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RoadStars: 
Η επιβίβαση αξίζει.
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, κάνο-
ντας chat ή κοινοποιώντας αναρτήσεις.

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

powered by 
Mercedes-Benz Trucks
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Η Mercedes-Benz  
στις εθνικές και διεθνείς 
μεταφορές.

Η Mercedes-Benz στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές. Για να διατηρεί κανείς 
το προβάδισμα, χρειάζεται οχήματα που θα χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδόσεις 
τόσο στο δρόμο όσο και στον τομέα της οικονομίας. Ακριβώς γιʼ αυτόν το λόγο, το 
Actros προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέσεις. Επειδή εξασφαλίζει άνεση υψηλού 
επιπέδου. Επειδή με τις πολυάριθμες καινοτόμες τεχνολογίες εξοικονόμησης καυσί-
μου και τις προσαρμοσμένες υπηρεσίες του, κάνει τις μετακινήσεις πιο επικερδείς. 
Επειδή είναι ιδιαίτερα ελαφρύ, ασφαλές και ανώτερο στην οδήγηση. Και επειδή με 
τη γκάμα εξοπλισμών και μοντέλων του, προσφέρει το τέλειο όχημα ουσιαστικά για 
κάθε χρήση στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Εντυπωσιακά είναι τα πλεονεκτήματα του Actros και στις βαριές μεταφορές. Με το 
Actros έως 250 τόνων, προσφέρουμε τράκτορες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για  
τη μεταφορά ιδιαίτερα βαριών και μεγάλων φορτίων και διακρίνονται για τη χρηστική 
σχεδίαση, τη στιβαρότητα και την ευελιξία τους.

Επιβιβαστείτε και γνωρίστε τη Mercedes-Benz στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές.
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Είναι οικονομικό στη λειτουργία και όχι μόνο. Το Actros.

Άνεση. Με συνολικά έντεκα χρηστικές καμπίνες οδηγού, το 
Actros προσφέρει την ιδανική λύση εργασίας, διαμονής και 
ύπνου για κάθε χρήση στην κυκλοφορία μεγάλων αποστάσεων. 
Εκτός από τη φωτεινή, φιλική ατμόσφαιρα και το σαφή διαχω-
ρισμό της θέσης εργασίας και του χώρου διαμονής, φροντίζουν, 
για παράδειγμα, το εσωτερικό ύψος των 2,13 m, η απόλυτη 
ελευθερία κινήσεων, καθώς και οι πολυάριθμοι αποθηκευτικοί 
χώροι και τα αναπαυτικά κρεβάτια για κορυφαία άνεση εργα-
σίας, διαμονής και ύπνου. 

Οικονομία. Στην αυξημένη οικονομία που προσφέρει το Actros 
συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες. Όπως, για παράδειγμα, η 
τεχνολογία εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης, καθώς και η μεγά-
λη γκάμα υπηρεσιών με τις οποίες η οικονομία και η διαθεσι-
μότητα των οχημάτων μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω. Χαμηλό 
κόστος κατανάλωσης εξασφαλίζουν επίσης υπηρεσίες, όπως  
το FleetBoard αλλά και τα προγράμματα εκπαίδευσης οδηγών 
και η MercedesServiceCard. Ένα ακόμα πλεονέκτημα: το 
ελκυστικό συμβόλαιο Buy-Back από το TruckStore. 

Δυναμική οδήγηση. Για ασύγκριτη αίσθηση στο δρόμο, 
εξοπλίσαμε το Actros με πρωτοποριακή οδήγηση πίσω άξονα 
στα μοντέλα 4x2, ακριβές σύστημα διεύθυνσης και φαρδύ, 
άκαμπτο πλαίσιο. Οι κινητήρες άμεσης απόκρισης διατίθενται 
σε συνολικά 18 επίπεδα ισχύος έως 460 kW (625 hp) και  
σε συνδυασμό με το αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων 
Mercedes PowerShift 3 υποστηρίζουν την οικονομική οδηγική 
απόλαυση. 

Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο. Για τις μετα-
φορές μεγάλων ωφέλιμων φορτίων, το Actros Loader είναι  
η σωστή επιλογή. Για χρήσεις με έμφαση στον όγκο, η τέλεια 
λύση είναι το Actros Volumer.

Το Actros έως 33 τόνων
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Άνεση προσανατολισμένη στον οδηγό και τη χρήση.
Πραγματικό μεγαλείο μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια – το Actros δίνει μια εντελώς νέα διάσταση στην ελευθερία κινήσεων, 
την αίσθηση χώρου και την ατμόσφαιρα, εστιάζοντας πάντα στην καθημερινότητα του οδηγού. Εν συντομία: άνεση εργασίας,  
διαμονής και ύπνου, που ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις του οδηγού στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Άνεση. Μοντέρνα θέση εργασίας, αναπαυτική διαμονή και  
ταυτόχρονα χώρος για ξεκούραστο ύπνο – οι καμπίνες του Actros 
ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτές τις απαιτήσεις από κάθε 
άποψη. Η καμπίνα GigaSpace είναι έμπρακτη απόδειξη της νέας 
διάστασης υπεροχής στις εθνικές και διεθνείς μεταφο ρές. Για 
παράδειγμα, χάρη στο εντυπωσιακό εσωτερικό ύψος1) 2,13 μέ-
τρων και την εκπληκτική αναλογία αποθηκευτικών χώρων και 
ελευθερίας κινήσεων. 

Η τέλεια εργονομία και οι χρηστικές λύσεις κάνουν τη θέση 
εργασίας στο Actros να ξεχωρίζει. Ακούγεται ίσως εύκολο 
και, σίγουρα, είναι ευχάριστο να το ζεις, αλλά είναι αποτέλεσμα 
μιας ολόκληρης σειράς στοιχείων που προσαρμόστηκαν εργο-
νομικά και λειτουργικά μεταξύ τους. Τέτοια παραδείγματα είναι 
το cockpit, τα αναπαυτικά καθίσματα και το τιμόνι πολλαπλών 
λειτουργιών. Όλα μπορείτε να τα χειρίζεστε διαισθητικά και είναι 
ιδανικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες εργασίας του κλάδου 
εθνικών και διεθνών μεταφορών. Καθοριστικής σημασίας για 

την ευχάριστη ατμόσφαιρα είναι, εκτός από την αναπαυτική 
σχεδίαση εσωτερικού με τα φιλικά χρώματα, οι καθαρές  
σχεδιαστικές γραμμές και τα υψηλής ποιότητας και άψογα 
επεξεργασμένα υλικά, τα οποία καθαρίζουν πολύ εύκολα,  
και ο σαφής διαχωρισμός θέσης εργασίας και χώρου διαμονής. 

Η μελετημένη φιλοσοφία διαμονής και, ιδιαίτερα, το νέο 
SoloStar Concept εξασφαλίζουν απόλυτη χαλάρωση κατά τις 
στάσεις ανάπαυσης. Παράλληλα τα αναπαυτικά κρεβάτια  
εγγυώνται ξεκούραστο ύπνο. Πολυάριθμες πρακτικές λεπτομέ-
ρειες, καθώς και λύσεις εσωτερικού χώρου2) αυξάνουν την 
αναπαυτική αίσθηση και προσδίνουν μια τελείως προσωπική 
νότα στην άνεση της καμπίνας.

Κλειδί πολλαπλών λειτουργιών2). Προσφέρει όλες τις λειτουργίες ενός συστήματος 
κλειδώματος ανέσεων και επιτρέπει τον έλεγχο της πίεσης ελαστικών και του φωτι-
σμού. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τηλεχειρισμό, π.χ. του ραδιοφώνου 
ή του πρόσθετου συστήματος θέρμανσης.

1) Εσωτερικό ύψος μεταξύ καθισμάτων.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός.
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Άνεση και εργασία –  
δυο πράγματα άρρηκτα συνδεδεμένα.
Άνεση στη θέση εργασίας. Μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για ξέγνοιαστη οδήγηση και μια υπόσχεση από πλευράς 
μας, ότι οι καμπίνες του Actros, με τέλεια εργονομία και εξοπλισμό που είναι απόλυτα προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις των 
εθνικών και διεθνών μεταφορών, θα σας ανταμείβουν σε κάθε διαδρομή.

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

Θέση εργασίας Actros. Η θέση εργασίας με το προσαρμο-
σμένο στον οδηγό cockpit προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες 
εργασίας. Από το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
κινητήρα, το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και το όργανο 

πολλαπλών ενδείξεων με έγχρωμη οθόνη μέχρι τα εργονομικά 
διατεταγμένα χειριστήρια και τις χρηστικές αποθηκευτικές  
δυνατότητες στο στηθαίο – όλα συμβάλλουν στη συγκεντρωμένη 
και ξέγνοιαστη εργασία του οδηγού.
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Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών. Με οκτώ πλήκτρα χειρισμού 
στη δεξιά πλευρά και οκτώ στην αριστερή πλευρά μπορούν να 
ελέγχονται πολλές λειτουργίες. Μπορείτε, για παράδειγμα, να 
απαντάτε σε τηλεφωνικές κλήσεις, να χειρίζεστε τα συστήματα 
υποβοήθησης, αλλά και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του ραδιο-
φώνου.

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 «economy» υποστηρίζει την 
ιδιαίτερα οικονομική οδήγηση, ενώ ο τρόπος λειτουργίας 
«power» έναν πολύ δυναμικό τρόπο οδήγησης. Στο πρόγραμμα 
οδήγησης Fleet είναι μόνιμα ρυθμισμένος ο τρόπος λειτουρ-
γίας «fleet».

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.

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων 12,7 cm με λειτουργία 
βίντεο1). Για κορυφαία άνεση και ακόμα περισσότερη ασφά-
λεια, αυτή η έκδοση οργάνου πολλαπλών ενδείξεων έχει 
προετοιμαστεί για τη χρήση κάμερας οπισθοπορείας2). Έτσι, 
μπορεί να προβάλλεται σε αυτήν η περιοχή πίσω από το 
όχημα. Με πολυάριθμες λειτουργίες και ενδείξεις, η συσκευή 
με οθόνη γραφικών προσφέρει γρήγορο, αναλυτικό έλεγχο 
και απλουστεύει τους ελέγχους πριν την έναρξη της διαδρομής.

Οδηγίες χρήσης φορτηγού. Το σύστημα ραδιοφώνου και πλοήγησης Bluetooth®1) 
προσφέρει, εκτός από πολλές άλλες λειτουργίες, και Ψηφιακές Οδηγίες Χρήσης, με 
τις οποίες ο οδηγός μπορεί να ενημερώνεται λεπτομερώς για το Actros.

Εύχρηστη δομή μενού. Χάρη στην εύχρηστη δομή των μενού, το όργανο πολυλει-
τουργικών ενδείξεων προβάλλει γρήγορα, ευανάγνωστα και χωρίς αντανακλάσεις 
όλες τις σημαντικές πληροφορίες. Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνονται από το τιμόνι 
πολλαπλών λειτουργιών.

Άνεση | Άνεση εργασίας

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Στα αξεσουάρ Mercedes-Benz διατίθεται κάμερα οπισθοπορείας.
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Καθίσματα. Όλα τα καθίσματα προσφέρουν εντυπωσιακή άνε-
ση. 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 ʼύψος.

Αναρτώμενο κάθισμα άνεσης1). Το κάθισμα με αερανάρτηση 
ρυθμίζεται εξατομικευμένα, προσφέροντας τέλεια εργονομία 
και ιδιαίτερη άνεση. Σε αυτήν συμβάλλει επιπλέον η ενσωματω-
μένη θέρμανση καθίσματος. Το κάθισμα άνεσης με ανάρτηση 
διαθέτει πνευματική ρύθμιση ύψους, ρύθμιση κλίσης και βάθους 
μαξιλαριού καθίσματος, καθώς και ενσωματωμένο προσκέ-
φαλο με ενσωματωμένη, ρυθμιζόμενη στο ύψος αυτόματη ζώνη 
ασφαλείας 3 σημείων.

Σύστημα ραδιοφώνου και πλοήγησης Bluetooth®2). Το σύστημα το οποίο είναι 
εξοπλισμένο με έγχρωμη οθόνη 17,4 cm, Bluetooth® και σχεδίαση άνεσης ικανοποιεί 
κάθε επιθυμία όσον αφορά στην υποβοήθηση του οδηγού και την ψυχαγωγία.

Λειτουργία μασάζ για κάθισμα οδηγού2). Η λειτουργία μασάζ προλαμβάνει 
εντάσεις του οδηγού. Έτσι, ο οδηγός διατηρείται σε φόρμα για μεγαλύτερο διάστημα. 

Αναρτώμενο κάθισμα με κλιματισμό2). 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 καθίσματος. 
Το κάθισμα οδηγού με αερανάρτηση και κλιματισμό2) φρο-
ντίζει για ευχάριστο κλίμα και υψηλά επίπεδα άνεσης. Σε αυτά 
συμβάλλουν επίσης τα ενσωματωμένα υποβραχιόνια, αλλά και  
η θέρμανση καθίσματος. Το σύστημα ενεργού αερισμού στην 
πλάτη και την έδρα του καθίσματος μειώνει τη θερμότητα 
και την υγρασία στο κάθισμα με ανάρτηση και κλιματισμό. Οι 
πολυάριθμες δυνατότητες εξατομικευμένης ρύθμισης εξα-
σφαλίζουν βέλτιστη εργονομία.
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Σύστημα αυτόματου κλιματισμού2). Το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την  
ποσότητα και την κατανομή του αέρα, καθώς και τη θερμοκρασία στις συνθήκες 
περιβάλλοντος και προσφέρει περισσότερες λειτουργίες άνεσης.

Σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού. Το σύστημα διακρί-
νεται για την άμεση απόκριση και επιτρέπει αερισμό χωρίς 
ρεύματα αέρα.

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

Πρόσθετο σύστημα θέρμανσης με ζεστό νερό3). Θερμαίνει 
την καμπίνα οδηγού συμπληρωματικά στο σύστημα θέρμανσης 
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε η διανυκτέρευση να  
είναι πιο ευχάριστη. 

