x – – –

– – – – – – –

• • • • • • •

– – – – – – –

– – – – – x x

• • • • • • •

x x x x x x x

– – – – x x x

– – – – x x x

• Βασικός εξοπλισμός x Διατίθεται προαιρετικά – Δεν διατίθεται





Το Arocs 18–41 τόνων

Ισχύς. Το Arocs άνω των 18 τόνων για τον κλάδο κατασκευών 
αντιμετωπίζει με ευκολία όλες τις καταστάσεις. Διότι το 
έχουμε εξοπλίσει με στιβαρούς και πανίσχυρους κινητήρες 
Euro VI, το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes 
PowerShift 3 και μοναδική κατασκευή ανάρτησης και πλαισίου. 

Κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων και άξονες κατασκευάζονται 
αποκλειστικά από την Mercedes-Benz και έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κλάδου κατασκευών. 
Το έξυπνο σύστημα ελέγχου των στοιχείων μετάδοσης κίνη-
σης, η υψηλή ροπή στρέψης των κινητήρων, καθώς και οι εξαι-
ρετικά γρήγοροι χρόνοι αλλαγής του Mercedes PowerShift 3 
εξασφαλίζουν περισσότερη διαθέσιμη ισχύ. 

Για βέλτιστη πρόσφυση και καλή διευθυντικότητα, φροντίζει η 
άψογη συνεργασία μεταξύ συστήματος κίνησης, ανάρτησης 
και πλαισίου, τα οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένα μεταξύ 
τους για χρήση εντός δρόμου, στο εργοτάξιο ή σε εξαιρετικά 
ανώμαλο έδαφος.

Στιβαρότητα. Τράκτορας, όχημα με ανοικτή καρότσα, μπετο-
νιέρα ή βαρύ ανατρεπόμενο – με τις εκδόσεις δρόμου και  
κίνησης σε όλους τους τροχούς του Arocs, υπάρχει ένα ιδιαίτερα 
στιβαρό και ανθεκτικό όχημα για κάθε απαίτηση στον κλάδο 
κατασκευών. 

Η στιβαρότητα και η αντοχή του Arocs αντικατοπτρίζονται στις 
καμπίνες οδηγού. Στο σκελετό μεγάλης διάρκειας ζωής, που 
έχει κατασκευαστεί εξολοκλήρου από πλήρως γαλβανισμένες 
λαμαρίνες, καθώς και στην αθλητική, δυναμική σχεδίαση.  
Ο συμπλέκτης Turbo Retarder1) χωρίς φθορές εξασφαλίζει μέ-
γιστη αντοχή κατά την εκκίνηση και τους ελιγμούς με πολύ 
 μεγάλα συνολικά βάρη συρμού και υψηλές ροπές. Επιπλέον, 
για να μπορεί να διαχειρίζεται πολύ μεγάλες γωνίες κλίσης  
και ράμπας, εξοπλίσαμε το Arocs για τον κλάδο κατασκευών 
με ένα ακόμα πλεονέκτημα: ιδανική απόσταση από το έδα-
φος. Έτσι, το Arocs μπορεί να διεκπεραιώνει κάθε αποστολή.

Ευκολότερη εκκίνηση σε επικλινές έδαφος. Με την ενεργοποίηση της ασφάλειας 
κατά της κύλισης, αποτρέπεται η κύλιση του οχήματος προς τα πίσω κατά την  
εκκίνηση. Επιπλέον, η εκκίνηση διευκολύνεται μέσω της λειτουργίας ερπυσμού 
του αυτόματου συστήματος αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3.

Η δύναμη στις κατασκευές. Το Arocs 18–41 t.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.

19
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Στιβαρό μέχρι και στην παραμικρή λεπτομέρεια.
Οι καμπίνες του Arocs διακρίνονται για την πρακτικότητα, τη στιβαρότητα και την ανθεκτικότητά τους. Από την πρώτη ματιά και 
στην παραμικρή λεπτομέρεια, είναι σχεδιασμένες με γνώμονα τις απαιτήσεις κάθε χρήσης.

Απόλυτα στιβαρή κατασκευή. Αρκεί μία ματιά για να καταλά-
βει κανείς ποιο είναι το φυσικό περιβάλλον του Arocs. Από  
το εύκαμπτο, αιωρούμενο σκαλοπάτι επιβίβασης μέχρι τη χει-
ρολαβή στην οροφή – κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί με 
γνώμονα τις απαιτήσεις του εργοταξίου. Αυτό σημαίνει: ύψιστη 
λειτουργικότητα σε συνδυασμό με εντυπωσιακή στιβαρότητα. 
Γεγονός που καταδεικνύεται στα περιβλήματα με ραβδώσεις 
των εξωτερικών καθρεπτών, αλλά και στη μάσκα του ψυγείου 
με εμφάνιση «δόντι εκσκαφέα». Επιπλέον, στην άνετη έδραση 
της καμπίνας1), η οποία ξεκουράζει τον οδηγό ακόμα και όταν 
αυτός δέχεται τις μεγάλες καταπονήσεις της εκτός δρόμου οδή-
γησης και στον προφυλακτήρα τριών τμημάτων με χαλύβδινες 
γωνίες, που προστατεύουν τους προβολείς από ζημιές.

Ειδική κατασκευή καμπίνας. Το Arocs προσφέρει καμπίνες 
που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του κλάδου 
κατασκευών. Για παράδειγμα, την καμπίνα πλάτους 2300 mm, 
με καλή περιμετρική ορατότητα, χάρη στην οποία αποτρέπο-
νται συγκρούσεις, π.χ. κατά τους ελιγμούς σε στενούς χώρους. 
Ένα ακόμα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των καμπίνων του 
Arocs είναι η κατασκευή από πλήρως γαλβανισμένες λαμαρίνες. 

Προστατευτική πλάκα για τον κινητήρα και το ψυγείο. Για την προστασία του 
ψυγείου και του κινητήρα, τα ανατρεπόμενα με χαλύβδινη ανάρτηση είναι εξο-
πλισμένα με προστατευτική πλάκα2). Επιπλέον, διατίθεται μια μασίφ προστατευτική 
πλάκα για το κύριο ρεζερβουάρ καυσίμου3).

Προστατευτικό πλέγμα προβολέων. Για τους μπροστινούς προβολείς και τα πίσω 
φώτα του Arocs διατίθενται στιβαρά χαλύβδινα προστατευτικά πλέγματα3). Αυτά 
προστατεύουν τα φώτα από ζημιές π.χ. λόγω κατολίσθησης. Έτσι, μειώνονται τα έξο-
δα επισκευής και αυξάνεται η ασφάλεια.



21Το Arocs 18–41 τόνων | Εξοπλισμός, εξωτερικό

Προστασία εξαρτημάτων. Για μεγαλύτερη αντοχή στις χρήσεις 
που το απαιτούν, το Arocs εξοπλίζεται με ειδικά προστατευ-
τικά. Στα ανατρεπόμενα οχήματα με χαλύβδινη ανάρτηση, σε 
αυτά περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η προστατευτική πλάκα 
για το ψυγείο και τον κινητήρα4), καθώς και η προστατευτική 
πλάκα για το κύριο ρεζερβουάρ καυσίμου3). Επιπλέον, διατίθε-
νται προστατευτικά πλέγματα από χάλυβα για τους μπροστινούς 
προβολείς3) και κάλυμμα για τα μηχανικά συγκροτήματα3). Με 
λίγα λόγια: όλος ο εξοπλισμός που απαιτείται για την αποτροπή 
περιττών ζημιών και εξόδων επισκευής.

Πακέτο οδοστρωτήρα. Ένα ακόμα αντιπροσωπευτικό παράδειγ-
μα της χρηστικότητας του Arocs: το πακέτο οδοστρωτήρα3). 
Με μετατοπισμένα πίσω φώτα και πίσω ανακλαστήρες, κοντύτε-
ρα φτερά και αναδιπλούμενο προστατευτικό από πιτσίλισμα 
και πίσω προστατευτικό αντισφήνωσης δημιουργεί τις τέλειες 
προϋποθέσεις για τη χρήση οδοστρωτήρα, προστατεύει από 
ζημιές και καθιστά περιττές τις λύσεις εκ των υστέρων εξοπλι-
σμού.

Περίβλημα εξωτερικού καθρέπτη. Τα περιβλήματα εξωτερικών καθρεπτών με 
ραβδώσεις δεν αναβαθμίζουν απλώς την αισθητική του οχήματος. Χάρη στη στιβαρή, 
ανθεκτική στα γδαρσίματα επιφάνεια, προστατεύουν τους καθρέπτες από ζημιές 
και αυξάνουν την ασφάλεια. Στον εργοτάξιο αλλά και στο δρόμο.

Χειρολαβή στην οροφή3). Φροντίζει για πιο άνετο και πιο ασφαλή έλεγχο του 
φορτίου. Σταθερότητα εξασφαλίζει το σκαλοπάτι, το οποίο, ανάλογα με την έκδοση 
της καμπίνας, είναι ενσωματωμένο στο πλευρικό τοίχωμα ή προσαρτημένο στο 
πίσω τοίχωμα.

1) Βασικός εξοπλισμός στις καμπίνες L με επίπεδο δάπεδο.
2) Προαιρετικά διατίθεται και για άλλα μοντέλα Arocs.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός.
4) Βασικός εξοπλισμός στα ανατρεπόμενα, διαφορετικά προαιρετικός εξοπλισμός.
5) Βασικός εξοπλισμός στα ανατρεπόμενα και τις μπετονιέρες.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Στιβαρές καμπίνες κατασκευασμένες για τον 
κλάδο κατασκευών

 – Άνετη έδραση καμπίνας1) για μεγάλη αντοχή 
του οχήματος στις καταπονήσεις και συγ-
χρόνως ξεκούραση του οδηγού κατά τη χρήση 
εκτός δρόμου

 – Εύκαμπτο αιωρούμενο σκαλοπάτι επιβίβασης5)

 – Προφυλακτήρας τριών τμημάτων με χαλύβδινες 
γωνίες για προστασία από ζημιές

 – Χειρολαβή στην οροφή3) για σταθερή ανάβαση 
κατά τον έλεγχο του φορτίου

 – Προστατευτική πλάκα για το ψυγείο και τον  
κινητήρα4)

 – Προστατευτικό πλέγμα προβολέων3)

 – Πακέτο οδοστρωτήρα3)
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Εργονομική θέση εργασίας. Στο Arocs η θέση εργασίας 
σχεδιάστηκε ειδικά για τον κλάδο κατασκευών. Το κόκπιτ με 
το ελκυστικό εσωτερικό είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες του οδηγού. Ο χώρος του κόκπιτ είναι ευχάριστα δια-

μορφωμένος με εργονομική διάταξη των χειριστηρίων και των 
αποθηκευτικών θηκών. Ο χειρισμός του αυτόματου συστήματος 
αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift γίνεται άνετα από 
το βοηθητικό μοχλό του τιμονιού. 

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κινητήρα.  
Ο κινητήρας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με το πάτημα 
ενός διακόπτη – τόσο εύκολα.

Επιτέλους ένας λόγος για να ανυπομονείτε  
να πάτε στη δουλειά.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή και μετά από αμέτρητες διαδρομές – οι καμπίνες του νέου Arocs πρωτοπορούν σε ό,τι αφορά  
την άνεση της θέσης εργασίας. Με υποδειγματική εργονομία, υψηλή λειτουργικότητα και πολλές πρακτικές λεπτομέρειες, που 
διευκολύνουν την εργασία.
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Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών. Με οκτώ πλήκτρα χειρισμού 
στη δεξιά πλευρά και οκτώ στην αριστερή πλευρά μπορούν  
να ελέγχονται πολλές λειτουργίες. Μπορείτε, για παράδειγμα, 
να απαντάτε σε τηλεφωνικές κλήσεις, να χειρίζεστε τα συ-
στήματα υποβοήθησης, αλλά και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του 
ραδιοφώνου.

Εύρος ρυθμίσεων. Χάρη στο μεγάλο εύρος ρυθμί σεων, το  
τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών μπορεί να ρυθμιστεί σε σχεδόν 
κάθετη θέση. Αυτό σημαίνει: άνετη επιβίβαση και αποβίβαση 
και μεγάλη προσφορά χώρου στα διαλείμματα.

Όργανο πολυλειτουργικών ενδείξεων 10,4 cm. Με πολλές 
νέες λειτουργίες και ενδείξεις, ο υπολογιστής οχήματος προ-
βάλλει γρήγορα, αναλυτικά και με ευκρίνεια όλες τις βασικές 
πληροφορίες.

Κλειδί πολλαπλών λειτουργιών1). Προσφέρει όλες τις λειτουργίες ενός συστήματος 
κλειδώματος ανέσεων και επιτρέπει τον έλεγχο της πίεσης ελαστικών και του  
φωτισμού. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τηλεχειρισμό, π.χ. του ραδι-
οφώνου ή του πρόσθετου συστήματος θέρμανσης.

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων 12,7 cm με λειτουργία  
βίντεο1) 2). Για κορυφαία άνεση και ακόμα περισσότερη ασφά-
λεια, αυτή η έκδοση οργάνου πολλαπλών ενδείξεων έχει 
προετοιμαστεί για τη χρήση κάμερας οπισθοπορείας3). Έτσι, 
μπορεί να προβάλλεται σε αυτήν η περιοχή πίσω από το όχημα. 
Με πολυάριθμες λειτουργίες και ενδείξεις, η συσκευή με οθόνη 
γραφικών προσφέρει γρήγορο, αναλυτικό έλεγχο και απλου-
στεύει τους ελέγχους πριν την έναρξη της διαδρομής.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Διατίθεται και χωρίς λειτουργία βίντεο.
3) Στα αξεσουάρ Mercedes-Benz διατίθεται κάμερα οπισθοπορείας.

Εύχρηστη δομή μενού. Χάρη στην εύχρηστη δομή των μενού, το όργανο πολυλει-
τουργικών ενδείξεων προβάλλει γρήγορα, ευανάγνωστα και χωρίς αντανακλάσεις 
όλες τις σημαντικές πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνονται από το τιμόνι 
πολλαπλών λειτουργιών.
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Καμπίνες για όλες τις απαιτήσεις. Με τις εκδόσεις καμπί-
νων πλάτους 2300 mm, το Arocs προσφέρει ιδιαίτερα καλή 
οπτική και εύκολο, ακριβή χειρισμό σε όλους τους τομείς του 
κλάδου κατασκευών. Το σκαλοπάτι επιβίβασης όπως και η 
εργονομική διάταξη των χειριστηρίων διευκολύνουν την εργα-
σία. Επιπλέον, διατίθενται καμπίνες L πλάτους 2500 mm, για 
χρήσεις εντός δρόμου ή με έμφαση στην άνεση.

Καμπίνες M και L ClassicSpace Low Roof. Με τη χαμηλωμένη 
κατά 100 mm οροφή, αυτές οι καμπίνες ενδείκνυνται για χρή-
σεις όπου το ύψος παίζει μεγάλο ρόλο και για υπερκατασκευές 
που προεξέχουν πάνω από την οροφή της καμπίνας. 

Καμπίνες S και M ClassicSpace με πλάτος 2300 mm. Η 
καμπίνα S ClassicSpace1) προσφέρει τις μικρότερες εξωτερικές 
διαστάσεις ανάμεσα στις καμπίνες του Arocs και διακρίνεται 
για την αναπαυτική και πρακτική θέση εργασίας. Η καμπίνα 
M ClassicSpace διαθέτει, χάρη στο μεγαλύτερο μήκος της 
συγκριτικά με την καμπίνα S ClassicSpace, αυξημένη προσφο ρά 
χώρου και αποθηκευτικών δυνατοτήτων και, για περισσότερη 
άνεση, μπορεί να εξοπλιστεί π.χ. με αναδιπλούμενη κουκέτα.

Καμπίνα S ClassicSpace1). Η καμπίνα πλάτους 2300 mm και μήκους 1700 mm  
με ύψος τούνελ κινητήρα 170 mm ή 320 mm είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση 
από ένα άτομο στον κλάδο κατασκευών και προσφέρει πολύ καλή οπτική.

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

Η σωστή απάντηση σε κάθε απαίτηση.  
Οι καμπίνες του Arocs.
Με συνολικά 18 εκδόσεις, οι οκτώ καμπίνες του νέου Arocs ικανοποιούν κάθε απαίτηση στον κλάδο κατασκευών.  
Χάρη στη στιβαρή κατασκευή, την υψηλή λειτουργικότητα και την εντυπωσιακή, δυναμική σχεδίαση, που με κάθε λεπτομέρεια 
αντικατοπτρίζει την υψηλή χρηστικότητα του Arocs.
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Καμπίνα M CompactSpace με πλάτος 2300 mm. Για υπερ-
κατασκευές ή μεταφορικές εργασίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις, 
διατίθεται η καμπίνα M CompactSpace με πλάτος 2300 mm, 
ύψος τούνελ κινητήρα 170 mm ή 320 mm και χαμηλωμένη 
οροφή.

Καμπίνες L ClassicSpace και StreamSpace με πλάτος 
2300 mm. Προσφέρουν μεγάλο χώρο και πολλές αποθηκευ-
τικές δυνατότητες και είναι εξοπλισμένες με κρεβάτι άνεσης 
μήκους 2000 mm και πλάτους 750 mm. Και οι δύο καμπίνες 
ενδείκνυνται για χρήσεις με διανυκτέρευση. Διαθέτουν τού-
νελ κινητήρα ύψους 170 mm ή 320 mm ή επίπεδο δάπεδο.

Καμπίνες L StreamSpace και BigSpace με πλάτος 2500 mm. 
Οι καμπίνες L StreamSpace και BigSpace πλάτους 2500 mm 
ενδείκνυνται για χρήσεις εντός δρόμου με έμφαση στην άνεση 
και συχνές διανυκτερεύσεις. Και οι δύο καμπίνες διακρίνο-
νται για την ιδιαίτερα μεγάλη προσφορά χώρου και την υψηλή 
άνεση διαμονής. Σε αυτήν συμβάλλουν το κάτω κρεβάτι 
άνεσης μήκους 2200 mm και πλάτους 750 mm, καθώς και 
ο άφθονος αποθηκευτικός χώρος κάτω από αυτό και πάνω 
από το παρμπρίζ.

1) Βασικός εξοπλισμός για καμπίνες με ύψος τούνελ κινητήρα 320 mm.
2) Διατίθεται και με χαμηλωμένη οροφή.
3) Διατίθεται και με χαμηλωμένη οροφή με τούνελ κινητήρα 170 και 320 mm.
4) Δυνατότητα συνδυασμών σε συνεννόηση με τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή 

Φορτηγών της Mercedes-Benz.
5) Προαιρετικός εξοπλισμός στις καμπίνες L πλάτους 2300 mm.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Εννέα καμπίνες για μέγιστη έμφαση στη χρήση 
στον κλάδο κατασκευών4)

 – Δύο πλάτη καμπίνας: 2300 mm και 2500 mm
 – Τρία μήκη καμπίνας: Καμπίνες S: 1700 mm, 

καμπίνες M: 2000 mm, καμπίνες L: 2300 mm
 – Στις καμπίνες πλάτους 2300 mm δύο 

διαφορετι κά ύψη τούνελ κινητήρα: 170 mm  
και 320 mm

 – Επίπεδο δάπεδο στις καμπίνες πλάτους  
2500 mm5)

 – Μέγιστο εσωτερικό ύψος έως 1,99 m

Εκδόσεις καμπίνων

Πλάτος: 2300 mm Πλάτος: 2500 mm

Τούνελ κινητήρα  
– 320 mm  
– 170 mm

ClassicSpace ClassicSpace2)

Τούνελ κινητήρα  
– 320 mm  
– 170 mm

ClassicSpace3)

Τούνελ κινητήρα  
– 320 mm  
– 170 mm 

 
Επίπεδο δάπεδο

StreamSpace

Τούνελ κινητήρα  
– 320 mm  
– 170 mm 

 
Επίπεδο δάπεδο

StreamSpace

Επίπεδο δάπεδο

BigSpace

Επίπεδο δάπεδο

Καμπίνα S Καμπίνα Μ Καμπίνα L

Επτά καμπίνες. Από την καμπίνα S ClassicSpace μέχρι την καμπίνα L BigSpace – οι καμπίνες του Arocs προσφέρουν την ιδανική λύση για όλες τις εργασίες στον κλάδο 
κατασκευών. Με τρία διαφορετικά μήκη και δύο πλάτη, καθώς και ειδικά προσαρμοσμένη στη χρήση προσφορά χώρου και αποθηκευτικών δυνατοτήτων, οι μετακινήσεις 
σας γίνονται εξαιρετικά πρακτικές και άνετες.

CompactSpace

Τούνελ κινητήρα  
– 320 mm  
– 170 mm
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Καθίσματα. Όλα τα καθίσματα προσφέρουν εντυπωσιακή 
άνεση. Τα χειριστήρια είναι διαισθητικά διατεταγμένα, οι έδρες 
των καθισμάτων ιδιαίτερα φαρδιές και το εύρος ρυθμίσεων 
πολύ μεγάλο: έως 250 mm κατά μήκος και έως 120 mm καθ’ 
ύψος.

