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Το RoadStars είναι μία διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας 
της Mercedes-Benz για οδηγούς, επιχειρηματίες και ενδιαφε-
ρόμενους 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 παρά-
δειγμα, κάνοντας σχόλια, ανεβάζοντας φωτογραφίες, κάνοντας 
chat ή κοινοποιώντας αναρτήσεις. 

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

RoadStars: 
Η επιβίβαση αξίζει.
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Η Mercedes-Benz  
στις διανομές.

Οι διανομές έχουν τους δικούς τους κανόνες. Με το Atego για τις διανομές από 
6,5 έως 16 t και το Antos για τις διανομές από 18 t σας προσφέρουμε οχήματα  
τα οποία σας επιτρέπουν να ανταποκρίνεστε με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις 
αυτού του κλάδου. 
 
Έτσι, το Atego είναι το τέλειο εργαλείο π.χ. για την κηπευτική, τη μεταφορά επίπλων, 
τη μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων ή τις μεταφορές δεμάτων. Επιπλέον, με το 
Antos μπορείτε να διεκπεραιώνετε ιδιαίτερα αποτελεσματικά τις εργασίες σας π.χ. 
στις μεταφορές τροφίμων, κατεψυγμένων προϊόντων, δεμάτων και ποτών, βυτίων  
ή σιλό και, γενικότερα, στις μεταφορές πολύ μεγάλων όγκων. 

Και οι δύο κατασκευαστικές σειρές προσφέρουν, εκτός από μια αναπαυτική θέση 
εργασίας, ειδικά σχεδιασμένη, προσαρμοσμένη στη χρήση διαμόρφωση οχήματος, 
αποδοτική τεχνολογία μείωσης της κατανάλωσης και ελκυστικές υπηρεσίες που 
μπορούν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τη συνολική οικονομία. 

Επιβιβαστείτε – και γνωρίστε τη Mercedes-Benz στις διανομές.
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Το Atego 6,5–16 t

Άνετο προβάδισμα.  
Το Atego 6,5–16 t.

Αξία. Με την πρώτη ματιά – αλλά και μετά από χιλιάδες χιλιό-
μετρα: το Atego εντυπωσιάζει από κάθε άποψη. Με καθοριστικές 
αξίες που του εξασφαλίζουν το προβάδισμα: όπως, για παρά-
δειγμα, η υψηλή ποιότητα, η μοναδική αξιοπιστία και η υψηλή 
αντοχή της κατασκευής του. Περαιτέρω πλεονεκτήματα είναι η 
υψηλή άνεση εργασίας και οδήγησης, η αποδοτική, φιλική προς 
το περιβάλλον τεχνολογία μετάδοσης κίνησης και οι πολυά-
ριθμες δυνατότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής. Όλα αυτά 
υπογραμμίζουν την αξία του Atego και το καθιστούν την πρώτη 
επιλογή στις ελαφρές διανομές.

Χρήση. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση, το Atego διατί-
θεται με τέσσερις καμπίνες και τρεις διαφορετικές εκδόσεις 
κόκπιτ. Όλες οι καμπίνες προσφέρουν μοναδική εργονομία, υψη-
λή άνεση, καθώς και πλούσιο, χρηστικό εξοπλισμό διευκολύ-
νοντας την εργασία στο Atego.

Μοναδικά πλεονεκτήματα προσφέρει όμως και το σύστημα  
κίνησης του Atego: με οικονομικούς, πανίσχυρους κινητήρες 
Euro VI και το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων 
Mercedes PowerShift 3, που δίνει έμφαση στη χρήση προσφέ-
ροντας διαφορετικά προγράμματα οδήγησης. Συν τοις άλλοις, 
μεγάλη επιλογή σε συνδυασμούς κιβωτίων ταχυτήτων και αξόνων. 
Επιπλέον, αίσθηση ασφάλειας και υπεροχής στο δρόμο, χάρη 
στην οποία μπορείτε να αντιμετωπίζετε με ευκολία ακόμα και 
τις πιο δύσκολες καταστάσεις και διαδικασίες ελιγμών. Άλλα 
πλεονεκτήματα από τη χρήση του Atego: μεγάλα διαστήματα 
μεταξύ συντηρήσεων, φιλική προς τις επισκευές και τη συντή-
ρηση σχεδίαση οχήματος και πολλές δυνατότητες τοποθέτησης 
υπερκατασκευής. Όπως καταλαβαίνετε, με το Atego είστε  
τέλεια εφοδιασμένοι για τις ελαφρές διανομές. Επιβιβαστείτε 
και οδηγήστε το.
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Το Atego 6,5–16 t

Σχεδίαση σύμφωνη με τις απαιτήσεις  
των ελαφρών διανομών.
Τα τέλεια εφόδια για τις διανομές από 6,5–16 t: μια ιδανικά διαμορφωμένη θέση εργασίας οδηγού, που εντυπωσιάζει με την 
εργονομία και την άνεση. Επιπλέον, πανίσχυροι κινητήρες Euro VI, αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3, 
καθώς και ασφάλεια και υπεροχή στο δρόμο, για μια συναρπαστική εμπειρία.

Χρήση. Με το Atego έχετε στη διάθεσή σας ένα φορτηγό, το 
οποίο με τον πρακτικό εξοπλισμό του και ανάλογα με τη χρή-
ση του φροντίζει να κάνει τη δουλειά σας σαφώς ευκολότερη. 

Έτσι, οι τέσσερις καμπίνες πλάτους 2300 mm δεν χαρίζουν 
απλώς στο Atego ένα εντυπωσιακό και χαρακτηριστικό εξωτερικό, 
αλλά εντυπωσιάζουν επίσης και με τις εσωτερικές αξίες τους: 
για ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση, το Atego είναι διαθέσιμο με 
τρεις διαφορετικές εκδόσεις κόκπιτ, οι οποίες σε συνδυασμό 
με το όργανο πολυλειτουργικών ενδείξεων, το τιμόνι πολλαπλών 
λειτουργιών και τα αναπαυτικά καθίσματα εξασφαλίζουν υψηλή 
άνεση οδήγησης και εργασίας. Όλα τα χειριστήρια και οι αποθη-
κευτικές θήκες είναι εργονομικά τοποθετημένα επιτρέποντας 
εύκολο χειρισμό κατά την εργασία στο όχημα. 

Όμως, και στην οδήγηση τα πλεονεκτήματα του Atego γίνονται 
αμέσως αισθητά. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, 
το ακριβές σύστημα διεύθυνσης και σύστημα οδήγησης πίσω 
άξονα, για διευθυντικότητα υψηλής ακρίβειας, το αυτόματο 
σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 και οι πανί-
σχυροι, οικονομικής κατανάλωσης 4κύλινδροι και 6κύλινδροι 
εν σειρά κινητήρες. 

Επιπλέον, καθώς οι απαιτήσεις από την εργασία με το όχημα 
στις διανομές είναι πολύ διαφορετικές, το Atego ικανοποιεί 
κάθε επιθυμία τοποθέτησης υπερκατασκευής. Αρχικά, με τη 
σχεδίαση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού του συστήματος 
αλλά και με τη γκάμα εργοστασιακών λύσεων προεγκατάστασης. 

Συνολικά: με το Atego είστε απόλυτα προετοιμασμένοι για  
την καθημερινή χρήση στις διανομές 6,5–16 t. Σήμερα και 
στο μέλλον.

1) Διαθεσιμότητα ανάλογα με το βάρος σε τόνους και τον κινητήρα. Χαμηλό ύψος επιβίβασης. Η ιδιαίτερη χρηστικότητα του Atego αποδεικνύεται κατ’ 
αρχήν από το χαμηλό ύψος επιβίβασης: ένα ή δύο σκαλοπάτια1), οι πόρτες με  
μεγάλη γωνία ανοίγματος, καθώς και οι χειρολαβές επιβίβασης και στις δύο πλευρές 
φροντίζουν για εύκολη, ασφαλή και άνετη επιβίβαση.
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10Το Atego 6,5–16 t | Εξοπλισμός καμπίνων

Μέγιστη έμφαση στη χρήση.  
Οι καμπίνες του Atego.
Από την πρώτη ματιά αλλά και μετά από προσεκτική παρατήρηση – οι τέσσερις καμπίνες του Atego είναι απόλυτα σύμφωνες  
με τις απαιτήσεις των διανομών έως 16 t: τρεις εκδόσεις κόκπιτ, μοναδική εργονομία, υψηλή άνεση οδήγησης και εργασίας και 
πολλές πρακτικές λεπτομέρειες.

Καμπίνα L ClassicSpace1). Με την προσφορά χώρου και  
την κουκέτα άνεσης, η καμπίνα (τούνελ κινητήρα 320 mm) προ-
σφέρει μεγάλη άνεση και ελευθερία κινήσεων, ακόμα και  
για δρομολόγια με διανυκτέρευση. Η μεγάλη προσφορά χώρου 
διευκολύνει την εργασία και με την κάτω κουκέτα άνεσης  
κάνει πιο ευχάριστους τους χρόνους ανάπαυσης. Για τάξη φρο-
ντίζουν οι πολυάριθμες αποθηκευτικές θήκες και αποθηκευ-
τικοί χώροι.

Καμπίνα S ClassicSpace, επιμηκυμένη1). Η καμπίνα (τούνελ 
κινητήρα 320 mm) προσφέρει έναν αναπαυτικό χώρο εργα-
σίας σε συνδυασμό με τέλεια οπτική και συμπαγείς εξωτερικές 
διαστάσεις. Πρόσθετο χώρο δημιουργεί το πίσω τοίχωμα  
της καμπίνας, το οποίο έχει μετακινηθεί κατά 180 mm προς  
τα πίσω.

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

Καμπίνα L BigSpace1). Λόγω του εσωτερικού ύψους2) της που φτάνει τα 1910 mm, 
η καμπίνα (τούνελ κινητήρα 320 mm) προσφέρει μεγάλη άνεση και ελευθερία  
κινήσεων, ακόμα και για δρομολόγια με διανυκτέρευση.

Καμπίνα S ClassicSpace Καμπίνα L BigSpace



11Το Atego 6,5–16 t | Εξοπλισμός καμπίνων

Classic κόκπιτ. Αυτή η έκδοση κόκπιτ με τις πολυάριθμες αποθηκευτικές θήκες είναι ιδανική για χρήση στις διανομές. Τα πάντα είναι εργονομικά τοποθετημένα κοντά 
στον οδηγό. Οι μαλακές επιφάνειες δημιουργούν πολυτελή ατμόσφαιρα.

Comfort κόκπιτ1). Με την τραβηγμένη προς τα έξω αποθηκευτική θήκη κάτω από  
το στηθαίο, αυτό το κόκπιτ προσφέρει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Έτσι, τα πάντα 
βρίσκουν την κατάλληλη θέση, ακόμα και σε μακρινά δρομολόγια.

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

Standard κόκπιτ. Από την ποτηροθήκη κοντά στον οδηγό  
μέχρι την πρίζα: στο standard κόκπιτ3) τα πάντα έχουν σχεδια-
στεί έτσι ώστε να κάνουν πιο ευχάριστη και πιο εύκολη την 
εργασία του οδηγού στις διανομές. 

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

Προεγκατάσταση για κάμερα οπισθοπορείας1). Περισσότερη 
ασφάλεια και άνεση π.χ. κατά τη διάρκεια ελιγμών προσφέρει  
η κάμερα οπισθοπορείας. Με τη βοήθεια της προεγκατάστασης 
μπορεί να εγκατασταθεί εκ των υστέρων. Η εικόνα προβάλ-
λεται στο όργανο πολυλειτουργικών ενδείξεων.

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

Όργανο 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 ραδιόφωνο CD2), ραδιόφωνο CD με σύνδεση Bluetooth®1) ή  
ραδιόφωνο CD Bluetooth® άνεσης1). Όλα διαθέτουν διεπαφή USB και Aux/In.

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 οπισθοπορείας3). Έτσι, μπορεί 
να προβάλλεται σε αυτήν η περιοχή πίσω από το όχημα.

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.

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

Χειροκίνητος μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων. Εκτός από το αυτόματο σύστημα 
αλλαγής ταχυτήτων διατίθεται και ένας χειροκίνητος μηχανισμός αλλαγής ταχυτή-
των1) με πνευματική υποβοήθηση ισχύος αλλαγής σχέσεων. Αυτός προσφέρει, μεταξύ 
άλλων, εξαιρετική εργονομία και υψηλή ακρίβεια αλλαγής σχέσεων σε συνδυασμό 
με μειωμένες δυνάμεις αλλαγής.
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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.

Κάθισμα άνεσης με ανάρτηση1). Το κάθισμα με αερανάρτηση ρυθμίζεται  
εξατομικευμένα, προσφέροντας τέλεια εργονομία και ιδιαίτερη άνεση. Σε αυτήν 
συμβάλλει επιπλέον η ενσωματωμένη θέρμανση καθίσματος.

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. 

Κάθισμα οδηγού με ανάρτηση, standard4). Το κάθισμα με 
αερανάρτηση προσφέρει υψηλή άνεση, πολλές δυνατότητες 
ρύθμισης και διαθέτει κάλυμμα από στρωτό ύφασμα.

Αναρτώμενο κάθισμα με κλιματισμό. Το κάθισμα οδηγού  
με αερανάρτηση και κλιματισμό2) φροντίζει για ευχάριστο κλίμα 
και υψηλά επίπεδα άνεσης. Σε αυτά συμβάλλουν επίσης τα  
ενσωματωμένα υποβραχιόνια, αλλά και η θέρμανση καθίσματος.

Ακροφύσιο διάχυσης. Το χειμώνα αποτρέπει το θόλωμα του παραθύρου ή τη 
συσσώρευση πάγου στην επιφάνειά του, ενώ το καλοκαίρι περιβάλλει τον οδηγό 
με ένα ρεύμα ψυχρού αέρα.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Βασικός εξοπλισμός για καμπίνα L.  
3) Στα αξεσουάρ Mercedes-Benz διατίθεται κάμερα οπισθοπορείας.  

Σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Το Atego διαθέτει σύστημα 
θέρμανσης και αερισμού υψηλής απόδοσης με έλεγχο αέρα, 
που, μεταξύ άλλων, αποκρίνεται άμεσα στις εντολές του χρήστη.

Πρόσθετο σύστημα θέρμανσης ζεστού αέρα2). Το πρόσθετο 
σύστημα θέρμανσης λειτουργεί συμπληρωματικά στο σύστημα 
θέρμανσης της καμπίνας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη 
στάση ή επιπρόσθετα στο σύστημα θέρμανσης του οχήματος.
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Αποθηκευτικές θήκες και αποθηκευτικοί χώροι. Ο σχεδια-
σμός των αποθηκευτικών θηκών ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις, 
διευκολύνει την τακτοποίηση και φροντίζει για καλύτερη οπτι-
κή και αυξημένη αποδοτικότητα στην καμπίνα. Από τη μεγάλη 
αποθηκευτική θήκη στο στηθαίο μέχρι τις αποθηκευτικές θήκες 
στο κόκπιτ, στο τούνελ κινητήρα και την επένδυση πόρτας – τα 
πάντα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία 
προορίζονται. Για παράδειγμα, για γυαλιά ηλίου, ποτά, έγγραφα 
ή μικροαντικείμενα, π.χ. στυλό.

Αποθηκευτικοί χώροι καμπίνας L ClassicSpace. Εκτός 
από τις αποθηκευτικές θήκες στο κόκπιτ, στις πόρτες και το 
τούνελ κινητήρα, πρόσθετες αποθηκευτικές δυνατότητες 
στην καμπίνα L ClassicSpace προσφέρουν, για παράδειγμα, 

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.

οι αποθηκευτικοί χώροι πάνω από το παρμπρίζ και κάτω από 
την κουκέτα.

Αποθηκευτική θήκη πάνω από το παρμπρίζ, διπλή. Οι δύο 
θήκες είναι τοποθετημένες πάνω από το παρμπρίζ, σε σημείο 
εύκολης πρόσβασης για τον οδηγό και το συνοδηγό. Σε συν-
δυασμό με το FleetBoard1), η θήκη που βρίσκεται κοντά στον 
οδηγό είναι κατειλημμένη.

Αποθηκευτική θήκη χαμηλή2). Είναι τοποθετημένη επάνω στο 
τούνελ κινητήρα ανάμεσα στο κάθισμα οδηγού και το κάθισμα 
συνοδηγού και διαθέτει δύο ποτηροθήκες, καθώς και θέση για 
σταχτοδοχείο.

Ψυγειάκι στο τούνελ του κινητήρα. Στο ψυγειάκι2) που είναι τοποθετημένο στο 
τούνελ του κινητήρα μπορούν να φυλάσσονται ξεχωριστά μπουκάλια και τρόφιμα. 
Επιπλέον, το καπάκι του χρησιμεύει ως βάση εγγράφων και ως σκαλοπάτι ανάβασης 
στο επάνω κρεβάτι.

Αποθηκευτικοί χώροι BigSpace. Οι τρεις θήκες αποθήκευσης πάνω από το μπροστινό παρμπρίζ στην καμπίνα οδηγού L BigSpace, εκ των οποίων μία διαθέτει  
αναδιπλούμενο καπάκι, προσφέρουν άφθονο αποθηκευτικό χώρο. Η μικρότερη, ανοιχτή θήκη που βρίσκεται από κάτω συμπληρώνει την προσφορά αποθηκευτικών χώρων, 
φροντίζοντας για περισσότερη τάξη.
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Συνδυασμός καθίσματος/κουκέτας. Ο ευέλικτος συνδυασμός 
καθίσματος/κουκέτας2) μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως 
κρεβάτι είτε ως κάθισμα για τέσσερα άτομα με ενιαία πλάτη.

Κρεβάτι ανέσεων επάνω, φαρδύ, ρυθμιζόμενης κλίσης3). 
Κορυφαία άνεση ανάπαυσης και ύπνου εξασφαλίζει το επάνω 
κρεβάτι άνεσης με στρώμα 7 ζωνών από αφρώδες υλικό ψυχρής 
επεξεργασίας.

Κρεβάτι κάτω. Στην επιμηκυμένη καμπίνα S, το κάτω κρεβάτι 
πλάτους 610 mm2) με στρώμα από αφρώδες υλικό ψυχρής 
επεξεργασίας πάχους 90 mm προσφέρει ανάπαυση και ύπνο 
υψηλής άνεσης.

1) Διατίθεται προαιρετικά.  
2) Προαιρετικός εξοπλισμός. 
3) Δεν διατίθεται για την καμπίνα L ClassicSpace.
4) Προαιρετικός εξοπλισμός για τις καμπίνες S και M.
5) Στα αξεσουάρ Mercedes-Benz διατίθεται κάμερα οπισθοπορείας.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Τέσσερις καμπίνες και τρεις εκδόσεις κόκπιτ 
για μέγιστη χρηστικότητα

 – Εργονομικά διαμορφωμένη θέση εργασίας
 – Ευανάγνωστο όργανο πολλαπλών ενδείξεων με 

έγχρωμη οθόνη TFT 10,4 cm ή όργανο πολλα-
πλών ενδείξεων με έγχρωμη οθόνη TFT 12,7 cm2), 
λειτουργία βίντεο καθώς και προεγκατάσταση 
κάμερας οπισθοπορείας5)

 – Υπολογιστής οχήματος με έλεγχο πριν την 
αναχώρηση

 – Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών έξυπνου χειρισμού
 – Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων 

Mercedes PowerShift 3 για καλύτερο χειρισμό 
ή χειροκίνητος μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων2) 
με υποβοήθηση ισχύος αλλαγής σχέσεων

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

 – Σύστημα θέρμανσης και αερισμού με έλεγχο αέρα
 – Σύστημα κλιματισμού2) καθώς και πρόσθετο 

σύστημα θέρμανσης ζεστού αέρα2)

 – Μεγάλη προσφορά σε αποθηκευτικές θήκες 
και αποθηκευτικούς χώρους

 – Μεγάλη προσφορά σε ραδιόφωνα2) καθώς  
και διεπαφή πολυμέσων2)

 – Αναπαυτικά κρεβάτια στην  
καμπίνα L ClassicSpace και BigSpace

Κρεβάτια. Μέγιστη άνεση ύπνου και ανάπαυσης εξασφαλίζει σε όλες τις καμπίνες οδηγού L το κάτω κρεβάτι πλάτους 680 mm και μήκους 2095 mm. Το επάνω κρεβάτι 
άνεσης2) εντυπωσιάζει με πλάτος 685 mm, μήκος 1865 mm και υψηλής ποιότητας στρώμα 7 ζωνών από αφρώδες υλικό ψυχρής επεξεργασίας πάχους 110 mm. Μαζί  
παραδίδονται κουρτίνες (σε όλα τα παράθυρα) και μια μονάδα χειρισμού για διάφορες λειτουργίες άνεσης.

Στρώματα. Το υψηλής ποιότητας στρώμα άνεσης 7 ζωνών από 
αφρώδες υλικό ψυχρής επεξεργασίας προσφέρει ξεκούραστο 
ύπνο. Αυτό το ενιαίο στρώμα πάχους 110 mm με σύστημα ελα-
τηρίων υποστηρίζει ξεχωριστά τα μέρη του σώματος προσφέρο-
ντας ταυτόχρονα αποτελεσματικό αερισμό από κάτω.

Δίχτυ αποθήκευσης στο πίσω τοίχωμα4). Αυτή η πρόσθετη 
αποθηκευτική δυνατότητα αυξάνει το διαθέσιμο αποθηκευτικό 
χώρο της καμπίνας.
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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.

Τεχνολογία κινητήρων και καυσαερίων. Πανίσχυροι, αξιόπι-
στοι, οικονομικοί – οι κινητήρες Euro VI του Atego διακρίνονται 
για τη χαμηλή κατανάλωση, την άμεση απόκριση, την υψηλή 
ισχύ και τη στρωτή λειτουργία. Επιπλέον, οι εν σειρά κινητήρες 
Euro VI είναι ιδιαίτερα φιλικοί προς το περιβάλλον χάρη στην 
εξαιρετικά αποδοτική διαδικασία καύσης με λίγα σωματίδια αιθά-
λης και το σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων 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 
βαθμίδων, χωρίς τριβές, με ισχύ πέδησης έως 300 kW3).

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. Ο τρόπος λειτουργίας οδήγησης «economy» υποστη-
ρίζει έναν ιδιαίτερα οικονομικό τρόπο οδήγησης. Στον τρόπο 
λειτουργίας οδήγησης «power» ο αριθμός στροφών αυξάνεται 
κατά 100 στροφές για όλες τις διαδικασίες αλλαγής σχέσεων, 
ώστε η ισχύς του κινητήρα να είναι διαθέσιμη για μεγαλύτερο 
διάστημα.

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.
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1) Βασικός εξοπλισμός από 9,5 t.  
2) Προαιρετικός εξοπλισμός. 
3) Ανάλογα με την έκδοση κινητήρα.  
4) Εναλλακτικά χωρίς επιπλέον χρέωση.  
5) Δύο σχέσεις οπισθοπορείας στο κιβώτιο 8 σχέσεων.
6) Δυνατή μέγιστη ταχύτητα Vmax 89,8 km/h με το πεντάλ γκαζιού.  

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)

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

 – Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων 
Mercedes PowerShift 3 με τα προγράμματα 
οδήγησης «economy» ή «power» καθώς και  
ειδικούς τρόπους λειτουργίας οδήγησης και 
πρόσθετες λειτουργίες

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

Πρόγραμμα οδήγησης power4). Το πρόγραμμα οδήγησης 
υποστηρίζει έναν ευέλικτο τρόπο οδήγησης σε ανώμαλα εδάφη. 
Στον τρόπο λειτουργίας οδήγησης «power» ο αριθμός στρο-
φών 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 μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα.

Πρόσθετες λειτουργίες. Στο Mercedes PowerShift 3, πρό-
σθετες λειτουργίες, όπως η άμεση αλλαγή από την 1η ταχύτητα 
στην ταχύτητα R και η γρήγορη σχέση οπισθοπορείας5), διευκο-
λύνουν τους ελιγμούς. Άνετη εκκίνηση εξασφαλίζει η λειτουργία 
ερπυσμού.

Προγράμματα οδήγησης του Atego. Το Atego διατίθεται με τα δύο προγράμματα 
οδήγησης «economy» ή «power», από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ένα κατά  
την αγορά. Διάφοροι τρόποι λειτουργίας αυξάνουν την οδηγική άνεση και την απο-
δοτικότητα.

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.
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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 οδή-
γησης πίσω άξονα και της ανάρτησης.

Εκδόσεις αναρτήσεων. Το Atego είναι εξοπλισμένο με παρα-
βολικά ελατήρια βελτιστοποιημένους βάρους από ένα ή πολ-
λαπλά φύλλα σούστας. Για αυξημένη οδηγική άνεση, διαθέτει 
επιπλέον χαλύβδινη ανάρτηση ή αερανάρτηση, καθώς και, 
από 12 t, αερανάρτηση σε όλους τους άξονες1).

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 αίσθηση υπεροχής στο δρόμο, τα 
μοντέλα Atego με αερανάρτηση έως 10,5 t και 12 t με χαμηλό πλαίσιο, καθώς και 
όλα τα μοντέλα Atego με χαλύβδινη ανάρτηση μπορούν να εξοπλιστούν με σύστημα 
οδήγησης πίσω άξονα2), το οποίο αποτρέπει την υποστροφή κατά το ρολάρισμα.

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

Μπροστινός άξονας με αερανάρτηση. Ο μπροστινός άξονας 
με αερανάρτηση3) βελτιώνει την οδηγική άνεση, με αυτόματη 
προσαρμογή του ύψους του οχήματος σε περίπτωση ανομοιό-
μορφου φορτίου. Επίσης, προσαρμόζεται στο ύψος της ράμπας 
κατά τη φόρτωση.

Δυνατότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής του Atego. Για 
πολλές δυνατότητες τοποθέτησης υπερκατασκευής, διατίθεται, 
για παράδειγμα, η παραμετροποιήσιμη ειδική ηλεκτρονική μονά-
δα, η οποία απλουστεύει σημαντικά τις δυνατότητες σύνδεσης, 
την ενσωμάτωση και το χειρισμό της υπερκατασκευής. Επιπλέον, 
μια πληθώρα μέτρων συμβάλλει στην υψηλή διαθεσιμότητα του 
Atego – από τη βελτιστοποιημένη διάταξη όλων των εξαρτημάτων 

στο πλαίσιο μέχρι τις πολυάριθμες εργοστασιακές προεγκατα-
στάσεις.

Πακέτο πόρτας χώρου φόρτωσης. Το πακέτο πόρτας χώρου 
φόρτωσης1) περιλαμβάνει όλες τις προεγκαταστάσεις οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την εκ των υστέρων τοποθέτηση πόρτας 
χώρου φόρτωσης.

Έξοδος ισχύος κινητήρα εμπρός, προεγκατάσταση δυναμό 
Frigo AW30. Η προεγκατάσταση επιτρέπει την εκ των υστέρων 
τοποθέτηση του δυναμό Frigo1), για την τροφοδοσία ρεύματος 
στο συγκρότημα ψύξης του οχήματος.