Λειτουργία αξιοποίησης υπολειπόμενης θερμότητας. Μετά 
την απενεργοποίηση του κινητήρα, είναι δυνατή η θέρμανση 
της καμπίνας έως και για δύο επιπλέον ώρες με την υπολειπό-
μενη θερμότητα του ψυκτικού υγρού του κινητήρα.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός, βασικός εξοπλισμός για BigSpace και GigaSpace.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Διατίθεται επίσης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της καμπίνας και την  

προθέρμανση του κινητήρα.
4) Ρύθμιση θερμοκρασίας καμπίνας και κινητήρα όχι σε συνδυασμό με τούνελ  

κινητήρα 320 mm.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Εργονομικά διαμορφωμένη θέση εργασίας 
οδηγού με διακόπτη ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης κινητήρα

 – Κλειδί πολλαπλών λειτουργιών2)

 – Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών έξυπνου  
χειρισμού με μεγάλο εύρος ρυθμίσεων

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

 – Όργανο πολλαπλών ενδείξεων με έγχρωμη 
οθόνη TFT 12,7 cm και λειτουργία βίντεο2)

 – Χειρισμός του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 
από το βοηθητικό μοχλό τιμονιού

 – Μεγάλη ποικιλία ρυθμιζόμενων, αναπαυτικών 
καθισμάτων

 – Μεγάλη ποικιλία πολυμέσων συμπερ.  
Trucknavigation2) και ηχοσυστήματος2)

 – Καινοτόμο σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού 
με έλεγχο αέρα

 – Σύστημα αυτόματου κλιματισμού2) και σύστημα 
κλιματισμού στάσης2) για περισσότερη άνεση

 – Πρωτοποριακή λειτουργία αξιοποίησης  
υπολειπόμενης θερμότητας

 – Πρόσθετο σύστημα θέρμανσης με ζεστό νερό2) 
για τον κινητήρα ή/και την καμπίνα οδηγού4)
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Καμπίνα ClassicSpace, πλάτος 2300 mm, τούνελ κινητήρα 170 mm Καμπίνα StreamSpace, πλάτος 2300 mm, επίπεδο δάπεδο Καμπίνα StreamSpace, πλάτος 2500 mm, επίπεδο δάπεδο

Εκδόσεις καμπίνων. Με έντεκα εκδόσεις καμπίνων σε δύο 
πλάτη, πέντε εκδόσεις οροφής (CompactSpace, ClassicSpace, 
StreamSpace, BigSpace και GigaSpace) και τρεις εκδόσεις 
τούνελ κινητήρα (320 mm, 170 mm, επίπεδο δάπεδο) το Actros 
προσφέρει την ιδανική λύση πρακτικά για κάθε απαίτηση 
στους τομείς της χωρητικότητας, του εξοπλισμού και της άνεσης.

Καμπίνα L ClassicSpace, 2,30 m, τούνελ 320 mm. Η 
αναπαυτική καμπίνα πλάτους 2300 mm προσφέρει στον οδηγό 
μια εργονομική, αναπαυτική θέση εργασίας και είναι σχεδια-
σμένη με γνώμονα τις απαιτήσεις στις περιφερειακές εθνικές 
και διεθνείς μεταφορές.

Καμπίνα L ClassicSpace, 2,30 m, τούνελ 170 mm1). Η 
αναπαυτική καμπίνα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες 
πτυχές εργονομίας και ασφάλειας και προσφέρει υψηλά  
επίπεδα άνεσης και ευχάριστη ατμόσφαιρα για τον οδηγό.

Καμπίνα L StreamSpace, 2,30 m, τούνελ 170 mm1). Με  
τη χαμηλή αεροδυναμική της αντίσταση, η καμπίνα συμβάλλει 
στην ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση. Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα 
με πτυχές της σύγχρονης εργονομίας και διαθέτει εσωτερικό 
ύψος2) 1,79 m.

Καμπίνα L StreamSpace, 2,30 m, επίπεδο δάπεδο1).  
Η καμπίνα βελτιώθηκε για μείωση της κατανάλωσης. Χάρη στο 
επίπεδο δάπεδο, διαθέτει εσωτερικό ύψος 1,97 m μεταξύ 

των καθισμάτων και συνεπώς άφθονο χώρο. Η καμπίνα σχεδι-
άστηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες πτυχές εργονομίας και 
ασφάλειας και προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης. Το επίπεδο 
δάπεδο αυξάνει την ελευθερία κινήσεων και διευκολύνει τη 
μετάβαση στην πλευρά του συνοδηγού.

Καμπίνα L StreamSpace, 2,50 m, επίπεδο δάπεδο1).  
Η καμπίνα βελτιώθηκε για μείωση της κατανάλωσης. Χάρη στο 
πλάτος και το εσωτερικό ύψος της που φτάνει τα 1,97 m  
μεταξύ των καθισμάτων προσφέρει πολύ χώρο και ιδιαίτερη 
άνεση. Η καμπίνα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες 
πτυχές εργονομίας και ασφάλειας, το επίπεδο δάπεδο διευ-
κολύνει τη μετάβαση στην πλευρά του συνοδηγού.
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Καμπίνα L BigSpace, 2,50 m, επίπεδο δάπεδο1). Η καμπίνα 
με επίπεδο δάπεδο και εσωτερικό ύψος 1,99 m μεταξύ των 
καθισμάτων προσφέρει πρωτόγνωρη ελευθερία κινήσεων και 
άνετη μετάβαση στην πλευρά του συνοδηγού. Ο μεγάλος 
εσωτερικός και αποθηκευτικός όγκος προσφέρει τόσο στον 
οδηγό όσο και στο συνοδηγό άφθονο χώρο και κάνει πιο 
ευχάριστες τις ώρες ανάπαυσης και ξεκούρασης στην καμπίνα. 
Ο μεγάλος αριθμός θηκών και αποθηκευτικών χώρων εξα-
σφαλίζει απόλυτη τάξη.

Καμπίνα L GigaSpace, 2,50 m, επίπεδο δάπεδο1). Λόγω 
του πλάτους και του μεγάλου εσωτερικού της ύψους 2,13 m2) 
είναι η μεγαλύτερη και πιο αναπαυτική καμπίνα για το Actros, 
διαθέτοντας χώρο για δύο άτομα. Χάρη στον εξαιρετικά μεγάλο 
εσωτερικό και αποθηκευτικό όγκο, ο οδηγός και ο συνοδηγός 
απολαμβάνουν απεριόριστη ελευθερία κινήσεων και πολυάριθ-
μες αποθηκευτικές δυνατότητες. Επιπλέον, με αυτόν τον 
τρόπο, η καμπίνα προσφέρεται για ξεκούραση και είναι πάντα 
τακτοποιημένη.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Πέντε καμπίνες: CompactSpace, ClassicSpace, 
StreamSpace, BigSpace και GigaSpace

 – Δύο πλάτη καμπίνας: 2500 mm και 2300 mm
 – Έντεκα εκδόσεις καμπίνων για χρήση στις 

εθνικές και διεθνείς μεταφορές
 – Επίπεδο δάπεδο στις καμπίνες πλάτους 

2500 mm
 – Δύο διαφορετικά ύψη τούνελ κινητήρα στις 

καμπίνες πλάτους 2300 mm
 – Επίπεδο δάπεδο στις καμπίνες πλάτους 

2300 mm1)

 – Μεγάλο εσωτερικό ύψος2) έως 2,13 m

Καμπίνα BigSpace, πλάτος 2500 mm, επίπεδο δάπεδο Καμπίνα GigaSpace, πλάτος 2500 mm, επίπεδο δάπεδο 1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Εσωτερικό ύψος μεταξύ καθισμάτων.

Άνεση | Σύγκριση καμπίνων
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Σχεδίαση εσωτερικού Style-Line1). Τα πολυάριθμα διακοσμητικά στοιχεία με εμφάνιση μετάλλου ή/και χρωμίου, καθώς και η βελούδινη μοκέτα δίνουν μία μοντέρνα  
πινελιά στην καμπίνα. Στο εσωτερικό εντυπωσιάζουν, για παράδειγμα, οι απλίκες στο τιμόνι και τους βοηθητικούς μοχλούς τιμονιού, το περίγραμμα των αεραγωγών, καθώς 
και οι χειρολαβές των θυρών. Για λαμπερή εξωτερική εμφάνιση φροντίζουν, για παράδειγμα, η ράβδος χρωμίου στο αλεξήλιο και το περίβλημα καθρέπτη.

Πιο όμορφη διαμονή – ακόμα και καθʼ οδόν.
Με την πρώτη ματιά – αλλά και μετά από χιλιάδες χιλιόμετρα: η εσωτερική σχεδίαση του Actros με τη μελετημένη εργονομία 
διαμονής εξασφαλίζει απόλυτη χαλάρωση κατά τις φάσεις ανάπαυσης.

Σχεδίαση εσωτερικού. Το Actros προσφέρει μοναδική άνεση 
διαμονής – κι αυτό επειδή κατά τη σχεδίαση και τη διαμόρ-
φωση των καμπίνων, εστιάσαμε στις ανάγκες του οδηγού: ένας 
χρηστικός, λειτουργικός συνδυασμός απόλυτης ελευθερίας 
κινήσεων και άφθονου αποθηκευτικού χώρου. Επιπλέον, χρώμα-
τα και υλικά επιλεγμένα έτσι ώστε να δημιουργούν ευχάριστη 
ατμόσφαιρα και αίσθηση χώρου και συγχρόνως να διαχωρίζουν 
σαφώς τη θέση εργασίας από το χώρο διαμονής.

Φωτισμός σκαλοπατιών. Στα χαρακτηριστικά άνεσης των 
καμπίνων του Actros με επίπεδο δάπεδο περιλαμβάνεται, για 
παράδειγμα, και ο φωτισμός σκαλοπατιών, για πιο ευχάριστη 
και ασφαλέστερη επιβίβαση.

Πρόσθετη πρίζα1) 12 V/15 A, χώρος ποδιών συνοδηγού.  
Η πρίζα στην αριστερή πλευρά, στο χώρο ποδιών του συνοδηγού, 
επιτρέπει τη λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών 12 V, π.χ. καφε-
τιέρας, τηλεόρασης ή φορητού υπολογιστή.
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Comfort Pack Basic1). Αυτό το πακέτο άνεσης για τράκτορες 
και πλαίσια οχημάτων συγκεντρώνει εξαρτήματα για περισσότερη 
άνεση σε συμφέρουσα τιμή. Το Comfort Pack Basic περιλαμ-
βάνει ηλεκτρικό ρολό σκίασης για το παρμπρίζ, ατμοσφαιρικό 
φωτισμό, δύο κλειδιά με τηλεχειρισμό, καθώς και σύστημα 
κλειδώματος ανέσεων.

Comfort Pack Classic1). Το πακέτο άνεσης που διατίθεται 
για τράκτορες και πλαίσια οχημάτων συνδυάζει πολυάριθμα 
χαρακτηριστικά εξοπλισμού για το εξωτερικό και το εσωτερικό. 
Το Comfort Pack Classic περιλαμβάνει συνολικά 10 χαρα-
κτηριστικά εξοπλισμού, όπως, για παράδειγμα, συρόμενη ανυ-
ψούμενη οροφή, ρολά σκίασης για τα πλευρικά παράθυρα 
και δερμάτινο τιμόνι.

Comfort Pack Top1). Με το εργοστασιακό πακέτο άνεσης η 
καμπίνα μπορεί να διαμορφωθεί ακόμα πιο άνετα και πιο εξατο-
μικευμένα με πολλά χρηστικά χαρακτηριστικά για το εσωτερικό. 
Το Comfort Pack Top περιλαμβάνει 15 χαρακτηριστικά εξοπλι-
σμού: ανάμεσα σε αυτά, το ψυγειάκι χωρητικότητας 36 l, το 
ηχοσύστημα, το σύστημα αυτόματου κλιματισμού, καθώς και το 
φωτιζόμενο αστέρι Mercedes.

Σχεδίαση εσωτερικού Home-Line1). Οι λεπτομέρειες από ξύλο, η βελούδινη μοκέτα και τα ζεστά χρώματα αναβαθμίζουν οπτικά το εσωτερικό και δημιουργούν ατμόσφαιρα 
θαλπωρής και άνεσης. Η εμφάνιση ξύλου κοσμεί τις εσωτερικές χειρολαβές των θυρών και τις διακοσμητικές λωρίδες στο ταμπλό οργάνων στην πλευρά του συνοδηγού, 
στη βάση και στη βαλβίδα του χειρόφρενου, η οποία επιπρόσθετα αναβαθμίζεται οπτικά με ένα δερμάτινο κάλυμμα.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός1). Ο διακριτικός, μπλε εσωτερικός φωτισμός, με  
δυνατότητα σταδιακής αυξομείωσης της έντασης, εξασφαλίζει ιδιαίτερη άνεση  
και καλύτερο προσανατολισμό στα διαλείμματα ή κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

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.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
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Αποθηκευτικοί χώροι με καπάκια πάνω από το παρμπρίζ, 
με χρηματοκιβώτιο1). Αντί μιας ανοιχτής αποθηκευτικής 
θήκης είναι ενσωματωμένο στην πλευρά του συνοδηγού, πάνω 
από το παρμπρίζ, το χρηματοκιβώτιο με κλειδαριά. Οι μεντε-
σέδες και η κλειδαριά με ξεχωριστό, μηχανικό κλειδί έχουν 
ενισχυθεί για να αποτρέπουν τη διάρρηξη.

Συρτάρι κάτω από το στηθαίο. Στις καμπίνες με επίπεδο 
δάπεδο, τοποθετείται κάτω από το στηθαίο ένα συρτάρι με 
εύκολο στην πρόσβαση αποθηκευτικό χώρο. Επιπρόσθετα  
διατίθεται ένα δεύτερο, κάτω συρτάρι2).

Άπλετη ελευθερία κινήσεων και χωρητικότητα. Για την 
οδήγηση με ή χωρίς συνοδηγό και για κάθε απαίτηση.
Όποιος βρίσκεται συχνά καθʼ οδόν, χρειάζεται προσωπικό χώρο και χώρο για όλα τα απαραίτητα για μεγάλα δρομολόγια.  
Γιʼ αυτό, οι καμπίνες του Actros διαθέτουν ιδιαίτερα μεγάλο εσωτερικό – με άφθονους αποθηκευτικούς χώρους και μεγάλη 
ελευθερία κινήσεων.

Αποθηκευτικοί χώροι πάνω από το παρμπρίζ. Χάρη στην ασύμμετρη διάταξη των αποθηκευτικών χώρων πάνω από το παρμπρίζ, η καμπίνα GigaSpace δεν προσφέρει 
μόνο χωρητικότητα 332 l αλλά και πρωτοφανή ελευθερία κινήσεων στην πλευρά του συνοδηγού. Οι αποθηκευτικοί χώροι με καπάκια διαθέτουν εσωτερικό φωτισμό,  
αντιολισθητικό ύφασμα φλις και προσφέρουν αρκετό χώρο για όλα όσα χρειάζονται ακόμα και δύο οδηγοί.
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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.

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

Θήκη αποσκευών, ψηλά2). Τοποθετείται ως δίχτυ αποσκευών 
στο πίσω τοίχωμα της καμπίνας. Στο μεγάλο, εύχρηστο δίχτυ 
μπορούν να τοποθετούνται εύκολα διάφορα εργαλεία καθημε-
ρινής χρήσης.

Εξωτερικοί αποθηκευτικοί χώροι. Με χωρητικότητα έως 420 l, οι δύο προσβάσιμοι 
από μέσα και έξω αποθηκευτικοί χώροι κάτω από το κρεβάτι προσφέρουν άφθονο 
αποθηκευτικό χώρο. Για καλύτερη οργάνωση, διατίθενται δύο μεταβλητές αποθη-
κευτικές θήκες2).