Αναρτώμενο κάθισμα οδηγού, standard. Το κάθισμα με 
αερανάρτηση προσφέρει υψηλή άνεση, πολλές δυνατότητες 
ρύθμισης και διαθέτει κάλυμμα από στρωτό ύφασμα.

Αναρτώμενο κάθισμα με κλιματισμό1). Το κάθισμα οδηγού  
με αερανάρτηση και κλιματισμό φροντίζει για ευχάριστο κλίμα 
και υψηλά επίπεδα άνεσης. Σε αυτά συμβάλλουν επίσης τα εν-
σωματωμένα υποβραχιόνια, αλλά και η θέρμανση καθίσματος.

Σύστημα ραδιοφώνου και πλοήγησης Bluetooth®1). Το σύστημα το οποίο είναι 
εξοπλισμένο με έγχρωμη οθόνη 17,4 cm, Bluetooth® και σχεδίαση άνεσης ικανοποιεί 
κάθε επιθυμία όσον αφορά στην υποβοήθηση του οδηγού και την ψυχαγωγία.

Συστήματα ραδιοφώνου. Για ψυχαγωγία στο Arocs φροντίζει 
το ραδιόφωνο ο χειρισμός του οποίου μπορεί να γίνει μέσω 
του τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών. Προαιρετικά διατίθεται 
ραδιόφωνο CD ή ραδιόφωνο CD με διεπαφή Bluetooth. Για 
τις καμπίνες οδηγού με επίπεδο δάπεδο, διατίθεται επιπλέον 
ένα ηχοσύστημα με οκτώ ηχεία, συμπερ. subwoover, που 
ικανοποιεί ακόμα και οδηγούς με πολύ υψηλές απαιτήσεις.

Αναρτώμενο κάθισμα άνεσης1). Το κάθισμα με αερανάρτηση ρυθμίζεται εξατομικευμένα, προσφέροντας πολύ καλές εργονομικές συνθήκες και ιδιαίτερη άνεση. Σε αυτήν 
συμβάλλει επιπλέον η ενσωματωμένη θέρμανση καθίσματος. Το κάθισμα άνεσης με ανάρτηση διαθέτει πνευματική ρύθμιση ύψους, ρύθμιση κλίσης και βάθους μαξιλαριού  
καθίσματος, καθώς και ενσωματωμένο προσκέφαλο με ενσωματωμένη, ρυθμιζόμενη στο ύψος αυτόματη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. 

Λειτουργία μασάζ για κάθισμα οδηγού1). Η λειτουργία μασάζ προλαμβάνει 
εντάσεις του οδηγού. Έτσι, ο οδηγός διατηρείται σε φόρμα για μεγαλύτερο  
διάστημα.
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Χειριστήρια καθισμάτων. Τα αναπαυτικά καθίσματα του Arocs ικανοποιούν  
κάθε επιθυμία και από πλευράς ρυθμίσεων και χειρισμού: όλα τα χειριστήρια είναι 
εργονομικά τοποθετημένα, εμφανή και εύκολα στο χειρισμό.

Λειτουργία αξιοποίησης υπολειπόμενης θερμότητας. Η 
λειτουργία αξιοποίησης υπολειπόμενης θερμότητας2) 3) εξα-
σφαλίζει ευχάριστες θερμοκρασίες στην καμπίνα έως και δύο 
ώρες μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα συμβάλλοντας 
έτσι στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Πρόσθετο σύστημα θέρμανσης ζεστού νερού για την  
καμπίνα οδηγού ή/και τον κινητήρα1). Το πρόσθετο σύστημα 
θέρμανσης εξασφαλίζει ευχάριστη διανυκτέρευση στην  
καμπίνα. Επιπλέον, πριν από την έναρξη της διαδρομής, ξεθο-
λώνει τα τζάμια, αυξάνοντας την ασφάλεια. 

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Βασικός εξοπλισμός για τις καμπίνες L, διαφορετικά προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Για οχήματα με κίνηση σε όλους τους τροχούς, διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με 

το σύστημα κλιματισμού, το σύστημα αυτόματου κλιματισμού ή τον OM 936.

Σύστημα αυτόματου κλιματισμού1). Το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την  
ποσότητα και την κατανομή του αέρα, καθώς και τη θερμοκρασία στις συνθήκες 
περιβάλλοντος και προσφέρει περισσότερες λειτουργίες άνεσης.

Σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού2). Το σύστημα διακρίνεται για την άμεση απόκριση και επιτρέπει αερισμό χωρίς ρεύματα αέρα.
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Αποθηκευτικές θήκες και αποθηκευτικοί χώροι. Το προαι-
ρετικά επεκτεινόμενο σύστημα αποθηκευτικών χώρων εξα-
σφαλίζει περισσότερη τάξη, αποδοτικότητα και εύκολο χειρισμό 
στις μετακινήσεις του κλάδου κατασκευών. Ο οδηγός έχει 
πάντα την τέλεια οπτική. Από τη μεγάλη αποθηκευτική θήκη 
στο στηθαίο μέχρι τις αποθηκευτικές θήκες στο κόκπιτ, στο 
τούνελ κινητήρα και την επένδυση πόρτας – τα πάντα είναι σχε-
διασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Οι 
αποθηκευτικές θήκες προσφέρουν χώρο για γυαλιά, αναψυκτι-
κά, έγγραφα και μικροαντικείμενα, π.χ. στυλό. Όλες βρίσκο-
νται σε ιδανικό σημείο ως προς τον οδηγό, βελτιώνοντας την 
εργονομία. Όπως και η ποτηροθήκη και η φιαλοθήκη. Επι-
πλέον, στις καμπίνες με επίπεδο δάπεδο ένα συρτάρι εξασφα-
λίζει πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο1). 

Εξοπλισμός καμπίνας M ClassicSpace. Δύο αποθηκευτικοί χώροι με καπάκια πίσω από τα καθίσματα προσφέρουν άφθονο χώρο για όλα τα απαραίτητα εφόδια. Ένα  
ιδιαίτερο πλεονέκτημα: ο αποθηκευτικός χώρος στην πλευρά του οδηγού είναι προσβάσιμος επίσης από έξω. Επιπλέον, υπάρχει περισσότερος αποθηκευτικός χώρος, π.χ. στις 
αποθηκευτικές θήκες στο δεξί και το αριστερό πλευρικό τοίχωμα. Πάνω στο τούνελ του κινητήρα μπορούν να τοποθετηθούν ένα μεσαίο κάθισμα για δεύτερο συνοδηγό2)  
ή/και πρακτικές αποθηκευτικές θήκες2).

Αποθηκευτικές θήκες στις πόρτες. Στην ανοιχτή θήκη στις πόρτες είναι ενσω-
ματωμένη μια φιαλοθήκη για μπουκάλια 1,5 l. Εκεί μπορείτε να τοποθετείτε χωρίς  
να είναι άμεσα εκτεθειμένα στον ήλιο και να διατηρείτε φρέσκα για περισσότερο  
π.χ. αναψυκτικά.

Αποθηκευτική θήκη ψηλή2). Με χωρητικότητα 15 l, προσφέρει χώρο για αντικεί-
μενα καθημερινής χρήσης και, επομένως, φροντίζει ώστε να επικρατεί περισσότερη 
τάξη στην καμπίνα. Επιπλέον, επιτρέπει ασφαλή ανάβαση στο επάνω κρεβάτι.

Σύστημα κλιματισμού στάσης2). Το σύστημα μπορεί να χρη-
σιμοποιείται για τον κλιματισμό της καμπίνας έως και για οκτώ 
ώρες. Εξοικονομεί καύσιμο και είναι αθόρυβο, αφού δεν είναι 
απαραίτητη η λειτουργία του κινητήρα στο ρελαντί.

Περισσότεροι εξοπλισμοί. Για περισσότερη άνεση, μπορείτε 
να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλά άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά 
εξοπλισμού, π.χ. ένα ψυγείο χωρητικότητας 25 l2) 3) ή το μεσαίο 
κάθισμα για δεύτερο συνοδηγό2). Επιπλέον, διατίθεται ενσωμα-
τωμένο στο στηθαίο στην πλευρά του συνοδηγού πτυσσόμενο 
τραπεζάκι2), δίχτυ αποσκευών για το πίσω τοίχωμα της καμπίνας2), 
καθώς και θήκη CD έως και για 6 CD2).
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1) Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένα συρτάρι, προαιρετικά διατίθενται  
δύο συρτάρια.

2) Προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Χωρητικότητα 36l σε οχήματα με επίπεδο δάπεδο.
4) Βασικός εξοπλισμός στις μπετονιέρες, στα ανατρεπόμενα και τα οχήματα με 

σύστημα κίνησης σε όλους τους τροχούς.
5) Βασικός εξοπλισμός στις καμπίνες L.
6) Στην τετρακίνηση μόνο σε συνδυασμό με πρόσθετο σύστημα θέρμανσης με 

ζεστό νερό για καμπίνα ή/και για καμπίνα και κινητήρα ή OM 936.
7) Ρύθμιση για καμπίνα και κινητήρα, όχι σε συνδυασμό με τούνελ κινητήρα 320 mm.
8) Μόνο για καμπίνες L.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Υψηλή άνεση οδήγησης και εργασίας χάρη 
στην εργονομικά διαμορφωμένη θέση εργασίας 
οδηγού

 – Αναπαυτικά καθίσματα με ιδιαίτερα μεγάλη 
έδρα και μεγάλο εύρος ρυθμίσεων

 – Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών έξυπνου χειρισμού 
με μεγάλο εύρος ρυθμίσεων

 – Ευανάγνωστο όργανο πολλαπλών ενδείξεων  
με έγχρωμη οθόνη TFT 10,4 cm και πρόσθετες 
ενδείξεις

 – Σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού άμεσης 
απόκρισης με έλεγχο αέρα

 – Αυτόματο σύστημα κλιματισμού2), πρωτοποριακή 
λειτουργία αξιοποίησης υπολειπόμενης  
θερ μότητας5) 6), πρόσθετο σύστημα θέρμανσης 
ζεστού νερού για τον κινητήρα ή/και την 
καμπίνα2) 7), σύστημα κλιματισμού στάσης8)

 – Ραδιόφωνο με διεπαφή USB και Aux/In,  
ράδιο-CD2), ράδιο-CD με διεπαφή Bluetooth®2)

 – Νέο σύστημα πολλών αποθηκευτικών χώρων  
με δυνατότητα εξατομίκευσης και πολυάριθμες 
πρακτικές αποθηκευτικές θήκες

Πιστόλι πεπιεσμένου αέρα. Το πιστόλι πεπιεσμένου αέρα με σπειροειδή εύκαμπτο 
σωλήνα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τον καθαρισμό της καμπίνας4).

Πτυσσόμενο τραπεζάκι. Το ενσωματωμένο στο στηθαίο στην πλευρά του  
συνοδηγού πτυσσόμενο τραπεζάκι2) κάνει πιο ευχάριστες τις ώρες εργασίας  
γραφείου ή γευμάτων. Διαθέτει επιφάνεια που καθαρίζει εύκολα και επίσης  
αναδιπλώνεται εύκολα προς τα έξω και προς τα μέσα.

Άνεση διαμονής στην καμπίνα L BigSpace. Η καμπίνα L BigSpace πλάτους 2500 mm για χρήσεις εντός δρόμου με συχνές διανυκτερεύσεις είναι εξοπλισμένη με κρεβάτι 
άνεσης μήκους 2200 mm και πλάτους 750 mm. Οι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται από κάτω είναι προσβάσιμοι από μέσα και από έξω και προσφέρουν άφθονο 
χώρο για ογκώδη αντικείμενα. Για καλύτερη οργάνωση, διατίθενται προαιρετικά δύο συρόμενες και αποσπώμενες αποθηκευτικές θήκες.
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Κινητήρες γενναιόδωροι στην ισχύ αλλά συγκρατημένοι 
στην κατανάλωση.
Οι υψηλής απόδοσης, στιβαροί κινητήρες του Arocs ενσωματώνουν πάνω από 110 έτη εμπειρίας στην κατασκευή κινητήρων 
και την πρωτοποριακή, ιδιαίτερα αποδοτική τεχνολογία Euro VI. Πρωτίστως, όμως, διαθέτουν την ισχύ που απαιτείται για την  
καθημερινή, σκληρή χρήση στο εργοτάξιο.

18 βαθμίδες ισχύος κινητήρα. Οι ιδιαίτερα ανθεκτικοί 6κύ-
λινδροι εν σειρά κινητήρες του Arocs καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις ισχύος στον κλάδο κατασκευών. Για μέγιστη έμφαση 
στη χρήση, τα οικονομικά μηχανικά σύνολα διατίθενται στις 
τέσσερις κατηγορίες κυβισμού 7,7 l, 10,7 l, 12,8 l και 15,6 l. 
Για περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης διατίθεται η 2η γενιά 
του κινητήρα 10,7 l OM 470 και του κινητήρα 12,8 l OM 471, 
οι οποίες εξοικονομούν έως και 3 % καύσιμο συγκριτικά με  
τις προηγούμενες εκδόσεις. Το φάσμα ισχύος των κινητήρων 
του Arocs ξεκινά από 175 kW (238 hp) και μέγιστη ροπή 
στρέψης 1000 Nm και ολοκληρώνεται 18 βαθμίδες υψηλότερα, 
με την κορυφαία έκδοση κινητήρα ισχύος 460 kW (625 hp) 
και εντυπωσιακής μέγιστης ροπής 3000 Nm, που είναι η πιο 
δυναμική και υψηλότερης απόδοσης λύση για όλες τις απαι-
τήσεις στον κλάδο κατασκευών.

Κινητήρες Euro VI. Όλοι οι κινητήρες του Arocs διακρίνονται 
για τη χαμηλή κατανάλωση και τις μειωμένες εκπομπές. Συγ-
χρόνως, δεν υστερούν σε δυναμική και άμεση ανάπτυξη ισχύος. 
Οι κινητήρες αναπτύσσουν υψηλή ισχύ και τη διαθέτουν όσο 
το δυνατόν πιο άμεσα. Ήδη στις χαμηλές στροφές ο κινητήρας 

Σύστημα ψεκασμού X-Pulse1). Οι κινητήρες του Arocs αξιοποιούν περισσότερο το καύσιμο παράγοντας μεγαλύτερη ισχύ. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στο εξελιγμένο 
σύστημα ελέγχου κινητήρα και το καινοτόμο σύστημα Common-Rail με ενίσχυση πίεσης X-Pulse, το οποίο ψεκάζει το καύσιμο στο θάλαμο καύσης με πίεση έως 2100 bar. 
Το αποτέλεσμα: εξαιρετικά ομοιογενές μείγμα καυσίμου-αέρα και υψηλή απόδοση καύσης. Και συνεπώς περισσότερη ισχύς και, συγχρόνως, ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση.
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μπορεί να αποδώσει υψηλότερη ροπή, διευκολύνοντας την 
εκκίνηση, ακόμα και με μεγάλο φορτίο. 

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

Μηχανόφρενο. Το ενεργοποιούμενο σε τρεις βαθμίδες σύστη-
μα πέδησης με ισχύ πέδησης έως 350 kW μειώνει τη φθορά 
των κυρίως φρένων βελτιώνοντας την ασφάλεια και τον έλεγχο 
του οχήματος. 

High Performance Engine Brake2). Για ακόμα περισσότερη 
ασφάλεια διατίθεται το σύστημα συνεχούς πέδησης τριών 
βαθμίδων, χωρίς τριβές, με ισχύ πέδησης έως 475 kW3). Το 
ενεργοποιούμενο σε τρεις βαθμίδες σύστημα πέδησης μειώ-
νει τη φθορά των κυρίως φρένων και, επιπλέον, αυξάνει την 
ασφάλεια και διευκολύνει τον έλεγχο του οχήματος. Το μηχα-
νόφρενο τριών βαθμίδων, χωρίς φθορά, μπορεί να ενεργοποι-
είται μέσω του διωστήρα διεύθυνσης κατά το ρολάρισμα, 

Περισσότερη ροπή στρέψης. Η 2η γενιά του OM 471 διαθέτει, συγκριτικά με  
την προηγούμενη έκδοση, υψηλότερη ροπή στρέψης σε χαμηλότερες στροφές. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει: είναι διαθέσιμη πιο γρήγορα περισσότερη ισχύς και συγ-
χρόνως μειώνεται η κατανάλωση.

Υψηλή ισχύς μηχανόφρενου. Για υψηλή ασφάλεια και λιγότερη φθορά των κυρίως 
φρένων, το High Performance Engine Brake2) διαθέτει υψηλή ισχύ πέδησης,  
η οποία, ανάλογα με την έκδοση κινητήρα, φτάνει έως και τα 475 kW.

1) Στους κινητήρες της κατηγορίας κυβισμού 7,7 l το X-Pulse δεν διατίθεται.
2) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder.
3) Ανάλογα με την έκδοση κινητήρα.

όταν ο αριθμός στροφών του κινητήρα υπερβαίνει τις 1000 σ.α.λ. 
και το ABS δεν βρίσκεται σε λειτουργία ελέγχου. Στη βαθ-
μίδα 1, το μηχανόφρενο τριών βαθμίδων αποσυμπιέζει τους 
κυλίνδρους 1 έως 3, στη βαθμίδα 2 τους κυλίνδρους 1 έως  
6 και, στη βαθμίδα 3 τους κυλίνδρους 1 έως 6 καθώς και τον 
έλεγχο βαλβίδων EGR.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Στιβαροί, υψηλής απόδοσης και μειωμένης  
κατανάλωσης 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες

 – Τέσσερις κατηγορίες κυβισμού με συνολικά 
18 βαθμίδες ισχύος από 175 kW (238 hp) έως 
460 kW (625 hp)

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

 – Μεγαλύτερο φάσμα ροπής για λιγότερες διαδι-
κασίες αλλαγής ταχύτητας και προστασία  
του συμπλέκτη και του κιβωτίου ταχυτήτων

 – Αυξημένης ισχύος μηχανόφρενο για υψηλή 
ασφάλεια

 – Μηχανόφρενο High Performance Engine Brake2) 
με ισχύ πέδησης έως 475 kW
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Mercedes PowerShift 3. Αισθητή δυναμική, εύκολος χειρισμός 
και χαμηλή κατανάλωση: το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυ-
τήτων προσφέρει ακριβή επιλογή σχέσεων, σύντομους χρόνους 
αλλαγής, οδηγική άνεση και βέλτιστη οικονομία. Ο χειρισμός 
του Mercedes PowerShift γίνεται από το δεξιό βοηθητικό μοχλό 
του τιμονιού. Σε σύγκριση με το Mercedes PowerShift 2, οι 
χρόνοι αλλαγής έχουν μειωθεί έως και κατά 20 % και συγκριτικά 
με το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Telligent® έως και 
κατά 50 %. Με το ευαίσθητο σύστημα αισθητήρων, το Mercedes 
PowerShift 3 εξασφαλίζει τη σωστή επιλογή ταχύτητας ανά-
λογα με την κατάσταση οδήγησης και πέδησης. Το σύστημα 
αναγνωρίζει το ρολάρισμα σε κατηφόρες και διατηρεί την  
ταχύτητα. Η λειτουργία ερπυσμού με ενσωματωμένο τρόπο 
λειτουργίας ελιγμών επιτρέπει εύκολη εκκίνηση και ακριβείς 
ελιγμούς. Επιπλέον, διάφοροι τρόποι λειτουργίας και πρόσθετες 
λειτουργίες διευκολύνουν την οδήγηση στον κλάδο κατασκευών.

Πρόσθετες λειτουργίες. Στο Mercedes PowerShift 3, πρόσθε-
τες λειτουργίες, όπως η άμεση αλλαγή από την 1η ταχύτητα 
στην ταχύτητα R και οι γρήγορες σχέσεις οπισθοπορείας, διευ-
κολύνουν τους ελιγμούς. Άνετη εκκίνηση εξασφαλίζει η 
λειτουργία ερπυσμού.

Κιβώτια ταχυτήτων για κάθε χρήση. Το κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρει γρήγορη 
αλλαγή σχέσεων. Επιπλέον, χάρη στο μεγάλο χώρο τοποθέτησης, μπορούν να  
τοποθετηθούν οδοντωτοί τροχοί μεγάλου πλάτους. Ως αποτέλεσμα, μπορούν να 
μεταδίδονται υψηλές ροπές στρέψης. 

Τρόπος λειτουργίας αποκόλλησης. Ο τρόπος λειτουργίας αποκόλλησης ενεργοποι-
είται με το πάτημα ενός πλήκτρου. Το όχημα ξεκολλάει από την εσοχή με τη γρήγορη 
εναλλαγή πίεσης και απελευθέρωσης του πεντάλ γκαζιού. Με αυτή τη λειτουργία το 
όχημα μπορεί να ξεκολλήσει μόνο του από μια εσοχή σε λασπώδες υπέδαφος.