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

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Υψηλή άνεση οδήγησης, πολλές δυνατότητες 
τοποθέτησης υπερκατασκευής

 – Υποβοήθηση ελέγχου ευστάθειας
 – Έδραση καμπίνας 4 σημείων
 – Μικρή υποστροφή κατά το ρολάρισμα χάρη 

στο βελτιστοποιημένο σύστημα οδήγησης  
πίσω άξονα2)

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

 – Εκδόσεις αναρτήσεων ανάλογα με τη χρήση: 
χαλύβδινη, χαλύβδινη/αερανάρτηση ή αερα-
νάρτηση σε όλους τους άξονες για υψηλή άνεση 
οδήγησης και προστασία του φορτίου κατά  
τη μεταφορά

 – Πολλές δυνατότητες σύνδεσης και ενσωμάτωσης 
υπερκατασκευής

 – Συμφέρουσες λύσεις εργοστασιακής  
προεγκατάστασης

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) Προαιρετικός εξοπλισμός από 12 t.
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Το Atego – Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα S

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη

Καμπίνα S ClassicSpace

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη

Καμπίνα S ClassicSpace

Καμπίνα S ClassicSpace
Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm 
Εξωτερικό μήκος: 1650 mm 
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm 
Εσωτερικό ύψος: 1510 mm

Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη
Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm 
Εξωτερικό μήκος: 1830 mm 
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm 
Εσωτερικό ύψος: 1510 mm
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Καμπίνα L

Καμπίνα L BigSpace

Καμπίνα L ClassicSpace

Καμπίνα L BigSpace

Καμπίνα L ClassicSpace

Καμπίνα L ClassicSpace
Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm 
Εξωτερικό μήκος: 2250 mm 
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm 
Εσωτερικό ύψος: 1510 mm

Καμπίνα L BigSpace
Εξωτερικό πλάτος: 2295 mm 
Εξωτερικό μήκος: 2250 mm 
Εσωτερικό πλάτος: 2000 mm 
Εσωτερικό ύψος: 1910 mm 20
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Επισκόπηση Τύπων Atego
Βάρος σε τόνους 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15
Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2
Ανάρτηση πίσω άξονα Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη Χαλύβδινη
Εκδόσεις κινητήρων

OM 934
115 kW (156 hp) • • • • • •2) – –
130 kW (177 hp) – x x x x • • •
155 kW (211 hp) – x x x x x x x
170 kW (231 hp) – x x x x x x x
OM 936
175 kW (238 hp) – – x x x x x x
200 kW (272 hp) – – – – – x3) x x
220 kW (299 hp) – – – – – x3) x x

Μεταξόνιο
3020 mm • • • • • – – –
3320 mm x x x x x – – –
3560 mm – – – – – •3) • •
3620 mm x x x x x x2) – –
4160 mm – – – – – x3) x x
4220 mm x x x x x x2) – –
4760 mm – – – – – x3) x x
4820 mm – x x x x x2) – –
5360 mm – – – – – x3) x x
5420 mm – – – – – x2) – –
5960 mm – – – – – x3) – –
6260 mm – – – – – x3) x –

Εκδόσεις καμπίνων
Καμπίνα S ClassicSpace • • • • • • • •
Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη x x x x x x x x
Καμπίνα L ClassicSpace x x x x x x x x
Καμπίνα L BigSpace x x x x x x x x
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Επισκόπηση Τύπων Atego
6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15
4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

• • • • • •2) – –
– x x x x • • •
– x x x x x x x
– x x x x x x x

– – x x x x x x
– – – – – x3) x x
– – – – – x3) x x

– • – – – – – –
– x – – – – – –
– – – – – •3) • •
• x • • • x2) – –
– – – – – x3) x x
x x x x x x2) – –
– – – – – x3) x x
– x x x x x2) – –
– – – – – x3) x x
– – – – – x2) – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –

• • • • • • • •
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) Διατίθεται και ως όχημα χαμηλού πλαισίου.   2) Διατίθεται μόνο για τον κατασκευαστικό τύπο με χαμηλό πλαίσιο.   3) Διατίθεται μόνο για τον κατασκευαστικό 
τύπο με εργοστασιακό πλαίσιο.





Το Antos 18–26 t

Διευκολύνει τις βαριές διανομές.  
Το Antos 18–26 t.

Χειρισμός. Το Antos αναπτύχθηκε ειδικά για τις διανομές άνω 
των 18 t, ώστε να μπορείτε να ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις, 
για παράδειγμα της μεταφοράς τροφίμων, κατεψυγμένων ειδών, 
υγρού φορτίου και σιλό, με απόλυτη επιτυχία: μια μεγάλη γκάμα 
εκδόσεων καμπίνων δημιουργεί τις τέλειες προϋποθέσεις για 
την εκπλήρωση σχεδόν κάθε απαίτησης αναφορικά με το  
μήκος υπερκατασκευής, το ωφέλιμο φορτίο, την προσφορά 
χώρου και την οπτική. Επιπλέον, η εργονομικά σχεδιασμένη 
θέση εργασίας με τα αναπαυτικά καθίσματα, το τιμόνι πολλα-
πλών λειτουργιών και το ευανάγνωστο όργανο πολλαπλών  
ενδείξεων επιτρέπει εύκολο και ακριβή χειρισμό. Το Mercedes 
PowerShift 3, οι άμεσης απόκρισης κινητήρες Euro VI, οι βελ-
τιστοποιημένοι για τη χρήση συνδυασμοί κιβωτίων ταχυτήτων/
αξόνων και η καλοσυντονισμένη ανάρτηση εξασφαλίζουν  
μοναδική αίσθηση στο δρόμο. 

Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο. Για ιδιαίτερα 
οικονομικές μεταφορές στους κλάδους που το ωφέλιμο φορτίο 
και ο όγκος αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διατίθενται 
τα μοντέλα Antos Loader και Antos Volumer. Το Antos Loader 
σχεδιάστηκε με έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο διαθέτοντας  
περισσότερο χώρο φόρτωσης χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό είτε 
μεταφέρετε σιτηρά είτε αέριο. 

Το Antos Volumer διαθέτει τεράστια μεταφορική ικανότητα – 
συνεπώς προσφέρει τη δυνατότητα να μεταφέρετε, για παρά-
δειγμα προϊόντα του κλάδου αυτοκίνησης ή «λευκές συσκευές» 
όπως ψυγεία ή πλυντήρια, εξαιρετικά αποδοτικά.
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Το Antos 18–26 t

Τέλειος χειρισμός: χρόνος, φορτίο και όχημα –  
τα πάντα υπό έλεγχο.
Το Antos προσφέρει ουσιαστικά όλα όσα κάνουν πιο ευχάριστη την καθημερινή εργασία στις διανομές από 18 t: μια αναπαυτική, 
πρακτική θέση εργασίας, ένα δυναμικά σχεδιασμένο, άμεσης απόκρισης σύστημα κίνησης και εντυπωσιακή οδική συμπεριφορά.

Χειρισμός. Οι καμπίνες ClassicSpace S και M και η καμπίνα 
CompactSpace M προσφέρουν ιδανικές προϋποθέσεις, ώστε 
να μπορείτε να αντεπεξέρχεστε στις συνεχώς αυξανόμενες 
απαιτήσεις της καθημερινότητάς σας άνετα και εύκολα. Είναι 
προσαρμοσμένες σε κάθε χρήση και συνδυάζουν με τον ιδα-
νικό τρόπο μήκος υπερκατασκευής, ωφέλιμο φορτίο και μια ανα-
παυτική, λειτουργική θέση εργασίας. Το ενιαίο πλάτος των 
2300 mm φροντίζει για την καλύτερη οπτική, ενώ το χαμηλό 
ύψος των σκαλοπατιών επιβίβασης προστατεύει από τραυ-
ματισμούς. Το αναπαυτικό κάθισμα οδηγού και το στραμμένο 
προς τον οδηγό, ασύμμετρο κόκπιτ δημιουργούν μια αίσθηση 
υπεροχής. Με λίγα λόγια: η μελετημένη εργονομία, ο διαισθη-
τικός χειρισμός, καθώς και οι πρακτικές θήκες και οι απο-
θηκευτικοί χώροι συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο, που κάνει 
την εργασία πιο εύκολη. 

Από την πρώτη στιγμή εντυπωσιάζει, όμως, και το δυναμικό 
σύστημα κίνησης, άμεσης απόκρισης του Antos. Σε συνδυασμό 
με το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes 
PowerShift 3, καθώς και με κιβώτια ταχυτήτων και σχέσεις μετά-
δοσης πίσω άξονα που έχουν προσαρμοστεί στη χρήση, οι 
ισχυροί κινητήρες Euro VI φροντίζουν για αισθητή δυναμική 
και οικονομική οδηγική απόλαυση. Επιπλέον, το πολύ άμεσο, 
ιδιαίτερα ακριβές σύστημα διεύθυνσης, το φαρδύ πλαίσιο, η νέα 
αερανάρτηση 4 φυσούνων και το σύστημα οδήγησης πίσω 
άξονα1) εξασφαλίζουν μοναδική αίσθηση ασφάλειας και αξι-
οπιστίας στο δρόμο χάρη στην άψογη συνεργασία τους. Εντός 
και εκτός πόλης, ή κατά τους ελιγμούς. Επίσης, διάφορα συστή-
ματα ασφάλειας και υποβοήθησης υποστηρίζουν τον οδηγό. 
Για αισθητά καλύτερο χειρισμό, Σε κάθε διαδρομή.

Εύκολη επιβίβαση. Η εργονομική διάταξη των αντιολισθητικών σκαλοπατιών  
επιτρέπει άνετη, ασφαλή επιβίβαση και αποτελεί ένα από τα πολλά παραδείγματα 
του πώς το Antos διευκολύνει την εργασία.

1) Διατίθεται μόνο για το μοντέλο 4x2.
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Αντί συμβιβασμών: έξι εντυπωσιακές εκδόσεις καμπίνων.
Ανεπτυγμένες με γνώμονα τις ανάγκες του οδηγού και του επιχειρηματία: οι τρεις καμπίνες του Antos, οι οποίες διατίθενται  
με ύψος τούνελ κινητήρα 170 mm ή 320 mm, εντυπωσιάζουν με τη χρηστικότητά τους. Επιπλέον, επιτρέπουν άνετη, αποδοτική 
εργασία και εύκολο χειρισμό. Από το πρωί έως το βράδυ. Σε κάθε δρομολόγιο.

Καμπίνα Μ CompactSpace2). Η καμπίνα πλάτους 2300 mm με τούνελ κινητήρα 
320 mm και επίπεδη οροφή ενδείκνυται για χρήσεις στις οποίες η υπερκατασκευή 
τοποθετείται έως και πάνω από την οροφή – π.χ. σε φορτηγά μεταφοράς οχημάτων  
ή υπερκατασκευές-ψυγεία.

Καμπίνα S ClassicSpace. Η καμπίνα πλάτους 2300 mm και μήκους 1700 mm με 
τούνελ κινητήρα 320 mm1) είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση από ένα άτομο στις 
διανομές, τις μεταφορές κοντινών αποστάσεων και τις εργοταξιακές μεταφορές.

Καμπίνα Μ ClassicSpace2). Η καμπίνα πλάτους 2300 mm με τούνελ κινητήρα 
170 mm και μήκος 2000 mm είναι κατάλληλη σχεδόν για όλες τις χρήσεις.  
Η κουκέτα2) αυξάνει την άνεση του οδηγού, ακόμα και σε αυθημερόν δρομολόγια.

Καμπίνα Μ CompactSpaceΚαμπίνα Μ ClassicSpaceΚαμπίνα S ClassicSpace
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Θέση εργασίας του Antos. Το Antos διαθέτει μια πρακτική, 
αναπαυτική θέση εργασίας, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα κέντρο 
πληροφόρησης και ελέγχου. Το σχεδιασμένο σύμφωνα με τις 
ανάγκες του οδηγού κόκπιτ επιτρέπει βέλτιστο χειρισμό σε κάθε 
κατάσταση: ο οδηγός ελέγχει τις σημαντικότερες λειτουργίες 
του οχήματος άνετα και με ασφάλεια μέσω του τιμονιού πολλα-
πλών λειτουργιών. Ο χειρισμός του αυτόματου κιβωτίου ταχυ-
τήτων γίνεται από δεξιό βοηθητικό μοχλό του τιμονιού. Επιπλέον, 
όλα τα άλλα στοιχεία χειρισμού, το ραδιόφωνο, καθώς και οι 
πρακτικές θήκες είναι εργονομικά τοποθετημένα σε σημείο εύ-
κολης πρόσβασης για τον οδηγό. Με λίγα λόγια: οι ιδανικές 
προϋποθέσεις για συγκεντρωμένη εργασία, χαλαρή οδήγηση και 
ακριβή χειρισμό. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε ακόμη 
περισσότερο το Antos στις προσωπικές σας ανάγκες π.χ. επι-
λέγοντας ένα από τα εργοστασιακά διαθέσιμα Comfort Packs2).

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

Κλειδί πολλαπλών λειτουργιών2). Προσφέρει όλες τις λει-
τουργίες 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.

Δύο κλειδιά με τηλεχειρισμό2). Δύο κλειδιά με τηλεχειρισμό 
αποτρέπουν μικροατυχήματα με τα κλειδιά του οχήματος ή 
επιτρέπουν ανεξάρτητη πρόσβαση στο όχημα για δύο οδηγούς.

Καθρέπτης με λειτουργία ελιγμών. Ο καθρέπτης συνοδηγού με λειτουργία  
ελιγμών2) συνδυάζει χρηστικότητα και εύκολο χειρισμό. Διευκολύνει την ορατότητα 
στο επικαθήμενο ή το ρυμουλκούμενο κατά τη διάρκεια ελιγμών.

1)  Βασικός εξοπλισμός με OM 936 και OM 470, από OM 471 κι έπειτα η καμπίνα 
ClassicSpace με τούνελ κινητήρα 170 mm είναι βασικός εξοπλισμός.

2) Προαιρετικός εξοπλισμός.
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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.