Συρτάρια κάτω από το κρεβάτι. Οι καμπίνες GigaSpace και BigSpace διαθέτουν 
δύο ευρύχωρα συρτάρια, ένα από τα οποία μπορεί να εξοπλιστεί με ψυγειάκι2)  
χωρητικότητας 36 l, για τη μεταφορά φιαλών σε όρθια θέση4).

Συρτάρι κάτω από το κρεβάτι. Στις καμπίνες με τούνελ κινητήρα, στο κεντρικό 
τμήμα κάτω από το κρεβάτι είναι τοποθετημένο ένα πρακτικό συρτάρι χωρητικότητας 
51 l. Αντί του συρταριού, μπορεί να τοποθετηθεί και ψυγειάκι2) χωρητικότητας 26 l.

Βάση για notebook3). Ο μηχανισμός στήριξης προσφέρει μια ασφαλή θέση για 
φορητούς υπολογιστές και μπορεί να κρεμαστεί εύκολα στην ανοιχτή αποθηκευτική 
θήκη πάνω από το παρμπρίζ ή στο πλευρικό τοίχωμα στην πλευρά του συνοδηγού.

1)  Προαιρετικός εξοπλισμός, διατίθεται μόνο για τις καμπίνες GigaSpace και BigSpace.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το SoloStar Concept. 
4) Και στην καμπίνα StreamSpace με πλάτος 2500 mm. 
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Άνεση διαμονής και ύπνου καθʼ οδόν.  
Σαν στο σπίτι σας.
Με το SoloStar Concept και τα εξαιρετικά αναπαυτικά κρεβάτια, το Actros προσφέρει υποδειγματική άνεση διαμονής και 
ύπνου στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές. Επιπλέον, προσφέρει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

SoloStar Concept1). Ο σχεδιασμός της καμπίνας εξασφαλίζει 
άνετη ξεκούραση, περισσότερη ελευθερία κινήσεων και μέγι-
στη λειτουργικότητα. Το SoloStar Concept προσφέρει μοναδική 
άνεση ανάπαυσης και ύπνου και πολυάριθμες δυνατότητες 
εξοπλισμού. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για δρομολόγια χωρίς συνο-
δηγό. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αναπαυτική πολυθρόνα 
στο πίσω τοίχωμα της καμπίνας οδηγού, στην οποία μπορεί κα-
νείς να κάθεται με τεντωμένα πόδια. Για τη χρήση της από 
δύο άτομα, διαθέτει προσκέφαλο και ενσωματωμένη αυτόματη 
ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. Εξίσου εύκολη είναι και η αλλαγή 
ρούχων στην καμπίνα οδηγού – όπως και το φαγητό, χάρη στο 
αναδιπλούμενο προς τα κάτω τραπεζάκι με θήκη για μαχαι-
ροπίρουνα.

Στρώματα. Το στρώμα άνεσης 7 ζωνών από αφρώδες υλικό 
ψυχρής επεξεργασίας προσφέρει ξεκούραστο ύπνο. Για ακόμα 
περισσότερη άνεση, διατίθεται το στρώμα πολλαπλών ζωνών 
PremiumComfort1), που μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο επάνω 
είτε στο κάτω κρεβάτι. 

Επιπρόσθετη άνεση. Η περιμετρική κουρτίνα, το φως ανά-
γνωσης και τα προσβάσιμα από το κρεβάτι χειριστήρια για το 
ραδιόφωνο, τα φώτα, τη συρόμενη ανυψούμενη οροφή,  
καθώς και το σύστημα θέρμανσης στάσης και το σύστημα 
κλιματισμού στάσης1) αυξάνουν επιπρόσθετα την άνεση 
ανάπαυσης και ύπνου.

Πολυθρόνα SoloStar. Κεντρικό στοιχείο του μεγάλου χώρου διαμονής είναι η  
ιδιαίτερα αναπαυτική πολυθρόνα στο πίσω τοίχωμα της καμπίνας. Είναι ιδανική για 
ξεκούραση και αναπαυτική για φαγητό.
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Κρεβάτι ανέσεων επάνω, φαρδύ, ρυθμιζόμενης κλίσης2) 3). Κορυφαία άνεση ανάπαυσης και ύπνου εξασφαλίζει το επάνω κρεβάτι άνεσης με στρώμα 7 ζωνών από 
αφρώδες υλικό ψυχρής επεξεργασίας. Η δυνατότητα ελεύθερης ρύθμισης της κλίσης προς την κατεύθυνση πορείας φροντίζει ώστε να δημιουργείται μια επίπεδη  
επιφάνεια κρεβατιού ακόμα και όταν το όχημα είναι σταθμευμένο σε έδαφος με κλίση. Το επάνω κρεβάτι άνεσης για τις καμπίνες L διαθέτει πλάτος 750 mm και μήκος 
2000/2200 mm, ανάλογα με το πλάτος της καμπίνας. Το στρώμα έχει πάχος 110 mm και είναι εξοπλισμένο με σύστημα ελατηρίων στην κάτω πλευρά, που συγχρόνως  
εξασφαλίζει αποτελεσματικό αερισμό. Μαζί παραδίδεται κουρτίνα (περιμετρική) και μια μονάδα χειρισμού για διάφορες λειτουργίες άνεσης.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Υψηλής ποιότητας, ελκυστική σχεδίαση  
εσωτερικού με σαφή διαχωρισμό της θέσης  
εργασίας από το χώρο διαμονής

 – Σχεδίαση εσωτερικού Home-Line1) και  
Style-Line1)

 – SoloStar Concept1) για υποδειγματική άνεση 
διαμονής

 – Τα Comfort Packs1) προσφέρουν βελτιωμένη 
άνεση βάσει ελκυστικών όρων

 – Τεράστια γκάμα αποθηκευτικών θηκών και  
χώρων – ακόμα και για τη χρήση του οχήματος 
από δύο άτομα

 – Έως 332 l αποθηκευτικού χώρου πάνω από το 
παρμπρίζ

 – Αποθηκευτικοί χώροι χωρητικότητας έως 558 l 
κάτω από το κρεβάτι

 – Ψυγειάκι1) χωρητικότητας έως 36 l
 – Ενσωματωμένο στο στηθαίο αναδιπλούμενο 

τραπεζάκι1) για την πλευρά συνοδηγού
 – Αναπαυτικά κρεβάτια με μήκος έως 2200 mm 

και πλάτος 750 mm
 – Επάνω κρεβάτι άνεσης, ρυθμιζόμενης κλίσης 

με πλάτος 750 mm2) 3)

 – Επάνω κρεβάτι άνεσης με πλάτος 600 mm1)

 – Στρώμα άνεσης 7 ζωνών ή στρώμα 
PremiumComfort1)

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το SoloStar Concept.
3) Δεν διατίθεται για την καμπίνα L ClassicSpace.

Κάτω κρεβάτι άνεσης. Μέγιστη άνεση ανάπαυσης και ύπνου σε όλες τις καμπίνες L: πλάτος 750 mm και μήκος 2000 mm (στο πλάτος καμπίνας 2300 mm) ή/και 
2200 mm (στο πλάτος καμπίνας 2500 mm). Ένα ενιαίο, υψηλής ποιότητας στρώμα 7 ζωνών από αφρώδες υλικό ψυχρής επεξεργασίας, πάχους 110 mm, με σύστημα  
ελατηρίων στην κάτω πλευρά, στηρίζει τα διάφορα μέρη του σώματος και συγχρόνως εξασφαλίζει αποτελεσματικό αερισμό από την κάτω πλευρά.
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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 μειώ-
νοντας τα έξοδα που αυτό συνεπάγεται, π.χ. κατά την αγορά, 
την κατανάλωση, τη συντήρηση και την επισκευή: με πρωτο-
ποριακή τεχνολογία οχημάτων και απόλυτα προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες υπηρεσίες. Στις επόμενες σελίδες σας παρουσι-
άζουμε 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 εξοικο-
νομείτε 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.
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Κάνουμε τα πάντα.  
Για εξαιρετικά χαμηλά συνολικά έξοδα.
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 των εθνικών και διεθνών μεταφορών. Και επειδή η καλύτερη επένδυση είναι η σωστή 
επένδυση.

Όχημα. Μια επιτυχημένη επένδυση πρέπει να ικανοποιεί όλες 
τις απαιτήσεις σας. Μια προϋπόθεση που το Actros εκπληρώνει 
με υποδειγματικό τρόπο. Σχεδιάστηκε ειδικά για τις εθνικές 
και διεθνείς μεταφορές και προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέ-
σεις για ιδιαίτερα οικονομικές μετακινήσεις: Οι οικονομικοί  
κινητήρες Euro VI διατίθενται σε τέσσερις κατηγορίες κυβισμού 
από 7,7 l έως 15,6 l και συνολικά 18 βαθμίδες ισχύος από 
175 kW (238 hp) έως 460 kW (625 hp). Για περαιτέρω μεί-
ωση της κατανάλωσης διατίθεται η 2η γενιά του κινητήρα 
10,7 l OM 470 και του κινητήρα 12,8 l OM 471. Με τις ειδικά 
προσαρμοσμένες εκδόσεις συστημάτων μετάδοσης κίνησης 
και την εξελιγμένη αεροδυναμική τους, οι κινητήρες αυτοί 
εξοι κονομούν έως 5 % (OM 470) ή έως 6 % (OM 471) περισ-
σότερο καύσιμο σε σύγκριση με τον προκάτοχό τους. Επιπλέ-
ον, για χρήσεις με έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο ή τον όγκο, 
διατίθεται το Actros Loader και το Actros Volumer. Περισσό-
τερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις σελίδες 50–55.
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Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για τις εθνικές 
και διεθνείς μεταφορές

 – Μεγάλη γκάμα κινητήρων με τέσσερις  
κατηγορίες κυβισμού από 7,7 l έως 15,6 l με 
συνολικά 18 βαθμίδες ισχύος από 175 kW 
(238 hp) έως 460 kW (625 hp) καθώς και ειδικά 
προσαρμοσμένες εκδόσεις συστημάτων μετά-
δοσης κίνησης

 – Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο: 
Loader και Volumer

 – Κέντρο Ενημέρωσης Κλάδων στο Wörth με 
περ. 180 λύσεις διαφόρων κλάδων για έλεγχο, 
σύγκριση και δοκιμαστική οδήγηση

 – 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 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 δραστηριότητες για 
τους οδηγούς.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Μετασκευές 
οχημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες. Η Mercedes-Benz Custom 
Tailored Trucks διευρύνει ακόμα περισσότερο την πλούσια γκάμα 
φορτηγών μας και ικανοποιεί ακόμα και τις πιο ιδιαίτερες επι-
θυμίες σας με τη γνωστή ποιότητα της Mercedes-Benz: αρχικά 
με εκτενείς συμβουλές για την επιλογή της κατάλληλης μετα-
σκευής, την κατασκευή, την προσομοίωση και τη δοκιμή της, 
μέχρι και την παράδοση. Με επιλεγμένους συνεργάτες η 
CTT ικανοποιεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών, π.χ. με 
περίπλοκες μετασκευές αξόνων, τροποποιήσεις του σασί 
για ειδικές υπερκατασκευές ή αλλαγή της θέσης εξαρτημάτων. 
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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Τεχνολογία καυσαερίων Euro VI. 1. Χάρη στο σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων με ψύξη παράγονται λιγότερα οξείδια αζώτου και σωματίδια κατά την καύση  
του καυσίμου. 2. Το κλειστό φίλτρο σωματιδίων Diesel αποτρέπει σχεδόν πλήρως την αποβολή σωματιδίων. Το AdBlue® ψεκάζεται πλέον μέσω της βελτιστοποιημένης  
μονάδας δοσομέτρησης χωρίς αέρα στη ροή καυσαερίων. Με τον καταλύτη SCR, τα οξείδια αζώτου μετατρέπονται πλήρως σε νερό και άζωτο.

Τρόπος λειτουργίας της τεχνολογίας καυσαερίων

Οι συμβουλές μας για χαμηλή κατανάλωση:  
1. Τεχνολογία, 2. Υπηρεσίες και 3. Τρόπος οδήγησης.
Το Actros σας προσφέρει ένα όχημα που χρησιμοποιεί 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.

Τεχνολογία κινητήρων και καυσαερίων. Οι 6κύλινδροι εν 
σειρά κινητήρες του Actros εντυπωσιάζουν με έως και 5 % χα-
μηλότερη κατανάλωση στο Euro VI συγκριτικά με τις επίσης  
οικονομικές, προηγούμενες εκδόσεις με Euro V. Αυτό οφεί λεται 
στην υψηλή απόδοση της τεχνολογίας καύσης. Με λίγα λόγια: 
χαμηλότερη κατανάλωση και λιγότερες εκπομπές CO2, καθώς 
και μειωμένες εκπομπές σωματιδίων και οξειδίων αζώτου.

High Performance Engine Brake1). Για ακόμα περισσότερη 
ασφάλεια διατίθεται το σύστημα συνεχούς πέδησης τριών 
βαθμίδων, χωρίς τριβές, με ισχύ πέδησης έως 475 kW2).

Άξονες, κιβώτια ταχυτήτων, δευτερεύοντες καταναλωτές. 
Στη χαμηλή κατανάλωση συμβάλλει και η μεγάλη γκάμα σχέσεων 
μετάδοσης πίσω άξονα ανάλογα με τη χρήση. Επιπλέον, οι 
σύντομοι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων και τα προγράμματα οδή-
γησης «economy» ή «fleet» υποστηρίζουν την οικονομική 
οδή γηση. Παράλληλα, δευτερεύοντες καταναλωτές χαμηλής 
κατα νάλωσης, όπως το σύστημα ελέγχου πεπιεσμένου αέρα 
που ρυθμίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και η αντλία υπο-
βοήθησης διεύθυνσης, επίσης συμβάλλουν στη μειωμένη 
κατανάλωση.
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Εξελιγμένη αεροδυναμική. Στα πλαίσια της κατασκευής του Actros, κάθε μεμονωμέ-
νο εξάρτημα υποβλήθηκε σε ενδελεχείς ελέγχους. Στην αεροδυναμική σήραγγα 
και σε πολλά εκατομμύρια δοκιμαστικών χιλιομέτρων – για εξαιρετικά χαμηλή αερο-
δυναμική αντίσταση και μειωμένη κατανάλωση.

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών5). 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.

1) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder.
2) Ανάλογα με την έκδοση κινητήρα.
3) Όχι για τον κινητήρα OM 936.
4) Βασικός εξοπλισμός στις καμπίνες με επίπεδο δάπεδο και τούνελ κινητήρα 

170 mm, δεν διατίθεται με τούνελ κινητήρα 320 mm.
5) Προαιρετικός εξοπλισμός.

Χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση και αντίσταση κύλισης. 
Για να επιτευχθεί μικρότερη αεροδυναμική αντίσταση, η σχεδί-
αση του Actros βελτιστοποιήθηκε πλήρως. Ιδιαίτερα σημαντι-
κός είναι ο ρόλος της καμπίνας StreamSpace. Η ηλεκτρονικά 
ρυθμιζόμενη θυρίδα εξαερισμού ψυγείου3) και οι επεκτάσεις 
θυρών4) εξοικονομούν επίσης καύσιμο. Επιπλέον, τα αεροδυνα-
μικά προσαρτήματα5) και το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστι-
κών5) μειώνουν 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 κινη-
τήρες σε πέντε διαφορετικές βαθμίδες ισχύος. Εκτός από  

το εξελιγμένο σύστημα ψεκασμού υψηλής πίεσης Common-Rail 
X-Pulse με πίεση ψεκασμού έως 2700 bar, τον ασύμμετρο 
στροβιλοσυμπιεστή και το βελτιστοποιημένο σύστημα επα-
νακυκλοφορίας καυσαερίων, στην εξοικονόμηση καυσίμου 
συμβάλλει η νέα γεωμετρία εμβόλου και η βελτιωμένη ψύξη. 
Επιπλέον, η αισθητά αυξημένη μέγιστη ροπή στρέψης επι-
τρέπει τη χρήση μακρύτερης σχέσης μετάδοσης πίσω άξονα, η 
οποία συνεισφέρει επίσης, μαζί με το Predictive Powertrain 
Control, στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Σε συνδυασμό με 
το βελτιωμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης και τους δευτε-
ρεύοντες καταναλωτές, μπορούν να εξοικονομούν έως 5 % ο 
OM 470 και έως 6 % ο OM 471 περισσότερο καύσιμο σε  
σύγκριση με τον προκάτοχό τους.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Έως 5 % χαμηλότερη κατανάλωση στην έκδοση 
Euro VI συγκριτικά με την έκδοση Euro V

 – 2η γενιά Euro VI του κινητήρα OM 470  
10,7 λίτρων και του κινητήρα OM 471 12 λίτρων 
με μακρύτερη σχέση μετάδοσης πίσω  
άξονα για έως 5 % (OM 470) και για εώς 6 % 
(OM 471) λιγότερη κατανάλωση σε σύ-
γκριση με την πρώτη γενιά

 – Προγράμματα μείωσης της κατανάλωσης 
«economy» και «fleet»

 – Δευτερεύοντες καταναλωτές μειωμένης  
κατανάλωσης

 – Εξελιγμένη αεροδυναμική
 – Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών5)
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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). Το σύστημα ενσωματώνει 
στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων έναν τρόπο οδήγησης προ-
σαρμοσμένο στην τοπογραφία και επιτρέπει, σε συνδυασμό με 
τις ακριβώς συντονισμένες στρατηγικές αλλαγής ταχυτήτων, 
εξοικονόμηση καυσίμου έως και 5 %. Με τη βοήθεια του συστή-
ματος εντοπισμού θέσης με δορυφόρους και των τρισδιάστατων 
οδικών χαρτών, το Predictive Powertrain Control (PPC) αναγνω-
ρίζει την πορεία του δρόμου, καθώς και τις ανηφόρες και 
κατηφόρες στη συνέχεια της διαδρομής. Βάσει των δεδομένων, 
βελτιώνονται τα χρονικά σημεία αλλαγής ταχύτητας, οι αυξο-
μειώσεις ταχύτητας και η ταχύτητα του Tempomat. Η κινητική 
ενέργεια του οχήματος αξιοποιείται στο μέγιστο, με αποτέλε-
σμα να αποτρέπεται η περιττή επιτάχυνση, αλλαγή σχέσεων ή 
επιβράδυνση. Το PPC γνωρίζει περίπου 295000 χλμ. (95 %) 
των αυτοκινητόδρομων στην Ευρώπη και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί σε ταχύτητες μεταξύ 25 και 90 km/h.

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

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

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

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

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

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

 – Αναγνώριση της πορείας του δρόμου, όπως  
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.
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Cockpit FleetBoard. Στην ενιαία και εύκολη στο χειρισμό επιφάνειά του, το κόκπιτ FleetBoard συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες διαχείρισης οδηγών, στόλου και  
μεταφορικών εργασιών. Η διασύνδεση των επιμέρους υπηρεσιών επιτρέπει π.χ. στο τμήμα προγραμματισμού να ξέρει που βρίσκεται το φορτηγό, αλλά και να βλέπει στο 
χάρτη εάν ο οδηγός βρίσκεται καθʼ οδόν, κάνει διάλειμμα ή σχόλασε.

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 υποστή-
ριξη τηλεματικής, οι οποίες προσφέρουν σύγχρονη διαχείριση 
οδηγών, στόλου και εργασιών και μπορούν να αυξήσουν με 
διάφορους τρόπους την οικονομία του στόλου σας. Τη βάση 
αυτών αποτελεί το υλισμικό FleetBoard TiiRec, που περιλαμβάνε-
ται στον προαιρετικό εξοπλισμό του Actros.

Διαχείριση εργασιών FleetBoard1). Για αυξημένη αποδοτι-
κότητα των μεταφορικών διαδικασιών, η διαχείριση μεταφορικών 
εργασιών FleetBoard μπορεί να ενσωματωθεί ευέλικτα στο 
σύστημα προγραμματισμού, ελέγχου αποθεμάτων και ERP της 
εταιρείας. Συγχρόνως, το DispoPilot.guide ή το DispoPilot.
mobile υποστηρίζει την αποτελεσματική επικοινωνία, τη διαφά-
νεια 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 
βέλτιστο 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.
app2) για iPhone®, iPad®, καθώς και για συσκευές Android, 
ενημερώνεστε για την απρόσκοπτη ή μη διεκπεραίωση των 
δρομολογίων όπου και αν βρίσκεστε – σε περίπτωση ανάγκης 
και στη διάρκεια της νύχτας.

FleetBoard DispoPilot.app3). Η νέα εφαρμογή android 
επιτρέπει ευέλικτη και δυναμική διαμόρφωση των μεταφορικών 
διαδικασιών και ικανοτήτων – π.χ. ενσωματώνοντας υπεργο-
λάβους στη ροή μεταφορικών εργασιών σας.

FleetBoard Driver.app3). 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.guide. 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.

FleetBoard TiiRec4). Ο υπολογιστής οχήματος FleetBoard TiiRec αποτελεί τη 
βάση για τις διάφορες υπηρεσίες του FleetBoard που αυξάνουν την αποδοτικότητα 
και περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του Actros.

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

1) Διατίθεται προαιρετικά.
2) Διατίθεται δωρεάν στο App Store και στο Google PlayTM Store.
3) Διατίθεται δωρεάν στο Google PlayTM Store.
4) Βασικός εξοπλισμός στο Actros.
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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 
Control. 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 EcoSupport2) 
φροντίζουν έτσι ώστε ο οδηγός να εφαρμόζει συνεχώς τις γνώ-
σεις που απέκτησε στα πλαίσια της εκπαίδευσης Mercedes-Benz 
EcoTraining. Τελικά, όλα αυτά προσφέρουν μακροπρόθεσμα 
εξοικονομήσεις καυσίμου της τάξεως του 15 %.

FleetBoard EcoSupport2). Το σύστημα υποστηρίζει τον οδηγό 
στην οδήγηση με τρόπο που μειώνει την κατανάλωση. Στη 
διάρκεια της διαδρομής, εμφανίζει χρήσιμες συμβουλές που 
επιτρέπουν στον οδηγό να βελτιώνει συνεχώς το στυλ που 
οδηγεί και να διατηρεί την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα.

EcoTraining1). Τα προγράμματα EcoTraining της Mercedes-Benz 
εκπαιδεύουν τους οδηγούς στο να αξιοποιούν ακόμα 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).

FleetBoard Driversʼ 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
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Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Υπολογιστής οχήματος FleetBoard TiiRec3)  
 – 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.app4) για εξ αποστάσεως  
πρόσβαση στο στόλο

 – FleetBoard DispoPilot.app5) για ευέλικτη  
διαμόρφωση των μεταφορικών ικανοτήτων

 – FleetBoard Driver.app5) για τον οδηγό
 – Επιπλέον: έως 15 % εξοικονόμηση καυσίμου 

χάρη στην ανάλυση χρήσης FleetBoard1),  
την υπηρεσία FleetBoard EcoSupport2) και τα 
προγράμματα Mercedes-Benz EcoTraining1)

 – FleetBoard Driversʼ League ως επιπρόσθετο  
κίνητρο για οικονομική οδήγηση

 – MercedesServiceCard για μείωση του κόστους 
καυσίμων
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MercedesServiceCard. Με τη δωρεάν MercedesServiceCard 
μπορείτε να ανεφοδιάζετε το όχημα χωρίς μετρητά, βάσει 
ελκυστικών όρων, στα πάνω από 37000 πρατήρια diesel του 
δικτύου UTA σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, οι χρήστες της 
MercedesServiceCard επωφελούνται από εξατομικευμένες 
συμβουλές για μείωση του κόστους καυσίμων ανάλογα με τη 
διαδρομή. Λαμβάνετε επίσης online πληροφορίες για τα οικονο-
μικότερα πρατήρια καυσίμων της Γερμανίας (τιμές σε πραγμα-
τικό χρόνο) αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Μπορείτε επίσης 
να συγκρίνετε εύκολα το πραγματικό με το κανονικό κόστος 
καυσίμων με βάση διάφορα κριτήρια. Σε συνδυασμό με την 
καταγραφή διαδρομών FleetBoard γίνεται δυνατός ο έλεγχος 
έγκυρων ανεφοδιασμών.

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

Συμβόλαια συντήρησης Mercedes-Benz. Για χαμηλό συνο-
λικό κόστος, η Mercedes-Benz σας προσφέρει το συμβόλαιο 
συντήρησης BestBasic με το οποίο απολαμβάνετε υπηρεσίες 
συντήρησης με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους. Τα επιμέρους 
προϊόντα υπηρεσιών είναι έτσι διαρθρωμένα, ώστε να καλύπτουν 
άριστα τις απαιτήσεις κάθε στόλου. Περισσότερες σχετικές 
πληροφορίες στις σελίδες 36/37 και 42.
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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 στις σελίδες 36/37 και 42.
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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.

Αυξημένη οικονομία. Ήδη από το στάδιο σχεδίασης του 
Actros, προσέξαμε ώστε το κόστος να είναι ιδιαίτερα χαμηλό – 
τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και κατά τη συντήρηση  
και επισκευή. Πρόσθετη εξοικονόμηση κόστους προσφέρουν 
π.χ. το Συμβόλαιο συντήρησης BestBasic

Ευκολία επισκευής. Η εισαγωγή της νέας προδιαγραφής 
καυσαερίων Euro VI έκρινε απαραίτητη τη χρήση ακόμα πιο 
περίπλοκων τεχνολογιών. Οι λόγοι για τους οποίους τα φορτηγά 
μας είναι παρόλʼ 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.
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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 διεκπε-
ραίωση από την υπηρεσία Service24h. Επιπλέον, σε περίπτωση 
βλάβης στο εξωτερικό, γλιτώνετε τα έξοδα διεκπεραίωσης της 
υπηρεσίας Service24h. Ασφαλώς, με την MercedesServiceCard 
έχετε επίσης τη δυνατότητα, να εξοφλείτε άνετα και με ασφά-
λεια, χωρίς μετρητά, τιμολόγια για εργασίες επισκευής, ανταλ-
λακτικά και υπηρεσίες στα συνεργεία της Mercedes-Benz – 
σε όλη την Ευρώπη.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

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

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

 – Πακέτα σταθερής τιμής για βέλτιστη ασφάλεια 
προγραμματισμού

 – MercedesServiceCard για γρήγορη  
διεκπεραίωση από το Service24h
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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 βεβαιό-
τητα το ποσό που θα λάβετε κατά την επιστροφή του οχήμα-
τος, 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 σύστημα 
μετάδοσης κίνησης. Έτσι, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για 

εσάς σε περίπτωση απρόσμενης βλάβης και διασφαλίζεται 
η γρήγορη, εύκολη και χωρίς γραφειοκρατία διεκπεραίωση 
της ζημιάς. Επιπλέον, είστε άμεσα σε θέση να συνεχίσετε τη 
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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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.

Εξοπλισμός ασφαλείας. Πολλά συστήματα ασφάλειας και 
υποβοήθησης της Mercedes-Benz συμβάλλουν στη μείωση των 
κινδύνων και υποστηρίζουν τον οδηγό. Την κορυφαία ασφά-
λεια εξασφαλίζουν, εκτός από το ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης 
με ABS, ASR, υποβοήθηση πέδησης, ασφάλεια κατά της κύλι-
σης και Active Brake Assist, η υποβοήθηση ελέγχου ευστάθειας, 
το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, καθώς και η 
υποβοήθηση εφίστασης προσοχής. Συστήματα όπως οι προβο-
λείς Bi-Xenon1), ο αισθητήρας βροχής και φωτός1), ο καθρέ-
πτης συνοδηγού με λειτουργία ελιγμών1) και το σύστημα ελέγχου 
πίεσης ελαστικών1) υποστηρίζουν τον οδηγό στην αποτροπή  
ή το μετριασμό ατυχημάτων.

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, να προειδοποιεί τον οδηγό για 
αυτά και ενδεχομένως να μετριάζει ένα πιθανό ατύχημα και 
τις συνέπειές του ακινητοποιώντας πλήρως το όχημα.

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

Υποβοήθηση εφίστασης προσοχής. Το σύστημα αναγνωρίζει την κούραση και 
προτρέπει τον οδηγό να κάνει διάλειμμα3) 4).

Υποβοήθηση διατήρησης απόστασης2). Το σύστημα ασφαλείας με λειτουργία 
Stop-and-go υποστηρίζει τον οδηγό σε κρίσιμες καταστάσεις και μειώνει τον  
κίνδυνο ατυχημάτων πρόσκρουσης.
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Δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder. Το δευτερεύον υδροδυναμικό Retarder1) 5) 
δεν φθείρεται ούτε απαιτεί συντήρηση και προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ πέδησης, 
υψηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα κατά την οδήγηση σε κατηφόρες και μικρότερο 
βάρος από το συνηθισμένο Retarder λαδιού.

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

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Πλούσιος εργοστασιακός εξοπλισμός ασφαλείας, 
με Active Brake Assist, υποβοήθηση ελέγχου 
ευστάθειας, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, 
υποβοήθηση εφίστασης προσοχής και φωτισμό 
Follow-me-Home

 – Υποβοήθηση διατήρησης απόστασης2) με λει-
τουργία Stop-and-go, Active Brake Assist 41) 6) 7) 
και υποβοήθηση αλλαγής κατεύθυνσης1) 9) 10) 11)

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

 – Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών1) για  
τράκτορα και επικαθήμενο/ρυμουλκούμενο

 – Πέταλο με αισθητήρες1)

 – Καθρέπτης συνοδηγού με λειτουργία ελιγμών1)

 – Safety Packs1)

 – Προβολείς Bi-Xenon1), φωτισμός αλλαγής  
κατεύθυνσης1), προβολείς ομίχλης1) και φώτα 
πορείας ημέρας LED1)

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με Active Brake Assist 3 ή/και 

Active Brake Assist 4.
3) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας.
4) Εντός των ορίων του συστήματος.
5) Διατίθεται σε συνδυασμό με το High Performance Engine Brake.
6) Προαιρετικός εξοπλισμός, μόνο σε συνδυασμό με την υποβοήθηση διατήρησης 

απόστασης.
7) Προβλεπόμενη διάθεση από τον 12/2016.
8) Υπό ιδανικές συνθήκες.
9) Διατίθεται μόνο για 4x2 LS και 6x2 L.
10) Σε συνδυασμό με μέγεθος ρεζερβουάρ 650 mm x 700 mm.
11) Σε συνδυασμό με το φτερό τριών τμημάτων.

