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Mercedes-Benz in het distributietransport. 
Dankzij zijn hoge efficiëntie en betrouwbaarheid bent u met de Atego uitstekend voorbereid op de uitdagingen van het  
distributietransport. Bovendien biedt zijn veelzijdigheid voor vrijwel elke eis en branche een configuratie die perfect op de  
inzet is afgestemd.

Veelzijdigheid. De Atego is leverbaar met vele praktische 
uitrustingen waarmee het werk in het distributietransport 
lichter wordt. 

Voor een optimale afstemming op de inzet is de Atego lever-
baar met vier cabines en drie cockpitvarianten. Alle cabines 
kenmerken zich door een uitgekiende ergonomie, een hoog 
comfort en een uitgebreid assortiment op de inzet afgestemde 
uitrustingen voor een eenvoudige handling en efficiënt werken.  

Ook op aandrijvingsgebied kent de Atego vele sterke punten, 
zoals de zuinige, krachtige vier- en zescilinder lijnmotoren. 
de automatische transmissie PowerShift 3 en de als optie 
leverbare handgeschakelde versnellingsbak. Een groot  
assortiment transmissie- en ascombinaties doet de rest. 
Samen met het veilige, soepele rijgedrag, waardoor u ook 
lastige rijsituaties en rangeermanoeuvres probleemloos de 
baas blijft. 

Omdat de eisen voor het werken met een distributietruck 
heel divers zijn, laat de Atego ook op het gebied van opbouw-
vriendelijkheid niets te wensen over. Naast elektrische en 
elektronische systemen omvat dit tevens de meest uiteen-
lopende voorbereidingsoplossingen.

Kortom, dankzij zijn veelzijdigheid bent u met de Atego  
uitstekend op het dagelijks werk in het distributietransport 
voorbereid. Nu en in de toekomst.

1) Leverbaarheid afhankelijk van GVW en motor. Lage instap. Al bij het instappen wordt duidelijk hoe optimaal de Atego op de inzet 
is afgestemd: één of twee treden1), ver openslaande portieren en handgrepen 
aan beide zijden zorgen ervoor dat er gemakkelijk, veilig en comfortabel kan worden 
ingestapt.
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De Atego-cabines.
Al op het eerste gezicht ziet u aan de vier cabines van de Atego waar het in het distributietransport op aankomt:  
drie cockpitvarianten, uitgekiende ergonomie, een hoog rij- en werkcomfort en veel praktische details.

Lange cabine ClassicSpace. Dankzij de royale ruimte en 
het comfortbed biedt de 2300 mm brede, als optie leverbare 
cabine (motortunnel 320 mm) ook bij meerdaagse ritten 
veel comfort en bewegingsvrijheid. De royale ruimte maakt 
het werk gemakkelijker en zorgt met het onderste comfort-
bed voor aangename rust. Dankzij de vele opbergvakken blijft 
de cabine netjes opgeruimd. 

Korte cabine ClassicSpace, verlengd. De 2300 mm brede, 
als optie leverbare cabine (motortunnel 320 mm) biedt  
een comfortabele werkplek met veel overzicht en compacte 
buitenmaten. De met 180 mm verlengde achterwand schept 
extra ruimte.

Korte cabine ClassicSpace. Vanwege zijn afmetingen biedt 
de korte cabine ClassicSpace een comfortabele werkplek met 
veel overzicht en optimale opbouwlengte.

Lange cabine BigSpace. Dankzij de stahoogte1) van 1910 mm biedt de als optie leverbare cabine (motortunnel 320 mm) ook bij meerdaagse ritten veel comfort  
en bewegingsvrijheid.
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Classic Cockpit. De standaard Classic Cockpit is met talrijke opbergmogelijkheden uitstekend geschikt voor de inzet in het distributietransport. Alles bevindt zich 
binnen handbereik van de chauffeur. Zachte materialen zorgen voor een luxe omgeving.

Cockpitvarianten. De verschillende cockpitvarianten van de 
Atego zorgen voor een optimale afstemming op de inzet. Alle 
drie worden ze gekenmerkt door de ergonomische plaatsing van 
de bedieningselementen en de praktische opbergvakken.

Standaard Cockpit. Van de bekerhouder binnen handbereik 
van de chauffeur tot en met de aansluiting is in de als optie 
leverbare Standaard Cockpit2) alles erop gericht het werk 
van de chauffeur in het distributietransport aangenamer en 
lichter te maken. 

Comfort Cockpit. Met het naar voren uitspringende plateau 
onder het dashboard biedt deze als optie leverbare cockpit 

extra opbergruimte bovenop de toch al royale verdere opberg-
vakken. Ook op langere trajecten is voor alles plaats.

Comfort tot in het detail. In de Atego hebt u de beschikking 
over allerlei praktische en comfortverhogende functies.  
Zo worden onder andere meegeleverd de comfortabele tip-
schakeling voor de knipperlichten, een waarschuwings-
signaal voor de parkeerrem en verlichting, toetsen op het 
multifunctionele stuurwiel voor de bediening van de  
cruisecontrol en de Follow-Me-Home-verlichting. Kortom:  
alles wat de bediening in het dagelijks gebruik verbetert.

1) Stahoogte voor de stoelen.
2) Standaarduitrusting in combinatie met middenstoel. 
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Werkplek Atego. Ontspannen en geconcentreerd werken 
dankzij de professionele werkplek van de Atego. Dat varieert 
van de comfortabele stoelen, het multifunctionele stuurwiel 
en de boordcomputer met geïntegreerde wegrijcontrole tot 
de ergonomische plaatsing van alle opbergvakken en bedie-
ningselementen.

10,4 cm combi-instrument. Met veel functies en aandui-
dingen zorgt de boordcomputer voor een snelle, uitgebreide 
en overzichtelijke weergave van alle informatie.

Radio’s. Voor uitstekend entertainment kan de Atego worden uitgerust met 
een cd-radio3), een cd-radio met Bluetooth®-aansluiting of de cd-radio Bluetooth® 
Comfort. Alle apparatuur beschikt over een usb- en Aux in-aansluiting.

12,7-cm combi-instrument met videofunctie1). Voor uitstekend comfort en 
nog meer veiligheid is dit combi-instrument voorbereid voor het gebruik van een 
achteruitrijcamera2). Zo wordt het gebied direct achter de truck zichtbaar.

Mercedes PowerShift 3. Merkbare dynamiek, eenvoudige 
bediening en een laag verbruik: de automatische transmissie 
zorgt voor nauwkeurig schakelen, korte schakeltijden, een 
hoog rijcomfort en een optimaal rendement.

Handgeschakelde versnellingsbak. Naast de automatische 
transmissie is als optie ook een handgeschakelde versnel-
lingsbak met pneumatische schakelkrachtondersteuning 
leverbaar. Deze onderscheidt zich onder andere door een 
uitmuntende ergonomie en hoge schakelprecisie bij geringe 
schakelkrachten.

Multifunctioneel stuurwiel. Met acht bedieningstoetsen rechts en links kunnen  
diverse functies worden geregeld. Zo kunnen telefoongesprekken worden beant-
woord en radio-instellingen worden gewijzigd.

Voorbereiding voor multimediagebruik. Dankzij de universele 
voorbereiding kunnen mobiele telefoons, mp3-spelers of  
universele navigatiesystemen eenvoudig worden geïntegreerd, 
waarbij het geluid uit de voertuigluidsprekers komt.
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Luchtgeveerde comfortstoel. De als optie leverbare luchtgeveerde stoel kan individueel worden afgesteld en biedt daarmee uitstekende voorwaarden voor een 
ergonomische zithouding en veel comfort. Ook de geïntegreerde stoelverwarming draagt hieraan bij.

1) Optie.
2) Een achteruitrijcamera is als Mercedes-Benz accessoire leverbaar. 
3) Standaard bij lange cabine.

Stoelen. Alle stoelen overtuigen door het hoge zitcomfort. De 
bedieningselementen zijn intuïtief aangebracht, de zittingen  
zijn bijzonder breed en het verstelbereik van de stoelen is groot: 
200 mm in de lengte en 100 mm in de hoogte. 

Luchtgeveerde chauffeursstoel, standaard. De lucht-
geveerde stoel is uiterst comfortabel, beschikt over  
uitgebreide verstelmogelijkheden en wordt geleverd met 
stoffen bekleding.