Δερμάτινο τιμόνι. Το υψηλής ποιότητας δερμάτινο 4ακτινο 
τιμόνι1) με διάμετρο 450 mm συμβάλλει στην άνεση του εσω-
τερικού του οχήματος και του προσδίδει μια ιδιαίτερη νότα.

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 συστήματα 
υποβοήθησης, αλλά και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του ραδιοφώνου.

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

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

Ραδιόφωνο CD. Ο συνδυασμός ραδιοφώνου/CD1) με οθόνη 
μίας γραμμής προσφέρει απολαυστική ψυχαγωγία και είναι 
εύκολος στο χειρισμό. Είναι ενσωματωμένος στο στηθαίο και 
σχεδιασμένος για τη λειτουργία στο ηλεκτρικό κύκλωμα 24 V 
του οχήματος.

Όργανο πολυλειτουργικών ενδείξεων με πρόσθετες ενδείξεις. Το όργανο  
πολυλειτουργικών ενδείξεων 12,7 cm με έγχρωμη οθόνη TFT1) προβάλλει αναλυτικά 
όλες τις λειτουργίες του οχήματος. Εντυπωσιάζει με την ευκρίνεια και τον έξυπνο 
χειρισμό του και επιπλέον διατίθεται με λειτουργία βίντεο.
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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.

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

Κάθισμα λειτουργιών συνοδηγού2). Η έδρα καθίσματος πλά-
τους 540 mm μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα επάνω και να 
σταθεροποιηθεί. Έτσι, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του περισσό-
τερο χώρο στη διάρκεια διαλειμμάτων και μπορεί να μεταβαίνει 
πιο άνετα στην πόρτα του συνοδηγού.

Αναρτώμενο κάθισμα ανέσεων1). 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.

Αναρτώμενο κάθισμα με κλιματισμό1). Το κάθισμα οδηγού  
με αερανάρτηση και κλιματισμό φροντίζει για ευχάριστο κλίμα 
και υψηλά επίπεδα άνεσης. Σε αυτά συμβάλλουν επίσης τα 
ενσωματωμένα υποβραχιόνια, αλλά και η θέρμανση καθίσμα-
τος. Το κάθισμα οδηγού με αερανάρτηση και κλιματισμό1) 
φροντίζει για ευχάριστο κλίμα και υψηλά επίπεδα άνεσης. Σε 
αυτά συμβάλλουν επίσης τα ενσωματωμένα υποβραχιόνια, 
αλλά και η θέρμανση καθίσματος. Το σύστημα ενεργού αερι-
σμού στην πλάτη και την έδρα του καθίσματος μειώνει τη 
θερμότητα και την υγρασία στο κάθισμα με ανάρτηση και κλιμα-
τισμό. Οι πολυάριθμες δυνατότητες εξατομικευμένης ρύθμι-
σης εξασφαλίζουν βέλτιστη εργονομία.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2)  Βασικός εξοπλισμός που μπορεί να παραλειφθεί για συγκεκριμένα  

μοντέλα Loader.
3) Διατίθεται για καμπίνες S και M ClassicSpace.

Μεσαίο κάθισμα3). Χάρη στο επιπρόσθετο κάθισμα ανάμεσα 
στη θέση εργασίας του οδηγού και το κάθισμα του συνοδηγού 
το όχημα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει περισσότερα άτομα. 
Διαθέτει ρύθμιση πλάτης καθίσματος, καθώς και ενσωματωμένο 
προσκέφαλο και ζώνη ασφαλείας 3 σημείων, η οποία είναι  
ενσωματωμένη στο κάθισμα. Το μεσαίο κάθισμα είναι τοποθε-
τημένο με τη ζώνη ασφαλείας στο τούνελ του κινητήρα.
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Θήκη πόρτας. Στην εσωτερική επένδυση των θυρών υπάρχει χώρος για αντικείμενα 
που πρέπει να βρίσκονται σε σημείο άμεσης πρόσβασης – π.χ. γάντια εργασίας. 
Επιπλέον, είναι ενσωματωμένη μια φιαλοθήκη, η οποία προσφέρει χώρο για την απο-
θήκευση μίας φιάλης 1,5 l.

Τραπεζάκι, στην πλευρά συνοδηγού1). Το αναδιπλούμενο τραπεζάκι είναι  
ενσωματωμένο στο στηθαίο και μπορεί να αναδιπλωθεί εύκολα προς τα έξω και 
προς τα μέσα για εργασία ή φαγητό.

Πρακτικές αποθηκευτικές θήκες. Ο σχεδιασμός αποθηκευτι-
κών θηκών του Antos εξασφαλίζει τάξη στην καμπίνα, διευκο-
λύνει το χειρισμό και προσαρμόζεται εξατομικευμένα. Από τη 
μεγάλη αποθηκευτική θήκη στο στηθαίο και τις αποθηκευτικές 
θήκες στο κόκπιτ και την επένδυση πόρτας καθώς και τη χαμηλή 
ή ψηλή αποθηκευτική θήκη1) στο τούνελ κινητήρα μέχρι το 
κλειστό αποθηκευτικό κουτί με ενσωματωμένο κάδο απορριμ-
μάτων1), την τσάντα αποθήκευσης1) για το πίσω τοίχωμα και  
τη θήκη CD1) έως και για 6 CD – στο Antos κάθε αποθηκευτι-
κός χώρος έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται. Επιπλέον, η κρεμάστρα προσφέρει μια ασφαλή 
θέση για μπουφάν.

Αποθηκευτικός χώρος πίσω από τα καθίσματα. Με όγκο 
230 λίτρων, οι αποθηκευτικοί χώροι πίσω από τα καθίσματα 
της καμπίνας M προσφέρουν άφθονο χώρο. Μια πρακτική λε-
πτομέρεια: ο αποθηκευτικός χώρος στην πλευρά του οδηγού 
είναι προσβάσιμος από μέσα και από έξω.

Πρόσθετο σύστημα θέρμανσης με ζεστό νερό2). Το πρόσθετο 
σύστημα θέρμανσης ζεστού νερού θερμαίνει την καμπίνα 
οδηγού ακόμα και στις πολύ χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες, 
για ευχάριστη διαμονή στο εσωτερικό. Το σύστημα θέρμανσης 
είναι τοποθετημένο, προστατευμένο από κραδασμούς, στο χώρο 
του κινητήρα. Έτσι, μειώνονται τα επίπεδα θορύβου και δημι-
ουργείται περισσότερος χώρος στην καμπίνα. Επιπλέον, με τη 
λειτουργία θέρμανσης μπορούν να ξεθολώνουν τα τζάμια πριν 
την έναρξη της διαδρομής.

Κάτω κουκέτα3). Η κάτω κουκέτα προσφέρει υψηλή άνεση 
ανάπαυσης και ύπνου σε αυθημερόν δρομολόγια και σε περίπτω-
ση διανυκτέρευσης στην καμπίνα. Η κουκέτα αναδιπλώνεται 
πλήρως κατά 90° και σταθεροποιείται. Επιπλέον, για τη συσκό-
τιση της καμπίνας οδηγού, υπάρχει μια κουρτίνα, που τρα-
βιέται μπροστά από το παρμπρίζ και τα πλευρικά παράθυρα. 

Θέρμανση, αερισμός, κλιματισμός. Το Antos είναι εξοπλισμένο με σύστημα θέρμανσης με έλεγχο αέρα, που αποκρίνεται άμεσα στις εντολές του χρήστη. Για ακόμη 
απλούστερο χειρισμό και περισσότερη άνεση, διατίθεται ένα σύστημα κλιματισμού1) ή ένα αυτόματο σύστημα κλιματισμού1). Επιπλέον, η λειτουργία αξιοποίησης υπολειπόμενης 
θερμότητας1) ή οι διάφορες εκδόσεις του πρόσθετου συστήματος θέρμανσης ζεστού νερού1) αυξάνουν την άνεση στα διαλείμματα.
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Εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος. Ο εξωτερικός αποθηκευτικός χώρος στην 
πλευρά του οδηγού, που στην καμπίνα M είναι προσβάσιμος και από μέσα, προσφέρει 
χώρο για εργαλεία και άλλα χρηστικά αντικείμενα τα οποία είναι απολύτως απαραί-
τητα στις βαριές διανομές.

Ψυγείο στο τούνελ κινητήρα1). Το ψυγειάκι εφοδιάζει τον οδηγό με κρύα τρόφιμα 
και ποτά. Είναι άνετα προσβάσιμο από το κάθισμα του οδηγού και του προσφέρει 
ανεξαρτησία από σταθμούς εξυπηρέτησης.

Καπάκια θήκης πάνω από το παρμπρίζ1). Τα καπάκια αποτρέπουν την πτώση αντικειμένων από τους αποθηκευτικούς χώρους και προστατεύουν από αδιάκριτα βλέμματα. 

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Βέλτιστος χειρισμός χάρη στην εργονομικά  
διαμορφωμένη θέση εργασίας οδηγού

 – Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών έξυπνου  
χειρισμού με μεγάλο εύρος ρυθμίσεων

 – Ευανάγνωστο όργανο πολλαπλών ενδείξεων  
με έγχρωμη οθόνη TFT 10,4 cm ή 12,7 cm1)

 – Μεγάλη προσφορά σε αναπαυτικά καθίσματα 
με εξαιρετικά μεγάλα έδρανα και μεγάλο  
εύρος ρυθμίσεων

 – Μεγάλη ποικιλία ραδιοφώνων και πολυμέσων1) 
συμπερ. Trucknavigation1)

 – Σύστημα θέρμανσης και αερισμού με έλεγχο 
αέρα, λειτουργία αξιοποίησης υπολειπόμενης 
θερμότητας, σύστημα κλιματισμού1) ή αυτόματο 
σύστημα κλιματισμού1), πρόσθετο σύστημα 
θέρμανσης ζεστού νερού1) για τον κινητήρα και 
την καμπίνα4)

 – Σύστημα αποθηκευτικών χώρων με πολλές 
πρακτικές θήκες κοντά στο κάθισμα του οδηγού

 – Πρόσθετος εξοπλισμός1): 
π.χ. ψυγειάκι χωρητικότητας περ. 25 l, πτυσσό-
μενο τραπεζάκι στην πλευρά συνοδηγού, μεσαίο 
κάθισμα, αναπαυτική κουκέτα στην καμπίνα M

 – Comfort Pack1)

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2)  Διατίθεται επίσης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της καμπίνας οδηγού και την 

προθέρμανση του κινητήρα.
3) Διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός για οχήματα με καμπίνα M.
4) Μόνο για καμπίνες με τούνελ κινητήρα 170 mm.



34Το Antos 18–26 t | Κινητήρες, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων

Σύστημα κίνησης του Antos. Οι αποδοτικοί, πανίσχυροι 6κύλιν-
δροι εν σειρά κινητήρες λειτουργούν με το σύστημα ψεκασμού 
υψηλής πίεσης Common-Rail X-Pulse1) και πίεση ψεκασμού έως 
2100 bar. Έτσι, εξοικονομούν καύσιμο και προστατεύουν το 
περιβάλλον. Για περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης διατίθεται 
η 2η γενιά του κινητήρα 10,7 l OM 470 και του κινητήρα  
12,8 l OM 471. Η μεγάλης αντοχής, αξιόπιστη κατασκευή, η 
άμεση απόκριση και η στρωτή λειτουργία αποτελούν περαιτέρω 
πλεονεκτήματα των κινητήρων Euro VI του Antos. Σε συνδυα-
σμό με το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Mercedes 
PowerShift 3, τους ειδικά προσαρμοσμένους άξονες μετάδοσης 
κίνησης και την ευρεία γκάμα σχέσεων μετάδοσης το Antos 
προσφέρει ένα δυναμικό, άμεσης απόκρισης σύστημα μετάδοσης 
κίνησης ουσιαστικά για κάθε μεταφορική εργασία στις βα-
ριές διανομές. Και επιπλέον, απεριόριστη οδηγική απόλαυση.

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. 

Πρόγραμμα οδήγησης fleet. Η οικονομική στην κατανάλωση 
καυσίμου έκδοση του αυτόματου συστήματος αλλαγής ταχυ-
τήτων Mercedes PowerShift αναπτύχθηκε για πελάτες στόλου. 

Πρόγραμμα οδήγησης economy2). Το πρόγραμμα οδήγησης 
ενεργοποιείται στοχευμένα και υποστηρίζει έναν ιδιαίτερα  
οικονομικό τρόπο οδήγησης. Αυτή είναι μία λειτουργική προ-
σθήκη στον τρόπο λειτουργίας οδήγησης «standard».

Πρόγραμμα οδήγησης power3). Το πρόγραμμα οδήγησης 
υποστηρίζει έναν ευέλικτο τρόπο οδήγησης σε ανώμαλα εδάφη. 
Στον τρόπο λειτουργίας οδήγησης «power» ο αριθμός στρο-
φών 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.

Κινητήρες του Antos. Με 18 βαθμίδες ισχύος από 175 kW (238 hp) έως 460 kW 
(625 hp) το Antos προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα πανίσχυρων κινητήρων Euro VI, 
που διακρίνονται για την αισθητή δυναμική και τη χαμηλή κατανάλωση.

Γρήγορο, ακριβές, αποδοτικό.  
Στο σύστημα μετάδοσης, επιταχύναμε τους ρυθμούς.
Οι κινητήρες Euro VI με ισχύ έως 460 kW (625 hp), το Mercedes PowerShift 3 και μια ευρεία γκάμα μεταξύ τους προσαρμοσμένων 
κιβωτίων ταχυτήτων και αξόνων φροντίζουν έτσι, ώστε η εσωτερική ισχύ του Antos να μεταδίδεται στο δρόμο με αμεσότητα, 
ακρίβεια και αποδοτικότητα. Θα μείνετε ενθουσιασμένοι.
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Κιβώτια ταχυτήτων του Antos. Το Antos προσφέρει το κατάλληλο αυτόματο  
κιβώτιο ταχυτήτων ουσιαστικά για κάθε μεταφορική εργασία. Εκτός από τα τέσσερα 
κιβώτια 12 σχέσεων και ένα κιβώτιο 16 σχέσεων διατίθεται επίσης ένα ιδιαίτερα 
ελαφρύ, συμπαγές κιβώτιο 8 σχέσεων4).