Χρησιμοποιεί την ισχύ αυτόματα καλύτερα.  
Mercedes PowerShift 3.
Το Arocs για τον κλάδο κατασκευών εξοπλίζεται με το εξελιγμένο αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3. 
Αυτό προσφέρει υψηλή άνεση εργασίας, ακριβή αλλαγή ταχυτήτων, αποδοτική μετάδοση της ισχύος και καλύτερο χειρισμό.
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Προγράμματα οδήγησης Arocs. Ανάλογα με τη χρήση, είναι 
διαθέσιμα τα προγράμματα οδήγησης «offroad» και «power». 
Και τα δύο προσφέρουν τρεις τρόπους λειτουργίας, ώστε να μπο-
ρείτε να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά όλες τις καταστάσεις1).

Πρόγραμμα οδήγησης offroad. Περιλαμβάνει τους τρόπους 
λειτουργίας «offroad», «standard» και «manual». Ο τρόπος 
λειτουργίας «offroad» είναι ειδικά σχεδιασμένος για τη χρήση 
εκτός δρόμου και με ένα πάτημα του πλήκτρου υποστηρίζει 
τον τρόπο οδήγησης με έμφαση στην ισχύ.

Πρόγραμμα οδήγησης power. Περιλαμβάνει τους τρόπους 
λειτουργίας «power», «standard» και «manual». Ο τρόπος  
λειτουργίας «power» έχει σχεδιαστεί για τη χρήση εντός δρόμου 

στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και εάν χρειαστεί υπο-
στηρίζει έναν πολύ ευέλικτο τρόπο οδήγησης.

Συμπλέκτης Turbo Retarder2). Χωρίς τριβές, συνδυάζει τις 
λειτουργίες ενός υδροδυναμικού συμπλέκτη εκκίνησης και 
ενός πρωτεύοντος Retarder σε ένα εξάρτημα. Το πρωτεύον 
Retarder παρέχει ισχύ πέδησης έως 720 kW ακόμα και σε 
χαμηλές ταχύτητες, μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια σε 5 βαθ-
μίδες από το βοηθητικό μοχλό του τιμονιού και μειώνει τη 
φθορά των φρένων. Σχεδιασμένο για ακραί ες καταπονήσεις, 
είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο Mercedes PowerShift 3 
και το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κινητήρα. Έτσι, συμβάλ-
λει στην υψηλή άνεση οδήγησης και μειώνει την κατανάλωση 
καυσίμου σε σύγκριση με τις κοινές λύσεις μετατροπέων. 

Συμπλέκτης Turbo Retarder2). Εξασφαλίζει ακριβή εκκίνηση και ελιγμούς χωρίς 
φθορές με μέγιστη δύναμη έλξης, καθώς και υψηλή ροπή πέδησης, ακόμα και  
σε χαμηλές ταχύτητες.

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

2) Προαιρετικός εξοπλισμός.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων 
Mercedes PowerShift 3 με έξι εκδόσεις κιβωτίων 
ταχυτήτων, 8, 12 ή 16 σχέσεων σχεδιασμένες  
με γνώμονα τη χρήση

 – Άνετος χειρισμός από το δεξιό βοηθητικό μοχλό 
τιμονιού

 – Συντομότεροι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων,  
καλύτερες επιδόσεις εντός και εκτός δρόμου

 – Αναγνώριση ρολαρίσματος σε κατηφόρες
 – Ειδικοί τρόποι λειτουργίας και πρόσθετες  

λειτουργίες
 – Λειτουργία ερπυσμού με ενσωματωμένο τρόπο 

λειτουργίας ελιγμών για εύκολη εκκίνηση και 
ακριβείς ελιγμούς

 – Τρόπος λειτουργίας αποκόλλησης
 – Γρήγορη οπισθοπορεία
 – Δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο προγραμμάτων 

οδήγησης «offroad» και «power» για όλες τις 
χρήσεις1)

 – Συμπλέκτης Turbo Retarder2) για ακραίες  
καταπονήσεις

 – Χειροκίνητος μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων 
διπλού H2) με πνευματική υποβοήθηση αλλαγής 
σχέσεων για κιβώτιο 9 ή 16 σχέσεων

Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης. Στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων εμφανίζονται  
διαρκώς ο τρόπος λειτουργίας οδήγησης και η επιλεγμένη από το αυτόματο σύστημα 
αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 σχέση. Η ένδειξη αυτή είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη, όταν ρυθμίζετε την επιλογή σχέσης μη αυτόματα.
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Μετάδοση ισχύος. Το Arocs μετατρέπει την υψηλή ισχύ σε 
υψηλή ροπή στρέψης και τη μεταδίδει στο δρόμο χωρίς σχε-
δόν καθόλου απώλειες με τη βοήθεια των καλοσυντονισμένων 
εξαρτημάτων του συστήματος κίνησης και ανάρτησης. Σε 
αυτό συμβάλλει η δυνατότητα σταδιακής ενεργοποίησης των 
μπλοκέ διαφορικών και απενεργοποίησης του συστήματος 
αντιμπλοκαρίσματος τροχών, που βελτιώνει την ασφάλεια π.χ. 
σε κατηφορικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης. Για περισσότερη ασφάλεια, 
οι περίπλοκες λειτουργίες πέδησης και πρόσφυσης του συρμού 
ελέγχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης με σύστημα 
αντιμπλοκαρίσματος τροχών και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης. 
Το σύστημα βασίζεται στο σύστημα πέδησης πεπιεσμένου αέρα 
2 κυκλωμάτων με σταθερή πίεση 10 bar, το οποίο βρίσκεται 
κάτω από το σύστημα ελέγχου πέδησης. Ενσωματώνει το ABS, 
το ASR, καθώς και τη λειτουργία συνεχούς πέδησης.

Προσφορά συστήματος κίνησης σε όλους τους τροχούς. 
Για εξαιρετική πρόσφυση είναι διαθέσιμες δύο εκδόσεις συστη-
μάτων κίνησης σε όλους τους τροχούς: το μόνιμο σύστημα 
κίνησης σε όλους τους τροχούς με ταχύτητα οδήγησης εκτός 
δρόμου και το επιλεγόμενο σύστημα κίνησης σε όλους τους 
τροχούς. Για τη χρήση του οχήματος κυρίως σε δύσκολες δια-
δρομές εκτός δρόμου, με υψηλές απαιτήσεις, π.χ. κατά την 
εκκίνηση σε ανηφορικό, μη ασφαλτοστρωμένο υπέδαφος, το 
Arocs είναι εξοπλισμένο με μόνιμο σύστημα κίνησης σε όλους 
τους τροχούς. Για υψηλές απαιτήσεις από το ωφέλιμο φορτίο 
και χαμηλή κατανάλωση, διατίθεται το επιλεγόμενο σύστημα 
κίνησης σε όλους τους τροχούς.

Hydraulic Auxiliary Drive1). Για χρήση κυρίως εντός δρόμου, 
στην οποία οι απαιτήσεις πρόσφυσης αυξάνονται, διατίθεται 
το Hydraulic Auxiliary Drive. Ως πρόσθετη υποβοήθηση πρόσφυ-
σης, το Hydraulic Auxiliary Drive επεμβαίνει σε καταστάσεις 
που ο κινητήριος άξονας κινδυνεύει να χάσει το κράτημά του. 
Κατά την εκκίνηση με υδραυλική πίεση έως 450 bar, το σύ-
στημα τροφοδοτεί τον μπροστινό άξονα με πρόσθετη ισχύ μέσω 
μοτέρ τοποθετημένων στις πλήμνες των τροχών. Έπειτα, η  
πίεση ρυθμίζεται χωρίς βαθμίδες, ανάλογα με την περίπτωση.

Hydraulic Auxiliary Drive1). Η υποβοήθηση εκκίνησης ενδείκνυται για όλες τις 
χρήσεις που απαιτούν προσωρινά μέγιστη πρόσφυση και συγχρόνως υψηλό ωφέλιμο 
φορτίο, καθώς και βέλτιστα σχεδιασμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Καλύτερη πρόσφυση και σε επικίνδυνες καταστάσεις.
Η ισχύς ενός οχήματος πρέπει να μεταδίδεται στο δρόμο. Γι’ αυτό, στο Arocs σχεδιάσαμε τα εξαρτήματα του συστήματος κίνησης, 
αλλά και τη φέρουσα κατασκευή και την ανάρτηση με στόχο τη βέλτιστη μετάδοση της ισχύος.
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Βελτιστοποιημένη κατασκευή για βελτιστοποιημένη μετά-
δοση ισχύος. Η κατασκευή της ανάρτησης και του πλαισίου 
φροντίζει έτσι ώστε η διαθέσιμη ισχύς να οδηγείται πάντα προς 
τη σωστή κατεύθυνση. Συγχρόνως, αντισταθμίζει στο μέγιστο 
βαθμό τις ανωμαλίες του εδάφους. Το ακριβές, άμεσο σύστημα 
διεύθυνσης διευκολύνει τους ελιγμούς. Για τις διαφορετικές 
απαιτήσεις πρόσφυσης του Arocs είναι δυνατή η επιλογή ανά-
μεσα σε δύο πλαίσια, ανάλογα με τη χρήση. Το ένα πλαίσιο 
διαθέτει στενό ίχνος. Με την εύκαμπτη σχεδίασή του σε συνδυ-
ασμό με τη χαλύβδινη ανάρτηση προσφέρει βέλτιστη πρόσφυση 
στο εργοτάξιο. Το δεύτερο πλαίσιο έχει φαρδύ ίχνος. Σε συν-
δυασμό με την αερανάρτηση εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση 
της ισχύος και εξαιρετική συμπεριφορά στο δρόμο.

Κεντρικά και αξονικά μπλοκέ διαφορικά. Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, 
είναι διαθέσιμες διαφορετικές εκδόσεις μπλοκέ διαφορικών. Ο χειρισμός γίνεται 
από διακόπτη πάντα με τη σειρά: κεντρικό μπλοκέ, μπλοκέ κινητήριων πίσω αξόνων 
και μπλοκέ κινητήριων μπροστινών αξόνων, εφόσον είναι τοποθετημένοι.

ABS, απενεργοποιούμενο2). Το απενεργοποιούμενο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 
τροχών αυξάνει την ασφάλεια στη βαριά χρήση εκτός δρόμου – καθώς από την 
εμπλοκή των τροχών σχηματίζεται μια σφήνα μαλακού υλικού υπεδάφους που μειώνει 
την απόσταση πέδησης.

Εύκαμπτο πλαίσιο. Για τη χρήση στο εργοτάξιο, το Arocs εξοπλίζεται με στενό, 
ιδιαίτερα εύκαμπτο πλαίσιο. Έτσι, η υψηλή ισχύς μεταδίδεται χωρίς απώλειες ακόμα 
και σε ανώμαλο έδαφος.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Μετάδοση ισχύος χωρίς σχεδόν καθόλου 
απώλει ες χάρη στη συνεργασία όλων των  
εξαρτημάτων

 – Δυνατότητα σταδιακής ενεργοποίησης των 
μπλοκέ διαφορικών καθώς και απενεργοποίησης 
του ABS στα οχήματα με σύστημα κίνησης  
σε όλους τους τροχούς

 – Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης με ενσωματωμένη 
λειτουργία συνεχούς πέδησης, ταμπουρόφρενα 
ή/και δισκόφρενα, ασφάλεια κατά της κύλισης

 – Δύο διαφορετικές εκδόσεις συστημάτων κίνησης 
σε όλους τους τροχούς

 – Hydraulic Auxiliary Drive1) για μέγιστη πρόσφυση 
με υψηλό ωφέλιμο φορτίο

 – Βελτιστοποιημένης κατανάλωσης υποειδείς 
άξονες για εντός δρόμου χρήση

 – Ακριβής μετάδοση ισχύος χάρη στη νέα κατα-
σκευή ανάρτησης και πλαισίου με δύο εκδόσεις 
πλαισίου: εύκαμπτη σχεδίαση με χαλύβδινη 
ανάρτηση για εκτός δρόμου χρήση. Σχεδίαση 
μέσης ακαμψίας για πολύ καλή συμπεριφορά 
στο δρόμο

 – Ακριβές, άμεσο σύστημα διεύθυνσης ομαλής 
λειτουργίας

 – Στιβαροί άξονες εξωτερικών πλανητών για 
εκτός δρόμου χρήση

1) Για 2αξονικά και 3αξονικά με πίσω άξονα με αερανάρτηση διατίθεται 
προαιρετικά.

2) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το σύστημα κίνησης σε όλους τους 
τροχούς.
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Εκδόσεις αναρτήσεων. Με στιβαρή χαλύβδινη ανάρτηση ή 
συνδυασμό χαλύβδινης ανάρτησης και αερανάρτησης – το 
Arocs προσφέρει τη σωστή λύση για κάθε χρήση. Για ιδιαίτερα 
υψηλή φέρουσα ικανότητα και υψηλή άνεση ανάρτησης κατά 
τη χρήση στο εργοτάξιο φροντίζει η στιβαρή, ανθεκτική χαλύ-
βδινη ανάρτηση. Με βελτιστοποιημένου βάρους παραβολικά 
ελατήρια και άψογα συντονισμένους αποσβεστήρες κραδασμών 
και αντιστρεπτικές ράβδους, είστε άριστα προετοιμασμένοι 
για τα πάντα. Τα μπροστινά και πίσω ελατήρια διαθέτουν 2, 3 ή 
4 φύλλα σούστας, ανάλογα με το επιλεγμένο μικτό βάρος. Για 
τον πίσω άξονα διατίθενται επιπλέον ελατήρια με 5 φύλλα σού-
στας. Για ακραίες χρήσεις, διατίθενται σκληρότερα ελατήρια, 
ενισχυμένες αντιστρεπτικές ράβδοι και βάσεις ελατηρίων. Στην 
έκδοση δρόμου του Arocs, ο μπροστινός άξονας είναι εξοπλι-
σμένος με χαλύβδινη ανάρτηση και ο πίσω άξονας με αερανάρ-
τηση. Σε συνδυασμό με το φαρδύ πλαίσιο, η νέα αερανάρ τηση  
4 φυσούνων ενισχύει το κράτημα στο δρόμο και την ευστάθεια. 
Περαιτέρω πλεονεκτήματα είναι τα χαμηλότερα επίπεδα θο-
ρύβου, η ασφαλής μεταφορά του φορτίου και η πιο εύκολη φόρ-
τωση στους τράκτορες και τα οχήματα με ανοικτή καρότσα. Η 
αερανάρτηση μπορεί να σχεδιαστεί και για μεγαλύτερα φορτία2).

Το Arocs έχει πολλά πλεονεκτήματα.  
Το σπουδαιότερο: δεν κάμπτεται από καμία δυσκολία.
Η υψηλή αντοχή και στιβαρότητα περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του Arocs. Στην κατασκευή, στα υλικά, αλλά και στο 
πλαίσιο και την ανάρτηση.

Αερανάρτηση. Για τη χρήση κυρίως εντός δρόμου, το Arocs είναι εξοπλισμένο  
με υποειδή πίσω άξονα με αερανάρτηση. Έτσι, το Arocs συνδυάζει πλεονεκτήματα 
όπως η δυναμική οδήγηση και η υψηλή οδηγική άνεση. 

Χαλύβδινη ανάρτηση. Η χαλύβδινη ανάρτηση του Arocs ανταπεξέρχεται σε  
όλες τις συνθήκες χάρη στη στιβαρή, αξιόπιστη κατασκευή της και την υψηλή αντοχή 
και φέρουσα ικανότητα. 
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Δύο προσαρμοσμένα στη χρήση πλαίσια. Για τη χρήση 
κυρίως στο εργοτάξιο και εκτός δρόμου, χρησιμοποιείται ένα 
στενό πλαίσιο πλάτους 744 mm με πάχος διαμήκους φορέα  
8 ή/και 9 mm, από εν ψυχρώ διαμορφωμένο λεπτόκοκκο χάλυ-
βα υψηλής αντοχής. Εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και ιδιαίτερη 
ευκαμψία ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες. Στις περιπτώσεις 
που το Arocs χρησιμοποιείται κυρίως εντός δρόμου, το κατά 
90 mm φαρδύτερο και πιο άκαμπτο πλαίσιο πλάτους 834 mm 
και πάχους 7 mm ή 8 mm, συνδυάζει ιδανικά δυναμική οδή-
γηση, ευκαμψία και φέρουσα ικανότητα.

1) Προαιρετικά με αυξημένη φέρουσα ικανότητα.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

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

 – Αερανάρτηση 4 φυσούνων1) για βέλτιστη  
δυναμική και άνεση οδήγησης κατά τη χρήση 
κυρίως εντός δρόμου

 – Δύο διαφορετικά, προσαρμοσμένα στη χρήση 
πλαίσια για εργοτάξια/εκτός δρόμου χρήση, 
καθώς και για εντός δρόμου χρήση με ίχνος 
744 mm ή 834 mm, καθώς και τρία πάχη  
διαμήκους φορέα 7 mm, 8 mm και 9 mm

 – Οχήματα 8x6 και 8x8 με εξισορρόπηση φορτίου 
αξόνων για μειωμένη φθορά και βελτιωμένο 
χειρισμό εκτός δρόμου

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

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

834 mm 744 mm
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Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Για να ικανοποιηθούν οι υψη-
λές απαιτήσεις του κλάδου κατασκευών, εστιάσαμε ήδη από 
την αρχή της ανάπτυξης και της κατασκευής του Arocs σε 
ένα ιδιαίτερα αυστηρό μέτρο σύγκρισης: την πράξη. Όλα τα 
εξαρτήματα του συστήματος κίνησης του Arocs διακρίνονται 
για την ιδιαίτερα στιβαρή, ανθεκτική κατασκευή, την υψηλή 
αξιοπιστία και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους.

Κινητήρες. Οι 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες διακρίνονται  
για τη στιβαρότητά τους. Για υψηλή αντοχή φροντίζουν τα ενιαία 
χαλύβδινα έμβολα, οι ενισχυμένες μπιέλες και τα ρουλεμάν, 
καθώς και ο στροφαλοθάλαμος μεγαλύτερης ακαμψίας. Η φαρ-
δύτερη καμπύλη ροπής στρέψης μειώνει τον αριθμό διαδι-
κασιών αλλαγής ταχύτητας ανακουφίζοντας το συμπλέκτη και 
το κιβώτιο ταχυτήτων.

Συμπλέκτης. Οι συμπλέκτες διαθέτουν προστασία υπερφόρ-
τωσης με σύστημα προειδοποίησης και επιτρέπουν τη μετάδοση 
ροπών στρέψης έως 3000 Nm. Ο συμπλέκτης Turbo Retarder1) 
χωρίς τριβές εξασφαλίζει μέγιστη αντοχή στην κατα πόνηση κατά 

την εκκίνηση και τους ελιγμούς με πολύ μεγάλα μικτά βάρη 
συρμού και υψηλές ροπές. Επιπλέον, λειτουργεί ως Retarder 
αυξάνοντας την ασφάλεια. 

Κιβώτιο ταχυτήτων. Στην υψηλή αντοχή του κιβωτίου ταχυτήτων 
και του μηχανισμού αλλαγής ταχυτήτων συμβάλλει η κεραμική 
πλατίνα του συστήματος ελέγχου κιβωτίου ταχυτήτων, η οποία 
είναι ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες και κραδασμούς. Το 
ψυγείο λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων μειώνει τα θερ μικά φορτία, 
αυξάνοντας την αντοχή στην καθημερινή χρήση.

Άξονες. Εκτός δρόμου, στο εργοτάξιο ή εντός δρόμου – οι 
άξονες του Arocs είναι ιδανικοί για κάθε χρήση. Για το εργοτά-
ξιο χρησιμοποιείται ο άξονας εξωτερικών πλανητών με φορτίο 
έως 16 t. Για τη χρήση εντός δρόμου, το Arocs εξοπλίζεται με 
υποειδείς άξονες μετάδοσης κίνησης, οι οποίοι είναι σχεδια-
σμένοι για φορτίο άξονα έως 13 t.

Μεγάλης διάρκειας ζωής κινητήρες. Οι κινητήρες του Arocs με εντυπωσιάζουν 
με την υψηλή ισχύ, αλλά και με τη στιβαρή, ανθεκτική κατασκευή τους.

Μια δυνατή ομάδα με δυνατά μέλη.
Από τον κινητήρα μέχρι τους άξονες – όλα τα εξαρτήματα του συστήματος κίνησης του Arocs αναπτύχθηκαν για υψηλές επιδόσεις. 
Ακόμα και στον τομέα της αντοχής. 
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Πάντα η πλήρης ισχύς πέδησης. Υψηλή αντοχή και ασφάλεια: ανάλογα με τη 
χρήση, τοποθετούνται στο Arocs ταμπουρόφρενα, δισκόφρενα και ταμπουρόφρενα 
ή μόνο δισκόφρενα που εξασφαλίζουν μικρή απόσταση πέδησης.

Πίσω άξονας, κορώνα 440, υποειδής, 13,0 t. Ο πίσω άξονας είναι ένας χαλύβδινος 
σφυρήλατος άξονας μειωμένου βάρους με κορώνα 440 mm. Τοποθετείται σε 
3αξονικά οχήματα με αερανάρτηση με μικτό βάρος συρμού έως 80 t και από 2200 Nm.