Luchtgeveerde, geventileerde comfortstoel. De als optie 
leverbare luchtgeveerde, geventileerde chauffeursstoel  
staat garant voor uitstekend zitcomfort. Ook de geïntegreerde 
armsteunen en stoelverwarming dragen hieraan bij.

Verwarmings- en ventilatiesysteem. De Atego is uitgerust 
met een high-performance, luchtgeregeld verwarmings- en 
ventilatiesysteem dat zeer snel reageert. Een extra hetelucht-
verwarming is als optie leverbaar.
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Opbergvakken. Het opbergconcept kan aan uiteenlopende 
wensen en eisen voldoen, waardoor de cabine gemakkelijk 
op orde te houden is en meer overzicht en efficiëntie kan 
worden geboden. Van het grote aflegvak op het dashboard 
tot de opbergvakken in de cockpit, op de motortunnel en 
in de portieren: alle opbergoplossingen zijn volledig gericht 
op het georganiseerd opbergen van zaken die onderweg  
onontbeerlijk zijn, zoals een zonnebril, balpen, frisdrank en 
vrachtbrieven. Als optie zijn voor de motortunnel een laag 
aflegvak met twee bekerhouders en plaats voor een asbak 
leverbaar alsmede een hoog aflegvak met plaats voor zaken 
die dagelijks gebruikt worden en een koelbox waarin flessen en 
levensmiddelen gescheiden kunnen worden bewaard. Het 

voor korte en halflange cabines als optie leverbare bagagenet 
zorgt ervoor dat de opbergmogelijkheden verder worden  
uitgebreid.

Opbergvakken lange cabine ClassicSpace. Naast de 
opbergvoorzieningen in de cockpit, in de portieren en op de 
motortunnel bieden in de lange cabine ClassicSpace bij-
voorbeeld de vakken boven de voorruit en onder het bed extra 
opbergruimte. 

Opbergruimte boven de voorruit, twee vakken. De twee 
vakken bevinden zich boven de voorruit en zijn gemakkelijk 
vanaf de chauffeurs- of bijrijdersstoel toegankelijk. Voor 
het als optie leverbare Fleetboard-systeem wordt het dichtst 
bij de chauffeur aangebrachte vak gebruikt.

Opbergvakken BigSpace. De drie grote opbergvakken boven de voorruit in de lange cabine BigSpace, waarvan er één van een deksel is voorzien, bieden veel opbergruimte. 
De kleinere, open opbergvakken daaronder bieden extra opbergruimte en zorgen ervoor dat alles netjes opgeruimd blijft.
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Onderste bed, lange cabine. Voor een maximaal rust- en slaapcomfort beschikken de lange cabines over een onderste bed met een breedte van 680 mm en lengte 
van 2095 mm.

Rust en slaapcomfort. Afhankelijk van de cabine zijn er 
verschillende comfortabele bedden leverbaar voor de Atego. 
Naast het onderste bed, dat standaard aanwezig is in alle 
lange cabines, is als optie voor de lange cabine BigSpace ook 
het bovenste comfortbed leverbaar met een breedte van 
685 mm, lengte van 1865 mm en een hoogwaardig schuim-
rubberen matras met zeven zones. In de verlengde lange 
cabine zorgt het als optie leverbare 610 mm brede onderste 
bed voor uitstekend rust- en slaapcomfort. Op de eveneens 
optionele zit-/ligcombinatie kunnen maximaal vier personen 
zitten, maar deze kan ook als slaapplaats worden gebruikt. 

Matrassen. Voor slaapcomfort zorgt het hoogwaardige 
koudschuim matras met zeven zones. Het eendelige matras 
met een dikte van 110 mm ondersteunt de lichaamsdelen 
optimaal en zorgt voor een efficiënte ventilatie van onderaf.

De voordelen op een rij.
•  Vier cabines en drie cockpitvarianten voor een optimale 

afstemming op de inzet

•  Ergonomisch vormgegeven werkplek met uitstekend 
afleesbaar combi-instrument en multifunctioneel 
stuurwiel

•  Automatische transmissie Mercedes PowerShift 3,  
als optie handgeschakelde versnellingsbak leverbaar 

•  Uitgebreid assortiment brede, comfortabele stoelen 
met groot verstelbereik

•  Luchtgeregeld verwarmings- en ventilatiesysteem, als 
optie airconditioning en extra heteluchtverwarming  
leverbaar

•  Uitgebreide opbergvoorzieningen

•  Diverse radio’s en multimedia-aansluitingen als optie 
leverbaar

•  Comfortabele bedden in lange cabine ClassicSpace  
en BigSpace
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Motor- en uitlaatgasreinigingstechnologie. Sterk, 
betrouwbaar en rendabel: de Euro VI-motoren van de Atego 
kenmerken zich door een laag verbruik, soepel reactiever-
mogen, trekkracht en een rustige motorloop. De viercilinder 
lijnmotoren beschikken over een vermogen tot 170 kW 
(231 pk) en een maximumkoppel tot 900 Nm. De zescilinder 
lijnmotoren beschikken over een vermogen tot 220 kW 
(299 pk) en een maximumkoppel tot 1200 Nm.

Motorrem. Het drietraps schakelbare remsysteem met een 
remvermogen van 235 kW, dat vanaf een GVW van 9,5 ton tot 
de standaarduitrusting behoort, beperkt de slijtage van de 
bedrijfsrem en verhoogt tegelijkertijd de veiligheid en controle 
over het voertuig.

Rijprogramma ’power’. Het rijprogramma ondersteunt een 
soepele rijstijl in moeilijk terrein. In de rijstand ’power’ wordt 
bij alle schakelmanoeuvres het toerental met 100 omwente-
lingen verhoogd ten opzichte van ’standaard’. Hierdoor is het 
motorvermogen langer beschikbaar.

Extra functies. Bij Mercedes PowerShift 3 zorgen extra 
functies als de mogelijkheid om direct van 1 naar R te schake-
len en achteruitversnellingen met een snelle overbrenging1) 
ervoor dat er eenvoudig kan worden gemanoeuvreerd. Weg-
rijden is dankzij de kruipfunctie uiterst comfortabel.

Motorrem met extra capaciteit. Voor nóg meer veiligheid 
is als optie een drietraps, slijtagevrije motorrem met een 
remvermogen tot 300 kW leverbaar.

Transmissies. Om een optimale afstemming op de inzet te 
kunnen bieden, kan de Atego worden geleverd met een auto-
matische transmissie met zes, acht of negen versnellingen. 
In combinatie met de perfect hierop afgestemde achteras-
overbrengingen levert dit een laag brandstofverbruik op.

Mercedes PowerShift 3. Merkbare dynamiek, eenvoudige 
bediening en een laag verbruik: de automatische transmissie 
zorgt voor nauwkeurig schakelen, korte schakeltijden, een 
hoog rijcomfort en een optimaal rendement.

Rijprogramma ’economy’. Het rijprogramma kan gericht 
worden ingeschakeld en ondersteunt een bijzonder zuinige 
rijstijl. Het vormt een functionele aanvulling op de rijstand 
’standaard’.

Een uitstekende combinatie van kracht en efficiëntie. 
Efficiënte vier- en zescilindermotoren met veel vermogen en weinig verbruik – en met de standaard automatische  
transmissie Mercedes PowerShift 3 wordt het rijden ook onze zware omstandigheden lichter.
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Rijprogramma’s Atego. De Atego is leverbaar met de twee rijprogramma’s ’economy’ en ’power’, waarvan u er één bij de aanschaf van de truck kunt kiezen. De diverse 
rijstanden verhogen het rijcomfort en de efficiëntie.

1) Twee achteruitversnellingen bij transmissie met acht versnellingen.
2) Vmax 89,8 km/h met gaspedaal mogelijk.