Κέντρο πληροφοριών. Στο όργανο πολυλειτουργικών ενδείξεων εμφανίζεται κάθε 
φορά ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας οδήγησης και η επιλεγμένη ταχύτητα –  
ο χειρισμός και η αποδοτικότητα βελτιώνονται επιπρόσθετα από τους ειδικούς τρό-
πους λειτουργίας οδήγησης και τις πρόσθετες λειτουργίες.

Προγράμματα οδήγησης του Antos. Το Antos διατίθεται με τα προγράμματα 
οδήγησης fleet, economy2) ή power, από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ένα κατά 
την αγορά. Διάφοροι τρόποι λειτουργίας αυξάνουν την οδηγική άνεση και την  
αποδοτικότητα.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Δυναμικά σχεδιασμένο σύστημα κίνησης με  
κινητήρες άμεσης απόκρισης και τέλεια  
εναρμονισμένες διαμορφώσεις συστήματος  
μετάδοσης κίνησης

 – Μειωμένης κατανάλωσης 6κύλινδροι εν σειρά 
κινητήρες με σύστημα ψεκασμού υψηλής  
πίεσης Common-Rail X-Pulse1)

 – Τέσσερις κατηγορίες κυβισμού: 7,7 l, 10,7 l, 
12,8 l, 15,6 l

 – Ευρεία γκάμα κινητήρων Euro VI με 18 βαθμίδες 
ισχύος από 175 kW (238 hp) έως 460 kW 
(625 hp)4)

 – Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων 
Mercedes PowerShift 3 με επιμέρους προγράμ-
ματα οδήγησης, καθώς και ειδικούς τρόπους 
λειτουργίας οδήγησης και πρόσθετες λειτουργίες

 – Άνετος χειρισμός του αυτόματου συστήματος 
αλλαγής ταχυτήτων από το βοηθητικό μοχλό 
του τιμονιού

 – Έξι διαφορετικές, προσαρμοσμένες στη χρήση 
εκδόσεις κιβωτίων ταχυτήτων με 84), 12 και  
16 σχέσεις

 – Δύο υποειδείς πίσω άξονες βελτιστοποιημένης 
χρήσης και βάρους με πλούσια γκάμα σχέσεων 
μετάδοσης

1) Στον κινητήρα OM 936, το X-Pulse δεν διατίθεται.  
2) Μόνο σε συνδυασμό με κιβώτιο 12 ταχυτήτων.
3) Εναλλακτικά χωρίς επιπλέον χρέωση.  
4) Κιβώτιο 8 ταχυτήτων μόνο σε συνδυασμό με τον κινητήρα OM 936. 
5) Δυνατή μέγιστη ταχύτητα Vmax 89,8 km/h με το πεντάλ γκαζιού.  
 

Πρόσθετες λειτουργίες. Στο Mercedes PowerShift 3, πρό-
σθετες λειτουργίες, όπως η άμεση αλλαγή από την 1η ταχύτη-
τα στην ταχύτητα R και οι γρήγορες σχέσεις οπισθοπορείας, 
διευκολύνουν τους ελιγμούς. Άνετη εκκίνηση εξασφαλίζει η 
λειτουργία ερπυσμού.
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Δεν είναι δυνατή  
η λειτουργία 
kickdown

Δεν είναι δυνατή 
η απενεργοποίηση 

του EcoRoll

Vmax
5)  

85 km/h

standard

Είναι δυνατή η  
λειτουργία 
kickdown

Είναι δυνατή η  
απενεργοποίηση 

του EcoRoll

Vmax 
89,8 km/h

manual

Δεν είναι δυνατή  
η λειτουργία 

kickdown

Είναι δυνατή η  
απενεργοποίηση 

του EcoRoll

Vmax

89,8 km/h

power

Είναι δυνατή  
η λειτουργία 
kickdown

Το EcoRoll  
είναι απενερ-
γοποιημένο

Vmax  
89,8 km/h
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Ακριβές σύστημα διεύθυνσης. Το άμεσο και ιδιαίτερα ακριβές σύστημα διεύθυνσης λειτουργεί με υποβοήθηση δύναμης τιμονιού που εξαρτάται από την ταχύτητα. Έτσι, 
κάνει τους ελιγμούς ιδιαίτερα απλούς, εύκολους και ασφαλείς. Επιπλέον, σε υψηλές ταχύτητες, το σύστημα διευκολύνει την ασφαλή ευθεία πορεία και βελτιστοποιεί τη  
διευθυντική ευστάθεια. Η ιδιαίτερα ακριβής διεύθυνση και η εξαιρετική διευθυντικότητα αποτελούν περαιτέρω πλεονεκτήματα, που αυξάνουν την ασφάλεια και ενισχύουν 
την αίσθηση υπεροχής.

Για αίσθηση υπεροχής στο δρόμο.  
Aπό το πρώτο μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο.
Στο Antos, πλαίσιο, ανάρτηση, απόσβεση και σύστημα διεύθυνσης λειτουργούν απόλυτα συντονισμένα, για εύκολο, ακριβή  
χειρισμό κατά την οδήγηση και τους ελιγμούς, και για μοναδική αίσθηση οδήγησης.

Οδική συμπεριφορά του Antos. Το Antos προσφέρει εξαιρε-
τικό κράτημα στο δρόμο και αίσθηση υπεροχής και ασφάλειας: 
αυτό οφείλεται, για παράδειγμα, στο φαρδύ, άκαμπτο πλαίσιο, 
στην αερανάρτηση 4 φυσούνων, στο πρωτοποριακό σύστημα 
οδήγησης πίσω άξονα1) και το άμεσο, ακριβές σύστημα  
διεύθυνσης.
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Πλαίσια του Antos. Εκτός από τα εξαιρετικά κρατήματα στο δρόμο και τη μοναδική οδική συμπεριφορά, το πλαίσιο του Antos προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αντι-
διαβρωτική προστασία – βαφή με καθοδική εμβάπτιση – και αμέτρητες δυνατότητες προσαρμογής. Άλλα πλεονεκτήματα είναι, για παράδειγμα, η ευρεία γκάμα μεταξονίων, 
καθώς και οι εργοστασιακές επιλογές προβόλων πλαισίου και πίσω εγκάρσιων φορέων.

Αερανάρτηση. Η τοποθέτηση των 4 φυσούνων της αερανάρτησης στα εξωτερικά 
άκρα, σε συνδυασμό με το πρωτοποριακό σύστημα οδήγησης του πίσω άξονα1), 
εξασφαλίζει πολύ καλά χαρακτηριστικά στρέψεων και λιγότερες πλευρικές κλίσεις 
στις στροφές.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Αίσθηση υπεροχής και ασφάλειας στο δρόμο 
χάρη στα τέλεια εναρμονισμένα εξαρτήματα 
ανάρτησης

 – Βελτιστοποιημένο σύστημα οδήγησης πίσω 
άξονα1) για μεγάλη ευστάθεια και πολύ καλή 
διευθυντικότητα

 – Αερανάρτηση 4 φυσούνων, για ανάρτηση  
υψηλής άνεσης, ασφαλή μεταφορά του φορτί-
ου και βελτιωμένα χαρακτηριστικά στρέψεων

 – Άμεσο, ευαίσθητο σύστημα διεύθυνσης για 
υψηλή διευθυντική ακρίβεια

 – Υποβοήθηση δύναμης τιμονιού ανάλογα με 
την ταχύτητα οδήγησης

 – Ιδιαίτερη ευελιξία χάρη στα κοντά μεταξόνια
 – Φαρδύτερο, πιο άκαμπτο πλαίσιο με μεγαλύτερο 

εύρος ίχνους των τροχών για καλύτερη οδική 
συμπεριφορά

 – Ευρεία γκάμα μεταξονίων, επιλογών προβόλων 
πλαισίου και πίσω εγκάρσιων φορέων

1) Διατίθεται μόνο για το μοντέλο 4x2.

Πρωτοποριακό σύστημα οδήγησης πίσω άξονα. Το πρωτο-
ποριακό σύστημα οδήγησης πίσω άξονα1) εξασφαλίζει μεγάλη 
ευστάθεια, μειωμένες στρέψεις, λιγότερους διορθωτικούς 
χειρισμούς και πολύ καλή διευθυντικότητα.
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Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο. Το Antos κάνει 
τις μετακινήσεις στις διανομές άνω των 18 t πιο αποδοτικές 
από ποτέ. Για να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο 
σε αυτή την απαίτηση, ακόμη και σε ό,τι αφορά τις μεταφορές 
με έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο και τον όγκο, σχεδιάσαμε το 
Antos Loader και το Antos Volumer. Και αυτό, γιατί η εξειδι-
κευμένη εργασία απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία – ή, για να 
είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ειδικά οχήματα. 

Με το Actros Loader προσφέρουμε τράκτορες και καρότσες 
αυξημένου ωφέλιμου φορτίου, που συγκαταλέγονται ανάμεσα 
στα ελαφρύτερα οχήματα στην κυκλοφορία βαρέων διανομών. 
Με πανίσχυρους, οικονομικούς κινητήρες Euro VI, προσαρμο-
σμένες στη χρήση καμπίνες οδηγού και υψηλά επίπεδα 
ασφάλειας. 

Το Antos Volumer δίνει επίσης τη δυνατότητα να κινείστε ακόμη 
πιο αποδοτικά. Ειδικά σχεδιασμένα για αυτές τις μεταφορές, 
τα οχήματα με ανοικτή καρότσα πείθουν με το χαμηλό ύψος 
πλαισίου ενώ οι τράκτορες με το εξαιρετικά χαμηλό ύψος 
σύνδεσης επικαθήμενου. Πρακτικά αυτό σημαίνει βέλτιστη αξι-
οποίηση του χώρου φόρτωσης. Εκτός από το μεγάλο όγκο 
φόρτωσης, στην αποδοτικότητα του Antos Volumer συμβάλλουν 
διαμορφώσεις στο σύστημα μετάδοσης που εξοικονομούν 
καύσιμο και η μεγάλη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ. 

Με λίγα λόγια: με το Antos Loader και το Antos Volumer η 
Mercedes-Benz προσφέρει προσαρμοσμένες στη χρήση  
εκδόσεις οχημάτων, για πιο επικερδείς μεταφορές μεγάλων 
ωφέλιμων φορτίων και όγκων.

Διαμόρφωση οχήματος  
βελτιωμένου βάρους για  

μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο, 
γκάμα ισχύος κινη τήρα  

και εκδόσεων καμπί νας ανάλογα 
με τη χρήση, υψηλή ασφάλεια

Για μεταφορές με έμφαση στο 
ωφέλιμο φορτίο:

Antos Loader

Χαμηλό ύψος πλαισίου,  
μεγαλύτερη χωρητικότητα  

ρεζερβουάρ καυσίμου,  
διαμορφώσεις συστήματος  

μετάδοσης κίνησης για  
εξοικονόμηση καυσίμου, ευρύ 
φάσμα επιλογών σε εκδόσεις  

καμπίνων

Για μεταφορές με έμφαση στον 
όγκο:

Antos Volumer

Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο

Μέγιστη χρηστικότητα

Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή κερδοφορία

Απλώς περισσότερο ωφέλιμο φορτίο:  
Antos Loader και Antos Volumer.
Για μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο και όγκο, σας προσφέρουμε δύο πραγματικούς ειδήμονες, το Antos Loader και το Antos Volumer, 
με περισσότερο χώρο φόρτωσης στο βασικό εξοπλισμό.

39
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Loader. Τράκτορες και οχήματα με καρότσα βελτιστοποιημένου 
ωφέλιμου φορτίου, που παρά την τεχνολογία Euro VI μεγάλου 
βάρους διαθέτουν, ανάλογα με τον εξοπλισμό, καθαρό βάρος 
περ. 6000 kg. Γι’ αυτό φροντίζουν μέτρα μείωσης του  
βάρους, χάρη στα οποία αυξάνεται η μεταφορική ικανότητα. 
Για παράδειγμα, ο βασικός εξοπλισμός του Antos Loader ως 
τράκτορας περιλαμβάνει καμπίνα S ClassicSpace, ύψος τούνελ 
κινητήρα 320 mm, κυβισμό 7,7 l και ισχύ 235 kW (320 hp)1). 
Επίσης, Mercedes PowerShift 3 με κιβώτιο 12 σχέσεων και σχέση 
μετάδοσης 1 : 1, καθώς και υπερμονά ελαστικά2) 3) σε ζάντες 
αλουμινίου. Το Antos Loader μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με 
τους κινητήρες της κατηγορίας κυβισμού 10,7 l2), που είναι  
διαθέσιμοι σε πέντε βαθμίδες ισχύος έως 335 kW (455 hp). 
Φυσικά, όπως όλα τα μοντέλα Antos, το Loader είναι κι 
αυτό εξοπλισμένο με όλα τα διαθέσιμα συστήματα ασφάλειας.

Μέτρα μείωσης βάρους. Στο Antos Loader πολλά εξαρτήματα και χαρακτηριστικά εξοπλισμού έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη χρήση σε κλάδους που δίνουν έμφαση στο 
ωφέλιμο φορτίο. Για μέγιστη ευελιξία στη διαμόρφωση του οχήματος, υπάρχει και η δυνατότητα «παράλειψης» κάποιων τέτοιων μέτρων. Επομένως, εσείς θα αποφασίσετε 
εάν θα αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες του Loader για ιδιαίτερα χαμηλό καθαρό βάρος.