Πίσω άξονας, κορώνα 390, υποειδής, 10,0 t. Ο πίσω άξονας είναι ένας χαλύβδινος σφυρήλατος άξονας μειωμένου βάρους με κορώνα 390 mm. Τοποθετείται σε 3αξονικά 
και 4αξονικά οχήματα με αερανάρτηση με μικτό βάρος συρμού έως 44 t και έως 2100 Nm. Διαθέτει απλή σχέση μετάδοσης. Η υποειδής οδόντωση εξασφαλίζει αθόρυβη 
λειτουργία με χαμηλές απώλειες λόγω τριβής. Τα ημιαξόνια εδράζονται σε κόμπακτ ρουλεμάν και δεν χρειάζονται συντήρηση, όπως και τα ρουλεμάν των πινιόν.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες ιδιαίτερα στιβαρής 
κατασκευής και αυξημένης διάρκειας ζωής

 – Μεγάλο φάσμα ροπής για λιγότερες διαδικασίες 
αλλαγής ταχύτητας και αποφόρτιση  
του συμπλέκτη και του κιβωτίου ταχυτήτων

 – Συμπλέκτες για μέγιστη ροπή έως 3000 Nm
 – Συμπλέκτης Turbo Retarder1) για εκκίνηση, ελιγ-

μούς και πέδηση χωρίς τριβές, σε συνδυασμό 
με μεγάλα μικτά βάρη συρμού και υψηλές ροπές

 – Κιβώτιο ταχυτήτων και μηχανισμός αλλαγής  
ταχυτήτων μεγαλύτερης διάρκειας ζωής

 – Στιβαροί άξονες εξωτερικών πλανητών με μέγιστο 
φορτίο έως 16 t για εκτός δρόμου χρήση

 – Βελτιστοποιημένου βάρους, υποειδείς  
άξονες μετάδοσης κίνησης για εξοικονόμηση 
καυσίμου με μέγιστο φορτίο 13 t

 – Υψηλής αντοχής ταμπουρόφρενα ή/και δισκό-
φρενα, βελτιστοποιημένα για τη χρήση εκτός 
και εντός δρόμου

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
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Με διαφορά καλύτερο.
Στο εργοτάξιο η απόσταση από το έδαφος είναι μεγάλης σημασίας – το Arocs διατηρεί το προβάδισμα και σε αυτόν τον τομέα.

Απόσταση από το έδαφος. Οι διαφορετικές χρήσεις απαι-
τούν διαφορετικές αποστάσεις από το έδαφος. Τράκτορας, 
όχημα με ανοικτή καρότσα, μπετονιέρα ή ανατρεπόμενο – το 
Arocs ικανοποιεί πρακτικά όλες τις απαιτήσεις. Όλα τα Arocs 
διαθέτουν ψηλότερο πλαίσιο και συνεπώς μεγαλύτερη απόσταση 
από το έδαφος. Έτσι, τα ανατρεπόμενα με σύστημα κίνησης 
σε όλους τους τροχούς είναι ιδανικά για βαριές χρήσεις εκτός 
δρόμου. Οι τράκτορες Arocs έχουν σχεδιαστεί με αρκετή 
απόσταση από το έδαφος, ώστε να κινούνται στο εργοτάξιο 
χωρίς ζημιές. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη γωνία 
κλίσης, το Arocs έχει εξοπλιστεί με κοντύτερους προβόλους 
πλαισίου. Στη μεγάλη απόσταση του Arocs από το έδαφος 
συμβάλλουν όμως και οι μπροστινοί και πίσω άξονες διαφορε-
τικής κύρτωσης, ανάλογα με τη χρήση.

Απόσταση τρακτόρων από το έδαφος. Χάρη στο μεγαλύτερο ύψος του πλαισίου συγκριτικά με τους αντίστοιχους τράκτορες στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές, το 
Arocs είναι τέλεια προετοιμασμένο για τον κλάδο κατασκευών και ως όχημα δρόμου με αερανάρτηση. Ειδικά για τη χρήση στον κλάδο κατασκευών, οι τράκτορες Arocs 
διαθέτουν κοντούς προβόλους πλαισίου και εξαρτήματα βελτιωμένης διατομής. Έτσι, το Arocs συνδυάζει ιδανικά κέντρο βάρους και απόσταση από το έδαφος.

28,5° 25,7°



41Το Arocs 18–41 τόνων | Απόσταση από το έδαφος

Κύρτωση άξονα. Ανάλογα με τη χρήση και το πλαίσιο οχήμα-
τος, διατίθενται για το Arocs μπροστινοί άξονες διαφορετικής 
κύρτωσης με μέγιστο φορτίο έως 9 t. Μεγάλη απόσταση από 
το έδαφος χαρακτηρίζει και τους ιδιαίτερα στιβαρούς άξονες 
εξωτερικών πλανητών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι η κύρια 
μετάδοση γίνεται μέσω των εξωτερικών πλανητικών μηχανισμών 
μετάδοσης κίνησης, με αποτέλεσμα ο κεντρικός μηχανισμός 
να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.

Βελτιστοποιημένα εξαρτήματα, βελτιστοποιημένη γωνία 
ράμπας. Διάφορες εκδόσεις εξόδων καυσαερίων, συστημάτων 
παροχής πεπιεσμένου αέρα, μπαταριών και ρεζερβουάρ καυσί-
μου διαφορετικής διατομής συμβάλλουν στη μεγάλη απόσταση 
από το έδαφος μεταξύ των αξόνων. Έτσι, βελτιώνεται αισθη-
τά η γωνία ράμπας και το Arocs διασφαλίζει το πλεονέκτημα 
απόστασης από το έδαφος που απαιτείται για απρόσκοπτη  
εργασία στο εργοτάξιο.

Απόσταση ανατρεπόμενου με κίνηση σε όλους τους τροχούς από το έδαφος. Μεγάλη απόσταση από το έδαφος, βέλτιστη γωνία ράμπας και κλίσης – τα ανατρεπόμενα 
οχήματα Arocs με σύστημα κίνησης σε όλους τους τροχούς αποδεικνύουν τα πλεονεκτήματά τους κυρίως σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, μονοπάτια και κυρίως 
οπουδήποτε απαιτείται καταλληλότητα εκτός δρόμου, χωρίς συμβιβασμούς.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Μεγαλύτερο ύψος πλαισίου για μεγάλη απόσταση 
από το έδαφος

 – Κοντοί πρόβολοι πλαισίου για μέγιστη γωνία 
κλίσης

 – Μπροστινοί και πίσω άξονες διαφορετικής κύρ-
τωσης μέχρι και ευθείς άξονες, για βέλτιστη 
απόσταση από το έδαφος ανάλογα με τη χρήση

 – Βελτιστοποιημένη γωνία ράμπας (απόσταση 
από το έδαφος μεταξύ των αξόνων) χάρη σε  
διάφορες εκδόσεις π.χ. εξόδων καυσαερίων, 
συστημά των παροχής πεπιεσμένου αέρα και  
διατομών ρεζερβουάρ

42°
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Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο. Το Arocs  
φροντίζει για ιδιαίτερα αποδοτικές μετακινήσεις στον κλάδο 
κατασκευών. Για να μπορεί να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση 
ακόμα και σε χρήσεις που δίνουν έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο, 
όπως για παράδειγμα, οι ανατρεπόμενοι τράκτορες ή οι μπε-
τονιέρες, αλλά και σε βαριές χρήσεις, αναπτύξαμε τα Arocs 
Loader και Arocs Grounder.

Arocs Loader. Στα πλαίσια της σχεδίασης του Arocs Loader 
αξιοποιήσαμε όλες τις δυνατότητες μείωσης του καθαρού  
βάρους. Το αποτέλεσμα: τράκτορες 4x2 και μπετονιέρες 8x4/4 
βελτιστοποιημένου ωφέλιμου φορτίου με μέγιστο μικτό βάρος 
32 t, οι οποίες χάρη στο ιδιαίτερα μικρό καθαρό βάρος έως 
9250 kg, μπορούν να μεταφέρουν 8 m3 έτοιμου σκυροδέμα-
τος σε μία διαδρομή. Έτσι, αποσβαίνει την αξία του. Από την 
πρώτη κιόλας ημέρα.

Ακραία ισχύς για ακραίες καταπονήσεις.  
Το Arocs Loader και το Arocs Grounder.
Για ιδιαίτερα μεγάλο ωφέλιμο φορτίο και ακραίες καταπονήσεις. Με το Arocs Loader και το Arocs Grounder παρουσιάζουμε 
οχήματα που σχεδιάστηκαν ειδικά για τον κλάδο κατασκευών και αποδίδουν στο μέγιστο εκεί που πρέπει: στο εργοτάξιο αλλά και 
στον τομέα της οικονομίας.

Arocs Grounder. Σχεδιασμένο για ακραίες χρήσεις υπό σκληρές συνθήκες. Χάρη σε πολυάριθμα τεχνικά μέτρα, είναι ακόμα πιο στιβαρό και διαθέτει εξαιρετικά υψηλή 
ευστάθεια και αντοχή. Έτσι, αποσβαίνει την αξία του. Από την πρώτη κιόλας ημέρα.
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Σχεδίαση Loader. Για την αύξηση του ωφέλιμου φορτίου αξι-
οποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ιδιότητες του χάλυβα. Με το 
Arocs Loader διατίθενται για το εργοτάξιο τράκτορες 4x2 και 
μπετονιέρες 8x4/4, που δεν εντυπωσιάζουν μόνο με τη  
στιβαρότητά τους, αλλά και με τη χαμηλή κατανάλωση και το 
ιδιαίτερα μεγάλο ωφέλιμο φορτίο. Όσον αφορά συγκεκριμένα 
στην μπετονιέρα, παρά την τεχνολογία Euro VI μεγάλου βάρους, 
το Arocs Loader είναι τόσο ελαφρύ που, με το συνδυασμό 
του πλαισίου 8x4/4 και του κάδου 9 m3, μπορεί άνετα να δεχτεί 
8 m3 έτοιμου σκυροδέματος. Έτσι, αποσβαίνει την αξία του  
σε κάθε διαδρομή. Για το μεγάλο ωφέλιμο φορτίο των τρακτόρων 
και μπετονιέρων Arocs Loader φροντίζουν διάφορα τεχνικά 
μέτρα – όπως για παράδειγμα το παρμπρίζ μειωμένου βάρους 
και ο φαρδύτερος πίσω άξονας με μονά ελαστικά. Για μέγι-
στη ευελιξία στη διαμόρφωση του οχήματος, υπάρχει και η 
δυνατότητα «παράλειψης» κάποιων τέτοιων μέτρων.

Εργοστασιακή αύξηση ωφέλιμου φορτίου. Η μπετονιέρα 
Arocs Loader 8x4/4 με καμπίνα S ClassicSpace διαθέτει 
τούνελ κινητήρα ύψους 170 mm, κυβισμό 7,7 l και ισχύ 235 kW 
(320 hp). Για το μέγιστο δυνατό ωφέλιμο φορτίο, είναι εξοπλι-
σμένη, μεταξύ άλλων, με ειδικά σχεδιασμένους, φαρδύτερους 

υποειδείς άξονες για μονά φαρδιά ελαστικά 385/65 R 22,5. 
Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει ένα πλεονέκτημα βάρους 
και ευνοεί την ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση.

Καμπίνες. Για περισσότερη άνεση, η μπετονιέρα Arocs Loader 
μπορεί να εξοπλιστεί με την καμπίνα Μ1). Για τους τράκτορες 
Arocs Loader, είναι επιπλέον διαθέσιμες καμπίνες L πλάτους 
2300 mm.

Κινητήρας. Ειδικά για χρήσεις που δίνουν έμφαση στο ωφέλιμο 
φορτίο, το Arocs Loader για το εργοτάξιο διαθέτει κυβισμό 
7,7 l και ισχύ 235 kW (320 hp). Για τους τράκτορες και τις 
μπετονιέρες Arocs Loader, διατίθενται επιπλέον οι κινητή-
ρες Euro VI της κατηγορίας κυβισμού 10,7 l σε πέντε βαθμίδες 
ισχύος από 235 kW (320 hp) έως 335 kW (455 hp).

 

Σχεδίαση ελαστικών βελτιστοποιημένου ωφέλιμου φορτίου. Οι δύο φαρδύτεροι 
υποειδείς πίσω άξονες για μονά ελαστικά και φαρδιά ελαστικά 385/65 R 22,5  
της μπετονιέρας 8x4/4 Arocs συμβάλλουν στην αύξηση του ωφέλιμου φορτίου και 
συγχρόνως στη χαμηλή κατανάλωση.

Ελαφριά κατασκευή για βαριές εργασίες.  
Το Arocs Loader.
Μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο, υψηλότερη αποδοτικότητα. Οι μπετονιέρες 8x4/4 Arocs Loader μπορούν να μεταφέρουν 8 m3 
σκυροδέματος. Επιπλέον, οι τράκτορες 4x2 Arocs Loader βελτιστοποιημένου φορτίου π.χ. με ανατροπή, εξασφαλίζουν μεγαλύτερη 
οικονομία.
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Δυνατότητα επιλογής εξοικονόμησης βάρους. Το Arocs Loader εντυπωσιάζει προσφέροντας εξαιρετικά μεγάλο ωφέλιμο φορτίο – αυτό οφείλεται στο γεγονός,  
ότι πολλά εξαρτήματα και χαρακτηριστικά εξοπλισμού σχεδιάστηκαν με γνώμονα τη μείωση του καθαρού βάρους. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα παράλειψης κάποιων 
βελτιώσεων ωφέλιμου φορτίου – π.χ. για να αυξηθεί περισσότερο η άνεση ή να μειωθεί η κατανάλωση.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο χάρη σε προσαρμο-
σμένες στη χρήση διαμορφώσεις οχημάτων και 
μέτρα μείωσης του βάρους για μπετονιέρες 
8x4/4 και τράκτορες 4x2

 – Μεταφορά έως και 8 m3 έτοιμου σκυροδέματος 
σε μία διαδρομή

 – Φαρδύτεροι πίσω άξονες με μονά ελαστικά 
385/65 R 22,5 για μέγιστο ωφέλιμο φορτίο και 
χαμηλή κατανάλωση

 – Χαρακτηριστικά εξοπλισμού μείωσης βάρους 
εν μέρει με δυνατότητα παράλειψης

 – Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε έξι εκδόσεις 
καμπίνων πλάτους 2300 mm ανάλογα με την 
έκδοση του κινητήρα

Εξοπλισμός που δεν μπορεί να παραλειφθεί

Εξοπλισμός που μπορεί να παραλειφθεί

Παρμπρίζ βελτιστο-
ποιημένου βάρους

Πλευρικό τοίχωμα καμπίνας δεξιά κλειστό 
σε συνδυασμό με χαμηλωμένο κρεβάτι, 
κάτω (τράκτορας)2)

Κάλυμμα δαπέδου 
βελτιστοποιημένου 
βάρους

Κατάργηση μεταλλικών  
κρίκων ανάρτησης κινητήρα

Κατάργηση φινι-
στρινιού οροφής/
θυρίδας εξαερι-
σμού

Κατάργηση καθίσματος  
συνοδηγού

Δοχείο πεπιεσμένου αέρα από αλουμίνιο

Κατάργηση αντιστρεπτικής ράβδου στον  
μπροστινό άξονα (τράκτορας)

Καλώδια αλουμινίου 
μπαταρίας

Μπαταρίες 140 Ah με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης

Υποειδής πίσω άξονας 10 t για μονά 
φαρδιά ελαστικά 385/65 R 22,5 
(μπετονιέρα)

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Για τράκτορες με καμπίνα L.

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

Άξονες. Για ιδιαίτερα υψηλή ευστάθεια και άνετη οδήγηση – 
ακόμα και σε ακραίες χρήσεις εκτός δρόμου – οι μπροστινοί 
και πίσω άξονες του Arocs Grounder είναι εξοπλισμένοι με 
στιβαρά παραβολικά ελατήρια πολλαπλών φύλλων σούστας με 
σκληρή χαρακτηριστική καμπύλη. Οι πίσω άξονες διαθέτουν 
αποσβεστήρες κραδασμών και αντιστρεπτικές ράβδους ειδικής 
σχεδίασης – για ακόμα μεγαλύτερη αντοχή και πιο σταθερό 
κράτημα του οχήματος και σε περίπτωση φορτίου στη μία μόνο 
πλευρά. Εξαιρετικά στιβαροί και ανθεκτικοί είναι επίσης οι 
άξονες. Μπροστά χρησιμοποιείται ένας άξονας με φορτίο 7,5 t 
και μεγάλη απόσταση από το έδαφος. Για βαριές χρήσεις,  
διατίθενται μπροστινοί άξονες με φορτίο έως 9 t1). Σε ό,τι αφο-
ρά στους πίσω άξονες, είναι διαθέσιμοι άξονες εξωτερικών 

πλανητών με φορτίο έως 16 t1), οι οποίοι, εκτός από ιδιαίτερα 
στιβαροί, είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικοί και επιπλέον έχουν  
μεγάλη απόσταση από το έδαφος.

Ζάντες και ελαστικά. Ανάλογα με το μοντέλο και τη χρήση, 
το Arocs εξοπλίζεται με στιβαρές, ανθεκτικές ζάντες μονού 
κυρτώματος ή φαρδιές ζάντες1). Οι φαρδιές ζάντες διατίθε-
νται σε συνδυασμό με τα υποχρεωτικά γι’ αυτές τις χρήσεις, 
στιβαρά ελαστικά αυξημένης φέρουσας ικανότητας. Έτσι, το 
όχημα διατηρεί πάντα την πορεία του. Το Arocs Grounder.

Ενισχυμένες αντιστρεπτικές ράβδοι πίσω άξονα. Για ακραία αντοχή, τα μοντέλα 
Arocs Grounder, π.χ. το ανατρεπόμενο 8x8/4 με κίνηση σε όλους τους τροχούς, 
μπορούν να εξοπλιστούν με ενισχυμένες αντιστρεπτικές ράβδους1) στον 2ο πίσω 
άξονα.

Σχεδιασμένο για ακραίες χρήσεις. Το Arocs Grounder.
Το Arocs Grounder είναι ιδανικό για όλες τις χρήσεις που απαιτούν υψηλή ευστάθεια και αντοχή. Διαθέτει ενισχυμένο πλαίσιο 
και ενισχυμένη ανάρτηση.



47Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο | Arocs Grounder

Υψηλή αντοχή. Arocs Grounder για ακραίες χρήσεις. Όχημα με ανοικτή καρότσα, ανατρεπόμενο, μπετονιέρα ή τράκτορας – όποια έκδοση του Arocs Grounder και εάν 
επιλέξετε, θα είστε τέλεια προετοιμασμένοι για εξαιρετικά βαριές εργασίες. Στο εργοτάξιο – αλλά και σε όλους τους τομείς που απαιτούν από το όχημα τις καλύτερες  
επιδόσεις.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Ιδιαίτερα στιβαρά οχήματα για ακραίες  
καταπονήσεις, ακόμα και σε δύσκολα εδάφη 
εκτός δρόμου

 – Αυξημένη αντοχή χάρη στα ενισχυμένα  
εξαρτήματα

 – Εξαιρετικά εύκαμπτο, πολύ σταθερό πλαίσιο με 
πάχος διαμήκους φορέα 9 mm

 – Ανάρτηση πίσω άξονα: παραβολικά ελατήρια 
πολλαπλών φύλλων σούστας με σκληρή χαρακτη-
ριστική καμπύλη, μέγιστο φορτίο έως 18 t1)

 – Σε όλα τα οχήματα με κίνηση σε όλους τους  
τροχούς αντιστρεπτικές ράβδοι στον 1ο και  
2ο πίσω άξονα1), για αυξημένη αντοχή και  
ευστάθεια

 – Δοκιμασμένοι, στιβαροί άξονες εξωτερικών 
πλανητών με μεγάλη απόσταση από το έδαφος 
και μέγιστο φορτίο 13 t, εναλλακτικά με  
μέγιστο φορτίο 16 t1)

 – Στιβαρές, ανθεκτικές ζάντες μονού κυρτώματος, 
εναλλακτικά φαρδιές ζάντες1)

 – Ελαστικά για ιδιαίτερα υψηλή φέρουσα  
ικανότητα

Εξαιρετικά υψηλής  
αντοχής, εύκαμπτο  
πλαίσιο πάχους 9 mm

Άξονες εξωτερικών  
πλανητών με μέγιστο  
φορτίο έως 16 t1)

Ανάρτηση μπροστινού και πίσω άξονα με παραβολικά ελατήρια 
πολλαπλών φύλλων σούστας για εξαιρετικά μεγάλη αντοχή

Αντιστρεπτικές ράβδοι 
για 1ο και 2ο πίσω 
άξονα

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.





Το Arocs έως 250 τόνων

Το Arocs έως 250 τόνων. Με το Arocs έως 250 τόνων, 
εμφα νίζεται στους δρόμους ένα όχημα που σχεδιάστηκε  
και κατασκευάστηκε ειδικά για τη μεταφορά πολύ βαριών και 
μεγά λων φορτίων. Ακόμη σημαντικότερο: το Arocs έως 
250 τόνων θέτει νέα πρότυπα στα θέματα άνεσης, επιδόσεων 
οχήματος και ευελιξίας. Από την πρώτη ματιά, σε κάθε  
διαδρομή και κατά τις ενδιάμεσες στάσεις, χάρη στις καμπίνες 
οδηγού του, προσφέρει την άνεση εργασίας και διαμονής  
που απαιτείται στις βαριές μεταφορές. Περισσότερες πληρο-
φορίες για την καμπίνα οδηγού, τον εξοπλισμό και το εσωτε - 
ρικό θα βρείτε στις σελίδες 22–29. 