De voordelen op een rij.
•  Zuinige, betrouwbare vier- en zescilinder lijnmotoren 

met een hoog koppel bij lage toerentallen

•  Twee cilinderinhoudsklassen, zeven vermogensklassen 
van 115 kW (156 pk) tot 220 kW (299 pk)

•  Krachtige motorrem, optioneel motorrem met extra 
capaciteit

•  Transmissies met zes, acht of negen versnellingen voor 
optimaal op de inzet afgestemde aandrijflijnconfiguraties

•  Standaard automatische transmissie Mercedes  
PowerShift 3 met rijprogrammaʼs ʼeconomyʼ of ʼpowerʼ, 
evenals gericht in te schakelen rijstanden en extra 
functies
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Efficiënt werken, soepel rijden.
U mag wat verwachten van de Atego: bijvoorbeeld efficiënt werken, een uitstekend rijgedrag en een hoge  
opbouwvriendelijkheid. Praktisch alles wat u nodig hebt en waar u al meteen na de eerste rit niet meer buiten kunt.

Precieze besturing. De nauwkeurige besturing van de Atego maakt het manoeuvreren zowel gemakkelijk als precies en zorgt bij hoge snelheden voor een hoge 
rechtuitstabiliteit, zodat er minder hoeft te worden bijgestuurd.

Rijcomfort. De Atego biedt een uitstekend, onovertroffen rij-
gevoel. De basis hiervoor wordt gevormd door de stabiliteits-
regeling, cabineophanging, besturing, achterasgeleiding en 
vering, die perfect met elkaar samenwerken.

Veringsvarianten. De Atego is uitgerust met lichtgewicht een- 
of meerblads paraboolveren. Voor nóg meer rijcomfort kan 
de Atego eveneens met staal- of luchtvering worden uitgerust 
en vanaf 12 ton als optie ook met volledige luchtvering.

Cabineophanging achter, verstevigd. De als optie lever-
bare cabineophanging met verstevigde schroefveren aan 
de achterzijde ondersteunt het veercomfort bij cabines 
met stalen vering, bijvoorbeeld als de cabine met een zit-/
ligcombinatie is uitgerust.

Achterasgeleiding. Voor een soepel rijgedrag zijn de lucht-
geveerde Atego tot 10,5 ton en 12 ton (LowLiner) en alle 
Atego-modellen met stalen vering uitgerust met een achter-
asgeleiding, waardoor onderstuur wordt tegengegaan.
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Stabilisator achteras. De robuust uitgevoerde stabilisator 
vermindert het overhellen van de truck en zorgt zo voor 
meer veiligheid en comfort. Deze is aan de achteras onder 
het chassis geplaatst.

Luchtgeveerde vooras. De als optie leverbare luchtgeveerde 
vooras voor de Atego vanaf 12 ton verhoogt het rijcomfort 
omdat het voertuigniveau bij een ongelijkmatige belading auto-
matisch wordt gecompenseerd. Ook wordt bij het beladen 
het voertuigniveau aan de hoogte van het laadperron aangepast.

Opbouwvriendelijkheid. De hoge opbouwvriendelijkheid 
wordt onder andere ondersteund door de parametreerbare 
speciale module, waardoor de aansluitmogelijkheden, als-

Parametreerbare speciale module. De als optie leverbare parametreerbare 
speciale module (PSM) zorgt voor perfecte verwerking van alle informatie en 
soepele uitwisseling van gegevens tussen het voertuig en de opbouw.

1) Voor luchtgeveerde Atego-modellen tot 10,5 ton en 12 ton (LowLiner) en voor 
alle Atego-modellen met stalen vering. 

mede de integratie en de bediening van de opbouw aanzien-
lijk gemakkelijker worden gemaakt. Daarnaast draagt een 
groot aantal maatregelen ertoe bij dat de Atego altijd on-
middellijk inzetbaar is. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de  
geoptimaliseerde plaatsing van alle chassiscomponenten  
en de vele voorbereidingen die af fabriek kunnen worden  
geleverd.

De voordelen op een rij.
•  Uitmuntend rijcomfort, hoge opbouwvriendelijkheid

•  Stabiliteitsregeling

•  Vierpunts cabineophanging

•  Weinig onderstuur dankzij geoptimaliseerde  
achterasgeleiding1)

•  Directe, nauwkeurige besturing voor hoge  
rechtuitstabiliteit met weinig bijsturen

•  Op de inzet afgestemde vering voor hoog rijcomfort en 
bescherming van de lading

•  Uitstekende aansluitmogelijkheden en integratie van 
opbouwoplossingen

•  Kostenbesparende voorbereidingen af fabriek
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 Lage kilometerkostprijs
+ Hoge veiligheid
+ Maximale inzetbaarheid

 Rendement is de som 
der delen.

RoadEfficiency. In het verleden hebben we u al een lage 
kilometerkostprijs beloofd – en deze belofte zijn we ook 
nagekomen: met een Mercedes-Benz truck bent u verzekerd 
van lage brandstof-, reparatie- en onderhoudskosten, aan-
trekkelijke lease- en financieringsvoorwaarden én, niet in de 
laatste plaats, een hoge restwaarde. Nu beloven we u nóg 
meer efficiëntie. Naast een lage kilometerkostprijs en een hoge 
betrouwbaarheid dragen ook de hogere veiligheid en de 
gemaximaliseerde inzetbaarheid bij aan nóg meer efficiëntie.

Lage kilometerkostprijs. Dat is de eerste pijler van  
RoadEfficiency, en is tevens een belofte dat de Atego elke dag 
opnieuw op efficiënte wijze omgaat met kostbare brandstof. 
Dit wordt verder onderbouwd door het feit dat de Atego in het 
distributietransport uitblinkt door zijn veelzijdigheid, lage repa-
ratie- en onderhoudskosten en lange onderhoudsintervallen.

Hoge veiligheid. Dat is niet alleen de tweede pijler van  
RoadEfficiency maar ook een eigenschap van al onze trucks, 
die eraan bijdraagt dat u met uw Atego bij elke rit mag  
rekenen op hoge veiligheid. Dat begint al bij de constructie 
van de cabines en strekt zich veel verder uit dan standaard-

uitrustingen als het elektronisch remsysteem. Daarbij mogen 
zeker ook de uitrustingen en assistentiesystemen niet  
ver geten worden die de chauffeur ontlasten en de veiligheid 
verder verhogen. 

Maximale inzetbaarheid. De derde pijler van RoadEfficiency 
wordt gevormd door de innovatieve service Mercedes-Benz 
Uptime en baanbrekende voordelen. Daar behoren naast de 
eenvoudige bediening en arbeidsprocessen ook de slimme 
koppeling van chauffeur, voertuig en logistieke processen 
bij, waardoor de inzetbaarheid van de truck kan worden  
gemaximaliseerd. 

Betrouwbaarheid. Met de Atego hebt u de beschikking over 
een distributietruck die het motto ’Trucks you can trust’ 
elke dag opnieuw waarmaakt. Onder andere met op de inzet 
afgestemde technologie met een lange levensduur en met 
ervaring die gebaseerd is op meer dan 110 jaar voertuigbouw.

Efficiënt op alle niveaus.
Bij RoadEfficiency wordt een lage kilometerprijs perfect gecombineerd met hoge veiligheid en maximale inzetbaarheid.  
Voor nóg meer efficiëntie van het transport.
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Neem geen genoegen met minder, behalve  
als het om brandstofverbruik gaat.
Met de Atego beschikt u over een truck met een uiterst efficiënt brandstofverbruik. Immers, hoe lager het brandstofverbruik, 
hoe lager de kilometerkostprijs.

Brandstofbesparende techniek. Alle Euro VI-motoren 
kenmerken zich door een laag verbruik. Bij de vier- en zes-
cilinderlijnmotoren van de Atego zorgen bijvoorbeeld de  
hogedrukinspuiting met een inspuitdruk tot 2400 bar en de 
gekoelde uitlaatgasrecirculatie voor een laag verbruik en  
een verbranding met geringe uitstoot van roetdeeltjes. Op de 
inzet afgestemde aandrijflijnconfiguraties, de automatische 

transmissie Mercedes PowerShift 3, de uitgekiende aero-
dynamica en het standaard Eco-Support dragen eveneens  
bij aan het lage verbruik. 

Motorvermogens. De zuinige Euro VI-motoren van de Atego 
zijn leverbaar in twee cilinderinhoudsklassen en zeven  
vermogensklassen van 115 kW (156 pk) tot 220 kW (299 pk).