Το Antos Loader: για μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο.
Μικρότερο καθαρό βάρος, μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο – από τη μάσκα ψυγείου μέχρι και τον πίσω εγκάρσιο φορέα. Το  
Antos Loader σχεδιάστηκε ειδικά για τις απαιτήσεις των κλάδων που δίνουν έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο. Έτσι, συγκαταλέγεται 
στα ελαφρύτερα οχήματα βαρέων διανομών, είτε πρόκειται για όχημα με ανοικτή καρότσα είτε για τράκτορα. Στο Antos Loader 
απολαμβάνετε περισσότερο χώρο φόρτωσης και πιο οικονομική λειτουργία, σε κάθε διαδρομή.

Εξοπλισμός που μπορεί  
να παραλειφθεί

Εξοπλισμός που δεν μπορεί 
να παραλειφθεί

1 Χωρίς φινιστρίνι οροφής

2 Πίσω εγκάρσιος φορέας 
βελτιστοποιημένου βάρους4)

3 Σύνθετο ρεζερβουάρ  
(300 l Diesel και 25 l 
AdBlue®)4)

4 Μπαταρίες 140 Ah

5 Χωρίς προστατευτικό σκόνης

6 Παρμπρίζ, βελτιστοποιημένου 
βάρους

7 Σύστημα οδήγησης πίσω  
άξονα, βελτιστοποιημένου  
βάρους (ψαλίδι, κλειστό)4)

8 Βάση σκαλοπατιού,  
από αλουμίνιο

9 Κάλυμμα δαπέδου,  
βελτιστοποιημένου βάρους

10 Χωρίς θυρίδα εξαερισμού 
ψυγείου στο τούνελ κινητήρα 
170 mm
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Στοιχεία Volumer. Με το χαμηλό ύψος πλαισίου και σύνδεσης επικαθήμενου, το Antos Volumer προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέσεις για οικονομικές μεταφορές μεγάλων 
όγκων. Το χαμηλό πλαίσιο, η ευρεία γκάμα μεταξονίων, οι εργοστασιακές επιλογές προβόλων πλαισίου και οι προσαρμοσμένες στη χρήση διαμορφώσεις συστήματος  
μετάδοσης κίνησης αυξάνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα.

Volumer. Σχεδιασμένο ειδικά για τις μεταφορές μεγάλων 
όγκων, το Antos Volumer προσφέρει τη δυνατότητα π.χ. εύκο-
λης στοίβαξης τριών τυποποιημένων κουτιών με πλέγμα.  
Για εξαιρετική αυτονομία και ιδιαίτερη χρηστικότητα, διατίθεται 
μια ευρεία γκάμα εκδόσεων δοχείων καυσίμου. Οι διαμορ-
φώσεις στο σύστημα μετάδοσης ανάλογα με τη χρήση επίσης 
φροντίζουν για υποδειγματική αποδοτικότητα. Με τη μεγάλη 
προσφορά σχέσεων μετάδοσης πίσω άξονα, το Antos Volumer 
μπορεί να εξοπλιστεί με ένα κιβώτιο ταχυτήτων άμεσης  
μετάδοσης5) για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 1 % συγκρι-
τικά με ένα κιβώτιο ταχυτήτων overdrive. Με λίγα λόγια,  
το Antos Volumer συνδυάζει τρία βασικά πλεονεκτήματα: τερά-
στια μεταφορική ικανότητα, μεγάλη αυτονομία και πρωτό-
γνωρη αποδοτικότητα.

Το Antos Volumer: για όσους χρειάζονται πολύ χώρο.
Εκπληκτική μεταφορική ικανότητα, διαμορφώσεις συστήματος μετάδοσης για εξοικονόμηση καυσίμου, αυξημένη αυτονομία και 
άψογα προσαρμοσμένο στο σκοπό χρήσης – το Antos Volumer υπαγορεύει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατασκευάζονται 
σήμερα οι τράκτορες και τα οχήματα με ανοικτή καρότσα, ώστε να προκύπτουν σημαντικά οφέλη κατά τις μεταφορές μεγάλων όγκων.

1) Σε οχήματα με ανοικτή καρότσα από 175 kW (238 hp).
2) Προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Σε συνδυασμό με το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών.
4) Σε τράκτορες 4x2.
5) Όχι σε συνδυασμό με 6x2LnR και 375 kW (510 hp) καθώς και 390 kW (530 hp).

1 Έξι προσαρμοσμένες στη χρήση εκδόσεις καμπίνων

2 Κινητήρες Euro VI σε 14 βαθμίδες ισχύος

3 Εκδόσεις συστημάτων μετάδοσης κίνησης για 
εξοικονόμηση καυσίμου

4 Μεγάλη αυτονομία χάρη στη μεγάλη γκάμα μεγεθών 
δοχείων καυσίμου

5 Χαμηλό ύψος πλαισίου και σύνδεσης επικαθήμενου
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Το Antos – Εκδόσεις καμπίνων

Εκδόσεις καμπίνων του Antos. Με έξι εκδόσεις, το Antos 
προσφέρει για κάθε χρήση στις διανομές μία καμπίνα, η 
οποία επιτρέπει την αποδοτική εργασία και τον εύκολο χειρι-
σμό. Για χρήσεις που απαιτούν όλο το μήκος της υπερκατα-
σκευής, πρώτη επιλογή αποτελεί η καμπίνα S ClassicSpace. 
Η καμπίνα Μ ClassicSpace ενδείκνυται, για παράδειγμα, για 
ημερήσιες χρήσεις ενώ η καμπίνα Μ CompactSpace με επί-
πεδη οροφή για μεταφορές αυτοκινήτων. Όλες οι καμπίνες 
διαθέτουν καλή οπτική και υψηλό ωφέλιμο φορτίο ως πλεονε-
κτήματα.

Καμπίνα S ClassicSpace

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτερικό πλάτος όλων των καμπίνων: 2300 mm 
 
Εξωτερικό μήκος 
Καμπίνα S ClassicSpace: 1700 mm 
Καμπίνα M ClassicSpace  
και CompactSpace: 2000 mm 
 
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα 
Καμπίνα S ClassicSpace: 1600 mm 
Καμπίνα M ClassicSpace: 1600 mm 
Καμπίνα M CompactSpace: 1400 mm

Έκδοση με μεσαίο κάθισμα

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

Τούνελ κινητήρα: 320 mm 
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1310 mm
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Καμπίνα Μ ClassicSpace

Έκδοση με κουκέτα

Καμπίνα Μ CompactSpace

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

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

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

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

Έκδοση με κουκέταΈκδοση με μεσαίο κάθισμα
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Το Antos – Εκδόσεις ρεζερβουάρ καυσίμου

Εκδόσεις ρεζερβουάρ καυσίμου του Antos. Δυνατότητες 
ευέλικτων συνδυασμών – με την ίδια διατομή ρεζερβουάρ 
καυσίμου μπορείτε να συνδυάσετε δοχεία διαφορετικής χωρη-
τικότητας 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.

Αρθρωτής δομής ρεζερβουάρ καυσίμου. Για μεγαλύτερη χρηστικότητα, το Antos 
μπορεί να εξοπλιστεί με ρεζερβουάρ καυσίμου διαφορετικού ύψους και πλάτους.

700 mm

565 mm

650 mm

735 mm

Παράδειγμα έκδοσης ρεζερβουάρ για όχημα με ανοικτή καρότσα Antos Παράδειγμα έκδοσης ρεζερβουάρ για τράκτορα Antos

4 Διαθέσιμος χώρος για π.χ.  
προσαρτήματα

5 Ρεζερβουάρ στενό/χαμηλό 390 l

1 AdBlue® 60 l 4 Δοχείο στενό/ψηλό 390 l

2 Σύστημα εκ των υστέρων  
επεξεργασίας καυσαερίων

5 Χώρος π.χ. για ρεζερβουάρ 
υδραυλικού λαδιού

3 Χώρος π.χ. για δεύτερο  
ρεζερβουάρ

1 AdBlue® 60 l

2 Σύστημα εκ των υστέρων  
επεξεργασίας καυσαερίων

3 Μπαταρία
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Το Antos – Επιδόσεις κινητήρων

Οι κινητήρες Euro VI του Antos: πρωτοποριακή  
τεχνολογία, ισχύς έως 460 kW (625 hp) και μέγιστη 
ροπή στρέψης 3000 Nm.

OM 936
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Οχήματα με καρότσα Antos – Επισκόπηση Τύπων
Βάρος σε τόνους 18 18 (Volumer)1) 20 252) 25 (Volumer)1) 26 26 33
Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x2 6x2 ENA 6x2 ENA 6x4 6x2 DNA 6x4
Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση 
Εκδόσεις κινητήρων

OM 936
175 kW (238 hp) • • • • – • • –
200 kW (272 hp) x x x x • x x –
220 kW (299 hp) x x x x x x x –
235 kW (320 hp) x x x x x x x –
260 kW (354 hp) x x x x x x x –
OM 470
240 kW (326 hp) x x x x x x x •
265 kW (360 hp) x x x x x x x x
290 kW (394 hp) x x x x x x x x
315 kW (428 hp) x x x x x x x x
335 kW (455 hp) x x x x x x x x
OM 471
310 kW (421 hp) x x x x x x x x
330 kW (449 hp) x x x x x x x x
350 kW (476 hp) x x x x x x x x
375 kW (510 hp) x – x x x x x x
390 kW (530 hp) x – x x x x x x
OM 473
380 kW (517 hp) x – x x – x x x
425 kW (578 hp) x – x x – x x x
460 kW (625 hp) x – x x – x x x

Μεταξόνιο
3700 mm x3) – x – – x – x
4000 mm x3) – x x3) x x x x
4300 mm x3) – x x3) x x x x
4600 mm x3) – x x3) x x x x
4900 mm x3) x x x3) x x x x
5200 mm x3) – x x3) x x x x
5500 mm x3) x5) x x3) x x x x
5800 mm x3) x5) x x3) x x x x
6100 mm x3) – x x3) – – x –
6400 mm x3) – x – – – – –
6700 mm x3) x x – – – – –

Εκδόσεις καμπίνων
Καμπίνα S ClassicSpace, τούνελ 170 mm x4) x x x4) x x x x
Καμπίνα S ClassicSpace, τούνελ 320 mm6) • • • • • • • •
Καμπίνα M ClassicSpace, τούνελ 170 mm x4) x x x4) x x x x
Καμπίνα M ClassicSpace, τούνελ 320 mm x x x x x x x x
Καμπίνα M CompactSpace, τούνελ 170 mm x4) x x x4) x x x x
Καμπίνα M CompactSpace, τούνελ 320 mm x x x x x x x x
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Τράκτορες Antos – Επισκόπηση Τύπων
Βάρος σε τόνους 18/204) 18 (Volumer)1) 24 25 25 26 26 33
Κίνηση τροχών 4x2 4x2 6x2/2 6x2 ENA 6x2/27) 9) 6x4 6x2 DNA 6x4
Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση 
Εκδόσεις κινητήρων

OM 936
175 kW (238 hp) • • • • • • • –
200 kW (272 hp) x x x x x x x –
220 kW (299 hp) x x x x x x x –
235 kW (320 hp) x x x x x x x –
260 kW (354 hp) x x x x x x x –
OM 470
240 kW (326 hp) x x x x x x x •
265 kW (360 hp) x x x x x x x x
290 kW (394 hp) x x x x x x x x
315 kW (428 hp) x x x x x x x x
335 kW (455 hp) x x x x x x x x
OM 471
310 kW (421 hp) x x x x x x x x
330 kW (449 hp) x x x x x x x x
350 kW (476 hp) x x x x x x x x
375 kW (510 hp) x – x x x x x x
390 kW (530 hp) x – x x x x x x
OM 473
380 kW (517 hp) x – x x x x x x
425 kW (578 hp) x – x x x x x x
460 kW (625 hp) x – x x x x x x

Μεταξόνιο
2650 mm – – – – x7) – – –
2990 mm – – x7) – – – – –
3250 mm – – – x – x x x
3400 mm – – – x – x x x
3550 mm x7) – – x – x x x
3700 mm x7) 8) x – – – – – –
3850 mm x7) – – – – – – –
4000 mm x7) – – – – x – x

Εκδόσεις καμπίνων 
Καμπίνα S ClassicSpace, τούνελ 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
Καμπίνα S ClassicSpace, τούνελ 320 mm6) • • • • • • • •
Καμπίνα M ClassicSpace, τούνελ 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
Καμπίνα M ClassicSpace, τούνελ 320 mm x x x x x x x x
Καμπίνα M CompactSpace, τούνελ 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
Καμπίνα M CompactSpace, τούνελ 320 mm x – x x x x x x

•  βασικός εξοπλισμός   x διατίθεται προαιρετικά   – δεν διατίθεται   1) Επίσης αερανάρτηση στον μπροστινό άξονα.   2) Επίσης ως 6x2/4 με μεταξόνια 3550–4150 mm.   3) Επίσης ως Antos Loader από 175 kW (238 hp) έως  
315 kW (428 hp).   4) Όχι για Antos Loader.   5) Και ως LnRA (φορτηγό μεταφοράς οχημάτων) από 240 kW (326 hp) έως 350 kW (476 hp). Μεγαλύτερο ύψος σύνδεσης επικαθήμενου σε οχήματα από 310 kW (421 hp) έως 350 kW (476 hp) (OM 471).

6) Βασικός εξοπλισμός με OM 936 και OM 470, από κινητήρα OM 471 η καμπίνα S ClassicSpace Tunnel 170 mm αποτελεί βασικό εξοπλισμό.   7) Επίσης ως Antos Loader από 235 kW (320 hp) έως 315 kW (428 hp).   8) Μέχρι 350 kW (476 hp).
9) Επίσης ως 6x2/4 (όχι ως Antos Loader). 





Αποδοτικότητα στις διανομές

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.

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.