Με τους πανίσχυρους, αξιόπιστους κινητήρες Euro VI, το αυτό-
ματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3  
και π.χ. το συμπλέκτη Turbo Retarder, διατίθεται ένα ισχυρό, 
εξαιρετικών δυνατοτήτων σύστημα κίνησης, με επιδόσεις  
που απαιτούνται πρακτικά στις βαριές μεταφορές. 

Και για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αξιόπιστα την τεράστια 
απόδοση ισχύος, εξοπλίσαμε το Arocs έως 250 τόνων με 
ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή ανάρτησης και πλαισίου, ώστε να 
μπορεί να μεταδίδεται η ισχύς πλήρως στο δρόμο ακόμη και 
με μέγιστο φορτίο. Αναλυτικές πληροφορίες για το πλαίσιο, την 
ανάρτηση και το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα βρείτε επί-
σης στις σελίδες 36–39. 

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

Μονάδα παραγωγής ισχύος. Οι 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες του Arocs έως 
250 τόνων καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ισχύος στον κλάδο των βαρέων μεταφορών. 
Διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση, καθώς και για την ανθεκτική και  
αξιόπιστη κατασκευή τους. 

Για ιδιαίτερα εύκολες βαριές μεταφορές.  
Το Arocs έως 250 τόνων.
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Το Arocs έως 250 τόνων. 
Ένα μοναδικό τεχνολογικό επίτευγμα.

1 Δοχείο πεπιεσμένου αέρα1)  
Πολύ μεγάλη χωρητικότητα αέρα για συχνή αξιοποίηση κατά την πέδηση του συρμού

2 Δοχείο καυσίμου1)  
Αλουμινένιο δοχείο 900 l για μέγιστη αυτονομία

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

4 Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων Euro VI

5 Προπορευόμενος άξονας1)  
8 t με αερανάρτηση, υδραυλικό σύστημα

6 Σύνδεσμος μεγάλων φορτίων πίσω1)  
Τοποθετημένος στη βάση ρυμούλκησης μεγάλων φορτίων. Συνδέσεις ρυμουλκούμενου 
τοποθετημένες πλευρικά

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
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7 Πλάκα στήριξης για επικαθήμενο1)  
Αποτρέπει ζημιές στο πλαίσιο και στην πίσω εγκάρσια δοκό

8 Πέταλο, 88,9 mm (3,5") και διάταξη ολίσθησης1)  
Για ρυθμιζόμενο συνολικό μήκος συρμού και βέλτιστη κατανομή φορτίου στους άξονες

9 Σκαλοπάτι και γέφυρα υπερκατασκευών1)  
Για άνετη και ασφαλή πρόσβαση στο πλαίσιο του οχήματος

10 Πλευρική επένδυση με εισαγωγές ψυχρού αέρα1)  
Για βέλτιστη τροφοδοσία ψυχρού αέρα

11 Σύνδεσμος μεγάλων φορτίων μπροστά1)  
Η ενισχυμένη βάση ρυμούλκησης μπροστά περιλαμβάνει σύνδεσμο  
Register στο βασικό εξοπλισμό
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Πρόσθετο σύστημα ψύξης SLT. Το πρόσθετο σύστημα ψύξης1) 
διασφαλίζει τη χρονικά απεριόριστη χρήση όλης της διαθέσι-
μης ισχύος του κινητήρα. Επιπλέον, φροντίζει για τους μέγιστους 
χρόνους χρήσης του ενσωματωμένου Retarder. Για υψηλή 
απόδοση ισχύος κατά την εναλλάξ λειτουργία έλξης και πέδησης, 
σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και σε μεγάλα υψόμε-
τρα, κυρίως κατά τις διαδρομές σε ανηφόρες με μεγάλα φορτία, 
φροντίζει το πίσω σύστημα ψύξης. Είναι τοποθετημένο στον 
πύργο ψύξης πίσω από την καμπίνα.

Συμπλέκτης Turbo Retarder1). Επιτρέπει ιδιαίτερα δυναμική 
εκκίνηση και ακριβείς, χρονικά απεριόριστους ελιγμούς σε 
συνδυασμό με χαμηλές στροφές και πλήρη ροπή στρέψης. Ο 
συμπλέκτης Turbo Retarder χωρίς τριβές συνδυάζει τις λει-
τουργίες ενός υδροδυναμικού συμπλέκτη εκκίνησης και ενός 
πρωτεύοντος Retarder σε ένα εξάρτημα.

Διαρκώς μέγιστη μετάδοση ισχύος.  
Όπως απαιτείται στην πράξη των βαρέων μεταφορών.
Η υψηλή ισχύς από μόνη της δεν αρκεί – πρέπει να είναι διαθέσιμη όπου, και κυρίως, όταν χρειάζεται. Με το αυτόματο σύστημα 
αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3, ειδικά προγράμματα οδήγησης, 16 σχέσεις και το συμπλέκτη Turbo Retarder,  
το Arocs έως 250 τόνων δείχνει πώς ακριβώς γίνεται. 
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1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Εναλλακτικά χωρίς επιπλέον χρέωση.

Mercedes PowerShift 3. Στο Arocs έως 250 τόνων, το αυτό-
ματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το συμπλέκτη Turbo Retarder1) 
και ένα βέλτιστα σχεδιασμένο κιβώτιο 16 σχέσεων σταθερής 
εμπλοκής. Για ακριβείς επιλογές ταχυτήτων ανάλογα με την 
κατάσταση οδήγησης, υπάρχει το πρόγραμμα αλλαγής ταχυ-
τήτων «heavy». Η λειτουργία ερπυσμού με τον ενσωματωμένο 
τρόπο λειτουργίας ελιγμών επιτρέπει εξαιρετικά εύκολη εκκί-
νηση, αλλά και ακριβείς, ευέλικτους ελιγμούς. Επιπλέον, οι διά-
φοροι τρόποι λειτουργίας και οι πρόσθετες λειτουργίες κάνουν 
ευκολότερη την οδήγηση στις βαριές μεταφορές. 

Κιβώτιο ταχυτήτων G 280-16/11,7–0,69. Για τις υψηλές 
απαιτήσεις των βαρέων μεταφορών, ο τράκτορας Arocs διατίθε-
ται με κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 16 σχέσεων1).

Πρόγραμμα οδήγησης heavy2). Το πρόγραμμα οδήγησης είναι 
ειδικά σχεδιασμένο για τις βαριές μεταφορές. Κύρια χαρακτη-
ριστικά του είναι οι σύντομοι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων και η 
ακριβής, προσαρμοσμένη στις συνθήκες επιλογή σχέσεων. 

Πρόγραμμα οδήγησης power2). Περιλαμβάνει τους τρόπους 
λειτουργίας «power», «standard» και «manual». Ο τρόπος 
λειτουργίας «power» έχει σχεδιαστεί για τη χρήση εντός δρό-
μου στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και εάν χρειαστεί 
υποστηρίζει έναν πολύ ευέλικτο τρόπο οδήγησης.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Πίσω σύστημα ψύξης1) για μεγάλους χρόνους 
χρήσης του κινητήρα και του Retarder

 – Συμπλέκτης Turbo Retarder χωρίς τριβές1) για 
ακραίες καταπονήσεις κατά την εκκίνηση  
και τους ελιγμούς

 – Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων  
16 σχέσεων Mercedes PowerShift 31)

 – Σύντομοι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων, υψηλή 
απόδοση

 – Εύχρηστα προγράμματα οδήγησης και  
στοχευμένα επιλεγόμενοι τρόποι λειτουργίας 
και πρόσθετες λειτουργίες

 – Τοποθέτηση της τεχνολογίας καυσαερίων  
Euro VI με εξοικονόμηση χώρου
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• Για μεγάλα φορτία σε συνδυασμό  
με χαμηλές τιμές κατανάλωσης 

• Πολύ σύντομοι χρόνοι αλλαγής  
ταχυτήτων 

• Είναι δυνατή η λειτουργία kickdown 

• Αυτόματη εναλλαγή στο πρόγραμμα 
«standard» ανάλογα με το χρόνο ή τη 

ροπή 

• Δεν διατίθεται το EcoRoll

standard 

• Για μεγάλα φορτία σε συνδυασμό 
με ιδιαίτερη άνεση αλλαγής  

ταχυτήτων 

• Δυνατότητα EcoRoll (ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση μέσω μενού) 

• Είναι δυνατή η λειτουργία kickdown 

• EcoRoll μόνο έως μικτό βάρος  
συρμού περ. 80 t

manual 

• Δεν είναι δυνατή η λειτουργία  
kickdown 

• Δεν διατίθεται το EcoRoll 

• Δεν πραγματοποιείται αυτόματη 
εναλλαγή στο πρόγραμμα «standard» 

• Για εξειδικευμένες χρήσεις, η εντολή 
του οδηγού μπορεί να γίνει δεκτή  

χωρίς την αυτόματη λειτουργία

heavy 

• Για πολύ μεγάλα φορτία και  
απαιτητικά οδοστρώματα 

• Ανέβασμα ταχύτητας μόνο σε  
περίπτωση διασφαλισμένων στροφών 

• Πολύ σύντομοι χρόνοι αλλαγής

• Δυνατή η λειτουργία kickdown 

• Χωρίς αυτόματη εναλλαγή στο  
πρόγραμμα standard

• Δεν διατίθεται το EcoRoll
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Τέλειες προϋποθέσεις για ευέλικτες δυνατότητες χρήσης.
Οι ειδικές μεταφορές απαιτούν και ειδικά οχήματα. Γι’ αυτό το Arocs έως 250 τόνων δεν διαθέτει απλώς ιδιαίτερα στιβαρό και 
ανθεκτικό βασικό εξοπλισμό, αλλά μπορεί επίσης να προετοιμαστεί άψογα με μια ποικιλία χαρακτηριστικών για τις δικές σας 
ανάγκες χρήσης στον κλάδο βαρέων μεταφορών.

Σύνδεσμος πολλαπλών σημείων σύνδεσης μπροστά  
50 mm1). Για τη λειτουργία έλξης και ώθησης, ο τράκτορας 
βαρέων φορτίων μπορεί να εξοπλιστεί με πρόσθετους συνδέ-
σμους βαρέ ων φορτίων. Για το σκοπό αυτό, τοποθετείται στην 
μπροστινή βάση είτε ένας σύνδεσμος πολλαπλών σημείων 
σύνδεσης είτε ένας σύνδεσμος βαρέων φορτίων για ώθηση 
και έλξη.

Πίσω εγκάρσιος φορέας για όχημα μεταφοράς βαρέων 
φορτίων. Ο πίσω εγκάρσιος φορέας1) επιτρέπει την τοποθέτηση 
ενός συνδέσμου ρυμουλκούμενου βαρέων φορτίων. Έτσι  
αυξάνονται οι δυνατότητες χρήσης του οχήματος. Η διάταξη 
του ενισχυμένου πίσω εγκάρσιου φορέα επιτρέπει τη στερέωση 
του συνδέσμου ρυμουλκούμενου G 150 στο επάνω μέρος ή 
του συνδέσμου ρυμουλκούμενου βαρέων φορτίων 250 t στο 
κάτω μέρος.

Εγκάρσια δοκός για σύνδεσμο μεγάλων φορτίων μπροστά. Για ιδιαίτερα  
απαιτητικές χρήσεις στον κλάδο των βαρέων μεταφορών, διατίθεται η εγκάρσια 
δοκός για τον μπροστινό σύνδεσμο μεγάλων φορτίων1). 

Κοτσαδόρος μεγάλων φορτίων1). O σύνδεσμος ρυμουλκούμενου βαρέων φορτίων 
τύπου 56 E είναι σχεδιασμένος για τη μεταφορά φορτίων έως 250 τόνων. Μπορεί 
να τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικές θέσεις στον εγκάρσιο φορέα βαρέων φορτίων.
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Διάταξη ολίσθησης, Jost EV-HD 800, ύψος 57 mm, 36 t1). 
Επιτρέπει την τροποποίηση της προώθησης πετάλου. Έτσι  
καθίσταται δυνατή η προσαρμογή σε επικαθήμενα με διαφο-
ρετικές ακτίνες περιστροφής βάσει των μέγιστων φορτίων 
αξόνων.

Προεγκατάσταση, όχημα μεταφοράς βαρέων φορτίων. 
Χάρη σε αυτήν το φορτηγό είναι απόλυτα προετοιμασμένο για 
τη χρήση ως όχημα μεταφοράς βαρέων φορτίων, ενώ μειώνε-
ται ο αριθμός εκ των υστέρων μετασκευών. Οι διαμήκεις φορείς 
πλαισίου τοποθετούνται μαζί με τον αντίστοιχο πρόβολο, την 
ενίσχυση πλαισίου, το απαιτούμενο σύστημα διεύθυνσης και 
περαιτέρω εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τις βαριές 
μεταφορές.

Άξονες εξωτερικών πλανητών, κορώνα 300 mm2). Ο πίσω 
άξονας από χυτοχάλυβα 13 t διαθέτει κορώνα 300 mm, δια-
φορικό, καθώς και πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης σε κάθε 
μουαγιέ και είναι έτσι σχεδιασμένος για μέγιστη καταπόνηση. 
Χάρη στις δύο βαθμίδες μετάδοσης, η μέγιστη ροπή μετάδοσης 
κίνησης επιδρά άμεσα στα μουαγιέ. Οι άξονες οι οποίοι έχουν 
κατασκευαστεί από γκρι χυτοσίδηρο διαθέτουν μεγάλη απόσταση 
από το έδαφος και μέγιστο φορτίο έως 16 t.

Προπορευόμενος άξονας, 8t, υδραυλικό σύστημα1). Ο 
υδραυλικός προπορευόμενος άξονας με προαιρετική δυνατότητα 
ανακούφισης και φέρουσα ικανότητα 8 t αυξάνει το φορτίο 
επικαθήμενου του οχήματος. Η ρύθμιση γίνεται πλήρως αυτό-

ματα, ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο φορτίο του οχήματος. 
Σε κατάσταση χωρίς φορτίο, μπορεί να αυξηθεί προσωρινά η 
πρόσφυση στους άξονες μετάδοσης κίνησης.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός. 
2) Προαιρετικός εξοπλισμός στα οχήματα 6x4 και 8x4.
3) Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με το μεταξόνιο και την κίνηση τροχών.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Σύνδεσμοι μεγάλων φορτίων1) μπροστά και 
πίσω για ρυμούλκηση και ώθηση

 – Μέγιστη χρηστικότητα με διάφορα πέταλα  
και πλάκες συναρμολόγησης

 – Ενίσχυση πλαισίου1) για βέλτιστη ευστάθεια  
και λιγότερες κλίσεις

 – Στιβαροί πίσω άξονες με μέγιστο φορτίο έως 16 t
 – Υδραυλικός προπορευόμενος άξονας με  

αερανάρτηση, προαιρετικά με δυνατότητα  
ανακούφισης1) για μέγιστη πρόσφυση και  
οδηγική ευστάθεια

 – Πρόσθετα αποθηκευτικά κουτιά1) στο πλαίσιο
 – Ερματισμένη καρότσα1) για μέγιστη πρόσφυση 

κατά τη χρήση με συρόμενη ρυμούλκα

Πέταλο μεγάλων φορτίων1). Με αυτό το πέταλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το  
μέγιστο φορτίο επικαθήμενου ενός τετραξονικού τράκτορα.

Αποθηκευτικό κουτί από ανοξείδωτο χάλυβα1). Το αποθηκευτικό κουτί  
προσφέρει αποθηκευτικό χώρο εκτός της καμπίνας οδηγού, για εργαλεία και υλικά 
στερέωσης φορτίου. Μπορεί να αντέξει φορτίο έως 200 kg3).
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Το Arocs – Επιδόσεις κινητήρων
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Στροφές (σ.α.λ.)

OM 473 OM 471

OM 470 OM 470 2η γενιά

OM 471 2η γενιά

R6 κυβισμός 7,7 l

kW (hp) Nm
στις 2200 σ.α.λ. στις 1200–1600 σ.α.λ.

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

R6 κυβισμός 10,7 l

kW (hp) Nm
στις 1600 σ.α.λ. στις 1100 σ.α.λ.

240 (326) 1700
265 (360) 1800
290 (394) 1900
315 (428) 2100
335 (455) 2200

R6 κυβισμός 12,8 l

kW (hp) Nm
στις 1800 σ.α.λ. στις 1100 σ.α.λ.

310 (421) 2100
330 (449) 2200
350 (476) 2300
375 (510) 2500

R6 κυβισμός 12,8 l

kW (hp) Nm
στις 1600 σ.α.λ. στις 1100 σ.α.λ.

310 (421) 2100
330 (449) 2200
350 (476) 2300
375 (510) 2500
390 (530) 2600

450

400

350

300

250

200

150

 800 1200 1600 2000

3000

2500

2000

1500

1000

400

350

300

250

200

150

100

 800 1200 1600 2000

3000

2500

2000

1500

1000

400

350

300

250

200

150

100

400

350

300

250

200

150

1003000

2500

2000

1500

1000

3000

2500

2000

1500

1000

350

300

250

200

150

100

0

400

350

300

250

200

150

0

2500

2000

1500

1000

500

3000

2500

2000

1500

1000

Στροφές (σ.α.λ.)

Στροφές (σ.α.λ.)
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OM 936

Οι κινητήρες Euro VI του Arocs: πρωτοποριακή  
τεχνολογία, ισχύς έως 460 kW (625 hp) και μέγιστη 
ροπή στρέψης 3000 Nm. Το Arocs έως 250 τόνων  
διατίθεται αποκλειστικά με τους κινητήρες της κατη-
γορίας κυβισμού 15,6 l (OM 473).

R6 κυβισμός 15,6 l

kW (hp) Nm
στις 1600 σ.α.λ. στις 1100 σ.α.λ.

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

R6 κυβισμός 10,7 l

kW (hp) Nm
στις 1800 σ.α.λ. στις 1100 σ.α.λ.

240 (326) 1700
265 (360) 1800
290 (394) 1900
315 (428) 2100
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Το Arocs έως 41 τόνων – Εκδόσεις ρεζερβουάρ καυσίμου

Δυνατότητες ευέλικτων συνδυασμών – με την ίδια διατομή  
ρεζερβουάρ καυσίμου μπορείτε να συνδυάσετε δοχεία διαφο-
ρετικής χωρητικότητας στη δεξιά και αριστερή πλευρά. Το  
ίδιο ισχύει και για τα ρεζερβουάρ diesel και AdBlue® καθώς και 
για τα σύνθετα ρεζερβουάρ. Στα σχήματα παρουσιάζονται 
δύο διαφορετικές πιθανές εκδόσεις για οχήματα με ανοικτή 
καρότσα ή τράκτορες.

Αρθρωτά ρεζερβουάρ καυσίμου. Για μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση, το Arocs 
έως 41 t μπορεί να εξοπλιστεί με ρεζερβουάρ καυσίμου διαφορετικού ύψους  
και πλάτους.

Παράδειγμα έκδοσης ρεζερβουάρ καυσίμου για όχημα 
με ανοικτή καρότσα Arocs

Παράδειγμα έκδοσης ρεζερβουάρ καυσίμου για  
τράκτορα Arocs

Ρεζερ - 
βουάρ  
στενό/  
ψηλό  
570 l

AdBlue®  
60 l

Ρεζερ - 
βουάρ  
φαρδύ/  
ψηλό  
360 l

AdBlue®  
60 l

Ελεύθερος  
χώρος π.χ.  
για  
προσαρτήματα

Σύστημα εκ 
των υστέρων 
επεξεργασίας 
καυσαερίων

Μπαταρία

Σύστημα εκ 
των υστέρων 
επεξεργασίας 
καυσαερίων
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Το Arocs – Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα S ClassicSpace

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

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

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

Εκδόσεις καμπίνων. Με εννέα καμπίνες οδηγού, 
το Arocs ικανοποιεί υποδειγματικά όλες τις απαιτή-
σεις από τις διάφορες χρήσεις στον κλάδο κατα-
σκευών. Σε αυθημερόν δρομολόγια, στο εργοτάξιο, 
στις μεταφορές δομικών υλικών ή σε χρήσεις με 
συχνές διανυκτερεύσεις – όλες οι καμπίνες οδηγού 
είναι εξοπλισμένες με στιβαρή, ανθεκτική κατα-
σκευή και εργονομική, αναπαυτική θέση εργασίας και 
επιπλέον προσφέρουν εύκολο, αποδοτικό χειρισμό. 
 