Efficiënte krachtoverbrenging. Voor een efficiënte kracht-
overbrenging van de motor op de weg zijn voor de Atego ver-
schillende transmissies met zes, acht of negen versnellingen 
leverbaar. Daarnaast zijn er diverse hypoïdassen met ver-
schillende overbrengingsverhoudingen om brandstof te be-
sparen. De standaard automatische transmissie Mercedes 
PowerShift 3 zorgt eveneens voor hoge efficiëntie. Dankzij 
de geoptimaliseerde schakelstrategie en op de inzet afge-
stemde rijprogramma’s biedt de automatische transmissie in 
vrijwel elke rijsituatie voortreffelijk, anticiperend rijgedrag.

Op de inzet afgestemde rijprogramma’s. De Atego is  
standaard uitgerust met het rijprogramma ’economy’ met 
verschillende rijstanden voor een nauwkeurig en brand-
stofbesparend rijgedrag. Het rijprogramma ’power’ is als 
optie leverbaar.

Lage lucht- en rolweerstand. Voor minder luchtweer-
stand is het design van de Atego tot in het kleinste detail 
geoptimaliseerd. Van de bumpers en het hoekplaatwerk  
tot het dak – alles draagt bij aan een lage luchtweerstand, 
waardoor minder brandstof wordt verbruikt. Daarnaast 
zorgen als optie leverbare aanbouwdelen voor een verlaging 
van het verbruik.
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Euro VI-
uitlaatgastechnologie.

Door de gekoelde uitlaatgastechnologie ontstaan al bij de verbranding minder 
stikstofoxide en partikels.

Het gesloten dieselpartikelfilter voorkomt bij Euro VI vrijwel geheel de  
uitstoot van roetdeeltjes. AdBlue® wordt zonder gebruik van perslucht in de 
stroom uitlaatgassen gespoten.

De voordelen op een rij.
•  Twee cilinderinhoudsklassen, zeven vermogensklassen 

van 115 kW (156 pk) tot 220 kW (299 pk) 

•  Hogedrukinspuiting met een inspuitdruk tot 2400 bar

•  Zuinige nevenverbruikers

•  Automatische transmissie Mercedes PowerShift 3 met 
individueel selecteerbare rijprogramma’s en gericht 
inschakelbare rijstanden en extra functies

•  Efficiënte krachtoverbrenging met op het verbruik 
afgestemde aandrijflijnconfiguraties

•  Geoptimaliseerde aerodynamica
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Fleetboard. Het voor de Atego als optie leverbare Fleetboard 
biedt individuele telematicaoplossingen om de inzet van 
het voertuig en de efficiëntie van uw wagenpark maximaal te 
benutten. U hebt alles onder controle. Altijd en overal. De 
basis daarvoor wordt gevormd door de af fabriek, als optie 
leverbare boordcomputer Truck Data Center.

Fleetboard inzetanalyse. De als optie leverbare Fleetboard 
inzetanalyse draagt bij aan een verbruiks- en slijtagever-
lagende rijstijl. Het telematicasysteem verzamelt technische 
gegevens van de truck en analyseert deze vervolgens.  
Op basis van deze gegevens wordt aan het rijgedrag van de 
chauffeur een cijfer toegekend. Dit maakt een objectieve  
beoordeling van de rijstijl en een aan de chauffeur aangepaste 
training mogelijk, waardoor al met al tot 15 % brandstof kan 
worden bespaard.

Fleetboard-portal. Eenvoudig uw wagenpark coördineren. Alle gegevens uit de door u geboekte Fleetboard-services worden overzichtelijk in een intuïtief te bedienen, 
online gebruikersinterface weergegeven. Bovendien ontvangt u advies over maatregelen die u kunt nemen om uw wagenpark zo efficiënt mogelijk te benutten.

Efficiëntie is voor ons niet het doel, maar het middel.
Dankzij de slimme verbinding tussen de chauffeur, het wagenpark en de opdracht kan de efficiëntie nog verder worden verhoogd. 
Met de Fleetboard inzetanalyse en onze chauffeursopleidingen kan het brandstofverbruik permanent worden verlaagd.
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Fleetboard Driver App. Met de gratis app heeft de chauffeur rechtstreeks toegang tot de gegevens uit de services van de optionele Fleetboard inzetanalyse en 
Fleetboard Timemanagement. Zo hebben de chauffeurs overzicht over hun rijstijl en hun rij- en rusttijden. 
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De voordelen op een rij.
•  Fleetboard-portal: alle gegevens in één overzichtelijke 

gebruikersinterface

•  Brandstofbesparing dankzij de optionele Fleetboard 
inzetanalyse, Eco-Support1) en Mercedes-Benz  
EcoTraining

•  Fleetboard Driver App waarmee chauffeurs directe 
toegang hebben tot gegevens uit de optionele  
Fleetboard inzetanalyse en Fleetboard Timemanagement

• Fleetboard Drivers’ League als extra motivatie voor 
zuinig rijden

Eco-Support1). Het als optie leverbare Eco-Support helpt  
de chauffeur bij het aanleren van een efficiënte, zuinige 
rijstijl. Hiervoor verwerkt het systeem de resultaten uit het 
optio nele Truck Data Center tot tips waarmee de chauffeur  
zijn indi viduele rijstijl verder kan verbeteren. Op deze wijze 
kan het brandstofverbruik worden verlaagd en slijtage tot  
een minimum worden beperkt.

EcoTraining. Bij de optionele Mercedes-Benz EcoTraining 
wordt een rijstijl aangeleerd waarmee u het technisch  
potentieel van uw truck nog beter leert te benutten. Zodat  
er tot 10 % op de brandstof kan worden bespaard.

Fleetboard Drivers’ League. Een wedstrijd waarbij de 
chauffeurs hun bekwaamheid kunnen tonen. Zo wordt 
brandstofbesparing leuk gemaakt en dubbel beloond. Uw 

chauffeurs kunnen fraaie prijzen winnen en uiteindelijk uw 
kosten verlagen. Voor meer informatie en aanmelding kunt 
u terecht op: www.driversleague.com

Meer informatie. Voor meer voordelen van Fleetboard kunt 
u terecht op www.fleetboard.nl of direct bij uw Fleetboard 
Key Account Manager of Mercedes-Benz dealer.

1) Onafhankelijk van het telematicasysteem Fleetboard.



Met een Mercedes-Benz profiteert u altijd,  
zelfs als u deze verkoopt.
Als u voor Mercedes-Benz kiest, bent u verzekerd van lage kosten – niet alleen dankzij een rendabele truck, maar ook  
dankzij aantrekkelijke Mercedes-Benz services en een hoge restwaarde aan het einde van de vastgelegde inzetduur.
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Mercedes-Benz servicepakketten. Van garantieverlengingen 
en onderhoudspakketten tot complete servicepakketten  
inclusief slijtage: voor maandelijks gespreide servicekosten 
en een optimale inzetbaarheid van het wagenpark biedt 
Mercedes-Benz Financial Services modulair opgebouwde 
servicepakketten. Alle servicepakketten kunnen worden 
gecombineerd met het nieuwe, als optie leverbare innovatieve 
servicecontract Mercedes-Benz Uptime, dat bijdraagt aan 
maximale voertuiginzetbaarheid en betere inplanbaarheid 
van werkplaatsbezoeken. Hierbij is de combinatie van  
Mercedes-Benz Complete en Mercedes-Benz Uptime uitermate 
aantrekkelijk. Hierdoor worden de service-intervallen verlengd.



TruckStore. Uw partner voor gebruikte bedrijfswagens van Mercedes-Benz  
verkoopt of koopt uw truck, onafhankelijk van het merk. TruckStore heeft  
met gebruikte trucks van verschillende merken en leeftijden en in diverse  
uitvoeringen een uniek aanbod.
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1) Kan met alle Fleetboard-services worden gecombineerd.
2) Alleen in combinatie met Truck Data Center.

Mercedes-Benz Complete. Het optionele full-servicecontract 
Mercedes-Benz Complete biedt u vele voordelen. Alle onder-
delen en aggregaten, evenals vervanging, reparatie en onder-
houd van alle slijtageonderdelen zijn gedekt. Bovendien  
profiteert u van alle voordelen van volautomatische tele-
diagnose in realtime door Mercedes-Benz Uptime1) 2). En  
dat alles tegen een aantrekkelijk maandelijks tarief. 