Ολοκληρωμένη αποδοτικότητα στις μεταφορές. Η λει-
τουργία ενός φορτηγού μπορεί να γίνει πιο οικονομική. Έτσι, 
η Mercedes-Benz συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των 
τεράστιων 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 πρωτοπορι-
ακή τεχνολογία οχημάτων και απόλυτα προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες υπηρεσίες. Στις επόμενες σελίδες σας παρουσιάζουμε 
αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μειώνουμε τα έξοδα 
που συνδέονται με το όχημα. Παράλληλα, 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.

49
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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 του κλάδου διανομών. Και επειδή η καλύτερη επένδυση είναι η σωστή επένδυση.    

Οχήματα διανομών. Μια επιτυχημένη επένδυση πρέπει να 
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις σας. Όπως το Atego στις ελαφρές 
διανομές και το Antos στις βαριές διανομές. Με πρωτοπορι-
ακή τεχνολογία οχημάτων και πολυάριθμες δυνατότητες τοπο-
θέτησης υπερκατασκευής, και τα δύο προσφέρουν τις ιδανικές 
προϋποθέσεις για ιδιαίτερα οικονομικές μετακινήσεις. Αρχικά, 
με τους οικονομικούς κινητήρες Euro VI, που στο Atego δια-
τίθενται με ισχύ από 115 kW (156 hp) έως 220 kW (299 hp) 
και στο Antos από 175 kW (238 hp) έως 460 kW (625 hp). 
Επιπλέον, χάρη στις ειδικά προσαρμοσμένες διαμορφώσεις 
συστήματος μετάδοσης κίνησης και την εξελιγμένη αεροδυ-
ναμική. Με το Antos Loader και το Antos Volumer, για χρήσεις 
με έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο ή τον όγκο. Περισσότερες 
σχετικές πληροφορίες στις σελίδες 38–41.
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Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για τις ελαφρές 
και βαριές διανομές

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

 – Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο 
Antos Loader και Antos Volumer

 – 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»

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 δραστηρι-
ότητες για τους οδηγούς.

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 ιδιαίτε-
ρες 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 συνερ-
γατών, η CTT ικανοποιεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών, 
π.χ. με περίπλοκες μετασκευές αξόνων, τροποποιήσεις του 
σασί για ειδικές υπερκατασκευές ή αλλαγή της θέσης εξαρτη-
μάτων. Με λίγα λόγια, η Mercedes-Benz Custom Tailored 
Trucks σας προσφέρει ακριβώς τη λύση που χρειάζεστε. Έτσι 
μπορείτε να κινείστε απολύτως οικονομικά.
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Οι συμβουλές μας για χαμηλή κατανάλωση:  
1. Τεχνολογία, 2. Υπηρεσίες και 3. Τρόπος οδήγησης. 
Με το Antos 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.

Κινητήρες μειωμένης κατανάλωσης. Για ιδιαίτερα αποδοτικές 
μετακινήσεις στις διανομές, οι 4κύλινδροι και 6κύλινδροι εν 
σειρά κινητήρες του Atego καταναλώνουν έως και 5 %1) λιγότερο 
καύσιμο σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Στο Antos, 
το σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης Common-Rail X-Pulse2) 
φροντίζει επίσης για ιδιαίτερα αποδοτικές μετακινήσεις. Στη 
χαμηλότερη κατανάλωση συμβάλλει και το σύστημα ψεκασμού 
AdBlue® χωρίς πεπιεσμένο αέρα και το σύστημα επανακυκλο-
φορίας καυσαερίων με ψύξη. Αυτό σημαίνει: οι ιδανικές προϋ-
ποθέσεις για ιδιαίτερα οικονομικές μετακινήσεις στις διανομές. 
Επιπλέον, η χαμηλότερη κατανάλωση συνεπάγεται λιγότερες 
εκπομπές CO2, καθώς και μειωμένες εκπομπές σωματιδίων 
και οξειδίων αζώτου.

High Performance Engine Brake3) 4). Για ακόμα περισσότερη 
ασφάλεια διατίθεται το σύστημα συνεχούς πέδησης τριών 
βαθμίδων, χωρίς τριβές, με ισχύ πέδησης έως 475 kW5).

Τεχνολογία καυσαερίων Euro VI του Antos. 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 σχέσεων 
μετάδοσης πίσω άξονα και κιβωτίων ταχυτήτων ανάλογα με  
τη χρήση. Επιπλέον, οι σύντομοι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων και 
τα προγράμματα οδήγησης «economy» ή «fleet»6) υποστηρίζουν 
την οικονομική οδήγηση. Παράλληλα, δευτερεύοντες κατανα-
λωτές χαμηλής κατανάλωσης, όπως το σύστημα ελέγχου πεπι-
εσμένου αέρα που ρυθμίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και 
η αντλία υδραυλικού τιμονιού, επίσης συμβάλλουν στη μειω-
μένη κατανάλωση.

Χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση και αντίσταση κύλισης. 
Για να επιτευχθεί μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση, η σχεδίαση 

του Atego και του Antos βελτιστοποιήθηκε πλήρως. Από τον 
προφυλακτήρα και το γωνιακό πλαίσιο κάλυψης μέχρι την 
οροφή – όλα συμβάλλουν σε χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση 
και συνεπώς σε χαμηλή κατανάλωση. Στη μείωση της κατανά-
λωσης συμβάλλουν επιπλέον τα αεροδυναμικά προσαρτήματα3). 
Εκτός από το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών3) τα υπερ-
μονά ελαστικά7) για τον άξονα μετάδοσης κίνησης μειώνουν την 
αντίσταση κύλισης και συνεπώς την κατανάλωση.

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 κινητήρες σε 
πέντε διαφορετικές βαθμίδες ισχύος. Εκτός από το εξελιγμένο 

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

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών3) 6). 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.

σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης Common-Rail X-Pulse με 
πίεση ψεκασμού έως 2700 bar, τον ασύμμετρο στροβιλοσυ-
μπιεστή και το βελτιστοποιημένο σύστημα επανακυκλοφορίας 
καυσαερίων, στην εξοικονόμηση καυσίμου συμβάλλει η νέα 
γεωμετρία εμβόλου και η βελτιωμένη ψύξη. Επιπλέον, η αισθητά 
αυξημένη μέγιστη ροπή στρέψης επιτρέπει τη χρήση μακρύτε-
ρης σχέσης μετάδοσης πίσω άξονα, η οποία συνεισφέρει επίσης, 
μαζί με το Predictive Powertrain Control6), στη χαμηλή κατα-
νάλωση καυσίμου. Σε συνδυασμό με το βελτιωμένο σύστημα 
κίνησης και τους δευτερεύοντες καταναλωτές, μπορούν να 
εξοικονομούν έως 3 % περισσότερο καύσιμο σύγκριση με τον 
προκάτοχό τους.

1)  Στην κυκλοφορία στην πόλη η εξοικονόμηση καυσίμου είναι ελαφρώς μικρότερη 
απ’ ό,τι στην υπεραστική κυκλοφορία ή την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο.

2) Στον κινητήρα OM 936, το X-Pulse δεν διατίθεται.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός.
4) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder.
5) Ανάλογα με την έκδοση κινητήρα.
6) Μόνο στο Antos.
7) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο στα μοντέλα Antos 4x2.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Χαμηλή κατανάλωση χάρη σε: οικονομικούς, 
αποδοτικούς κινητήρες, σύντομους χρόνους 
αλλαγής ταχυτήτων και προγράμματα οδήγησης 
μείωσης της κατανάλωσης «economy» και 
«fleet»6)

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

 – Δευτερεύοντες καταναλωτές μειωμένης  
κατανάλωσης

 – Εξελιγμένη αεροδυναμική
 – Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών3)
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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 αυτοκινητόδρομους 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 αλλαγής 
ταχυτήτων, εξοικονόμηση καυσίμου έως και 5 %. Με τη βοήθεια 
του συστήματος εντοπισμού θέσης με δορυφόρους και των 
τρισδιάστατων οδικών χαρτών, το Predictive Powertrain Control 
(PPC) αναγνωρίζει την πορεία του δρόμου, καθώς και τις ανη-
φόρες και κατηφόρες στη συνέχεια της διαδρομής. Βάσει των 
δεδομένων, βελτιώνονται τα χρονικά σημεία αλλαγής ταχύτη-
τας, οι αυξομειώσεις ταχύτητας και η ταχύτητα του Tempomat. 
Η κινητική ενέργεια του οχήματος αξιοποιείται στο μέγιστο, 
με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η περιττή επιτάχυνση, αλλαγή 
σχέσεων ή επιβράδυνση. Το PPC γνωρίζει περίπου 295000 χλμ. 
(95 %) των αυτοκινητόδρομων στην Ευρώπη και μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί 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 καθο-
ριστεί μέσω του Tempomat αρκεί για το ρολάρισμα. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί 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 ενέργεια 
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 οχήματος 
στα πλαίσια της ανώτατης υστέρησης. Επιπλέον, το Predictive Powertrain Control  
εξασφαλίζει βέλτιστη σειρά αλλαγής ταχυτήτων, π.χ. λιγότερες διαδικασίες αλλαγής 
και μεγαλύτερες αυξομειώσεις ταχύτητας. 

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  
δυνατότητα ρύθμισης της ανώτατης και  
της κατώτατης υστέρησης ανάλογα με την  
κυκλοφορία

 – Διαθέσιμο στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη 
σε αυτοκινητόδρομους και δρόμους με  
κάλυψη PPC

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Μόνο στο Antos.
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Ενισχυμένη αποδοτικότητα. Η διαχείριση μεταφορών FleetBoard φροντίζει για αποτελεσματική επικοινωνία με τον οδηγό – με την άμεση μεταφορά όλων των στοιχείων 
της παραγγελίας και του δρομολογίου στο DispoPilot.mobile αποτρέπονται περιττά δρομολόγια και παρεξηγήσεις. Άλλα πλεονεκτήματα: με την ενσωματωμένη συσκευή 
σάρωσης γραμμωτών κωδίκων ο οδηγός μπορεί να πραγματοποιεί σύγκριση φορτίων κατά την παράδοση των εμπορευμάτων. Επιπλέον, στην οθόνη του DispoPilot.mobile 
μπορεί να καταγράφει την ψηφιακή υπογραφή του πελάτη και να τη μεταφέρει άμεσα στο τμήμα προγραμματισμού.

FleetBoard: περισσότερη αποδοτικότητα χάρη στη 
μεγαλύτερη διαφάνεια.
Το FleetBoard προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις τηλεματικής για επιχειρήσεις μεταφορών και αποστολών. 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 υπο-
στήριξη 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 αποδοτικότη-
τα των μεταφορικών διαδικασιών, η διαχείριση μεταφορικών 
εργασιών FleetBoard μπορεί να ενσωματωθεί ευέλικτα στο σύ-
στημα προγραμματισμού, ελέγχου αποθεμάτων και ERP της 
εταιρείας. Συγχρόνως, το DispoPilot.guide ή το DispoPilot.mobile 
υποστηρίζει την αποτελεσματική επικοινωνία, τη διαφάνεια  
των διαδικασιών και την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
οδηγού και κεντρικών.
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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 διαλειμ-
μάτων. 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, ενημερώ-
νεστε για την απρόσκοπτη ή μη διεκπεραίωση των δρομολογίων 
όπου και αν βρίσκεστε – σε περίπτωση ανάγκης και στη διάρ-
κεια 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 υπηρεσιών 
ανάλυσης χρήσης και διαχείρισης χρόνου FleetBoard. Έτσι, οι 
οδηγοί έχουν μια γενική εικόνα για τον τρόπο οδήγησής τους, 
καθώς και για τους χρόνους οδήγησης και διαλειμμάτων τους. 
Για ψυχαγωγία στα διαλείμματα και μετά τη βάρδια, υπάρχουν 
οι λειτουργίες Fitness Coach και Messenger.

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.

1) Διατίθεται προαιρετικά.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Διατίθεται δωρεάν στο App Store και στο Google Play™ Store.
4) Διατίθεται δωρεάν στο Google Play™ Store.

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

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.
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Ανάλυση χρήσης FleetBoard1). Η ανάλυση χρήσης FleetBoard 
διευκολύνει έναν τρόπο οδήγησης που μειώνει την κατανάλωση 
και τη φθορά. Το σύστημα τηλεματικής καταγράφει τεχνικά 
δεδομένα του φορτηγού και τα αξιολογεί. Επιπλέον, δείχνει πόσο 
εντατικά χρησιμοποιείται το σύστημα Predictive Powertrain 
Control2). Με βάση αυτά τα δεδομένα, «βαθμολογεί» την οδική 
συμπεριφορά του οδηγού. Έτσι, αξιολογείται αντικειμενικά ο 
τρόπος οδήγησης και καθίσταται δυνατή η εκπαίδευση κάθε 
οδηγού ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Επιπλέον, η 
ανάλυση χρήσης FleetBoard και το FleetBoard EcoSupport3) φρο-
ντίζουν έτσι ώστε ο οδηγός να εφαρμόζει συνεχώς τις γνώσεις 
που απέκτησε στα πλαίσια της εκπαίδευσης Mercedes-Benz 
EcoTraining. Τελικά, όλα αυτά προσφέρουν μακροπρόθεσμα 
εξοικονομήσεις καυσίμου της τάξεως του 15 %.

FleetBoard EcoSupport3). Το σύστημα υποστηρίζει τον οδηγό 
στην οδήγηση με τρόπο που μειώνει την κατανάλωση. Στη διάρ-
κεια της διαδρομής, εμφανίζει χρήσιμες συμβουλές που επιτρέ-
πουν 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 καλύτερα 
τις τεχνικές δυνατότητες του φορτηγού τους. Ως αποτέλεσμα, 
μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση καυσίμου που φτάνει μέχρι 
και το 10 %.