Καμπίνα S ClassicSpace Καμπίνα S ClassicSpace

Καμπίνα S  
(πλάτος καμπίνας 2300 mm)
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Το Arocs έως 250 τόνων διατίθεται αποκλειστικά με 
την καμπίνα οδηγού BigSpace πλάτους 2500 mm, 
ενώ σε συνδυασμό με το σύστημα κίνησης σε όλους 
τους τροχούς διατίθεται αποκλειστικά με την  
καμπίνα οδηγού StreamSpace πλάτους 2300 mm.
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Καμπίνα Μ ClassicSpace

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

Εκδόσεις τούνελ κινητήρα  
Τούνελ κινητήρα: 170 mm  
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1460 mm 
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1360 mm1) 
 
Τούνελ κινητήρα: 320 mm  
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1310 mm
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1210 mm1)

Καμπίνα Μ CompactSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2300 mm 
Εξωτερικό μήκος: 2000 mm
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1400 mm
 
Εκδόσεις τούνελ κινητήρα  
Τούνελ κινητήρα: 170 mm 
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1215 mm
 
Τούνελ κινητήρα: 320 mm  
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1065 mm

Καμπίνα M  
(πλάτος καμπίνας 2300 mm)

Τεχνικά χαρακτηριστικά Arocs | Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα Μ CompactSpace Καμπίνα Μ CompactSpace

Καμπίνα Μ ClassicSpaceΚαμπίνα Μ ClassicSpace

18
85

  

18
2

14
60

 

26
17

0 

60
0

104

13°
28°

42
5

1500

37
0

37
0

40
0

50200

+ 
12

0

+ 60

51
1 500

16
00

 

17
50

 

2000

20
20

  

23
00

64
0

64
0

15
37

  
60

0

104

13°
28°

42
5

12
15

  
18

2

17
0 

 
26

1500

37
0

37
0

40
0

50200
+ 

12
0

+ 60

51
1 500

2000

14
00

 

14
86

  

20
20

  

23
00

64
0

64
0

1) Καμπίνα οδηγού M ClassicSpace Low Roof.



60

60
0

17
0 

59
1

10
55

26

14
60

  
18

2

42
5

28°
13°

104

1500

500 + 60

37
0

37
0

37
0

200 50

750

11
3

51
1

+ 
12

0

17
50

2300

15
90

  

20
20

  

20
00

64
0

64
0

23
00

60
0

18
2

42
5

28°
13°

104

17
85

  

11
4

71
3

59
1

17
0 

26

1500

500 + 60

37
0

37
0

37
0

200 50

750

11
3

51
1

+ 
12

0

600 / 750 59
8

21
00

18
40

  
2300

20
20

  

20
00

64
0

64
0

23
00

Τεχνικά χαρακτηριστικά Arocs | Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα L  
(πλάτος καμπίνας 2300 mm)

Καμπίνα L StreamSpace Καμπίνα L StreamSpace

Καμπίνα L StreamSpace

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

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

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

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

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

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

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

Καμπίνα L ClassicSpaceΚαμπίνα L ClassicSpace

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

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

Καμπίνα L  
(πλάτος καμπίνας 2500 mm)

Καμπίνα L StreamSpaceΚαμπίνα L StreamSpace

Καμπίνα L BigSpace Καμπίνα L BigSpace

Καμπίνα L StreamSpace

Εξωτερικό πλάτος: 2500 mm  
Εξωτερικό μήκος: 2300 mm  
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1830 mm  
Εσωτερικό ύψος στο επίπεδο δάπεδο: 1970 mm
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Τράκτορας Arocs – Επισκόπηση Τύπων

Βάρος σε τόνους (t) 18 18 18 20 20 20

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Ανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη

Εκδόσεις κινητήρων

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

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

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

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

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

Κατηγορία προϊόντων – Loader – Grounder – Grounder

Εκδόσεις καμπίνων

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

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

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

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

Καμπίνα M ClassicSpace Low Roof x x x x x x

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

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

Καμπίνα L ClassicSpace Low Roof x x x x x x

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

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

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

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

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

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

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

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

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine
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25 25 25 26 26 26 33 33 33

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

Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη

x2) – – x2) x2) x2) – – –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

– – – – x x x x x

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

– – – – – – Grounder – Grounder

– – – – • • – – •

• • • • x x • • –

– – – – x x – – x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

– – – – x x – – x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

– – – – x x – – x

x x x x x x x x –

– – – – x x – – x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

• Βασικός εξοπλισμός x Διατίθεται προαιρετικά – Δεν διατίθεται  1) Από 235 kW (320 hp). 2) Δεν διατίθεται έκδοση 175 kW (238 hp).

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine
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Όχημα με καρότσα Arocs – Επισκόπηση Τύπων

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

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

Ανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Αερανάρτηση

Εκδόσεις κινητήρων

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

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

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

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

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

Κατηγορία προϊόντων – – – Grounder – Grounder – –

Εκδόσεις καμπίνων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau



65Τεχνικά χαρακτηριστικά Arocs | Επισκόπηση Τύπων Arocs έως 41 τόνων

26 26 26 33 33 33 32 32 32 32 41

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

Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη

x1) x1) x1) – – – x1) x1) x1) x1) –

x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

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

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

– – – Grounder – Grounder – – – – Grounder

• • • – – • – – – – –

x x x • • – • • • • •

x x x – – x – – – – –

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x – – x – – – – –

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x – – x – – – – –

x x x x x – x x x x x

x x x – – x – – – – –

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

• Βασικός εξοπλισμός x Διατίθεται προαιρετικά – Δεν διατίθεται 1) Δεν διατίθεται έκδοση 175 kW (238 hp). 2) Μόνο έκδοση 380 kW (517 hp).
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Ανατρεπόμενο Arocs – Επισκόπηση Τύπων

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

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

Ανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη

Εκδόσεις κινητήρων

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

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

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

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

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

Κατηγορία προϊόντων – – – Grounder – Grounder –

Εκδόσεις καμπίνων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καμπίνα L BigSpace, 2500 mm, επίπεδο δάπεδο – – – – – – x
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26 33 33 33 32 32 32 41 41 41

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

Αερανάρτηση Χαλύβδινη Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Αερανάρτηση Αερανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη

x1) – – – x1) x1) x1) – – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x2) x x x x – x

3300–5400 3300–5400 3300–5400 3600–4200 4250–6350 4250–6350 3600–5700 4250–6350 4550–6050 4850–5450

– Grounder – Grounder – – – Grounder Grounder Grounder

• – – • – – – – • •

x • • – • • • • x x

x – – x – – – – – –

x x x – x x x x x x

x x x x x x x x x x

x – – x – – – – – –

x x x – x x x x x x

x x x x x x x x x x

x – – x – – – – – –

x x x – x x x x x x

x – – x – – – – – –

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – – x x – – –

x x x – – x x – – –

• Βασικός εξοπλισμός x Διατίθεται προαιρετικά – Δεν διατίθεται 1) Δεν διατίθεται έκδοση 175 kW (238 hp). 2) Μόνο έκδοση 380 kW (517 hp).
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Μπετονιέρα Arocs – Επισκόπηση Τύπων

Βάρος σε τόνους (t) 26 33 32 32 32 41

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

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

Εκδόσεις κινητήρων

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

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

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

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

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

Κατηγορία προϊόντων – Grounder3) – Loader – Grounder

Εκδόσεις καμπίνων

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

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

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

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

Καμπίνα M ClassicSpace Low Roof x x x x x x

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

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

Καμπίνα L ClassicSpace Low Roof x x x x x x

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

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

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

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

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

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

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

Καμπίνα L BigSpace, 2500 mm, επίπεδο δάπεδο – – – – – –
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Arocs έως 250 τόνων – Επισκόπηση Τύπων

Βάρος σε τόνους (t) 33 41 33 41 41

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

Ανάρτηση Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη

Εκδόσεις κινητήρων

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

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

Ονομαστικές στροφές (σ.α.λ.) 1600 1600 1600 1600 1600

Μέγ. ροπή στρέψης (Nm) 2600–3000 2600–3000 2600–3000 2600–3000 2600–3000

Στροφές με μέγ. ροπή στρέψης (σ.α.λ.) 1100 1100 1100 1100 1100

Μεταξόνιο σε mm 3600/3900 3900 4200 4200 4850

Καμπίνα οδηγού L

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

Επιτρεπόμενα φορτία αξόνων (kg)4)

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

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

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

Επιτρεπόμενα βάρη (kg)4)

Επιτρ. μικτό βάρος οχήματος 33000 41000 33000 41000 41000

Επιτρ. μικτό βάρος συρμού 250000 250000 250000 250000 250000

• Βασικός εξοπλισμός x Διατίθεται προαιρετικά – Δεν διατίθεται 1) Δεν διατίθεται έκδοση 175 kW (238 hp). 2) Από 235 kW (320 hp). 3) Σε συνδυασμό με χαλύβδινη ανάρτηση. 
4) Μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις λόγω της εθνικής νομοθεσίας.
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Αποδοτικότητα στον κλάδο κατασκευών

Ολοκληρωμένη αποδοτικότητα στις μεταφορές. Η 
λειτουρ γία ενός φορτηγού μπορεί να γίνει πιο οικονομική. 
Έτσι, η Mercedes-Benz συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση  
των τερά στιων δυνατοτήτων εξοικονόμησης του φορτηγού 
σας μει ώνοντας τα έξοδα που αυτό συνεπάγεται, π.χ. κατά  
την αγορά, την κατανάλωση, τη συντήρηση και την επισκευή: 
με πρωτο ποριακή τεχνολογία οχημάτων και απόλυτα προ-
σαρμοσμένες στις ανάγκες υπηρεσίες. Στις επόμενες σελίδες 
σας παρου σιάζουμε αναλυτικά τους τρόπους με τους οποί-
ους μειώνουμε τα έξοδα που συνδέονται με το όχημα. Παράλ-
ληλα, μπορεί να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό το κόστος χρήσης:  
με την MercedesServiceCard μπορείτε, για παράδειγμα, να 
εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα κατά την πληρωμή διοδίων  
(δεν ισχύει στην Ελλάδα). Επιπλέον, το FleetBoard υποστηρίζει 
τη βέλτιστη χρήση των οχημάτων και συμβάλλει στη μείωση 
των εξόδων προσωπικού και διαχείρισης. Δείτε μόνοι σας και 
επιλέξτε τη λύση που σας ταιριάζει.

Αυξημένη συνολική οικονομία. Ο συνδυασμός αποδοτικής, αξιόπιστης τεχνολογίας οχημάτων, κορυφαίων τεχνολογιών ασφάλειας καθώς και υπηρεσιών επιτρέπει τη 
μείωση του συνολικού κόστους συντελλώντας έτσι στην αύξηση του κέρδους. Σε κάθε χιλιόμετρο που διανύετε.

Ολοκληρωμένες λύσεις για μεγαλύτερη αποδοτικότητα 
στις μεταφορές.
Για ιδιαίτερα χαμηλά συνολικά έξοδα και αυξημένα έσοδα, δεν αρκούν πλέον σήμερα μόνο τα οικονομικά, αξιόπιστα οχήματα. 
Η ασφαλής άφιξη στον προορισμό συμβάλλει επίσης καθοριστικά στην υψηλή απόδοτικότητσα των μεταφορών. Και συνεπώς:  
οι υπηρεσίες και οι παροχές που αυξάνουν περισσότερο τη διαθεσιμότητα του οχήματος. Από την πρώτη κιόλας ημέρα. Και σε 
όλη τη διάρκεια χρήσης.
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Οχήματα κλάδου κατασκευών. Μια επιτυχημένη επένδυση 
πρέπει να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις σας. Μια προσδοκία 
στην οποία τα οχήματα της Mercedes-Benz για τον κλάδο  
κατασκευών ανταποκρίνονται υποδειγματικά με το Atego, το 
Arocs και το Arocs έως 250 τόνων. Με τα υψηλής αντοχής 
εξαρτήματα και τις διάφορες δυνατότητες τοποθέτησης υπερ-
κατασκευής, προσφέρουν τις ιδανικές προϋποθέσεις για 
ιδιαίτερα οικονομικές μετακινήσεις. Αρχικά, χάρη στους οικο-
νομικούς κινητήρες Euro VI, που στο Atego διατίθενται με 
ισχύ από 115 kW (156 hp) έως 220 kW (299 hp) και στο 
Arocs από 175 kW (238 hp) έως 460 kW (625 hp). Επι-
πλέον, χάρη στις ειδικά προσαρμοσμένες διαμορφώσεις συστή-
ματος μετάδοσης κίνησης και την εξελιγμένη αεροδυναμική. 
Για κλάδους που δίνουν έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο και για 
εξαιρετικά βαριές χρήσεις, διατίθενται τα Arocs Loader και 
Arocs Grounder.

Κάνουμε τα πάντα.
Χαμηλό κόστος. Από την αρχή και σε ολόκληρη τη διάρκεια χρήσης. Με οχήματα πρωτοποριακής τεχνολογίας και υπηρεσίες 
που μπορείτε να επιλέξετε ακόμα και κατά την αγορά – και που σας ανταμείβουν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Επειδή είναι  
απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις χρήσης του κλάδου κατασκευών. Και επειδή η καλύτερη επένδυση είναι η σωστή 
επένδυση.
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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 70 κατασκευαστών. Όλα τα οχήματα και  
οι λύσεις υπερκατασκευών μπορούν να δοκιμαστούν υπό πραγ-
ματικές συνθήκες, να παρουσιαστούν, να ελεγχθούν και να 
συγκριθούν άμεσα μεταξύ τους, ώστε να βρεθεί γρήγορα και 
εύκολα η ιδανική μεταφορική λύση. Επιπλέον, διοργανώνουμε 
εκδηλώσεις ειδικά για συγκεκριμένους κλάδους με δραστη ρι-
ότητες για τους οδηγούς. Στις ειδικές εκδηλώσεις offroad μπο-
ρείτε να γνωρίσετε από κοντά τα οχήματα της Mercedes-Benz 
για τον κλάδο κατασκευών.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks. Μετασκευές οχη-
μάτων σύμφωνα με τις ανάγκες. Η Mercedes-Benz Custom 
Tailored Trucks (CTT) διευρύνει ακόμα περισσότερο την πλούσια 
γκάμα φορτηγών μας και ικανοποιεί ακόμα και τις πιο ιδιαί-
τερες επιθυμίες σας με τη γνωστή ποιότητα της Mercedes-Benz: 
αρχικά με εκτενείς συμβουλές για την επιλογή της κατάλληλης 
μετασκευής, την κατασκευή, την προσομοίωση και τη δοκιμή 
της, μέχρι και την παράδοση. Με τη βοήθεια επιλεγμένων 
συνεργατών, η CTT ικανοποιεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πε-
λατών, π.χ. με περίπλοκες μετασκευές αξόνων, τροποποιήσεις 
του σασί για ειδικές υπερκατασκευές ή αλλαγή της θέσης εξαρ-
τημάτων. Με λίγα λόγια, η Mercedes-Benz Custom Tailored 
Trucks σας προσφέρει ακριβώς τη λύση που χρειάζεστε. Έτσι 
μπορείτε να κινείστε απολύτως οικονομικά.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για τον κλάδο  
κατασκευών

 – Ολοκληρωμένη γκάμα κινητήρων Euro VI –  
Atego: δύο κατηγορίες κυβισμού, επτά  
βαθμίδες ισχύος από 115 kW (156 hp) έως 
220 kW (299 hp),  
Arocs: τέσσερις κατηγορίες κυβισμού,  
18 βαθ μίδες ισχύος από 175 kW (238 hp) έως 
460 kW (625 hp)

 – Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο 
Arocs Loader και Arocs Grounder

 – Κέντρο Ενημέρωσης Κλάδων στο Wörth με  
περ. 180 λύσεις διαφόρων κλάδων για έλεγχο, 
σύγκριση και δοκιμαστική οδήγηση. Εκδηλώ-
σεις κλάδων με πρακτικές εμπειρίες για τους 
οδηγούς

 – Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks για 
υπερκατασκευές «στα μέτρα σας»
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Οι συμβουλές μας για χαμηλή κατανάλωση:  
1. Τεχνολογία, 2. Υπηρεσίες και 3. Τρόπος οδήγησης.
Με το Arocs και το Atego έχετε στη διάθεσή σας οχήματα που χρησιμοποιούν το καύσιμο ιδιαίτερα αποδοτικά. Επιπλέον:  
χάρη στο συνδυασμό τεχνολογίας οχήματος και υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα, τα προγράμματα εκπαίδευσης οδηγών μας, 
είναι εφικτή η περαιτέρω μείωση του κόστους κατανάλωσης. Διότι ένα καλό φορτηγό γίνεται καλύτερο με τον οδηγό του.

Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Η χαμηλή κατανάλωση των 
6κύλινδρων εν σειρά κινητήρων οφείλεται στην εξαιρετικά 
αποδοτική στρατηγική καύσης, η οποία στο Arocs υποστηρίζεται, 
μεταξύ άλλων, από το σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης 
Common-Rail X-Pulse1). Επιπλέον, το σύστημα επανακυκλοφο-
ρίας καυσαερίων με ψύξη μειώνει την κατανάλωση AdBlue®.

Hydraulic Auxiliary Drive2) 3). Το Hydraulic Auxiliary Drive, που 
δεν χρειάζεται συντήρηση, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός 
συστήματος κίνησης σε όλους τους τροχούς και ενός κλασικού 
συστήματος κίνησης. Εάν χρειαστεί, εξασφαλίζει καλύτερη 
πρόσφυση – και δεν αυξάνει το βάρος του οχήματος σε μεγά-
λες διαδρομές. Το Hydraulic Auxiliary Drive είναι έως και 
350 ή 500 κιλά πιο ελαφρύ από το επιλεγόμενο ή μόνιμο σύστη-
μα κίνησης σε όλους τους τροχούς. Επιπλέον, καταργεί την 
ταυτόχρονη περιστροφή του άξονα μετάδοσης κίνησης. Έτσι, 
μειώνει την κατανάλωση έως και κατά 6–8 % συγκριτικά με το 
επιλεγόμενο ή μόνιμο σύστημα κίνησης σε όλους τους τροχούς.

Τεχνολογία καυσαερίων Euro VI. 1. Χάρη στο σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων με ψύξη παράγονται λιγότερα οξείδια αζώτου κατά την καύση του καυσίμου. 
2. Το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων των κινητήρων Euro VI είναι εξοπλισμένο με φίλτρο σωματιδίων Diesel υψηλής απόδοσης. Το AdBlue® ψεκάζεται πλέον μέσω της 
βελτιστοποιημένης μονάδας δοσομέτρησης χωρίς αέρα στη ροή καυσαερίων. Επιπλέον, με τον καταλύτη SCR, τα οξείδια αζώτου μετατρέπονται πλήρως σε νερό και άζωτο.
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Άξονες, κιβώτια ταχυτήτων, δευτερεύοντες καταναλωτές. 
Στη χαμηλή κατανάλωση συμβάλλει και η μεγάλη γκάμα σχέ-
σεων μετάδοσης πίσω άξονα και κιβωτίων ταχυτήτων ανάλογα 
με τη χρήση. Οι σύντομοι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων και οι  
οικονομικοί στην κατανάλωση δευτερεύοντες καταναλωτές, 
όπως το σύστημα ελέγχου πεπιεσμένου αέρα ανάλογα με τις 
απαιτήσεις, καθώς και η αντλία υδραυλικού τιμονιού μειώνουν 
επιπρόσθετα την κατανάλωση καυσίμου.

Χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση και αντίσταση κύλισης. 
Για να επιτευχθεί μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση, η σχεδί-
αση του Atego και του Arocs βελτιστοποιήθηκε πλήρως. Από 
τον προφυλακτήρα και το γωνιακό πλαίσιο κάλυψης μέχρι την 
οροφή – όλα συμβάλλουν σε χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση 

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών2) 4). Το ασύρματο σύστημα παρακολούθησης 
της πίεσης ελέγχει συνεχώς την πίεση αέρα των ελαστικών και προβάλλει την  
αναγκαία κανονική πίεση για την τρέχουσα θερμοκρασία των ελαστικών ανάλογα 
με την εξωτερική θερμοκρασία. 

Εξελιγμένη αεροδυναμική. Στα πλαίσια της κατασκευής του Arocs, κάθε μεμονω-
μένο εξάρτημα υποβλήθηκε σε ενδελεχείς ελέγχους. Στην αεροδυναμική σήραγγα 
και σε πολλά εκατομμύρια δοκιμαστικών χιλιομέτρων – για εξαιρετικά χαμηλή  
αεροδυναμική αντίσταση και μειωμένη κατανάλωση.

και συνεπώς σε χαμηλή κατανάλωση. Στη μείωση της κατανά-
λωσης συμβάλλουν επιπλέον τα αεροδυναμικά προσαρτήματα4). 
Σημαντικός είναι και ο ρόλος του συστήματος ελέγχου πίε-
σης ελαστικών2) 4), με το οποίο μειώνεται η αντίσταση κύλισης.

Νέο: 2η γενιά κινητήρων Euro VI OM 470 και OM 471. 
Με τα εξολοκλήρου εξελιγμένα μηχανικά σύνολα 10,7 l και 
12,8 l έχετε στη διάθεσή σας δύο ακόμη, οικονομικούς κινη-
τήρες σε πέντε διαφορετικές βαθμίδες ισχύος. Εκτός από το 
εξελιγμένο σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης Common-Rail 
X-Pulse με πίεση ψεκασμού έως 2700 bar, τον ασύμμετρο 
στροβιλοσυμπιεστή και το βελτιστοποιημένο σύστημα επανα-
κυκλοφορίας καυσαερίων, στην εξοικονόμηση καυσίμου συμ-
βάλλει η νέα γεωμετρία εμβόλου και η βελτιωμένη ψύξη. 