Mercedes ServiceCard. Met de Mercedes ServiceCard  
kunt u in heel Europa bij meer dan 44 000 tankstations van het 
UTA-netwerk tanken, tegen aantrekkelijke voorwaarden en 
zonder contant geld. Gebruikers van de Mercedes ServiceCard 
kunnen ook van individueel advies voor verlaging van de 

tankkosten profiteren. Met de Mercedes ServiceCard is een 
snellere administratieve afhandeling van Service24h bij pech 
mogelijk. Vanzelfsprekend kunt u met de Mercedes ServiceCard 
in heel Europa en zonder contant geld ook rekeningen voor 
reparatiewerkzaamheden, onderdelen en werkplaatsdiensten 
door Mercedes-Benz werkplaatsen voldoen.

Restwaarde. Met onze trucks staan voertuigen ter beschikking 
die dankzij hun innovatieve voertuigtechniek en perfect op  
de inzet afgestemde voertuigconfiguraties voor een hoge rest-
waarde garant staan. Dat is voor iedere ondernemer een  
belangrijk aspect, ook met het oog op de investering in uw 
volgende truck.

De voordelen op een rij.
•  Mercedes-Benz servicepakketten tegen vooraf  

overeengekomen maandbedragen voor een hogere 
voertuiginzetbaarheid

•  Mercedes ServiceCard voor de snelle administratieve 
afhandeling van Service24h

• TruckStore voor de aan- en verkoop van gebruikte  
bedrijfswagens van alle merken, leeftijden  
en uitvoeringen

TruckStore. Uw partner voor gebruikte bedrijfswagens van 
Mercedes-Benz verkoopt of koopt uw truck, onafhankelijk 
van het merk. Naast een uitgebreide keuze aan voertuigen 
biedt TruckStore bijvoorbeeld ook voor een groot aantal 
voertuigen een garantie van twaalf maanden op de volledige 
aandrijflijn, die in de hele EU geldig is. TruckStore kan ook de 
restwaarde van uw truck garanderen en deze aan het einde van 
de gebruiksduur van u terugkopen. Ga voor meer informatie 
over de TruckStore lease en financiering, garantie, service-
contracten en terugkoopregeling naar www.truckstore.nl
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Mercedes-Benz Financial Services. Met een Mercedes-Benz 
truck bent u verzekerd van kwaliteit. U mag dezelfde  
kwaliteit verwachten als het gaat om het financieren van uw 
bedrijfswagens.

Financiële Lease. Bij Financiële Lease bent u economisch 
eigenaar van een Mercedes-Benz truck zonder beroep te 
doen op uw financiële middelen. De truck staat op uw balans 
dus u profiteert van de investeringsaftrek.

Uw voordelen op een rij:
• Betaal een vast bedrag per maand (rente en aflossing)
• Bepaal zelf de looptijd van de overeenkomst
• Betaal geen afsluitkosten
•  Profiteer van fiscale voordelen, zoals rente- en 

investeringsaftrek
•  Optioneel: verlaag het maandbedrag met een aanbetaling 

en slottermijn 

Mercedes-Benz Financial Services –  
leasen met een persoonlijke touch. 
Kopen? Leasen? Of toch eerst huren? Waar u ook voor kiest – Mercedes-Benz Financial Services biedt totaaloplossingen voor 
de aanschaf, mobiliteit en administratieve ondersteuning. En aantrekkelijke lease-, financierings- en verzekeringsproducten die 
precies aansluiten bij uw wensen.



Efficiëntie | Lage kilometerkostprijs 25

Operationele Lease. Bij Operationele Lease huurt u  
de Mercedes-Benz truck voor lange termijn en draagt  
Mercedes-Benz Financial Services alle risico’s. De  
investering heeft een positief effect op uw solvabiliteit,  
want deze staat niet op uw balans.

Uw voordelen op een rij:
• Betaal een vast bedrag per maand (rente en aflossing)
• Bepaal zelf de looptijd van de overeenkomst
• Betaal geen afsluitkosten
• Draag geen restwaarderisico
•  Voeg servicecomponenten toe aan de leaseovereenkomst: 

bijvoorbeeld een Mercedes-Benz verzekering

Verzekering. Hebt u een Mercedes-Benz bedrijfswagen  
zonder leaseovereenkomst, dan kunt u die bij Mercedes-Benz 
Insurance Services verzekeren. Een betrouwbare en con-
currerende verzekering, die u bij uw eigen dealer afsluit. Dat 
is wel zo makkelijk: bij schade wordt alles op dezelfde 
plek afgehandeld.

De voordelen op een rij.
•  Aantrekkelijke lease- en financieringsproducten van 

Mercedes-Benz Financial Services

•  Flexibele, op de behoefte van de klant afgestemde  
reparatie- en onderhoudsproducten

• Mercedes-Benz Extend voor de periode na afloop van 
de fabrieksgarantie

Reparatie en onderhoud. Mercedes-Benz Financial Services 
biedt ook een Reparatie- en onderhoudsovereenkomst aan 
voor klanten zonder leaseovereenkomst. Als u deze overeen-
komst afsluit, blijft uw truck altijd in perfecte conditie.

Mercedes-Benz Extend. Mercedes-Benz Extend is een aan-
trekkelijk verzekeringsproduct voor de periode na afloop van 
de fabrieksgarantie en specifiek voor eventuele reparaties 
van de aandrijflijn. De dekking is op hoofdlijnen gelijk aan de 
aandrijflijn fabrieksgarantie. Tijdens de fabrieksgarantie kunt  
u Mercedes-Benz Extend afsluiten voor 12, 24 of 36 maanden. 
Op www.mercedes-benz.nl/vga staan de actuele premies.



Veiligheid zit in ons DNA.
Veilig aankomen – dankzij innovatieve assistentiesystemen die de rijveiligheid verhogen en de chauffeur actief ondersteunen, 
het voertuig en de lading ontzien en zo bijdragen aan meer efficiëntie. Elke rit weer.

Hoge veiligheid. Uiterst veilige trucks zijn niet alleen een 
grote vooruitgang voor alle verkeersdeelnemers maar ook 
efficiënter. Deze trucks vallen namelijk minder vaak uit door 
ongevallen en zorgen ervoor dat de chauffeur minder wordt 
belast. Om die reden houden we ons al 45 jaar bezig met de 
ontwikkeling van innovatieve assistentiesystemen. Naast 
het elektronisch remsysteem met ABS, ASR, Brake Assist en 
de rolsper zorgen ook de stabiliteitsregeling, spoorassistent 
en dagrijverlichting voor meer veiligheid. Als optie leverbare 
systemen als de regen- en lichtsensor en de motorrem tot 
235 kW1) zorgen voor extra ondersteuning van de chauffeur. 
Kortom, uitstekende perspectieven om het werk in het 
distributietransport veilig en efficiënt uit te voeren. 

Motorrem met extra capaciteit. Voor nóg meer veiligheid 
is als optie een drietraps, slijtagevrije motorrem met een 
rem vermogen tot 300 kW leverbaar.

Spoorassistent. De spoorassistent bewaakt continu  
de zijdelingse afstand tussen het voertuig en de rijstrook-
markeringen. Het systeem waarschuwt de chauffeur  
wanneer deze onbedoeld een rijstrook verlaat.
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1) Standaard vanaf 9,5 ton.

De voordelen op een rij.
•  Elektronisch remsysteem met ABS, ASR, Brake Assist 

en rolsper

•  Stabiliteitsregeling, spoorassistent en dagrijverlichting 
voor maximale veiligheid

•  Motorrem met maximaal remvermogen van 235 kW1), 
als optie leverbare motorrem met extra capaciteit 

•  Als optie leverbare led-dagrijverlichting, led-markerings-
licht en led-achterlichten

•  Als optie leverbare regen- en lichtsensor
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Stabiliteitsregeling. De stabiliteitsregeling herkent dreigende 
instabiele situaties zoals slingeren of uitbreken en gaat  
deze neigingen tegen, voor zover dit binnen de fysieke grenzen 
mogelijk is. Zodoende kunnen gevaarlijke situaties worden 
voorkomen en wordt de veiligheid verhoogd.

Led-technologie. De als optie leverbare led-dagrijverlichting 
ondersteunt een betere voertuigherkenning bij daglicht  
en draagt zo bij aan meer veiligheid. Als optie zijn ook led- 
markeringslicht en led-achterlichten leverbaar.
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Minder uitval en maximale inzet.
Dankzij de slimme verbinding tussen truck, Mercedes-Benz dealer en uw transportonderneming kunnen de inzet van uw 
voertuigen, het gebruik en de efficiëntie van uw logistieke processen aanzienlijk worden verhoogd.