Ασφάλιση φορτηγού Mercedes-Benz FleetBoard1). Μειώστε 
τα ασφάλιστρά σας βελτιώνοντας τον τρόπο οδήγησης και  
το βαθμό χρήσης του οχήματος. Η αξιολόγηση βασίζεται στα 
δεδομένα της ανάλυσης χρήσης FleetBoard1).
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FleetBoard Drivers’ League. Ένας διαγωνισμός στον οποίο 
κάθε οδηγός μπορεί να αποδείξει τις ικανότητές του. Έτσι, η 
εξοικονόμηση καυσίμου γίνεται διασκεδαστική και ανταμείβεται 
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  
διεύθυνση www.driversleague.com

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 οικονο-
μικότερα πρατήρια καυσίμων της Γερμανίας (τιμές σε πραγματι-
κό χρόνο). Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε εύκολα το πραγματικό 
με το κανονικό κόστος καυσίμων με βάση διάφορα κριτήρια. 

Σε συνδυασμό με τη λειτουργία καταγραφής διαδρομών του 
FleetBoard γίνεται δυνατός ο έλεγχος έγκυρων ανεφοδιασμών.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – FleetBoard1) – 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 Antos.
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 συνολικό 
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 Περισσότερες σχετικές 
πληροφορίες στη σελίδα 68/69
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Αυξημένη οικονομία. Ήδη από το στάδιο σχεδίασης του Atego 
και του Antos, προσέξαμε ώστε το κόστος να είναι ιδιαίτερα 
χαμηλό – τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και κατά τη συντή-
ρηση και επισκευή. Πρόσθετες εξοικονομήσεις προσφέρουν 
π.χ. τα συμβόλαια συντήρησης CharterWay.

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  
διεκπεραίωση από την υπηρεσία Service24h. Ασφαλώς, με 
την MercedesServiceCard έχετε επίσης τη δυνατότητα, να 
εξοφλείτε άνετα και με ασφάλεια, χωρίς μετρητά, τιμολόγια 
για εργασίες επισκευής, ανταλλακτικά και υπηρεσίες στα  
συνεργεία της Mercedes-Benz – σε όλη την Ευρώπη.

1) Διατίθεται προαιρετικά.

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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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.

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.
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Συμβόλαιο Buy-Back TruckStore. Για να γνωρίζετε με βεβαι-
ότητα το ποσό που θα λάβετε κατά την επιστροφή του οχή-
ματος, 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 προσφέρει 
μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τον προγραμματισμό των κεφα-
λαίων 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 σύστη-
μα 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 
διαδρομή σας.

Επωφεληθείτε από μια εντυπωσιακή γκάμα προσφορών και
επαγγελματικών συμβουλών.

1) Διατίθεται προαιρετικά.
2) Δεν διατίθεται στην Ελλάδα.

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
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Εξοπλισμός ασφαλείας. Πολλά συστήματα ασφάλειας και 
υποβοήθησης της Mercedes-Benz συμβάλλουν στη μείωση των 
κινδύνων και υποστηρίζουν τον οδηγό. Για κορυφαία ασφά-
λεια φροντίζουν, εκτός από το ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης 
με ABS, ASR, υποβοήθηση πέδησης και ασφάλεια κατά της 
κύλισης, η υποβοήθηση ελέγχου ευστάθειας, το σύστημα υπο-
βοήθησης διατήρησης λωρίδας, η υποβοήθηση εφίστασης 
προσοχής1) 2) και ο φωτισμός πορείας ημέρας. Επιπλέον, τον 
οδηγό υποστηρίζουν συστήματα όπως ο αισθητήρας βροχής 
και φωτός3), ο καθρέπτης συνοδηγού με λειτουργία ελιγμών1) 3), 
η υποβοήθηση διατήρησης απόστασης1) 3), η υποβοήθηση 
ελέγχου κλίσεων1) 3), το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών1) 3) 
και το μηχανόφρενο με ισχύ έως 350 kW4).

Δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder. Το δευτερεύον υδρο-
δυναμικό Retarder1) 3) 5) 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.

Προβολείς Bi-Xenon1) 3). Τα φώτα διασταύρωσης και ειδικά 
τα φώτα μεγάλης σκάλας επωφελούνται από την ιδιαίτερα  
μεγάλη ακτίνα φωτισμού των λαμπτήρων Bi-Xenon, που συγχρό-
νως καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τους κανονικούς 
λαμπτήρες.

Active Brake Assist. Η προβλεπόμενη από το νόμο υποβοή-
θηση πέδησης έκτακτης ανάγκης Active Brake Assist μπορεί, 
εντός των ορίων του συστήματος, να αναγνωρίζει κινούμενα 
εμπόδια μπροστά από το όχημα, έχει τη δυνατότητα να προει-
δοποιεί τον οδηγό για αυτά και ενδεχομένως να μετριάζει ένα 
πιθανό ατύχημα καθώς και τις συνέπειες αυτού ακινητοποιώντας 
πλήρως το όχημα.

Πέταλο με αισθητήρες. Το πέταλο με αισθητήρες1) 3) ενημε-
ρώνει τον οδηγό, με μια ένδειξη στο όργανο πολλαπλών ενδεί-
ξεων, εάν το πέταλο είναι ανοιχτό ή κλειστό. Έτσι, αυξάνεται  
η ασφάλεια και μειώνονται τα έξοδα επισκευής.

Active Brake Assist 41) 3) 11) 12). Η τέταρτη γενιά του συστήματος υποστηρίζει τον 
οδηγό9) 10), 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.

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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Υποβοήθηση διατήρησης απόστασης1) 3). Το σύστημα ασφαλείας με λειτουργία Stop-and-go υποστηρίζει τον οδηγό σε κρίσιμες καταστάσεις και μειώνει τον κίνδυνο 
ατυχημάτων πρόσκρουσης. Όταν το όχημα πλησιάζει ένα προπορευόμενο όχημα, το σύστημα μειώνει την ταχύτητα κίνησης και διατηρεί την προεπιλεγμένη απόσταση.

Υποβοήθηση εφίστασης προσοχής1) 2). Το σύστημα αναγνωρίζει την κούραση και 
προτρέπει τον οδηγό να κάνει διάλειμμα8).

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

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

 – Δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder1) 3) 5) με 
ροπή πέδησης έως 3500 Nm

 – Υποβοήθηση ελέγχου ευστάθειας
 – Active Brake Assist 41) 3) 11) 12)

 – Υποβοήθηση διατήρησης απόστασης1) 3) με  
λειτουργία Stop-and-go

 – Υποβοήθηση αλλαγής κατεύθυνσης1) 3) 6) 7) 8)

 – Υποβοήθηση εφίστασης προσοχής1) 2)

 – Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας
 – Υποβοήθηση ελέγχου κλίσεων1) 3)

 – Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών1) 3)

 – Προβολείς Bi-Xenon1) 3), προβολείς ομίχλης3), φω-
τισμός πορείας ημέρας LED3) και πίσω φώτα LED3)

 – Φωτισμός Follow-me-Home
 – Αισθητήρας βροχής και φωτός3)

 – Πέταλο με αισθητήρες1) 3)

 – Safety Packs1) 3)

1) Μόνο στο Antos.  

2) Μόνο σε συνδυασμό με την υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας.
3) Προαιρετικός εξοπλισμός. 
4) Βασικός εξοπλισμός από 9,5 t. 
5) Διατίθεται σε συνδυασμό με το High Performance Engine Brake. 
6) Διατίθεται μόνο για 4x2 LS και 6x2 L.
7) Σε συνδυασμό με μέγεθος ρεζερβουάρ 650 mm x 700 mm.
8) Σε συνδυασμό με φτερό τριών τμημάτων.
9) Εντός των ορίων του συστήματος.
10) Υπό βέλτιστες συνθήκες.
11) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο με την υποβοήθηση διατήρησης απόστασης.
12) Προβλεπόμενη διάθεση από τον 12/2016.

Υποβοήθηση αλλαγής κατεύθυνσης1) 3) 6) 7) 8). Μπορεί να 
υποστηρίζει τον οδηγό κατά την αλλαγή κατεύθυνσης ή λωρί-
δας κυκλοφορίας, καθώς αναγνωρίζει κινούμενα και στάσιμα 
αντικείμενα στη ζώνη προειδοποίησης δεξιά ή στην καμπύλη 
στροφής9) 10) και τον προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά εάν 
υπάρχει κίνδυνος.

Safety Packs. Αυτά τα πακέτα1) 3) υποστηρίζουν τον οδηγό και 
αυξάνουν την άνεση αλλά και την ασφάλεια. 
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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 φορτηγό σας όσο το δυνατόν 
συντομότερα στο δρόμο.

Συντήρηση. Με τη βοήθεια των πληροφοριών που προβάλλο-
νται στο κόκπιτ, ενημερώνεστε έγκαιρα για το χρόνο διεξαγω-
γής 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 κινη-
τήρα, για τη φθορά των φερμουίτ φρένων καθώς και για την 
κατάσταση του λαδιού κινητήρα και των υγρών όλων των συγκρο-
τημάτων. Έτσι, μπορείτε να προγραμματίζετε προνοητικά τη συ-
ντήρηση του οχήματος, συνδυάζοντάς την, για παράδειγμα, με 

νομικά προκαθορισμένους ελέγχους. Έτσι, προλαμβάνονται οι 
πρόσθετοι χρόνοι ακινητοποίησης.

Εκτεταμένο ωράριο λειτουργίας. Από τα περίπου 1800 σημεία 
service της Mercedes-Benz σε όλη την Ευρώπη, κάποια λει-
τουργούν 22 ώρες το 24ωρο. Έτσι μπορείτε να προγραμματί-
ζετε ευέλικτα τις εργασίες συντήρησης. Επιπλέον: ακόμα και 
μεγαλύτερες επισκευές μπορούν να γίνονται σε μία εργάσιμη 
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 καλείτε τον δωρεάν1) αριθμό κλήσης 00800 5 777 7777. 
Εξειδικευμένοι εργαζόμενοι σας εξυπηρετούν στη γλώσσα 
σας και οργανώνουν τη γρήγορη παροχή οδικής βοήθειας μέσω 
του κοντινότερου συνεργείου φορτηγών Mercedes-Benz. Σε 
περίπτωση οδικής βλάβης, έρχονται στο σημείο που βρίσκεται 
το όχημα άρτια εξοπλισμένοι τεχνικοί με ένα κινητό συνεργείο 
και προσφέρουν επιτόπου βοήθεια και, τέσσερις στις πέντε φο-
ρές, 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

 – 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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Χρωμιωμένα περιβλήματα καθρεπτών. Το σετ δύο τμημάτων 
για την πλευρά οδηγού και συνοδηγού αναδεικνύει ακόμα  
περισσότερο την εξωτερική εμφάνιση του οχήματος.

Βάση φόρτισης κινητού τηλεφώνου γενικής χρήσης. Η βάση 
φόρτισης κινητού τηλεφώνου γενικής χρήσης σας επιτρέπει 
να χειρίζεστε άνετα το κινητό σας από τα πλήκτρα του τιμονιού 
πολλαπλών λειτουργιών. Επιπλέον, προσφέρει μια ασφαλή 
θέση για το κινητό στη διάρκεια της διαδρομής, φορτίζει την 
μπαταρία και επιτρέπει τη σύνδεση στην εξωτερική κεραία.

Για υψηλές απαιτήσεις – τα γνήσια αξεσουάρ.
Με το Atego και το Antos είστε απόλυτα προετοιμασμένοι για τη χρήση στις διανομές. Για να μπορούν και τα δύο να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας από το τέλειο όχημα διανομών, υπάρχει η πλούσια γκάμα γνήσιων αξεσουάρ  
Mercedes-Benz - για ακόμα πιο εξατομικευμένη διαμόρφωση.

Εντυπωσιακή σχεδίαση. Το πλαίσιο για το λογότυπο Mercedes-Benz κάτω από το 
παρμπρίζ υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φορτηγού – μια άλλη εντυπωσιακή 
λεπτομέρεια είναι το έμβλημα Mercedes-Benz στο μαρσπιέ, που κάνει την επιβίβαση 
ακόμα πιο απολαυστική.

Τα πάντα υπό έλεγχο. Το σύστημα κάμερας οπισθοπορείας ενεργοποιείται αυτό-
ματα κατά την επιλογή της ταχύτητας οπισθοπορείας, προβάλλει την περιοχή ακριβώς 
πίσω από το όχημα και προσφέρει ασφάλεια και προστασία από ατυχήματα κατά 
τους ελιγμούς.
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Προστασία και άνεση. Τα προστατευτικά καλύμματα προστατεύουν τα καθίσματα 
από τη φθορά, τις ζημιές και τις ακαθαρσίες. Επιπλέον, είναι ευχάριστα στην  
αίσθηση, τοποθετούνται εύκολα και δεν γλιστράνε.

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.

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

1) Μόνο στο Antos.

Μία ξεχωριστή λεπτομέρεια. Τα βράγχια1) από πολύ γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα για τις πλευρικές επενδύσεις αποπνέουν ισχύ και δυναμική – και υπογραμμίζουν τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα του Antos.

Καλύμματα παξιμαδιών τροχού. Επειδή και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει: 
το κάλυμμα παξιμαδιών τροχού από ανοξείδωτο χάλυβα προστατεύει τη ζάντα και 
τα παξιμάδια του τροχού από ζημιές και αναδεικνύει την εξωτερική εμφάνιση.



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. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά τη διάρκεια του 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. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και είναι πιθανό να 
μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος. Η εμφάνιση του οχήματος μπορεί να διαφέρει από τις εικόνες. Με την επιφύλαξη αλλαγών. Το έντυπο 
αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τύπους και παροχές , οι οποίες δεν προσφέρονται σε ορισμένες χώρες. Το έντυπο αυτό θα έχει διεθνή χρήση. Οι νομικές, 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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