Active Brake Assist 41) 6) 7). Η τέταρτη γενιά του συστήματος υποστηρίζει τον 
οδηγό4) 8), καθώς μπορεί να διενεργεί πλήρη πέδηση σε περίπτωση στάσιμων ή 
κινητών αντικειμένων και μερική πέδηση σε περίπτωση πεζών που κινούνται στο 
δρόμο, αποτρέποντας έτσι τυχόν ατυχήματα ή μετριάζοντας τη σοβαρότητά τους.

Υποβοήθηση αλλαγής κατεύθυνσης1) 9) 10) 11). Μπορεί να υποστηρίζει τον οδηγό 
κατά την αλλαγή κατεύθυνσης ή λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς αναγνωρίζει κινητά 
και στάσιμα αντικείμενα στη ζώνη προειδοποίησης δεξιά ή στην καμπύλη στροφής4) 8)

και τον προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά εάν υπάρχει κίνδυνος.
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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.

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 εκπαι-
δευμένοι τεχνικοί μας και η αποδοτική διαχείριση ανταλλακτικών 
μας εξασφαλίζουν ιδιαίτερα σύντομους χρόνους επισκευής 
και φροντίζουν να επιστρέφει το Actros σας όσο το δυνατόν 
συντομότερα στο δρόμο.

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

δειγμα, με νομικά προκαθορισμένους ελέγχους. Έτσι, προλαμ-
βάνονται 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 προγραμματίζετε 
ευέλικτα τις εργασίες συντήρησης. Επιπλέον: ακόμα και μεγα-
λύτερες επισκευές μπορούν να γίνονται σε μία εργάσιμη ημέρα – 
ώστε το όχημά σας να παραμένει στο συνεργείο μόνο για το 
διάστημα που χρειάζεται. 
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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. Εξειδικευ-
μένοι εργαζόμενοι σας εξυπηρετούν στη γλώσσα σας και οργα-
νώνουν τη γρήγορη παροχή οδικής βοήθειας μέσω του κοντι-
νότερου συνεργείου φορτηγών Mercedes-Benz. Σε περίπτωση 
οδικής βλάβης, έρχονται στο σημείο που βρίσκεται το όχημα 
άρτια εξοπλισμένοι τεχνικοί με ένα κινητό συνεργείο και προ-
σφέρουν επιτόπου βοήθεια και, τέσσερις στις πέντε φορές, 
επισκευή επιτρέποντας την ταχύτερη δυνατή συνέχιση του 
δρομολογίου.

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

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.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

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

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

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

 – Service24h: άμεση βοήθεια σε περίπτωση 
ανάγκης2) 24 ώρες το 24ωρο μέσω της  
δωρεάν1) γραμμής εξυπηρέτησης πελατών 
00800 5 777 7777
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Πρωτοποριακή οδήγηση πίσω άξονα. Η πρωτοποριακή οδήγηση πίσω άξονα1) 
εξασφαλίζει μεγάλη ευστάθεια, μειωμένες στρέψεις, λιγότερους διορθωτικούς 
 χειρισμούς και πολύ καλή διευθυντικότητα.

Δυναμική οδήγηση. Το Actros προσφέρει εξαιρετικά δυναμική 
οδήγηση, η οποία είναι το αποτέλεσμα της άψογης συνεργα-
σίας όλων των εξαρτημάτων του συστήματος κίνησης και της 
ανάρτησης. Έτσι, για παράδειγμα, η άμεση απόκριση των 
πανίσχυρων εν σειρά κινητήρων και η προσαρμοσμένη σε αυ-
τούς στρατηγική αλλαγής ταχυτήτων του αυτόματου συστήμα-
τος αλλαγής ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 εξασφαλίζουν 
δυναμική, άνετη εκκίνηση. Επιπλέον, η ισχύς που παράγεται 
από τον κινητήρα μεταδίδεται ιδιαίτερα αποδοτικά στο δρόμο 
σε συνδυασμό με τον υποειδή πίσω άξονα. Για την καλύτερη 
δυνατή χρηστικότητα, χαμηλή κατανάλωση και, συνεπώς, μεγα-
λύτερη οικονομία. 

Ισχύει και για την οδηγική άνεση: όλα τα συστήματα συνεργά-
ζονται τέλεια μεταξύ τους. Από το ακριβές σύστημα διεύθυνσης 
και το πλαίσιο μέχρι την αερανάρτηση 4 φυσούνων και την 
πρωτοποριακή οδήγηση πίσω άξονα1). 

Συνολικά: υποδειγματική οδηγική άνεση και αίσθηση ηρεμίας 
και υπεροχής στην οδήγηση. Από την αφετηρία έως και τον 
προορισμό.

Εντυπωσιακή δυναμική οδήγηση:  
αίσθηση υπεροχής και ξεγνοιασιάς καθʼ οδόν.
Ακριβώς συντονισμένες μεταξύ τους διαμορφώσεις συστημάτων μετάδοσης κίνησης, άμεση απόδοση της ισχύος, υψηλή οδηγική 
ευστάθεια και τέλεια διευθυντικότητα – όλα αυτά ξεκουράζουν σημαντικά τον οδηγό και του προσφέρουν μία μοναδική οδηγική 
αίσθηση. Με λίγα λόγια: κανένα άλλο φορτηγό δεν κινείται με τόση υπεροχή και ξεγνοιασιά όση το Actros.

1) Μόνο σε οχήματα 4x2, όχι στο Actros Loader.
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Ο τέλειος συνδυασμός οδηγικής απόλαυσης  
και οικονομίας.
Άμεση, άνετη συμπεριφορά εκκίνησης και άμεσα αισθητή απόδοση υψηλής ισχύος – στο Actros όλα τα στοιχεία του συστήματος 
μετάδοσης κίνησης συνεργάζονται άψογα. Για αυξημένη οικονομία και εξαιρετικά δυναμική οδήγηση.

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 οικο-
νομία. Ο τρόπος λειτουργίας «economy» υποστηρίζει την ιδιαίτε-
ρα οικονομική οδήγηση, ενώ ο τρόπος λειτουργίας «power» 
έναν πολύ δυναμικό τρόπο οδήγησης. Στο πρόγραμμα οδήγη-
σης Fleet είναι μόνιμα ρυθμισμένος ο τρόπος λειτουργίας 
«fleet». Το Mercedes PowerShift 3 προσφέρει γρήγορες αλ-
λαγές από την 1η ταχύτητα στην ταχύτητα R και γρήγορες 
σχέσεις οπισθοπορείας για εύκολους ελιγμούς. Χάρη στη λει-
τουργία ερπυσμού, η εκκίνηση είναι πολύ πιο άνετη.

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

Προγράμματα οδήγησης Actros. Το Actros διατίθεται με τα προγράμματα οδήγη-
σης fleet, economy ή power, από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε ένα κατά την αγορά. 
Διάφοροι τρόποι λειτουργίας αυξάνουν την οδηγική άνεση και την αποδοτικότητα.
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Δεν είναι δυνατή 
η λειτουργία 

kickdown

Δεν είναι δυνατή 
η απενεργοποίη-
ση του EcoRoll

Vmax
1)  

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 πενεργο-

ποιημένο

Vmax  
89,8 km/h
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Υποειδής πίσω άξονας. Ο πίσω άξονας είναι ένας χαλύβδινος σφυρήλατος άξονας μειωμένου βάρους με κορώνα 440 mm. Τοποθετείται σε 3αξονικά οχήματα με αερανάρτηση 
και μικτό βάρος συρμού έως 80 t. Διαθέτει απλή σχέση μετάδοσης. Η υποειδής οδόντωση εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία με χαμηλές απώλειες λόγω τριβής. Τα ημιαξόνια 
εδράζονται σε κόμπακτ ρουλεμάν και δεν χρειάζονται συντήρηση, όπως και τα ρουλεμάν των πινιόν.

Τρόπος λειτουργίας EcoRoll. Χάρη στη στοχευμένη χρήση του τρόπου λειτουργίας 
EcoRoll, το Actros κινείται παρατεταμένα με το ρολάρισμα σε ίσωμα, αλλά και  
πριν από υψώματα και σε κορυφές εξοικονομώντας ακόμα περισσότερο καύσιμο.

Πρόγραμμα οδήγησης economy. Το πρόγραμμα οδήγησης ενεργοποιείται  
στοχευμένα και υποστηρίζει έναν ιδιαίτερα οικονομικό τρόπο οδήγησης.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Εξαιρετικά δυναμική οδήγηση χάρη στις  
τέλεια προσαρμοσμένες εκδόσεις συστημάτων 
μετάδοσης κίνησης και τους κινητήρες  
άμεσης απόκρισης

 – Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων 
Mercedes PowerShift 3 με εύχρηστους, στοχευ-
μένα επιλεγόμενους τρόπους λειτουργίας  
και πρόσθετες λειτουργίες

 – Ακριβής επιλογή σχέσεων ανάλογα με την  
εκάστοτε κατάσταση οδήγησης

 – Υποειδής πίσω άξονας με μειωμένες απώλειες 
λόγω τριβής

 – Μεγάλη γκάμα σχέσεων μετάδοσης πίσω  
άξονα και εκδόσεων κιβωτίων ταχυτήτων

1) Δυνατή μέγιστη ταχύτητα Vmax 89,8 km/h με το πεντάλ γκαζιού.
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Μοναδική οδική συμπεριφορά για  
μοναδική αίσθηση στο δρόμο.
Πλαίσιο, ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης – στο Actros όλα αυτά τα στοιχεία εναρμονίζονται απόλυτα. Για μοναδική αίσθηση 
υπεροχής, ασφάλειας και άνεσης.

Οδική συμπεριφορά Actros. Το Actros προσφέρει εξαι-
ρετικό κράτημα στο δρόμο και αίσθηση υπεροχής και  
ασφάλειας: αυτό οφείλεται, για παράδειγμα, στο φαρδύ, 
άκαμπτο πλαίσιο, την πρωτοποριακή οδήγηση πίσω άξονα1)  
και το άμεσο, ακριβές σύστημα διεύθυνσης.

Εξαρτήματα ανάρτησης. Όλα τα στοιχεία ανάρτησης του 
Actros συνεργάζονται άψογα: από τα καθίσματα και την  
έδραση καμπίνας, η οποία διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, μέχρι 
την αερανάρτηση 4 φυσούνων στον πίσω άξονα – όλα συμ-
βάλλουν σε μέγιστη άνεση στη θέση εργασίας και προστατεύουν 
το όχημα και το φορτίο.

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.
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Οδήγηση πίσω άξονα. Στην κορυφαία οδική συμπεριφορά  
καθοριστικός είναι ο ρόλος της πρωτοποριακής οδήγησης 
πίσω άξονα1): συγκριτικά με ένα κοινό τριγωνικό ψαλίδι 
ανάρτησης, τα σημεία ένωσης των δύο διαμήκων βραχιόνων 
έχουν μετατοπιστεί προς τα έξω. Αποτέλεσμα: βέλτιστη  
ευστάθεια, λιγότεροι διορθωτικοί χειρισμοί και πολύ καλή 
διευθυντικότητα.

Πλαίσιο. Το πλαίσιο του Actros έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη χρήση στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές. Το ίχνος πλάτους 834 mm και η άκαμπτη σχεδίαση εξασφαλίζουν 
πολύ καλό κράτημα στο δρόμο και άνετη οδική συμπεριφορά. Άλλα πλεονεκτήματα: το πλαίσιο με κατασκευή οπών ανά 50 mm, καθώς και η μεγάλη γκάμα μεταξονίων, 
προβόλων πλαισίου και πίσω εγκάρσιων δοκών.

Αερανάρτηση. Η τοποθέτηση των 4 φυσούνων της αερανάρτησης στα εξωτερικά 
άκρα, σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή οδήγηση του πίσω άξονα1), εξασφαλίζει 
πολύ καλά χαρακτηριστικά στρέψεων και λιγότερες πλευρικές κλίσεις στις στροφές. Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Άνετη, ασφαλής οδική συμπεριφορά και  
αίσθηση υπεροχής

 – Ιδανικά συντονισμένα στοιχεία ανάρτησης  
στα καθίσματα, την έδραση καμπίνας και την 
ανάρτηση σασί

 – Άμεσο, ευαίσθητο σύστημα διεύθυνσης για 
υψηλή διευθυντική ακρίβεια

 – Πρωτοποριακή οδήγηση πίσω άξονα1) για με-
γάλη ευστάθεια και πολύ καλή διευθυντικότητα

 – Αερανάρτηση 4 φυσούνων για πολύ καλά  
χαρακτηριστικά στρέψεων και λιγότερες  
πλευρικές κλίσεις

 – Άκαμπτο πλαίσιο με φαρδύ ίχνος για πολύ 
καλό κράτημα στο δρόμο

 – Πολλές δυνατότητες προσαρμογής υπερκατα-
σκευών λόγω της μεγάλης γκάμας μεταξονίων, 
προβόλων πλαισίου και πίσω εγκάρσιων δοκών

1) Μόνο σε οχήματα 4x2, όχι στο Actros Loader.
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Απλώς χωράνε περισσότερα.  
Το Actros Loader και το Actros Volumer.
Για μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο και όγκο, σας προσφέρουμε δύο πραγματικούς ειδήμονες, το Actros Loader και το  
Actros Volumer, με περισσότερο χώρο φόρτωσης.

Ειδικές λύσεις. Με το Actros Loader και το Actros Volumer η Mercedes-Benz  
προσφέρει προσαρμοσμένες στη χρήση εκδόσεις οχημάτων, για πιο επικερδείς 
μεταφορές μεγάλων ωφέλιμων φορτίων και όγκων.

Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο

Μέγιστη χρηστικότητα

Διαμόρφωση οχήματος βελτιω-
μένου βάρους για μεγαλύτερο 
ωφέλιμο φορτίο, γκάμα ισχύος 
κινητήρα και εκδόσεων καμπί-

νας ανάλογα με τη χρήση, υψη-
λή ασφάλεια

Ύψος σύνδεσης επικαθήμενου 
κάτω από 900 mm, καθαρό 

ύψος φόρτωσης 3 m, μεγάλη 
χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυ-

σίμου, εκδόσεις συστημάτων  
μετάδοσης κίνησης για εξοικο-

νόμηση καυσίμου, μεγάλη γκάμα 
εκδόσεων καμπίνων

Για μεταφορές με έμφαση  
στο ωφέλιμο φορτίο:

Actros Loader

Για μεταφορές με έμφαση  
στον όγκο:

Actros Volumer

Υψηλή αποδοτικότητα, υψηλή κερδοφορία

Εκδόσεις οχημάτων ανάλογα με τον κλάδο. Το Actros φρο-
ντίζει για ιδιαίτερα οικονομικές μετακινήσεις στην κυκλοφορία 
μεγάλων αποστάσεων. Για να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν 
περισσότερο σε αυτή την απαίτηση, ακόμη και σε ό,τι αφορά 
τις μεταφορές που δίνουν έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο και τον 
όγκο, σχεδιάσαμε το Actros Loader και το Actros Volumer. 
Και αυτό, γιατί η εξειδικευμένη εργασία απαιτεί εξειδικευμένα 
εργαλεία – ή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, εξειδικευμένα 
οχήματα. 

Με το Actros Loader προσφέρουμε τράκτορες και καρότσες 
αυξημένου ωφέλιμου φορτίου, που συγκαταλέγονται ανάμεσα 
στα ελαφρύτερα οχήματα στην κυκλοφορία μεγάλων αποστά-
σεων. Και μάλιστα χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Με πανίσχυρους, 
οικονομικούς κινητήρες Euro VI, προσαρμοσμένες στη χρήση 
καμπίνες οδηγού και τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας του Actros. 

Το Actros Volumer κάνει ακόμα πιο οικονομικές τις μεταφορές 
μεγάλου όγκου. Ως ειδικός στη συγκεκριμένη κατηγορία, 
ικανοποιεί, για παράδειγμα, με ύψος σύνδεσης επικαθήμενου 
κάτω από 900 mm, ακόμα και τις υψηλότερες απαιτήσεις 
από τους τράκτορες 4x2. Πρακτικά αυτό σημαίνει καθαρό ύψος 
φόρτωσης 3 m. Όμως, εκτός από το μεγάλο όγκο φόρτωσης, 
στην πιο οικονομική λειτουργία συμβάλλουν και οι εκδόσεις 
συστημάτων μετάδοσης κίνησης για εξοικονόμηση καυσίμου 
όπως και, για παράδειγμα, η τεράστια χωρητικότητα των ρεζερ-
βουάρ καυσίμου. Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος των 
χρηστικών εκδόσεων καμπίνων οδηγού, όπως η CompactSpace, 
που ενδείκνυται για μεταφορές αυτοκινήτων.
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Το Actros Loader: Για όλες τις χρήσεις που δίνουν έμφαση 
στο ωφέλιμο φορτίο.
Μικρότερο καθαρό βάρος, μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο – από τη μάσκα ψυγείου μέχρι τον πίσω εγκάρσιο φορέα. Το Actros 
Loader σχεδιάστηκε ειδικά για τις απαιτήσεις των κλάδων που δίνουν έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο. Έτσι, συγκαταλέγεται στα 
ελαφρύτερα οχήματα εθνικών και διεθνών μεταφορών, είτε πρόκειται για τράκτορα είτε για όχημα με καρότσα. Στο Actros 
Loader απολαμβάνετε περισσότερο χώρο φόρτωσης και πιο οικονομική λειτουργία, σε κάθε διαδρομή.

Σχεδίαση Loader. Περισσότερο ωφέλιμο φορτίο, περισσότερη 
οικονομία. Actros Loader – τράκτορες και καρότσες αυξημέ-
νου ωφέλιμου φορτίου που παρά την βαριά τεχνολογία Euro VI 
ζυγίζουν πολύ λιγότερο από το δοκιμασμένο Actros με Euro V. 
Πολυάριθμα μέτρα μείωσης του βάρους φροντίζουν έτσι ώστε 
να μπορείτε να μεταφέρετε περισσότερο ωφέλιμο φορτίο σε 
κάθε διαδρομή. Για μέγιστη ευελιξία στη διαμόρφωση του οχή-
ματος, υπάρχει και η δυνατότητα «παράλειψης» κάποιων  
τέτοιων μέτρων. Για παράδειγμα, για περισσότερη άνεση ή για 
χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Εργοστασιακή αύξηση ωφέλιμου φορτίου. Το Actros 
Loader στην έκδοση τράκτορα σχεδιάστηκε ειδικά για χρήσεις 
με έμφαση στο ωφέλιμο φορτίο και διατίθεται, π.χ. με καμπί-
να ClassicSpace με τούνελ κινητήρα ύψους 320 mm, μικρού 
βάρους κινητήρες της κατηγορίας κυβισμού 7,7 l και ισχύ 
235 kW1) (320 hp). Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης 
Mercedes PowerShift 3 με κιβώτιο 12 σχέσεων μετάδοσης 
1 : 1, καθώς και ιδιαίτερα φαρδιά ελαστικά με ζάντες αλουμι-
νίου, για μείωση βάρους.

Καμπίνες. Το Actros Loader μπορεί να εξοπλιστεί με την  
καμπίνα L ClassicSpace με τούνελ κινητήρα 170 mm ή 
320 mm. Για χαμηλή κατανάλωση, διατίθενται επίσης δύο  
καμπίνες StreamSpace εξελιγμένης αεροδυναμικής με  
τούνελ κινητήρα.

Πλευρικό τοίχωμα καμπίνας, κλειστό. Μικρότερο καθαρό βάρος, μεγαλύτερο 
ωφέλιμο φορτίο. Χάρη στο κλειστό πλευρικό τοίχωμα δεξιά, το βάρος είναι μειωμένο 
κατά πέντε κιλά.
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Μέτρα μείωσης του βάρους. Στο Actros Loader πολλά εξαρτήματα και χαρακτηριστικά εξοπλισμού έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη χρήση σε κλάδους που δίνουν έμφαση 
στο ωφέλιμο φορτίο. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα παράλειψης κάποιων τέτοιων βελτιώσεων – π.χ. για να αυξηθεί περισσότερο η άνεση ή να μειωθεί η κατανάλωση.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Εξαιρετικά μεγάλο ωφέλιμο φορτίο χάρη στις 
χρηστικές διαμορφώσεις οχήματος και τα  
μέτρα μείωσης βάρους

 – Χαρακτηριστικά εξοπλισμού μείωσης βάρους 
εν μέρει με δυνατότητα παράλειψης

 – Μικρού βάρους, οικονομικοί στην κατανάλωση 
εν σειρά κινητήρες Euro VI με κυβισμό 7,7 ή 
10,7 l σε δέκα βαθμίδες ισχύος από 175 kW 
(238 hp) έως 335 kW (455 hp)

 – Τέσσερις εκδόσεις καμπίνων
 – Ιδιαίτερη ασφάλεια χάρη στη διαθεσιμότητα 

όλων των συστημάτων ασφάλειας και  
υποβοήθησης

 – Safety Packs2)

Κινητήρας. Οι τράκτορες Actros Loader εξοπλίζονται με κι-
νητήρες Euro VI της κατηγορίας κυβισμού 7,7 l και με ισχύ από 
235 kW (320 hp). Για τα οχήματα με καρότσα διατίθε νται  
σε αυτήν την κατηγορία κυβισμού πέντε βαθμίδες ισχύος από 
175 kW (238 hp) έως 260 kW (354 hp). Το Actros Loader 
μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με τους κινητήρες της κατη γορίας 
κυβισμού 10,7 l, που είναι διαθέσιμοι σε τέσσερις βαθμίδες 
ισχύος από 240 kW (326 hp) έως 335 kW (455 hp).

Εξοπλισμός ασφαλείας. Το Actros Loader εξοπλίζεται με 
όλα τα διαθέσιμα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης – 
τα οποία διατίθενται είτε ξεχωριστά είτε σε διάφορα πακέτα 
συμφέρουσας τιμής Safety Packs2). Περισσότερες πληροφορίες 
θα βρείτε στη σελίδα 40.

1) Οχήματα με καρότσα Actros Loader: από 175 kW (238 hp).
2) Προαιρετικός εξοπλισμός.
3) Εικόνα παραδείγματος – ξεχωριστό δοχείο Diesel/AdBlue®.

1 Χωρίς φινιστρίνι οροφής

2 Κλειστό πλευρικό τοίχωμα 
καμπίνας

3 Χαμηλωμένο κρεβάτι, κάτω

4 Ξεχωριστό ρεζερβουάρ 
Diesel/AdBlue®, βασικός 
εξοπλισμός: σύνθετο ρεζερ-
βουάρ3) (300 l Diesel και  
25 l AdBlue®)

5 Πίσω εγκάρσιος φορέας  
μειωμένου βάρους στο 4x2 LS

6 Μπαταρίες 170 Ah

7 Χωρίς προστατευτικό σκόνης

Εξοπλισμός που μπορεί να 
παραλειφθεί

8 Παρμπρίζ βελτιωμένου βάρους

9 Χωρίς θυρίδα εξαερισμού 
ψυγείου στο τούνελ κινητήρα 
170 mm

10 Κάλυμμα δαπέδου  
βελτιωμένου βάρους

11 Βάση σκαλοπατιού από 
αλουμίνιο

12 Σύστημα οδήγησης πίσω 
άξονα βελτιωμένου βάρους

Εξοπλισμός που δεν μπορεί 
να παραλειφθεί
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Το Actros Volumer: Για όλες τις χρήσεις που δίνουν 
έμφαση στη χωρητικότητα.
Εκπληκτική μεταφορική ικανότητα, εκδόσεις συστημάτων μετάδοσης για εξοικονόμηση καυσίμου, αυξημένη αυτονομία και 
άψογα προσαρμοσμένο στο σκοπό χρήσης – το Actros Volumer υπαγορεύει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατασκευάζονται 
σήμερα οι τράκτορες και τα οχήματα με καρότσα, ώστε να προκύπτουν σημαντικά οφέλη κατά τις μεταφορές μεγάλων όγκων.

Σχεδίαση Volumer. Ως ειδικός στις μεταφορές μεγάλων όγκων, 
το Actros Volumer επιτρέπει βέλτιστη αξιοποίηση του μέγι-
στου μεταφορικού όγκου στις εθνικές και διεθνείς μεταφο-
ρές. Σε συνδυασμό με ελαστικά 315/45 και το μικρότερο 
ύψος οδήγησης, επιτυγχάνεται ύψος σύνδεσης επικαθήμενου 
χαμηλότερο από 900 mm και επομένως καθαρό ύψος φόρτω-
σης 3 m – για παράδειγμα, για την άνετη στοίβαξη τριών παλε-
τών Automotive. Άλλα πλεονεκτήματα: εκδόσεις συστημάτων 
μετάδοσης κίνησης για εξοικονόμηση καυσίμου και μεγάλη 
γκάμα εκδόσεων ρεζερβουάρ καυσίμου, για χαμηλή κατανά-
λωση και ιδιαίτερα μεγάλη αυτονομία.

Καμπίνες. Το Actros Volumer διατίθεται με συνολικά έντεκα 
εκδόσεις καμπίνων, που πρακτικά ικανοποιούν κάθε απαίτηση 
στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές μεγάλων όγκων. Οι δια-
θέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν την καμπίνα GigaSpace μέχρι 
και την καμπίνα CompactSpace, που έχει σχεδιαστεί για τις 
μεταφορές αυτοκινήτων.

Σύστημα κίνησης. Στις οικονομικές μεταφορές με το Actros 
Volumer συμβάλλουν επιπλέον οι προσαρμοσμένες στη χρήση 
εκδόσεις συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Χάρη στη μεγάλη 
γκάμα σχέσεων μετάδοσης πίσω άξονα, το Actros Volumer μπο-
ρεί σε συνδυασμό με ελαστικά 315/45 να εξοπλιστεί με κιβώ-
τιο ταχυτήτων μετάδοσης 1 : 1. Αυτό εξοικονομεί έως και 1 % 
καύσιμο συγκριτικά με ένα κιβώτιο γρήγορων σχέσεων.

Κινητήρας. Οι οικονομικοί 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες του 
Actros Volumer διατίθενται στις κατηγορίες κυβισμού 7,7 l, 
10,7 l και 12,8 l και επομένως σε συνολικά 15 βαθμίδες ισχύος, 
από 175 kW (238 hp) έως 390 kW1) (530 hp).

Μεγάλη αυτονομία. Με χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου έως 990 l στους 
τράκτορες και έως 1000 l στα οχήματα χαμηλού πλαισίου με καρότσα, το  
Actros Volumer προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία για τις μεταφορές  
μεγάλων όγκων.
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Χαρακτηριστικά Volumer. Με ιδιαίτερα χαμηλό ύψος σύνδεσης επικαθήμενου κάτω από 900 mm, το Actros Volumer προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέσεις για οικονομικές 
μεταφορές μεγάλων όγκων. Σε αυτές συμβάλλουν επίσης το καθαρό ύψος φόρτωσης των 3 m, καθώς και η μεγάλη γκάμα εκδόσεων καμπίνων, προσαρμοσμένων στη  
χρήση εκδόσεων συστημάτων μετάδοσης κίνησης και ρεζερβουάρ καυσίμου.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

 – Ιδιαίτερα χαμηλό ύψος σύνδεσης επικαθήμενου 
στους τράκτορες 4x2

 – Καθαρό ύψος φόρτωσης 3 m
 – Μεγάλη γκάμα σχέσεων μετάδοσης πίσω άξονα
 – Οικονομικές στην κατανάλωση, προσαρμοσμέ-

νες στη χρήση εκδόσεις συστημάτων μετάδοσης 
κίνησης για όλα τα ελαστικά

 – Μεγάλη αυτονομία χάρη στο ρεζερβουάρ καυ-
σίμου χωρητικότητας έως 990 l στους τρά-
κτορες και έως 1000 l στα οχήματα χαμηλού 
πλαισίου με καρότσα

 – Εν σειρά κινητήρες Euro VI μειωμένης  
κατανάλωσης σε 15 βαθμίδες ισχύος από 
175 kW (238 hp) έως 390 kW 1) (530 hp)

 – Συνολικά έντεκα εκδόσεις καμπίνων σε πλά-
τος 2500 και 2300 mm: π. χ. καμπίνα 
CompactSpace για μεταφορές αυτοκινήτων

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου. Παρά την τεχνολογία 
Euro VI που καταλαμβάνει πολύ χώρο, οι τράκτορες Actros 
Volumer μπορούν να εξοπλιστούν με ρεζερβουάρ καυσίμου 
χωρητικότητας έως 990 l. Για τα οχήματα χαμηλού πλαισίου 
με καρότσα, διατίθενται ακόμα και ρεζερβουάρ καυσίμου χωρη-
τικότητας έως 1000 l. Αυτά εξασφαλίζουν μεγάλη αυτονομία 
και εξοικονομούν χρήματα, καθώς μπορούν να αποτρέψουν την 
εκ των υστέρων τοποθέτηση πρόσθετων ρεζερβουάρ.