De visie achter Mercedes-Benz Uptime: volledige inplan-
baarheid van werkplaatsbezoeken en maximale inzetbaar-
heid van voertuigen. Met Mercedes-Benz Uptime streven  
we een duidelijk doel na: onverwachte voertuiguitval continu 
verminderen en reparaties inplanbaar maken – en zo de 
voertuigbeschikbaarheid voor u verder verhogen.

Mercedes-Benz Uptime in de praktijk. Met de service- 
innovatie Mercedes-Benz Uptime1) 2) 3) bent u nóg betrouw-
baarder en efficiënter op weg. Noodzakelijke reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden worden vroegtijdig vastgesteld, 
waardoor het werkplaatsbezoek tijdig kan worden ingepland. 
Door de voortdurende gegevensuitwisseling van alle verbonden 
systemen aan boord worden elke dag meerdere gigabytes 
gegevens per truck gegenereerd. Deze gegevens kunnen ver-
volgens voor diagnosedoeleinden worden gebruikt. Tegen-
woordig wordt een groot deel van alle diagnoses volledig 
automatisch en op afstand uitgevoerd. Dit kan dankzij het 
systeem Mercedes-Benz Uptime, waarmee de oorzaak van 
een probleem al bij de werkplaats bekend is voordat de 
truck de werkplaats heeft bereikt. Nadat Mercedes-Benz 
Uptime gegevens van de truck heeft ontvangen, worden  

binnen gemiddeld 240 seconden volledig automatisch aan-
wijzingen met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden 
doorgegeven aan de werkplaats. Dit is mogelijk doordat  
op de backendservers bestaande werkplaatskennis van 
Mercedes-Benz Service is vastgelegd. Hierdoor kan een 
perfecte diagnose worden uitgevoerd. Vervolgens kunnen op 
basis van de betref fende reparatiehandleiding duidelijke  
reparatieaanwijzingen worden verstrekt en kan worden aan-
gegeven welke onderdelen benodigd zijn. Kortom, hierdoor  
kan de werkplaats zich ook op onverwacht werkplaatsbezoek 
optimaal voorbereiden. Voor de meer dan 1500 voor  
Mercedes-Benz Uptime gecertificeerde Mercedes-Benz  
servicepartners in Europa betekent dit onder andere een  
tot drie keer snellere diagnose dan wanneer de diagnose pas 
bij de voertuigontvangst wordt uitgevoerd. Er wordt dus tijd  
en geld bespaard. Bij het merendeel van de Mercedes-Benz 
Uptime-voertuigen is het ongeplande werkplaatsbezoek 
dankzij vroegtijdige vaststelling van storingen al met meer 
dan de helft verminderd. Dit is geen belofte, maar een  
feit. Voor u betekent dit dat uw trucks sneller weer de weg 
op kunnen. Mercedes-Benz Uptime zorgt voor een hogere  
beschikbaarheid en meer efficiëntie.

1) Leverbaar als optie bij elke Mercedes-Benz serviceovereenkomst of als  
afzonderlijk product.

2) Kan met alle Fleetboard-services worden gecombineerd.
3) Alleen in combinatie met Truck Data Center.



Mercedes-Benz Uptime
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Realtime ondersteuning bij onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden die u zelf kunt 
uitvoeren. Wanneer onderhouds- en reparatie-

werkzaamheden aan de truck of trailer niet tijdig worden  
uitgevoerd, leidt dit in de meeste gevallen tot verhoogde 
slijtage, pech onderweg of schade. Om dit te voorkomen, 
voorziet Mercedes-Benz Uptime u via de klantenportal vroeg-
tijdig van concrete aanwijzingen, zodat u maatregelen kunt  
nemen om onnodig werkplaatsbezoek en onnodige reparatie-
kosten tegen te gaan.

Efficiënt wagenparkbeheer. Op basis van de 
gegevens van Mercedes-Benz Uptime stelt uw 
servicepartner een pakket met onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden samen. Vervolgens neemt hij 
proactief contact met u op om een afspraak te maken. Hier-
bij houdt hij optimaal rekening met uw rittenplanning en 
eventuele andere, binnenkort uit te voeren werkzaamheden.

Onverwachte stilstand vermijden. Als het 
systeem een probleem vaststelt dat tot uitval 
kan leiden, wordt u meteen geïnformeerd. 

Wanneer onmiddellijk reparatie nodig is, ondersteunt het 
Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC) u 
actief bij het maken van een werkplaatsafspraak. Op deze 
manier kan pech onderweg worden voorkomen en uw  
truck snel worden gerepareerd, zodat uw planning geen 
gevaar loopt.



Klantenportal Mercedes-Benz Uptime. Als u kiest voor 
Mercedes-Benz Uptime, krijgt u toegang tot de exclusieve 
online Mercedes-Benz Uptime-portal. Hier vindt u in realtime 
een compleet overzicht van de staat van de voertuigen in uw 
wagenpark, waarbij alle actuele meldingen en aanwijzingen van 
Mercedes-Benz Uptime helder worden weergegeven. Ook 
zijn gegevens over de actuele staat van slijtageonderdelen en 
bedrijfsstoffen van de afzonderlijke voertuigen beschikbaar. 
Hierdoor kunnen onderhoud en reparatie optimaal worden 
ingepland.

Mercedes-Benz Service24h met Telediagnose.  
Mercedes-Benz Service24h helpt u bij pech snel – 365 dagen 
per jaar en 24 uur per dag. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met het gratis1) nummer 00800 5 777 7777. Wanneer de 
chauffeur op de knop ’Service Call’ drukt, worden de voer-
tuiggegevens en coördinaten van de pechlocatie aan de 
Mercedes-Benz Service24h doorgegeven2). Bij pech wordt 
gebruikgemaakt van servicemonteurs met een uitstekend 
uitgeruste, rijdende werkplaats, om ervoor te zorgen dat u zo 
snel mogelijk weer verder kunt.

Mercedes-Benz Service. Voor alle werkplaatshandelingen 
staan in heel Europa circa 1700 Mercedes-Benz werkplaatsen 
ter beschikking, waarvan een groot aantal tot 22.00 uur  
geopend is. Daarnaast zorgen onze getrainde medewerkers 
en een uiterst efficiënte onderdelenlogistiek ervoor dat uw 
truck na een korte reparatietijd weer de weg op kan.

Truck Data Center. Deze optionele connectiviteitsmodule 
vormt de basis voor alle Fleetboard-services en het gebruik 
van Mercedes-Benz Uptime. 

Truck App Center3). Met het als optie leverbare Truck App 
Center krijgt u toegang tot de Mercedes-Benz Truck App Portal. 
De Mercedes-Benz Truck App Portal is de marktplaats voor 
apps waarmee de prestaties van wagenparken nog verder 
kunnen worden verbeterd. De apps hebben in realtime 
toegang tot voertuiggegevens en maken daarmee het werk 
van de chauffeur lichter. De gegevensuitwisseling draagt  
bovendien bij aan efficiënter beheer van het gehele wagenpark. 

Fleetboard DispoPilot.app. Met de nieuwe app voor Android 
kunnen logistieke processen en capaciteiten flexibel  
en dynamisch worden ingedeeld, bijvoorbeeld door onder-
aannemers in de transportketen op te nemen.
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Fleetboard Manager. Fleetboard Manager is een gratis 
app waarmee u snel en eenvoudig toegang tot de wereld van 
de connectiviteit hebt. Met de app worden gegevens van de 
trucks doorgegeven, waardoor deze optimaal kunnen worden 
ingezet.

Parametreerbare speciale module. De als optie leverbare 
parametreerbare speciale module (PSM) zorgt voor perfecte 
verwerking van alle informatie en soepele uitwisseling van 
gegevens tussen het voertuig en de opbouw. De voordelen op een rij.

• Mercedes-Benz Uptime3) 5) 6): persoonlijke klanten-
service in realtime voor een betere planning van  
onderhoudsbeurten en maximale voertuiginzetbaarheid. 