Επιπλέον, η αισθητά αυξημένη μέγιστη ροπή στρέψης επιτρέ-
πει τη χρήση μακρύτερης σχέσης μετάδοσης πίσω άξονα, η 
οποία συνεισφέρει επίσης, μαζί με το Predictive Powertrain 
Control5), στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Σε συνδυασμό 
με το βελτιωμένο σύστημα κίνησης και τους δευτερεύοντες 
καταναλωτές, μπορούν να εξοικονομούν έως 3 % περισσότερο 
καύσιμο σύγκριση με τον προκάτοχό τους.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

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

 – Περαιτέρω εξοικονόμηση καυσίμου χάρη στους 
νέους κινητήρες της 2ης γενιάς του OM 470 
και του OM 471

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

 – Δευτερεύοντες καταναλωτές μειωμένης  
κατανάλωσης

 – Εξελιγμένη αεροδυναμική
 – Μειωμένη αντίσταση κύλισης χάρη στο σύστημα 

ελέγχου πίεσης ελαστικών2) 4)

1) Στον κινητήρα OM 936, το X-Pulse δεν διατίθεται.
2) Μόνο στο Arocs.
3) Για 2αξονικά και 3αξονικά με πίσω άξονα με αερανάρτηση διατίθεται προαιρετικά.
4) Προαιρετικός εξοπλισμός.
5) Όχι στο Atego.
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Predictive Powertrain Control: Γνωρίζει την πορεία σας. 
Από την αφετηρία έως και τον προορισμό. Επιπλέον,  
εξοικονομεί Diesel έως και 5 %.
Με το Predictive Powertrain Control οι μετακινήσεις γίνονται απλώς πιο οικονομικές. Το σύστημα γνωρίζει εκ των προτέρων  
τη διαδρομή που πρόκειται να κάνετε. Έτσι, εξοικονομεί καύσιμο έως και κατά 5 % στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, σε αυτο-
κινητόδρομους και δρόμους με κάλυψη PPC.

Predictive Powertrain Control1) 2). Το σύστημα ενσωματώνει 
στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων έναν τρόπο οδήγησης προ-
σαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά του εδάφους και επιτρέπει, σε 
συνδυασμό με τις ακριβώς συντονισμένες στρατηγικές αλλα-
γής ταχυτήτων, εξοικονόμηση καυσίμου έως και 5 %. Με τη βοή-
θεια του συστήματος εντοπισμού θέσης με δορυφόρους και 
των τρισδιάστατων οδικών χαρτών, το Predictive Powertrain 
Control (PPC) αναγνωρίζει την πορεία του δρόμου, καθώς 
και τις ανηφόρες και κατηφόρες στη συνέχεια της διαδρομής. 
Βάσει των δεδομένων, βελτιώνονται τα χρονικά σημεία αλλα-
γής ταχύτητας, οι αυξομειώσεις ταχύτητας και η ταχύτητα του 
Tempomat. Η κινητική ενέργεια του οχήματος αξιοποιείται 
στο μέγιστο, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η περιττή επιτά-
χυνση, αλλαγή σχέσεων ή επιβράδυνση. Το PPC γνωρί-
ζει περίπου 295000 χλμ. (95 %) των αυτοκινητόδρομων στην 
Ευρώπη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ταχύτητες μεταξύ  
25 και 90 km/h.

Προσαρμοσμένος στα χαρακτηριστικά του εδάφους τρόπος οδήγησης. Το Predictive Powertrain Control χρησιμοποιεί ψηφιακούς τρισδιάστατους οδικούς χάρτες 
και πληροφορίες GPS για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ορίζοντα, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη βέλτιστη διαμόρφωση των χρονικών σημείων αλλαγής ταχύτητας, της 
επιλογής ταχυτήτων ή της ταχύτητας που έχει ρυθμιστεί στο Tempomat. Έτσι μπορεί να ενσωματωθεί στο αυτόματο σύστημα ένας προσαρμοσμένος στα χαρακτηριστικά 
του εδάφους τρόπος οδήγησης, ο οποίος μπορεί να υιοθετηθεί με δυσκολία ακόμα και από έμπειρους οδηγούς και εξοικονομεί καύσιμο έως και κατά 5 %.
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Κατάσταση οδήγησης: EcoRoll. Χάρη στην ακριβή ενεργοποίηση, το Predictive 
Powertrain Control μπορεί να διαμορφώνει βέλτιστα τις φάσεις χρήσης του 
EcoRoll: έτσι, το EcoRoll δεν εξοικονομεί μόνο σε ομαλό οδόστρωμα, αλλά π.χ. και 
πριν από υψώματα. Επιπλέον, σε κατηφόρες, μπορούν να αποτρέπονται φάσεις 
EcoRoll μικρότερες των 10 δευτερ.

Κατάσταση οδήγησης: Ρολάρισμα σε έδαφος με κλίση. Γιατί να επιταχύνετε 
όταν αρκεί το ρολάρισμα; Υπολογίζεται διαρκώς η κινητική ενέργεια του οχήματος. 
Με άλλα λόγια: Το όχημα αναγνωρίζει αυτόματα εάν η ταχύτητα η οποία έχει  
καθοριστεί μέσω του Tempomat αρκεί για το ρολάρισμα. Επιπλέον, μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί το EcoRoll, για να αποτραπούν απώλειες λόγω τριβής.

Κατάσταση οδήγησης: Ύψωμα. Το όχημα ρολάρει πάνω από το ύψωμα, ώστε να 
αποτραπεί το φρενάρισμα στην κατηφόρα. Υπολογίζεται διαρκώς η κινητική ενέρ-
γεια του οχήματος: με αυτόν τον τρόπο το Actros ή το Antos αναγνωρίζει εγκαίρως 
εάν είναι δυνατό το ρολάρισμα πάνω από το ύψωμα με την κατάλληλη ταχύτητα. 
Για να αποτραπούν απώλειες λόγω τριβής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το EcoRoll. 

Κατάσταση οδήγησης: Έδαφος με απότομη κλίση. Για να αποτραπεί η αλλαγή 
ταχύτητας στο έδαφος με κλίση, το PPC – εφόσον κρίνεται σκόπιμο – κατεβάζει 
εγκαίρως ταχύτητα πριν την ανηφόρα ή και αυξάνει την ταχύτητα κίνησης του οχή-
ματος στα πλαίσια της ανώτατης υστέρησης. Επιπλέον, το Predictive Powertrain 
Control εξασφαλίζει βέλτιστη σειρά αλλαγής ταχυτήτων, π.χ. λιγότερες διαδικασίες 
αλλαγής και μεγαλύτερες αυξομειώσεις ταχύτητας.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Μόνο στο Arocs.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Predictive Powertrain Control1) 2): Έως και 5 % 
χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου χάρη στον 
προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά του  
εδάφους τρόπο οδήγησης

 – Αναγνώριση της πορείας του δρόμου, όπως  
κατηφόρες και ανηφόρες στη συνέχεια της  
διαδρομής

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

 – Βέλτιστη χρήση του συστήματος χάρη στη δυνα-
τότητα ρύθμισης της ανώτατης και της κατώ-
τατης υστέρησης ανάλογα με την κυκλοφορία

 – Διαθέσιμο στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη  
σε αυτοκινητόδρομους και δρόμους με  
κάλυψη PPC
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FleetBoard: περισσότερη αποδοτικότητα χάρη στη  
μεγαλύτερη διαφάνεια.
Το FleetBoard προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις τηλεματικής για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους κατασκευών 
και μεταφορών. Με την έξυπνη δικτύωση του οδηγού, του στόλου και της μεταφορικής εργασίας λαμβάνετε συνεχώς χρήσιμες 
πληροφορίες, οι οποίες σας βοηθούν να μειώνετε τα έξοδά σας αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και προσφέροντας 
μεγαλύτερη ασφάλεια.

FleetBoard1). Πρόκειται για διαδικτυακές υπηρεσίες με 
υποστή ριξη τηλεματικής, οι οποίες προσφέρουν σύγχρονη 
διαχείριση οδηγών, στόλου και εργασιών και μπορούν να  
αυξήσουν με διάφορους τρόπους την οικονομία του στόλου 
σας. Τη βάση αποτελεί ο υπολογιστής οχήματος FleetBoard 
TiiRec2) που διατίθεται από το εργοστάσιο. 

Διαχείριση εργασιών FleetBoard1). Για αυξημένη αποδοτι-
κότητα των μεταφορικών διαδικασιών, η διαχείριση μεταφο-
ρικών εργασιών FleetBoard μπορεί να ενσωματωθεί ευέλικτα 
στο σύστημα προγραμματισμού, ελέγχου αποθεμάτων  
και ERP της εταιρείας. Συγχρόνως, το DispoPilot.guide ή το 
DispoPilot.mobile υποστηρίζει την αποτελεσματική επικοι-
νωνία, τη διαφάνεια των διαδικασιών και την εύκολη ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ οδηγού και κεντρικών.

Cockpit FleetBoard. Στην ενιαία και εύκολη στο χειρισμό επιφάνειά του, το κόκπιτ FleetBoard συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης οδηγών, στόλου και  
μεταφορικών εργασιών. Η διασύνδεση των επιμέρους υπηρεσιών επιτρέπει π.χ. στο τμήμα προγραμματισμού να ξέρει που βρίσκεται το φορτηγό, αλλά και να βλέπει  
στο χάρτη εάν ο οδηγός βρίσκεται καθ’ οδόν, κάνει διάλειμμα ή σχόλασε.
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Διαχείριση χρόνου FleetBoard1). Με τη διαχείριση χρόνου 
FleetBoard έχετε πάντα υπό έλεγχο τους χρόνους οδήγησης  
και διαλειμμάτων των οδηγών – ιδανική προϋπόθεση για βέλ-
τιστο προγραμματισμό των εργασιών και των δρομολογίων. 
Επιπλέον, συμμορφώνεστε με όλους τους κανονισμούς που 
αφορούν στην αρχειοθέτηση των χρόνων οδήγησης και δια-
λειμμάτων. Έτσι, εξοικονομείτε χρήματα και ασχολείστε λιγότερο 
με τη διαχείριση.

FleetBoard Fleet.app. Με την εφαρμογή FleetBoard Fleet.app3) 
για iPhone®, iPad®, καθώς και για συσκευές Android, ενη-
μερώνεστε για την απρόσκοπτη ή μη διεκπεραίωση των δρο-
μολογίων όπου και αν βρίσκεστε – σε περίπτωση ανάγκης 
και στη διάρκεια της νύχτας.

FleetBoard DispoPilot.app4). Η νέα εφαρμογή android επι-
τρέπει ευέλικτη και δυναμική διαμόρφωση των μεταφορικών 
διαδικασιών και ικανοτήτων – π.χ. ενσωματώνοντας υπεργολά-
βους στη ροή μεταφορικών εργασιών σας.

FleetBoard Driver.app4). Η εφαρμογή android ειδικά για τον 
οδηγό επιτρέπει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των υπηρε-
σιών ανάλυσης χρήσης και διαχείρισης χρόνου FleetBoard. 
Έτσι, οι οδηγοί έχουν μια γενική εικόνα για τον τρόπο οδήγη-
σής τους, καθώς και για τους χρόνους οδήγησης και διαλειμμά-
των τους. Για ψυχαγωγία στα διαλείμματα και μετά τη βάρδια, 
υπάρχουν οι λειτουργίες Fitness Coach και Messenger.

FleetBoard TiiRec2). Ο υπολογιστής οχήματος FleetBoard TiiRec αποτελεί τη 
βάση για τη χρήση των υπηρεσιών του FleetBoard και των διαφόρων υπηρεσιών 
της Mercedes-Benz για αύξηση της αποδοτικότητας.

DispoPilot.guide2). Εύκολη και γρήγορη άφιξη στον προορισμό: μετά τη μετάδοση 
των δεδομένων της εντολής, μπορεί π.χ. να μεταφερθεί κατευθείαν στο σύστημα 
πλοήγησης η διεύθυνση φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Περισσότερες πληροφορίες. Πληροφορίες για περισσότερα 
πλεονεκτήματα του FleetBoard θα βρείτε στον ιστότοπο  
www.fleetboard.com ή στη Mercedes-Benz Ελλάς.

1) Διατίθεται προαιρετικά.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός. 
3) Διατίθεται δωρεάν στο App Store και στο Google Play™ Store.
4) Διατίθεται δωρεάν στο Google Play™ Store.
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Ανάλυση χρήσης FleetBoard1). Η ανάλυση χρήσης FleetBoard 
διευκολύνει έναν τρόπο οδήγησης που μειώνει την κατανάλω-
ση και τη φθορά. Το σύστημα τηλεματικής καταγράφει τεχνικά 
δεδομένα του φορτηγού και τα αξιολογεί. Επιπλέ ον, εξετάζει  
τη συχνότητα χρήσης του συστήματος Predictive Powertrain 
Control2). Με βάση αυτά τα δεδομένα, «βαθμο λογεί» την οδι-
κή συμπεριφορά του οδηγού. Έτσι, αξιολογείται αντικειμενικά 
ο τρόπος οδήγησης και καθίσταται δυνατή η εκπαίδευση  
κάθε οδηγού ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Επι-
πλέον, η ανάλυση χρήσης FleetBoard και το FleetBoard 
EcoSupport3) φροντίζουν έτσι ώστε ο οδηγός να εφαρμόζει 
συνεχώς τις γνώσεις που απέκτησε στα πλαίσια της εκπαί-
δευσης Mercedes-Benz EcoTraining. Τελικά, όλα αυτά προ-
σφέρουν μακροπρόθεσμα εξοικονομήσεις καυσίμου της  
τάξεως του 15 %.

FleetBoard EcoSupport3). Το σύστημα υποστηρίζει τον  
οδηγό στην οδήγηση με τρόπο που μειώνει την κατανάλωση. 
Στη διάρκεια της διαδρομής, εμφανίζει χρήσιμες συμβουλές 
που επιτρέπουν στον οδηγό να βελτιώνει συνεχώς το στυλ που 
οδηγεί και να διατηρεί την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα.

EcoTraining1). Τα προγράμματα EcoTraining της Mercedes-Benz 
εκπαιδεύουν τους οδηγούς στο να αξιοποιούν ακόμα καλύτε-
ρα τις τεχνικές δυνατότητες του φορτηγού τους. Ως αποτέλεσμα, 
μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση καυσίμου που φτάνει  
μέχρι και το 10 %. 

FleetBoard Drivers’ League. Ένας διαγωνισμός στον οποίο 
κάθε οδηγός μπορεί να αποδείξει τις ικανότητές του. Έτσι, η 
εξοικονόμηση καυσίμου γίνεται διασκεδαστική και ανταμείβε-
ται διπλά. Οι οδηγοί μπορούν να κερδίσουν ελκυστικά βραβεία 
και εσείς μειώνετε τα έξοδά σας. Περισσότερες πληροφορίες 
και στοιχεία για την εγγραφή θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.driversleague.com
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MercedesServiceCard. Με τη δωρεάν MercedesServiceCard 
μπορείτε να ανεφοδιάζετε το όχημα χωρίς μετρητά, βάσει  
ελκυστικών όρων, στα πάνω από 37000 πρατήρια diesel του 
δικτύου UTA σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, οι χρήστες της 
MercedesServiceCard επωφελούνται από εξατομικευμένες 
συμβουλές για μείωση του κόστους καυσίμων ανάλογα με τη  
διαδρομή. Λαμβάνετε επίσης online πληροφορίες για τα οικο-
νομικότερα πρατήρια καυσίμων της Γερμανίας (τιμές σε 
πραγματικό χρόνο). Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε εύκολα το 
πραγματικό με το κανονικό κόστος καυσίμων με βάση διά-
φορα κριτήρια. Σε συνδυασμό με τη λειτουργία καταγραφής 
διαδρομών του FleetBoard γίνεται δυνατός ο έλεγχος έγκυ-
ρων ανεφοδιασμών.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Υπολογιστής οχήματος FleetBoard TiiRec4)

 – Διαχείριση εργασιών FleetBoard1) για αποδοτικές 
μεταφορικές διαδικασίες

 – Διαχείριση χρόνου FleetBoard1) για βέλτιστο 
προγραμματισμό χρήσεων και δρομολογίων  
καθώς και για ευκολότερη τήρηση των νομικών 
απαιτήσεων και μείωση της γραφειοκρατίας

 – FleetBoard Fleet.app5) για εξ αποστάσεως  
πρόσβαση στο στόλο

 – FleetBoard DispoPilot.app6) για ευέλικτη  
διαμόρφωση των μεταφορικών ικανοτήτων

 – FleetBoard Driver.app6) για τον οδηγό
 – Επιπλέον: έως 15 % εξοικονόμηση καυσίμου 

χάρη στην ανάλυση χρήσης FleetBoard1),  
την υπηρεσία FleetBoard EcoSupport3) και τα 
προγράμματα Mercedes-Benz EcoTraining1)

 – FleetBoard Drivers’ League ως επιπρόσθετο  
κίνητρο για οικονομική οδήγηση

 – MercedesServiceCard για μείωση του κόστους 
καυσίμων

1) Διατίθεται προαιρετικά.
2) Μόνο στο Arocs.
3) Ανεξάρτητα από το σύστημα τηλεματικής FleetBoard.
4) Προαιρετικός εξοπλισμός.
5) Διατίθεται δωρεάν στο App Store και στο Google Play™ Store.
6) Διατίθεται δωρεάν στο Google Play™ Store.
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Επενδύστε σε ισχυρά οφέλη, για να προπορεύεστε.
Αγορά; Ό,τι και αν επιλέξετε, με τις υπηρεσίες της Mercedes-Benz, έχετε στη διάθεσή σας προσαρμοσμένες, ολοκληρωμένες 
λύσεις για την απόκτηση οχήματος, την εξασφάλιση κινητικότητας και τη διοικητική ελάφρυνση.

Συμβόλαια συντήρησης Mercedes-Benz. Για χαμηλό συνο-
λικό κόστος, η Mercedes-Benz σας προσφέρει το συμβόλαιο 
συντήρησης BestBasic με το οποίο απολαμβάνετε υπηρεσίες 
συντήρησης με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους. Τα επιμέρους 
προϊόντα υπηρεσιών είναι έτσι διαρθρωμένα, ώστε να καλύπτουν 
άριστα τις απαιτήσεις κάθε στόλου.
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Προϊόντα CharterWay. Η CharterWay Service σας εξασφαλίζει 
εξατομικευμένες υπηρεσίες συντήρησης. Mε τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία της CharterWay, εξασφαλίζετε αφενός τις καλύτερες 
δυνατές υπηρεσίες για το όχημά σας. Aφετέρου απολαμβάνετε 
απόλυτη διαφάνεια σε ότι αφορά τα έξοδά του.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Mercedes-Benz CharterWay για την απόκτηση 
οχήματος, την εξασφάλιση κινητικότητας και 
τη διοικητική ελάφρυνση
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Αυξημένη οικονομία. Ήδη από το στάδιο σχεδίασης του Atego 
και του Arocs, προσέξαμε ώστε το κόστος να είναι ιδιαίτερα 
χαμηλό – τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και κατά τη συντή-
ρηση και επισκευή. Πρόσθετη εξοικονόμηση κόστους προσφέ-
ρουν π.χ. το Συμβόλαιο συντήρησης BestBasic

Ευκολία επισκευής. Η εισαγωγή της νέας προδιαγραφής 
καυσαερίων Euro VI έκρινε απαραίτητη τη χρήση ακόμα πιο 
περίπλοκων τεχνολογιών. Οι λόγοι για τους οποίους τα φορτη-
γά μας είναι παρόλ’ αυτά τόσο οικονομικά στην επισκευή και 
τη συντήρηση όσο και τα αντίστοιχα προηγούμενα μοντέλα είναι 
πολλοί. Για παράδειγμα, κατά την κατασκευή δόθηκε προσοχή 
ώστε όλα τα εξαρτήματα να μην είναι απλώς ιδιαίτερα στιβαρά, 
αλλά και στη χειρότερη των περιπτώσεων να μπορούν να αντι-
κατασταθούν ή να επισκευαστούν ιδιαίτερα γρήγορα και οικο-
νομικά. Για λιγότερα έξοδα και αυξημένη αποδοτικότητα.

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 Mercedes-Benz και 
ελεγμένη ασφάλεια σε ελκυστικές τιμές. Ο λόγος είναι, ότι σας 
μετακυλούμε το όφελος από την εξοικονόμηση πόρων και 
ενέργειας για την κατασκευή γνήσιων ανταλλακτικών.

Πακέτα σταθερής τιμής. Με τα πακέτα σταθερής τιμής γνω-
ρίζετε από πριν τα χρήματα που θα ξοδέψετε και τη διάρκεια 
της συντήρησης ή της επισκευής. Έτσι, απολαμβάνετε μεγάλη 
ασφάλεια προγραμματισμού σε ό,τι αφορά στα έξοδα και τη 
διαθεσιμότητα των οχημάτων.

Γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz. Υψηλή ποιότητα σε συμφέρουσα τιμή, 
για διατήρηση της αξίας και συνολική οικονομία. Άλλα πλεονεκτήματα είναι η 
πλούσια γκάμα ανταλλακτικών, οι αποδοτικές μεταφορικές διαδικασίες και η άμεση 
διαθεσιμότητα.

Μείωση του κόστους, αύξηση της αποδοτικότητας.  
Μεταξύ άλλων στον τομέα της επισκευής και συντήρησης.
Κάνουμε τα πάντα, για να συγκρατήσουμε τα έξοδα επισκευών και συντήρησης όσο το δυνατόν χαμηλότερα για εσάς.  
Για παράδειγμα με τη φιλική προς τις επισκευές κατασκευή, τo Συμβόλαιo συντήρησης BestBasic Mercedes-Benz και τη 
MercedesServiceCard.
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Συμβόλαιο Συντήρησης BestBasic: Καλύπτει όλα τα έξοδα 
συντήρησης για τη συμφωνημένη διάρκεια καθώς επίσης και τη 
δαπάνη. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις εργασίες συντή- 
ρησης που προβλέπει το Βιβλιάριο Βεβαιώσεων Συντήρησης 
καθώς και πρόσθετες εργασίες με ειδική χρέωση, σύμφωνα 
με τους όρους του συμβολαίου από τους εξουσιοδοτημένους 
συνεργάτες σε ελκυστική τιμή.

MercedesServiceCard. Σε περίπτωση βλάβης, η δωρεάν 
MercedesServiceCard επιταχύνει ακόμα περισσότερο τη διεκ-
περαίωση από την υπηρεσία Service24h. Ασφαλώς, με την 
MercedesServiceCard έχετε επίσης τη δυνατότητα, να εξο-
φλείτε άνετα και με ασφάλεια, χωρίς μετρητά, τιμολόγια για 
εργασίες επισκευής, ανταλλακτικά και υπηρεσίες στα συνεργεία 
της Mercedes-Benz – σε όλη την Ευρώπη.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Φιλική προς το service κατασκευή για χαμηλό 
κόστος επισκευής και συντήρησης

 – Γνήσια ανταλλακτικά Mercedes-Benz για μεγάλη 
αξιοπιστία και διατήρηση της αξίας, καθώς  
και γνήσια ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, 
ως συμφέρουσα εναλλακτική

 – Πακέτα σταθερής τιμής για βέλτιστη ασφάλεια 
προγραμματισμού

 – MercedesServiceCard για γρήγορη διεκπεραίωση 
από το Service24h
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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. Αυτό αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για κάθε επιχειρηματία. Διότι όσο υψηλότερη είναι 
η υπολειμματική αξία στο τέλος της διάρκειας χρήσης, τόσο 
μικρότερη είναι η απώλεια αξίας του κατά τη χρήση.

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.

Όσο υψηλότερη υπολειμματική αξία, τόσο μεγαλύτερη  
οικονομία. Τόσο απλά.
Αγοράζοντας ένα δικό μας φορτηγό, θα κινείστε εξαιρετικά οικονομικά. Ο λόγος είναι ότι η προσδοκώμενη υψηλή υπολειμματική 
αξία μειώνει τα λειτουργικά έξοδα στο σύνολο της διάρκειας χρήσης. Ταυτόχρονα, θέτετε και γερές βάσεις για το μέλλον.  
Διότι, ένα ποιοτικό φορτηγό αποτελεί επένδυση για το επόμενο.
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Συμβόλαιο Buy-Back TruckStore. Για να γνωρίζετε με 
βεβαιότητα το ποσό που θα λάβετε κατά την επιστροφή του 
οχήματος, σας εγγυόμαστε κατά την αγορά του φορτηγού  
σας την υπολειμματική αξία μέσω του συμβολαίου Buy-Back1). 
Ένα υπολογίσιμο μέγεθος για το μέλλον, το οποίο σας προ-
σφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τον προγραμματισμό των 
κεφαλαίων σας – ακόμα και όσον αφορά στην επένδυση στο 
επόμενο φορτηγό.

Εγγύηση TruckStore2). Μπορείτε πάντα να εμπιστεύεστε τα 
μεταχειρισμένα του TruckStore – διότι ανεξαρτήτως μάρκας, 
το TruckStore προσφέρει για πολλά οχήματα ακόμα και πα-
νευρωπαϊκή εγγύηση διάρκειας 12 μηνών για όλο το σύστημα 
μετάδοσης κίνησης. Έτσι, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για 
εσάς σε περίπτωση απρόσμενης βλάβης και διασφαλίζεται η 
γρήγορη, εύκολη και χωρίς γραφειοκρατία διεκπεραίωση της 
ζημιάς. Επιπλέον, είστε άμεσα σε θέση να συνεχίσετε τη δια-
δρομή σας.

Επωφεληθείτε από μια εντυπωσιακή γκάμα προσφορών και 
επαγγελματικών συμβουλών.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – TruckStore – επαγγελματικός οργανισμός  
μεταχειρισμένων οχημάτων για την αγορά  
και την πώληση μεταχειρισμένων φορτηγών  
κάθε μάρκας, ηλικίας και έκδοσης

 – Εγγύηση υπολειμματικής αξίας μέσω του  
συμβολαίου Buy-Back του TruckStore1), ήδη 
κατά την αγορά

 – Υπολογίσιμο μέγεθος για το μέλλον
 – Μεγάλη γκάμα υπηρεσιών π.χ. πανευρωπαϊκή 

εγγύηση TruckStore

1) Διατίθεται προαιρετικά.
2) Δεν διατίθεται στην Ελλάδα.
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Εξοπλισμός ασφαλείας. Πολλά συστήματα ασφάλειας και 
υποβοήθησης της Mercedes-Benz συμβάλλουν στη μείωση των 
κινδύνων και υποστηρίζουν τον οδηγό. Τον οδηγό υποστη-
ρίζουν επιπρόσθετα συστήματα όπως οι προβολείς Bi-Xenon1) 2), 
ο αισθητήρας βροχής και φωτός1), ο καθρέπτης συνοδηγού 
με λειτουργία ελιγμών1) 2), το σύστημα υποβοήθησης διατήρη-
σης λωρίδας3), η υποβοήθηση ελέγχου κλίσεων1) 2) και το  
σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών1) 2).

Safety Packs. Τα Driver και Safety Packs1) 2) βελτιώνουν την 
άνεση και την ασφάλεια.

Active Brake Assist. Η υποχρεωτική από το νόμο υποβοήθηση 
πέδησης έκτακτης ανάγκης Active Brake Assist3) 4) μπορεί, 
εντός των ορίων του συστήματος, να αναγνωρίζει κινούμενα 
εμπόδια μπροστά από το όχημα, έχει τη δυνατότητα να προει-
δοποιεί τον οδηγό γι’ αυτά και ενδεχομένως να μετριάζει ένα 
πιθανό ατύχημα καθώς και τις συνέπειες αυτού ακινητοποιώ-
ντας πλήρως το όχημα.

Υποβοήθηση διατήρησης απόστασης1) 2) 5) . Το σύστημα ασφαλείας με λειτουργία 
Stop-and-go υποστηρίζει τον οδηγό σε κρίσιμες καταστάσεις και μειώνει τον  
κίνδυνο ατυχημάτων πρόσκρουσης.

Υποβοήθηση εφίστασης προσοχής. Το σύστημα αναγνωρίζει την αυξανόμενη 
κούραση και προτρέπει τον οδηγό να κάνει διάλειμμα2) 6) 7).

Κάνουμε τα πάντα. Για εξαιρετικά υψηλή ασφάλεια.
Ασφαλής άφιξη στον προορισμό με την υποστήριξη συστημάτων υποβοήθησης και ασφάλειας, τα οποία ξεκουράζουν ενεργά 
τον οδηγό, προστατεύουν το όχημα και το φορτίο και συμβάλλουν έτσι σε μεγαλύτερη οικονομία. Σε κάθε διαδρομή.
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Active Brake Assist 42) 9) 10). Η τέταρτη γενιά του συστήματος υποστηρίζει τον 
οδηγό7) 11), καθώς μπορεί να διενεργεί πλήρη πέδηση σε περίπτωση στάσιμων ή  
κινούμενων αντικειμένων και μερική πέδηση σε περίπτωση πεζών που κινούνται 
στο δρόμο, αποτρέποντας έτσι τυχόν ατυχήματα ή μετριάζοντας τη σοβαρότητά τους.

Δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder. Το δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder1) 2) 8) 

δεν φθείρεται ούτε απαιτεί συντήρηση και προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ πέδησης, 
υψηλότερες μέσες ταχύτητες κατά την οδήγηση σε κατηφόρες και μικρότερο βάρος 
από το συνηθισμένο Retarder λαδιού.

Πέταλο με αισθητήρες. Το πέταλο με αισθητήρες1) 2) ενημερώνει τον οδηγό,  
με μια ένδειξη στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων, εάν το πέταλο είναι ανοιχτό ή 
κλειστό. Έτσι, αυξάνεται η ασφάλεια και μειώνονται τα έξοδα επισκευής.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης με ABS, ASR, 
υποβοήθηση πέδησης και ασφάλεια κατά της 
κύλισης

 – Δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder1) 2) 8)  
με ροπή πέδησης έως 3500 Nm

 – Υποβοήθηση ελέγχου ευστάθειας
 – Active Brake Assist 42) 7) 9) 10).
 – Υποβοήθηση διατήρησης απόστασης1) 2) 5)  

με λειτουργία Stop-and-go
 – Υποβοήθηση εφίστασης προσοχής2) 6) 7)

 – Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας3)

 – Υποβοήθηση ελέγχου κλίσεων1) 2)

 – Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών1) 2)

 – Προβολείς Bi-Xenon1) 2), προβολείς ομίχλης1), 
φώτα πορείας ημέρας LED1) και πίσω φώτα LED1)

 – Φωτισμός Follow-me-Home
 – Αισθητήρας βροχής και φωτός1)

 – Πέταλο με αισθητήρες1) 2)

 – Safety Packs1) 2)

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.   2) Μόνο στο Arocs.   3) Εξαιρούνται  
οχήματα της κατηγορίας N2G/N3G (Offroad) καθώς και οχήματα > 3 άξονες.

4) Βα σικός εξοπλισμός για οχήματα με αερανάρτηση > 8 t.   5) Προαιρετικός 
εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με Active Brake Assist 3 ή/και Active Brake 
Assist 4.   6) Μόνο σε συνδυασμό με την υποβοήθηση διατήρησης λωρί-
δας κυκλοφορίας.   7) Εντός των ορίων του συστήματος.   8) Διατίθεται  
σε συνδυασμό με το High Performance Engine Brake.   9) Προαιρετικός 
εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με την υποβοήθηση διατήρησης απόστασης.

10) Προβλεπόμενη διάθεση από τον 12/2016.   11) Υπό βέλτιστες συνθήκες.   

Προβολείς Bi-Xenon1) 2). Τα φώτα διασταύρωσης και ειδικά τα φώτα μεγάλης 
σκάλας επωφελούνται από την ιδιαίτερα μεγάλη ακτίνα φωτισμού των λαμπτήρων 
Bi-Xenon, που συγχρόνως καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τους κανονικούς 
λαμπτήρες.
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Mercedes-Benz Service. Για όλες τις εργασίες συνεργείου 
έχετε στη διάθεσή σας περίπου 1800 σημεία service της 
Mercedes-Benz σε όλη την Ευρώπη, πολλά εκ των οποίων λει-
τουργούν έως και 22 ώρες το 24ωρο. Επιπλέον, οι εκπαιδευ-
μένοι τεχνικοί μας και η αποδοτική διαχείριση ανταλλακτικών 
μας εξασφαλίζουν ιδιαίτερα σύντομους χρόνους επισκευής 
και φροντίζουν να επιστρέφει το Actros σας όσο το δυνατόν 
συντομότερα στο δρόμο.

Συντήρηση. Με τη βοήθεια των πληροφοριών που προβάλλο-
νται στο κόκπιτ, ενημερώνεστε έγκαιρα για το χρόνο διεξα-
γωγής της επόμενης συντήρησης του οχήματός σας. Για τον 
σκοπό αυτό, αναλύονται διαρκώς δεδομένα σχετικά με την 
πραγματική καταπόνηση του οχήματος: π.χ. για κάθε εκκίνηση 
με κρύο κινητήρα, για τη φθορά των φερμουίτ φρένων καθώς 
και για την κατάσταση του λαδιού κινητήρα και των υγρών όλων 
των συγκροτημάτων. Έτσι, μπορείτε να προγραμματίζετε προ-

νοητικά τη συντήρηση του οχήματος, συνδυάζοντάς την,  
για παράδειγμα, με νομικά προκαθορισμένους ελέγχους. Έτσι, 
προλαμβάνονται οι πρόσθετοι χρόνοι ακινητοποίησης.

Εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας. Από τα περίπου 1800 ση-
μεία service της Mercedes-Benz σε όλη την Ευρώπη, κάποια 
λειτουργούν 22 ώρες το 24ωρο. Έτσι μπορείτε να προγραμ-
ματίζετε ευέλικτα τις εργασίες συντήρησης. Επιπλέον: ακόμα 
και μεγαλύτερες επισκευές μπορούν να γίνονται σε μία εργά-
σιμη ημέρα – ώστε το όχημά σας να παραμένει στο συνεργείο 
μόνο για το διάστημα που χρειάζεται.

Κάνουμε τα πάντα. Για εξαιρετικά υψηλή διαθεσιμότητα 
του οχήματος.
Για σύντομους χρόνους ακινητοποίησης και συνεχή διαθεσιμότητα του οχήματος: για παράδειγμα χάρη στο πυκνό, πανευρωπαϊκό 
δίκτυο συνεργείων με διευρυμένο ωράριο εργασίας.
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Mercedes-Benz Service24h: υποστήριξη όλο το 24ωρο.  
Η υπηρεσία Mercedes-Benz Service24h σας εξασφαλίζει άμεση 
βοήθεια σε περίπτωση οδικής βλάβης, 365 ημέρες το χρόνο 
και 24 ώρες την ημέρα. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να καλεί-
τε τον δωρεάν1) αριθμό κλήσης 00800 5 777 7777. Εξειδι-
κευμένοι εργαζόμενοι σας εξυπηρετούν στη γλώσσα σας και 
οργανώνουν τη γρήγορη παροχή οδικής βοήθειας μέσω του 
κοντινότερου συνεργείου φορτηγών Mercedes-Benz. Σε περί-
πτωση οδικής βλάβης, έρχονται στο σημείο που βρίσκεται  
το όχημα άρτια εξοπλισμένοι τεχνικοί με ένα κινητό συνεργείο 
και προσφέρουν επιτόπου βοήθεια και, τέσσερις στις πέντε 
φορές, επισκευή επιτρέποντας την ταχύτερη δυνατή συνέχιση 
του δρομολογίου.

Οι προοπτικές. Η Mercedes-Benz δεν παύει ποτέ να επεξερ-
γάζεται λύσεις, οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητα και  
τη διαθεσιμότητα του φορτηγού σας.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Πυκνό δίκτυο συνεργείων με σχεδόν  
1800 σημεία service σε όλη την Ευρώπη

 – Εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας  
συνεργείων, εν μέρει έως τις 10 η ώρα το βράδυ

 – Σύστημα συντήρησης για προνοητικό προ-
γραμματισμό των συντηρήσεων και σύντομους  
χρόνους ακινητοποίησης

 – Service24h: άμεση βοήθεια σε περίπτωση  
ανάγκης2) 24 ώρες το 24ωρο μέσω της δωρεάν1) 
γραμμής εξυπηρέτησης πελατών  
00800 5 777 7777

1) Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών. Εναλλακτικά: 6944 3547 00  
(με χρέωση από σταθερό).

2) Παρακαλούμε, σε περίπτωση τραυματισμών, να ειδοποιείτε πρώτα την  
αστυνομία και τις διασωστικές δυνάμεις.
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Για υψηλές απαιτήσεις – τα γνήσια αξεσουάρ.
Με το Atego και το Arocs είστε απόλυτα προετοιμασμένοι για τη χρήση στον κλάδο κατασκευών. Για να μπορούν και τα δύο να 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας από το τέλειο όχημα κλάδου κατασκευών, η πλούσια γκάμα γνήσιων 
αξεσουάρ Mercedes-Benz επιτρέπει ακόμα πιο εξατομικευμένη διαμόρφωση.

Γνήσια αξεσουάρ. Τα γνήσια αξεσουάρ μας ικανοποιούν κάθε 
επιθυμία. Με πολυάριθμες μικρές, αλλά και μεγαλύτερες  
λεπτομέρειες, που κάνουν την καθημερινή εργασία πιο άνετη, 
πιο ασφαλή και πιο αποδοτική. Για περισσότερες επιλογές, 
ανατρέξτε στον κατάλογο αξεσουάρ μας ή ρωτήστε έναν Εξουσι-
οδοτημένο Επισκευαστή Φορτηγών της Mercedes-Benz. 

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

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

Περιστρεφόμενος φάρος LED. Ο κίτρινος περιστρεφόμενος 
φάρος πάνω στην οροφή επισημαίνει μεταφορές οι οποίες 
λόγω των διαστάσεων ή/και του βάρους απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή. Η τοποθέτηση γίνεται με τη βοήθεια μιας προσαρ-
μοστικής πλάκας που διατίθεται ξεχωριστά. 

Βάση στήριξης φώτων οροφής1). Οι βάσεις στήριξης φώτων οροφής, από στιβαρό, εξαιρετικά γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα, δεν είναι μόνο ελκυστικές, αλλά  
ταυτόχρονα προσφέρουν χώρο έως και για τέσσερις πρόσθετους προβολείς. Οι προβολείς εξασφαλίζουν τον ιδανικό φωτισμό στο εργοτάξιο. Οι βάσεις στήριξης φώτων 
οροφής διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις για όλες τις καμπίνες του Arocs.
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Σύστημα κλιματισμού οροφής. Το σύστημα κλιματισμού στάσης οροφής αποδίδει 
ισχύ ψύξης έως 850 W και με τη λειτουργία αφύγρανσης του αέρα δημιουργεί 
υχάριστη ατμόσφαιρα.

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.

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

Βάση φόρτισης κινητού τηλεφώνου. Η βάση φόρτισης κινητού τηλεφώνου γενικής 
χρήσης είναι κατάλληλη για πολλά κινητά τηλέφωνα. Με την εργοστασιακή προε-
γκατάσταση, προσφέρει μια σταθερή θέση τοποθέτησης για το κινητό σας τηλέφωνο, 
λειτουργία φόρτισης και περισσότερη άνεση κατά τη χρήση του τηλεφώνου.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Βάσεις στήριξης φώτων οροφής1) και πρόσθετοι 
προβολείς για καλύτερη ορατότητα

 – Πτυσσόμενη ισοθερμική θήκη για την ψύξη 
αναψυκτικών και τη διατήρηση της θερμότητας 
φαγητών

 – Αποσπώμενο σταχτοδοχείο για την ποτηροθήκη 
στην πλευρά οδηγού και συνοδηγού

 – Κίτρινος περιστρεφόμενος φάρος LED για  
μεταφορές που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή

 – Βάση φόρτισης κινητού τηλεφώνου γενικής 
χρήσης για την τοποθέτηση και τη φόρτιση των 
περισσότερων κινητών τηλεφώνων

 – Ειδικά προσαρμοσμένα, υψηλής ποιότητας  
λαστιχένια ταπέτα για προστασία από ζημιές 
και ακαθαρσίες

 – Καπάκι με κλειδαριά για τα ρεζερβουάρ  
καυσίμου και AdBlue®

 – Σύστημα κλιματισμού στάσης οροφής με χαμηλό 
ύψος υπερκατασκευής αντί του φινιστρινιού 
οροφής. Η λειτουργία με κλειστή καμπίνα μειώνει 
σημαντικά τον κίνδυνο διάρρηξης

 – Εκτροπέας αέρα πλευρικού παραθύρου για 
οδήγηση χωρίς ρεύματα με ανοικτά παράθυρα

1) Παρακαλούμε, κατά την τοποθέτηση και τη χρήση βάσεων φώτων οροφής, 
τηρείτε τους κανονισμούς κάθε χώρας.



Σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 27.05.2016. Μετά την ημερομηνία αυτή είναι δυνατόν να επέλθουν 
διαφοροποιήσεις στο προϊόν. O κατασκευαστής διατηρεί τo δικαίωμα για αλλαγές κατά τη διάρκεια τoυ χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο σχήμα, για 
χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον 
αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει για το χαρακτηρισμό της 
παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες και τα κείμενα 
μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το έντυπο αυτό  
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τύπους και παροχές, οι οποίες δεν προσφέρονται σε ορισμένες χώρες. Το έντυπο αυτό θα έχει διεθνή χρήση. Οι νομικές, νομοθετικές  
και φορολογικές διατάξεις και οι επιπτώσεις τους ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου.  
Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Mercedes-Benz Ελλάς.  
www.mercedes-benz.gr 
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