1) Μόνο σε 6x2 LnR.

1 Έντεκα χρηστικές 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 Καθαρό ύψος φόρτωσης 3 m

6 Χαμηλό ύψος πλαισίου και σύνδεσης επικαθήμενου
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Για ιδιαίτερα εύκολες βαριές μεταφορές.  
Το Actros έως 250 τόνων.

Το Actros έως 250 τόνων. Με το Actros έως 250 τόνων, 
εμφανίζεται στους δρόμους ένας τράκτορας που σχεδιάστηκε 
και κατασκευάστηκε ειδικά για τη μεταφορά πολύ βαριών και 
μεγάλων φορτίων. Ακόμη σημαντικότερο: θέτει τα νέα πρότυπα 
στα θέματα άνεσης, επιδόσεων οχήματος και ευελιξίας. Από 
την πρώτη ματιά, σε κάθε διαδρομή και κατά τις ενδιάμεσες 
στάσεις, χάρη στις καμπίνες GigaSpace και BigSpace, προ-
σφέρει την άνεση εργασίας και διαμονής που απαιτείται στις 
βαριές μεταφορές. 

Με τους πανίσχυρους, αξιόπιστους κινητήρες Euro VI, το  
αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 και το 
συμπλέκτη Turbo Retarder, διαθέτει ένα δυνατό και εξαιρε-
τικά στιβαρό σύστημα κίνησης, το οποίο παρέχει τις επιδόσεις 
που απαιτούνται πρακτικά στις βαριές μεταφορές. Και για να 
μπορείτε να χρησιμοποιείται αξιόπιστα την τεράστια απόδοση 
ισχύος, εξοπλίσαμε το Actros έως 250 τόνων με ιδιαίτερα 
στιβαρή κατασκευή ανάρτησης και πλαισίου, ώστε να μπορεί να 
μεταδίδεται η ισχύς πλήρως στο δρόμο ακόμη και με μέγιστο 
φορτίο. 

Άριστη ευελιξία και βέλτιστη χρηστικότητα εξασφαλίζει η μεγάλη 
ποικιλία εξοπλισμού και τύπων, η επιτρέπει τη διαμόρφωση 
του ιδανικού οχήμαοτς σχεδόν για κάθε χρήση. Για ιδιαίτερα εύ-
κολες μεταφορές βαρέων φορτίων. Το Actros έως 250 τόνων.

Μονάδα παραγωγής ισχύος. Οι 6κύλινδροι εν σειρά κινητήρες του Actros  
έως 250 τόνων καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ισχύος στον κλάδο των βαρέων 
μεταφορών. Η ανθεκτική, αξιόπιστη κατασκευή είναι ένα ακόμα πλεονέκτημα  
των κινητήρων Euro VI.
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Το Actros έως 250 τόνων.  
Ένα μοναδικό τεχνολογικό επίτευγμα.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.

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

2 Δοχείο καυσίμου1)  
Αλουμινένιο δοχείο 900 l για μέγιστη αυτονομία

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

4 Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων Euro VI

5 Προπορευόμενος άξονας1)  
8 t με αερανάρτηση, υδραυλικό σύστημα

6 Σύνδεσμος μεγάλων φορτίων πίσω1)  
Τοποθετημένος στη βάση ρυμούλκησης μεγάλων φορτίων. Συνδέσεις ρυμουλκούμενου  
τοποθετημένες πλευρικά
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7 Πλάκα στήριξης για επικαθήμενο1)  
Αποτρέπει ζημιές στο πλαίσιο και στην πίσω εγκάρσια δοκό

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

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

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

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

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

Διαρκώς μέγιστη μετάδοση ισχύος. Όπως απαιτείται στην 
πράξη των βαρέων μεταφορών.
Η υψηλή ισχύς από μόνη της δεν αρκεί – πρέπει να είναι διαθέσιμη όπου, και κυρίως, όταν χρειάζεται. Με το αυτοματοποιημένο 
κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3, ειδικά προγράμματα οδήγησης, 16 ταχύτητες και το συμπλέκτη Turbo Retarder,  
το Actros έως 250 τόνων δείχνει πώς ακριβώς γίνεται.
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Mercedes PowerShift 3. Στο Actros έως 250 τόνων, το αυτο-
ματοποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων Mercedes PowerShift 3 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το συμπλέκτη Turbo Retarder 
και ένα βέλτιστα σχεδιασμένο κιβώτιο 16 ταχυτήτων σταθερής 
εμπλοκής. Για ακριβείς επιλογές ταχυτήτων ανάλογα με την κα-
τάσταση οδήγησης, υπάρχει το πρόγραμμα αλλαγής ταχυτήτων 
«heavy». Η λειτουργία ερπυσμού με τον ενσωματωμένο τρόπο 
λειτουργίας ελιγμών επιτρέπει εξαιρετικά εύκολη εκκίνηση, 
αλλά και ακριβείς, ευέλικτους ελιγμούς. Επιπλέον, οι διάφοροι 
τρόποι λειτουργίας και οι πρόσθετες λειτουργίες κάνουν ευκο-
λότερη την οδήγηση στις βαριές μεταφορές.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

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

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

 – Αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων  
16 σχέσεων Mercedes PowerShift 31) 

 – Σύντομοι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων, υψηλή 
απόδοση

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

 – Τοποθέτηση της τεχνολογίας καυσαερίων  
Euro VI με εξοικονόμηση χώρου

Κιβώτιο ταχυτήτων G 280-16/11,7–0,69. Για τις υψηλές 
απαιτήσεις των βαρέων μεταφορών, το Actros έως 250 τόνων 
διατίθεται με Mercedes PowerShift και κιβώτιο 16 σχέσεων1).

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

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

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Εναλλακτικά χωρίς επιπλέον χρέωση.
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● Για μεγάλα φορτία σε συνδυασμό  
με χαμηλές τιμές κατανάλωσης

● Πολύ σύντομοι χρόνοι αλλαγής  
ταχυτήτων

● Είναι δυνατή η λειτουργία kickdown

● Αυτόματη εναλλαγή στο  
πρόγραμμα «standard» ανάλογα  

με το χρόνο ή τη ροπή

● Δεν διατίθεται το EcoRoll

standard

● Για μεγάλα φορτία σε συνδυασμό με 
ιδιαίτερη άνεση αλλαγής ταχυτήτων

● Δυνατότητα EcoRoll  
(ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

μέσω μενού)

● Είναι δυνατή η λειτουργία kickdown

● EcoRoll μόνο έως μικτό βάρος  
συρμού περ. 80 t

manual

● Δεν είναι δυνατή η λειτουργία 
kickdown

● Δεν διατίθεται το EcoRoll

● Δεν πραγματοποιείται αυτόματη  
εναλλαγή στο πρόγραμμα «standard»

● Για εξειδικευμένες χρήσεις,  
η εντολή του οδηγού μπορεί  

να γίνει δεκτή χωρίς την αυτόματη 
λειτουργία

heavy

● Για πολύ μεγάλα φορτία και  
απαιτητικά οδοστρώματα

● Ανέβασμα ταχύτητας μόνο σε  
περίπτωση διασφαλισμένων στροφών

● Πολύ σύντομοι χρόνοι  
αλλαγής ταχυτήτων

● Δυνατή η λειτουργία kickdown

● Δεν πραγματοποιείται αυτόματη  
εναλλαγή στο πρόγραμμα standard

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

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

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

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

Κοτσαδόρος μεγάλων φορτίων1). Ο κοτσαδόρος μεγάλων φορτίων τύπου 56 E 
είναι σχεδιασμένος για τη μεταφορά φορτίων έως 250 τόνων. Μπορεί να τοπο-
θετηθεί σε δύο διαφορετικές θέσεις στον εγκάρσιο φορέα μεγάλου φορτίου.
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Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

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

 – Μέγιστη χρηστικότητα με διάφορα πέταλα και 
πλάκες συναρμολόγησης

 – Ενίσχυση πλαισίου1) για βέλτιστη ευστάθεια 
και λιγότερες κλίσεις

 – Στιβαροί πίσω άξονες με μέγιστο φορτίο  
έως 16 t

 – Υδραυλικός προπορευόμενος άξονας με  
αερανάρτηση, προαιρετικά με δυνατότητα 
ανακούφισης1) για μέγιστη πρόσφυση και  
οδηγική ευστάθεια

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

κατά τη χρήση με συρόμενη ρυμούλκα

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

Διάταξη μετατόπισης πετάλου, Jost EV-HD 850, ύψος 
142 mm, 36 t1). Επιτρέπει την τροποποίηση της προώθησης 
πετάλου. Έτσι καθίσταται δυνατή η προσαρμογή σε επικαθή-
μενα με διαφορετικές ακτίνες περιστροφής βάσει των μέγιστων 
φορτίων αξόνων.

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

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

1) Προαιρετικός εξοπλισμός.
2) Προαιρετικός εξοπλισμός στα οχήματα 6x4 και 8x4.

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

Αποθηκευτικό κουτί από ανοξείδωτο χάλυβα1). Το αποθηκευτικό κουτί προ-
σφέρει αποθηκευτικό χώρο εκτός της καμπίνας, για υλικά στερέωσης φορτίου και 
εργαλεία. Με διαστάσεις 700 x 680 x 770 mm προσφέρει μεγάλο όγκο. Επιπλέον, 
μπορεί να αντέξει φορτίο έως 200 kg.

αυτόματα, ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο φορτίο του  
οχήματος. Σε κατάσταση χωρίς φορτίο, μπορεί να αυξηθεί 
προσωρινά η πρόσφυση στους άξονες μετάδοσης κίνησης.
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Μία ξεχωριστή λεπτομέρεια. Τα βράγχια1) από πολύ γυαλιστερό ανοξείδωτο χάλυβα για τις πλευρικές επενδύσεις αποπνέουν ισχύ και δυναμική – και υπογραμμίζουν τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα του Actros.

Για υψηλές απαιτήσεις – τα γνήσια αξεσουάρ.
Το Actros δεν είναι απλώς ένα φορτηγό. Είναι χώρος εργασίας, σύντροφος στα ταξίδια, ζωτικός χώρος. Με αυτό το σκεπτικό 
αναπτύχθηκε η πλούσια γκάμα γνήσιων αξεσουάρ Mercedes-Benz που προσφέρει πολυάριθμες δυνατότητες εξατομικευμένης 
διαμόρφωσης.

Γνήσια αξεσουάρ. Το Actros προσφέρει υποδειγματική άνεση 
εργασίας, διαμονής και ύπνου στις εθνικές και διεθνείς  
μεταφορές. Με τα γνήσια αξεσουάρ, μπορείτε να το τελειο-
ποιήσετε ακόμα περισσότερο και να του προσδώσετε μια 
εντελώς προσωπική νότα: για παράδειγμα, με προσαρτήματα 
σε χρώμιο και ανοξείδωτο χάλυβα που αναδεικνύουν την 
εμφάνιση. Ή με γνήσια αξεσουάρ για το εσωτερικό, που δεν 
αφήνουν ανεκπλήρωτη καμία επιθυμία. Με πολυάριθμες μι-
κρές, αλλά και μεγαλύτερες λεπτομέρειες, που κάνουν την 
καθημερινή εργασία πιο όμορφη, πιο άνετη, πιο ασφαλή και 
πιο αποδοτική. Για αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να ανα-
τρέξετε στον κατάλογο αξεσουάρ μας ή να απευθυνθείτε 
στην Mercedes-Benz Ελλάς.

1) Όχι για το Actros έως 250 τόνων.
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Περισσότερες λύσεις για την καθημερινότητα.
Πολύπλευρα, λειτουργικά, όμορφα στην όψη και ελκυστικά – τα γνήσια αξεσουάρ της Mercedes-Benz για το Actros κάνουν  
την εργασία στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές ακόμα πιο ευχάριστη και πιο εύκολη. Εμείς σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση 
στην επιλογή.

Βάση στήριξης φώτων οροφής. Οι βάσεις στήριξης φώτων 
οροφής1) προσαρμόζονται προαιρετικά στο σχήμα κάθε καμπί-
νας, κατασκευάζονται από στιλβωμένο, γυαλιστερό χάλυβα 
και προσφέρουν χώρο για έως και τέσσερις πρόσθετους προ-
βολείς. Έτσι, βελτιώνουν το φωτισμό της περιοχής μπροστά 
από το όχημα και προσδίνουν μια ιδιαίτερη νότα στην εξωτερική 
εμφάνιση.

Πρόσθετοι προβολείς. Οι προβολείς μεγάλης σκάλας ή 
εργασίας εξασφαλίζουν βέλτιστη κατανομή του φωτός και 
βελτιώνουν την ορατότητα. Είναι κατάλληλοι για όλες τις 
βάσεις στήριξης φώτων οροφής της Mercedes-Benz.

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

Σετ κλινοσκεπασμάτων «Pause». Ξεκούραστη άνεση  
και όμορφη σχεδίαση. Τα κλινοσκεπάσματα και τα μαξιλάρια 
δια θέτουν γέμιση από μείγμα πολυεστέρα-βαμβακιού,  
ενώ τα καλύμματα είναι φτιαγμένα από ευχάριστο στην αίσθη-
ση, υψηλής ποιότητας ύφασμα και πλένονται στους 60 °C.

Κομψή εμφάνιση. Το μπροστινό τμήμα με γρίλιες χρωμίου κάνουν την επιβλητική, 
δυναμική σχεδίαση του Actros ακόμα πιο εκφραστική.

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.



67Γνήσια αξεσουάρ

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

Στήριγμα πλάτης και αυχένα. Τα στηρίγματα για την πλάτη ή τον αυχένα, που  
διατίθενται ξεχωριστά, ανακουφίζουν αποτελεσματικά την περιοχή της οσφυικής 
μοίρας ή/και του αυχένα.

Πρακτική χρήση και εξοικονόμηση χώρου. Το επενδυμένο με δερματίνη,  
ρυθμιζόμενο στο ύψος αναδιπλούμενο τραπεζάκι είναι ιδανικό για γεύματα, για την 
εργασία σε φορητό υπολογιστή ή ως πρακτική αποθηκευτική επιφάνεια.

Τα πλεονεκτήματα συνοπτικά.

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

 – Λεπτομέρειες χρωμίου και ανοξείδωτου χάλυβα, 
για πιο ιδιαίτερη και λαμπερή εξωτερική  
εμφάνιση

 – Κάλυμμα παξιμαδιών τροχού και κάλυμμα 
πίσω άξονα για προστασία των ζαντών και των 
παξιμαδιών των τροχών

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

 – Πρακτικό αναδιπλούμενο τραπεζάκι για  
εργασία, φαγητό και αποθήκευση

 – Υψηλής ποιότητας σετ κλινοσκεπασμάτων για 
ξεκούραστο ύπνο

 – Στήριγμα πλάτης και αυχένα για άνετη, χαλαρή 
και εργονομική καθιστική στάση

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

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.