• Service24h: 24 uur per dag snelle hulp bij pech  
onderweg7)

•  Dicht Europees netwerk van circa 1700 werkplaatsen 
die lang zijn geopend (sommige tot 22.00 uur) 

•  Als optie leverbare programmeerbare speciale module 
waarmee opbouwoplossingen eenvoudig kunnen worden 
aangestuurd en bediend 

•  Als optie leverbare Fleetboard-boordcomputer Truck 
Data Center als basis voor alle Fleetboard-services

•  Als optie leverbaar automatische motorstart-stopknop 
voor opbouwoplossingen
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Motor start-stopknop voor carrosseriebouwers4). Voor 
betere benutting en vereenvoudigde arbeidsprocessen kan de 
Atego als optie met de automatische motor start-stopknop 
voor opbouwen worden uitgerust. Hierdoor kan bij behoefte 
en onafhankelijk van de vergrendeling van de cabine de 
motor automatisch worden gestart en gestopt. Om misbruik 
zoals diefstal te voorkomen, wordt bij het starten van de  
motor de transmissie geblokkeerd door de elektronica van 
de opbouw. Dit om te voorkomen dat onbevoegden met  
het voertuig kunnen wegrijden. 

1) Afhankelijk van de serviceprovider. Vanuit niet-aangesloten Europese landen 
dient u het desbetreffende landelijke hulpnummer te bellen.

2) Service alleen voor Mercedes-Benz Uptime-klanten beschikbaar.
3) Alleen in combinatie met Truck Data Center.
4) Alleen in combinatie met parametreerbare speciale module.
5) Leverbaar als optie bij elke Mercedes-Benz serviceovereenkomst of als  

afzonderlijk product.
6) Kan met alle Fleetboard-services worden gecombineerd.
7) Bij letsel moeten eerst de politie en hulpdiensten worden ingeschakeld.





Betrouwbaarheid. U kunt erop vertrouwen dat onze trucks 
ook onder extreme omstandigheden en in zwaar terrein  
probleemloos hun werk uitvoeren, met andere woorden: 
’Trucks you can trust’. Als uw partner die u helpt uw  
transportbedrijf efficiënt te runnen, zullen wij er ook in de 
toekomst voor zorgen dat u betrouwbaar onderweg bent.  
Met al onze ervaring van 110 voertuigbouw. Onze trucks zijn 

bestand tegen de meest extreme omstandigheden dankzij  
robuuste en beproefde componenten en uitrustingen. Dat geldt 
niet alleen voor de motor, koppeling, transmissie en aan-
drijfassen, maar ook voor het chassis, onderstel, de vering en 
cabine. Alleen als elke afzonderlijke component betrouwbaar  
is, kan namelijk worden gewaarborgd dat de truck in zijn geheel 
betrouwbaar is en aan de eisen uit de praktijk voldoet. 

Vergroot uw voorsprong.
Om ervoor te zorgen dat onze trucks aan uw eisen voldoen, worden tijdens de 
productie altijd de strengste kwaliteitsnormen gehanteerd.
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Getest om aan de hoogste eisen te voldoen. Uw eisen.
Van ruitenwisser tot remlicht – betrouwbaarheid vormt de basis bij Mercedes-Benz. Tijdens de ontwikkeling en productie 
wordt aan elk onderdeel maximale aandacht besteed.

Ontwikkeling en tests. De betrouwbaarheid van een truck 
wordt al in de ontwikkelingsfase gedefinieerd. Niet alleen door 
middel van doelstellingen op het gebied van betrouwbaar-
heid voor elk afzonderlijk onderdeel en elke constructiegroep, 
maar ook voor de complete truck. Jarenlange ervaring, de 
modernste wetenschappelijke methoden en, niet in de laatste 
plaats, de verwachtingen van onze klanten vormen de basis 
voor ons werk in het ontwikkelings- en testcentrum Wörth. 
Alle door ons ontwikkelde onderdelen en systemen worden 
getest door deze extreem te belasten. Om de robuustheid, 
levensduur en betrouwbaarheid van onze trucks te waar-
borgen, worden ze aan duurtests op testbanken en aan rij-
tests onderworpen. 

Betrouwbare motoren. Alle motoren worden gekenmerkt 
door een robuuste constructie, hoge betrouwbaarheid en 
lange levensduur. De hoge belastbaarheid van de vier- en 
zescilinder lijnmotoren is onder andere verwezenlijkt door 
een ver beterde motorkoeling en constructieve maatregelen, 
zoals stalen zuigers uit één stuk, verstevigde zuigerstangen  
en lagers of het stijver uitgevoerde cilinderblok. Bovendien ver-
mindert de brede koppelkromme het aantal schakelingen, 

zodat ook de koppeling en de transmissie minder worden 
belast.

Aandrijflijn. Alle onderdelen van de aandrijflijn zijn op  
elkaar afgestemd en worden uitsluitend door Mercedes-Benz 
geproduceerd. Dankzij gevoelige schakelsensoren kan de 
automatische transmissie Mercedes PowerShift 3 de ver-
snellingskeuze perfect op de betreffende rijsituatie en be-
ladingstoestand afstemmen. De enkelvoudige of dubbele 
plaatkoppeling die voor een enorm maximumkoppel van 
3000 Nm is ontworpen, staat garant voor optimale kracht-
overbrenging. In elk geval zorgen de stevige, lichtgewicht  
aandrijfassen ervoor dat de kracht van de motor zonder verlies 
wordt omgezet in aandrijfkracht, wat het brandstofverbruik 
ten goede komt.

Chassis, onderstel, vering. Aan trucks voor het wegtransport 
worden andere eisen met betrekking tot het chassis, het  
onderstel, de vering en de remmen gesteld dan aan trucks 
voor het bouwtransport. Om die reden beschikken al onze 
trucks over onderdelen die precies op de beoogde inzet van de 
truck zijn afgestemd. Ook door chassis met verschillende 

breedtes en diktes, alsmede verschillende soorten veringen 
(stalen vering, luchtvering of een combinatie) en remmen 
(schijf remmen, trommelremmen of een combinatie) aan te 
bieden, zorgen we ervoor dat onze trucks optimaal op de  
inzet zijn afgestemd en kunnen we een lange levensduur 
waarborgen.

Langere levensduur. De corrosiebescherming voor de cabine, 
het gebruik van verzinkt plaatstaal, het stevige chassis dat 
dankzij het kathodische dompelbadprocedé tegen roest is 
beschermd, de transmissieoliekoeler die voor een lagere 
warmtebelasting zorgt, de krachtige luchtfilters en de lange 
onderhoudsintervallen – alles draagt bij aan een hoge  
betrouwbaarheid.
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Ontwikkelings- en testcentrum Wörth. Betrouwbaarheid en een lange levensduur staan bij Mercedes-Benz hoog in het vaandel. In het ontwikkelings- en testcentrum Wörth zorgen de ongeveer 300 medewerkers ervoor dat u volledig op uw truck kunt vertrouwen.
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Productie in Wörth. De medewerkers van de fabriek in 
Wörth, de grootste truckfabriek ter wereld, assembleren met 
veel passie en zorgvuldigheid ongeveer 470 trucks per dag. 
Van het robuuste, op de inzet afgestemde chassis en de cabine 
die volledig naar wens van de klant is gebouwd en gespoten, 
tot de motor die uit hoogwaardige gegoten onderdelen uit de 

fabriek in Mannheim is opgebouwd: alle onderdelen worden 
tijdens het productie- en assemblageproces steeds opnieuw 
getest en gecontroleerd. Bovendien wordt door middel van 
een uitgebreide eindcontrole gewaarborgd dat elke truck die 
de fabriek verlaat aan onze eisen met betrekking tot kwaliteit 
en betrouwbaarheid voldoet. 

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Ombouw 
op maat. Met Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks wordt 
het brede assortiment trucks verder uitgebreid en worden 
uw speciale wensen vervuld in beproefde Mercedes-Benz 
kwaliteit, zoals complexe ombouw van assen, modificaties 
aan het chassis voor speciale opbouw of het verplaatsen van 
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componenten. Kortom, bij Mercedes-Benz Custom Tailored 
Trucks krijgt u exact die oplossing die u voor uw inzet nodig 
hebt.

Branche-informatiecentrum (BIC). In het branche-informatie-
centrum in Wörth staan permanent circa 180 trucks met  
volledig opgebouwde carrosserieën van meer dan zestig ver-
schillende fabrikanten. Met al deze voertuigen kunnen onder 
realistische omstandigheden proefritten worden gemaakt, en 
tests en vergelijkingen worden uitgevoerd.

Reparatievriendelijk. Een aantal factoren zorgt ervoor dat 
nieuwe Mercedes-Benz trucks net zo voordelig kunnen worden 
gerepareerd en onderhouden als vergelijkbare voorgangers. 
Zo is de techniek bijvoorbeeld niet nodeloos gecompliceerd. 
En bij de ontwikkeling van onze trucks hebben we erop gelet 
dat alle onderdelen snel en voordelig kunnen worden vervangen 
of gerepareerd.

De voordelen op een rij.
•  Betrouwbaarheid dankzij een robuuste constructie en 

een lange levensduur 

•  Fijn afgestelde aandrijflijnconfiguraties met een zeer 
robuuste bouwwijze en een lange levensduur

•  Op de inzet afgestemde assen en onderdelen van 
chassis, onderstel, vering en remmen

•  Branche-informatiecentrum in Wörth met circa 180 op 
de praktijk gerichte branche-oplossingen 

•  Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks voor  
ombouwoplossingen op maat

•  Lange onderhoudsintervallen en reparatievriendelijke 
constructie voor lage reparatie- en onderhoudskosten

•  Mercedes-Benz originele onderdelen voor hoge  
betrouwbaarheid en waardebehoud. Originele  
ruilonderdelen als voordelig alternatief
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Mercedes-Benz originele onderdelen. Voor onderhoud 
en reparatie zit u met Mercedes-Benz originele onderdelen 
altijd goed. Deze zijn namelijk speciaal afgestemd op de 
betreffende inzet. Bovendien hebben ze hun hoge kwaliteit 
in talrijke producttests en voertuigtests van duizenden  
kilometers bewezen.

Mercedes-Benz originele ruilonderdelen. Als efficiënt en 
milieuvriendelijk alternatief biedt het omvangrijke aanbod 
ruilonderdelen de bekende hoge Mercedes-Benz kwaliteit en 
beproefde zekerheid tegen aantrekkelijke prijzen.



CB-radio. Altijd onderweg, altijd bereikbaar: vooral wanneer 
u veel onderweg bent, is een goed contact belangrijk. Een 
CB-radio biedt alles om met uw collega’s contact te houden. 

Windgeleiders voor de zijruiten. De aerodynamisch ge-
optimaliseerde, getinte of transparante set voor de chauf-
feurs- en bijrijderszijde zorgt ervoor dat er met open ruiten 
kan worden gereden zonder dat het gaat tochten.

Bescherming en comfort. De stoelhoezen beschermen de 
stoelen tegen slijtage, beschadiging en vuil. Ook voelen ze 
aangenaam aan en zijn ze eenvoudig en slipvast aan te brengen.

Originele accessoires:  
voor een opvallend, individueel design.
Mercedes-Benz originele accessoires zorgen ervoor dat de Atego volledig voldoet aan uw verwachtingen  
van een perfecte distributietruck.

Schitterend effect. De wielboutafdekking van hoogwaardig rvs ziet er niet alleen schitterend uit maar beschermt tevens de velg en wielbouten tegen beschadiging.
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Rvs opstap. Altijd een schitterende entree met de antislip opstap van hoogwaardig rvs.Altijd alles in het zicht. Met de achteruitrijcamera wordt het gebied direct  
achter de truck zichtbaar, wat de veiligheid bij het manoeuvreren verhoogt en 
aanrijdingen voorkomt. De achteruitrijcamera wordt geactiveerd zodra u de  
achteruitversnelling inschakelt.

Velours- en ripsmatten. De slijtvaste vloermatten beschermen het interieur  
tegen beschadiging en vuil, passen perfect in de beenruimtes en zijn op de rug 
voorzien van een slipvaste laag.
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Korte cabine ClassicSpace verlengd

Korte cabine ClassicSpace

Korte cabine ClassicSpace verlengd

Korte cabine ClassicSpace

Korte cabine ClassicSpace verlengd
Exterieurbreedte: 2295 mm
Exterieurlengte: 1830 mm
Interieurbreedte: 2000 mm
Stahoogte voor de stoelen: 1510 mm

De Atego –  
cabinevarianten.
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Korte cabine ClassicSpace
Exterieurbreedte: 2295 mm
Exterieurlengte: 1650 mm
Interieurbreedte: 2000 mm
Stahoogte voor de stoelen: 1510 mm

Korte cabine
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Lange cabine BigSpace

Lange cabine ClassicSpace

Lange cabine BigSpace

Lange cabine ClassicSpace

Lange cabine ClassicSpace
Exterieurbreedte: 2295 mm
Exterieurlengte: 2250 mm
Interieurbreedte: 2000 mm
Stahoogte voor de stoelen: 1510 mm

Lange cabine BigSpace
Exterieurbreedte: 2295 mm
Exterieurlengte: 2250 mm
Interieurbreedte: 2000 mm
Stahoogte voor de stoelen: 1910 mm

Technische gegevens | Cabinevarianten 41

Lange cabine
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Typenoverzicht Atego.
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GVW (ton) 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15

Asconfiguratie 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Vering achteras Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht

Motoren  

OM 934  

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

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

155 kW (211 pk) – x x x x x x x – x x x x x x x

170 kW (231 pk) – x x x x x x x – x x x x x x x

OM 936  

175 kW (238 pk) – – x x x x x x – – x x x x x x

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

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

Wielbasis  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabinevarianten  

Korte cabine ClassicSpace • • • • • • • • • • • • • • • •

Korte cabine ClassicSpace verlengd x x x x x x x x x x x x x x x x

Lange cabine ClassicSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

Lange cabine BigSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

 • Standaard
x Optie
– Niet leverbaar
1)  Ook als model met verlaagd chassis 

leverbaar.
2)  Alleen voor modellen met verlaagd  

chassis leverbaar.
3)  Alleen voor modellen met standaard 

chassis leverbaar.
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Motorgegevens.

Zescilinder lijnmotor, cilinderinhoud 7,7 liter
kW (pk)
bij 2200 t/min

Nm
bij 1200–1600 t/min

 175 (238) 1000

 200 (272) 1100

 220 (299) 1200

Meer vermogen, meer koppel. Met een vermogen tot 
220 kW (299 pk) en een maximumkoppel tot 1200 Nm  
stellen de zescilinder lijnmotoren precies de kracht ter  
beschikking die u voor uw gebruiksdoeleinden nodig hebt.

Kleinere cilinderinhoud, meer vermogen. De viercilinder 
lijnmotoren van de Atego kenmerken zich door prestaties 
die vroeger aan zescilindermotoren waren voorbehouden.

OM 934 – 5,1 liter OM 936 – 7,7 liter
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Viercilinder lijnmotor, cilinderinhoud 5,1 liter
kW (pk)
bij 2200 t/min

Nm
bij 1200–1600 t/min

 115 (156) 650

 130 (177) 750

 155 (211) 850

 170 (231) 900
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RoadStars. RoadStars is het interactieve communicatie-
platform van Mercedes-Benz voor chauffeurs, ondernemers 
en truckliefhebbers. Ook u kunt actief deel gaan uitmaken 
van de grote RoadStars-community. Aangemelde gebruikers 
ontvangen regelmatig de laatste informatie en kunnen onder 
meer commentaar plaatsen, foto’s uploaden, chatten en content 

delen. Als lid profiteert u bovendien van exclusieve evene-
menten, aanbiedingen en belevenissen bij Mercedes-Benz 
Trucks. Een internetverbinding op een smartphone, tablet, 
laptop of pc is alles wat u nodig hebt om RoadStars overal 
en altijd te kunnen gebruiken. Word lid. Word een echte 
RoadStar: www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars is hét platform voor  
iedereen die thuis is op de weg.



Word een RoadStar. Krijg elke week de laatste updates over RoadStars – de interactieve portal van Mercedes-Benz Trucks. Naast de laatste highlights en actuele artikelen vindt u op RoadStars ook spannende en leuke acties waarbij u prijzen kunt winnen.
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Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure moeten als voorlopig worden beschouwd. Ze komen 
overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze brochure (11/18). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de  
afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar de onze laatste prijslijst en 
technische specificatiebladen.
www.mercedes-benz-trucks.com
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