1) Παρακαλούμε, κατά την τοποθέτηση και τη χρήση βάσεων φώτων οροφής,  
τηρείτε τους κανονισμούς κάθε χώρας.
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Οχήματα με καρότσα Actros – Επισκόπηση Τύπων

Βάρος σε τόνους 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x2 4x2

Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

Εκδόσεις κινητήρων

OM 936

175 kW (238 hp) • • – •

200 kW (272 hp) x x – x

220 kW (299 hp) x x – x

235 kW (320 hp) x x – x

260 kW (354 hp) x x – x

OM 470

240 kW (326 hp) x x • x

265 kW (360 hp) x x x x

290 kW (394 hp) x x x x

315 kW (428 hp) x x x x

335 kW (455 hp) x x x x

OM 471

310 kW (421 hp) x x x x

330 kW (449 hp) x x x x

350 kW (476 hp) x x x x

375 kW (510 hp) x – – x

390 kW (530 hp) x – – x

OM 473

380 kW (517 hp) x – – x

425 kW (578 hp) x – – x

460 kW (625 hp) x – – x
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• Βασικός εξοπλισμός x Προαιρετικός εξοπλισμός – Δεν διατίθεται 1) Φορτηγό μεταφοράς οχημάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά | Επισκόπηση Τύπων Actros έως 33 τόνων

25 25 (Volumer) 25 26 26 33

6x2 ENA 6x2 ENA 6x2/4 6x4 6x2 DNA 6x4

Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

– – – – – –

• • • • • –

x x x x x –

x x x x x –

x x x x x –

x x x x x •

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x – – x x x

x – – x x x

x – – x x x
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Οχήματα με καρότσα Actros – Επισκόπηση Τύπων

Βάρος σε τόνους 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x2 4x2

Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

Μεταξόνιο

3250 mm – – – –

3550 mm – – – –

3700 mm x2) – – x

3850 mm – – – –

4000 mm x2) – – x

4150 mm – – – –

4300 mm x2) – – x

4600 mm x2) – – x

4900 mm x2) x3) 4) – x

5200 mm x2) – – x

5500 mm x2) x3) 4) x3) 4) x

5800 mm x2) x3) 4) x3) 4) x

6100 mm x2) – – x

6400 mm x2) – – x

6700 mm x2) x3) 4) – x

Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα L CompactSpace, τούνελ 170 mm – x x7) –

Καμπίνα L CompactSpace, τούνελ 320 mm – – •8) –

Καμπίνα L ClassicSpace, τούνελ 170 mm x7) x7) x x7)

Καμπίνα L ClassicSpace, τούνελ 320 mm •8) •8) •8) •8)

Καμπίνα L ClassicSpace, επίπεδο δάπεδο x9) x9) – x9)

Καμπίνα L StreamSpace, πλάτος 2300 mm, τούνελ 320 mm x8) x8) – x8)

Καμπίνα L StreamSpace, πλάτος 2300 mm, τούνελ 170 mm x x x x

Καμπίνα L StreamSpace, πλάτος 2300 mm, επίπεδο δάπεδο x9) x9) – x9)

Καμπίνα L StreamSpace, πλάτος 2500 mm, επίπεδο δάπεδο x9) x9) x x9)

Καμπίνα L BigSpace x9) x9) x x9)

Καμπίνα L GigaSpace x9) x9) x x9)
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•  Βασικός εξοπλισμός x Προαιρετικός εξοπλισμός – Δεν διατίθεται 1) Φορτηγό μεταφοράς οχημάτων. 2) Διατίθεται και ως Actros Loader με κινητήρες από 175 kW (238 hp) έως 315 kW (428 hp) (μόνο OM 936 και OM 470).
3) Με κινητήρες από 175 kW (238 hp) έως 350 kW (476 hp). 4) Όχημα με χαμηλό πλαίσιο αποκλειστικά με αερανάρτηση στον μπροστινό και πίσω άξονα. 5) Διατίθεται και ως Actros Loader με κινητήρες από 220 kW (299 hp) έως 315 kW (428 hp) 
(μόνο OM 936 και OM 470). 6) Με κινητήρες από 200 kW (272 hp) έως 375 kW (510 hp). 7) Βασικός εξοπλισμός με OM 471 και OM 473. 8) Όχι σε συνδυασμό με OM 471 και OM 473. 9) Όχι σε συνδυασμό με OM 936.

Τεχνικά χαρακτηριστικά | Επισκόπηση Τύπων Actros έως 33 τόνων

25 25 (Volumer) 25 26 26 33

6x2 ENA 6x2 ENA 6x2/4 6x4 6x2 DNA 6x4

Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

– – x6) – – –

– – x6) – – –

– – – x – x

– – x6) – – –

x5) x4)6) – x x x

– – x6) – – –

x5) x4)6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) – – – x –

– – – – – –

– – – – – –

– x – – – –

– – – – – –

x7) x7) x7) x7) x7) x7)

•8) •8) •8) •8) •8) •8)

x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x8) x8) x8) x8) x8) x8)

x x x x x x

x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9)
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Τράκτορες Actros – Επισκόπηση Τύπων

Βάρος σε τόνους 18 18 (Volumer) 18 (Volumer) 1) 18 (CC)2) 20

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

Εκδόσεις κινητήρων

OM 936

175 kW (238 hp) • • • – •

200 kW (272 hp) x x x – x

220 kW (299 hp) x x x – x

235 kW (320 hp) x x x – x

260 kW (354 hp) x x x – x

OM 470

240 kW (326 hp) x x x • x

265 kW (360 hp) x x x x x

290 kW (394 hp) x x x x x

315 kW (428 hp) x x x x x

335 kW (455 hp) x x x x x

OM 471

310 kW (421 hp) x x x x x

330 kW (449 hp) x x x x x

350 kW (476 hp) x x x x x

375 kW (510 hp) x – – – x

390 kW (530 hp) x – – – x

OM 473

380 kW (517 hp) x – – – x

425 kW (578 hp) x – – – x

460 kW (625 hp) x – – – x
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• Βασικός εξοπλισμός x Προαιρετικός εξοπλισμός – Δεν διατίθεται 1) Low Deck. 2) Φορτηγό μεταφοράς οχημάτων.

24 25 25 25 26 26 33

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

Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

– – – – – – –

• • • • • • –

x x x x x x –

x x x x x x –

x x x x x x –

x x x x x x •

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x
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Τράκτορες Actros – Επισκόπηση Τύπων

Βάρος σε τόνους 18 18 (Volumer) 18 (Volumer) 1) 18 (CC)2) 20

Κίνηση τροχών 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

Μεταξόνιο

2650 mm – – – – –

2990 mm – – – – –

3250 mm – – – – –

3400 mm – – – – –

3550 mm x – – – x

3700 mm x3) x4) 5) x4) 5) – x

3850 mm x3) – – x5) x

4000 mm x3) – – – x

Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα L CompactSpace, τούνελ 170 mm – – x x7) –

Καμπίνα L CompactSpace, τούνελ 320 mm – – – •8) –

Καμπίνα L ClassicSpace, τούνελ 170 mm x7) • x7) x x7)

Καμπίνα L ClassicSpace, τούνελ 320 mm •8) – •8) x8) •8)

Καμπίνα L ClassicSpace, επίπεδο δάπεδο x9) x9) x9) – x9)

Καμπίνα L StreamSpace, πλάτος 2300 mm, τούνελ 320 mm x8) – x8) – x8)

Καμπίνα L StreamSpace, πλάτος 2300 mm, τούνελ 170 mm x x x x x

Καμπίνα L StreamSpace, πλάτος 2300 mm, επίπεδο δάπεδο x9) x9) x9) – x9)

Καμπίνα L StreamSpace, πλάτος 2500 mm, επίπεδο δάπεδο x9) x9) x9) – x9)

Καμπίνα L BigSpace x9) x9) x9) – x9)

Καμπίνα L GigaSpace x9) x9) x9) – x9)
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• Βασικός εξοπλισμός x Προαιρετικός εξοπλισμός – Δεν διατίθεται 1) Low Deck. 2) Φορτηγό μεταφοράς οχημάτων. 3) Διατίθεται και ως Actros Loader με κινητήρες από 235 kW (320 hp) έως 315 kW (428 hp) (μόνο OM 936 
και OM 470). 4) Με κινητήρες από 175 kW (238 hp) έως 350 kW (476 hp). 5) Όχημα με χαμηλό πλαίσιο αποκλειστικά με αερανάρτηση στον μπροστινό και πίσω άξονα. 6) Όχι σε συνδυασμό με OM 473. 7) Βασικός εξοπλισμός με  
OM 471 και OM 473. 8) Όχι σε συνδυασμό με OM 471 και OM 473. 9) Όχι σε συνδυασμό με OM 936.

24 25 25 25 26 26 33

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

Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση Αερανάρτηση

– – x3) x – – –

x3) – – – – – –

– x6) – – x x6) x

– x6) – – x x6) x

– x – – x x x

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – x – x

– – – – – – –

– – – – – – –

x7) x7) x7) x7) x7) x7) x7)

•8) •8) •8) •8) •8) •8) •8)

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x8) x8) x8) x8) x8) x8) x8)

x x x x x x x

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)
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• Βασικός εξοπλισμός  x Προαιρετικός εξοπλισμός 1) Μόνο για βαριά ημιφορτηγά.

Actros έως 250 τόνων – Επισκόπηση Τύπων

Βάρος σε τόνους 33 41

Κίνηση τροχών 6x4 8x4/4

Ανάρτηση πίσω άξονα Αερανάρτηση Αερανάρτηση

Εκδόσεις κινητήρων OM 473

380 kW (517 hp) • •

425 kW (578 hp) x x

460 kW (625 hp) x x

Μεταξόνιο

3300 mm x x1)

3900 mm x x

Εκδόσεις καμπίνων

Καμπίνα L BigSpace x x

Καμπίνα L GigaSpace x x
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Επιδόσεις κινητήρων

Οι κινητήρες Euro VI: πρωτοποριακή τεχνολογία, 
ισχύς έως 460 kW (625 hp) και μέγιστη ροπή  
στρέψης 3000 Nm. Το Actros έως 250 τόνων  
διατίθεται αποκλειστικά με τους κινητήρες της  
κατηγορίας κυβισμού 15,6 l (OM 473).
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OM 473 OM 471

OM 470

OM 471 2η γενιά

R6 κυβισμός 7,7 l

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

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

R6 κυβισμός 10,7 l

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

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

R6 κυβισμός 12,8 l

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

310 (421) 2100 2300 1) 

330 (449) 2200 24001) 

350 (476) 2300 2500 1) 

375 (510) 2500

R6 κυβισμός 12,8 l

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

310 (421) 2100 2300 1) 

330 (449) 2200 24001) 

350 (476) 2300 2500 1) 

375 (510) 2500
390 (530) 2600

R6 κυβισμός 15,6 l

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

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

1) Σε οχήματα με κανονικό ύψος πλαισίου σε συνδυασμό με 
σχέσεις μετάδοσης πίσω άξονα i = 2,611 και i = 2,533 στην 
12η ταχύτητα.
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OM 470 2η γενιά

R6 κυβισμός 10,7 l

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

240 (326) 1700
265 (360) 1800
290 (394) 1900
315 (428) 2100
335 (455) 2200
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Το Actros έως 33 t – Εκδόσεις ρεζερβουάρ καυσίμου

Εκδόσεις ρεζερβουάρ καυσίμου Actros. Δυνατότητες ευέλι-
κτων συνδυασμών – με την ίδια διατομή ρεζερβουάρ καυσίμου 
μπορείτε να συνδυάσετε ρεζερβουάρ διαφορετικής χωρητι-
κότητας 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 τράκτορες με ενιαίο πίσω τμήμα.

Αρθρωτής δομής ρεζερβουάρ καυσίμου. Για εξατομικευμένες απαιτήσεις,  
το Actros έως 33 t μπορεί να εξοπλιστεί με ρεζερβουάρ καυσίμου διαφορετικού 
ύψους και πλάτους.

Παράδειγμα έκδοσης δοχείου καυσίμου στον τράκτορα Actros 4x2,  
(μεταξόνιο 3700 mm): 1300 l Diesel, 90 l AdBlue®. Από μεταξόνιο 
3850 mm διατίθεται χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 1420 l – 
αριστε ρά: 880 l Diesel και 90 l AdBlue®, δεξιά: 540 l Diesel.

Παράδειγμα έκδοσης ρεζερβουάρ καυσίμου στον τράκτορα Actros 
Volumer 4x2 (μεταξόνιο 3700 mm: 990 l Diesel, 75 l AdBlue®).

700 mm

565 mm

650 mm

735 mm

1 Σύνθετο ρεζερβουάρ φαρδύ/ψηλό, 820 l Diesel, 90 l AdBlue®

2 Δεύτερο ρεζερβουάρ δεξιά φαρδύ/ψηλό 480 l Diesel

3 Σύστημα εκ των υστέρων επεξεργασίας καυσαερίων

4 Μπαταρία

1 Σύνθετο ρεζερβουάρ φαρδύ/χαμηλό, 660 l Diesel, 75 l AdBlue®

2 Δεύτερο ρεζερβουάρ δεξιά φαρδύ/χαμηλό 330 l Diesel

3 Σύστημα εκ των υστέρων επεξεργασίας καυσαερίων

4 Μπαταρία
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Το Actros – Εκδόσεις καμπίνων.

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

Καμπίνα L GigaSpace με SoloStar Concept Καμπίνα L Εξωτερικό πλάτος 2500 mmΓενικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

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

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

Εσωτερικό ύψος μεταξύ καθισμάτων: 1990 mm 
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 
1910 mm

Καμπίνα L GigaSpace Καμπίνα L BigSpace

1) Επίπεδο δάπεδο προαιρετικά στις καμπίνες πλάτους 2300 mm.
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Καμπίνα L Εξωτερικό πλάτος 2300 mm

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

Εσωτερικό ύψος μεταξύ καθισμάτων: 1970 mm  
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1840 mm

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

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

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

Καμπίνα L StreamSpace (2)  
(εξωτερικό πλάτος 2300 mm, επίπεδο δάπεδο)

Καμπίνα L StreamSpace (3)  
(εξωτερικό πλάτος 2300 mm, τούνελ κινητήρα)
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Τούνελ κινητήρα: 170 mm 
Εσωτερικό ύψος στο τούνελ κινητήρα: 1460 mm 
Εσωτερικό ύψος μπροστά από τα καθίσματα: 1590 mm

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

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

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

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

Καμπίνα L ClassicSpace (2) 
(εξωτερικό πλάτος 2300 mm, τούνελ κινητήρα)
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Σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 31.08.2016. Μετά την ημερομηνία αυτή είναι δυνατόν να επέλθουν 
διαφοροποιήσεις στο προϊόν. O κατασκευαστής διατηρεί τo δικαίωμα για αλλαγές κατά τη διάρκεια τoυ χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο σχήμα, για  
χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον 
αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει για το χαρακτηρισμό της  
παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες και τα κείμενα 
μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. 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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