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RoadStars: 
stap in, het loont de moeite.
RoadStars. RoadStars is het nieuwe, interactieve communi-
catieplatform van Mercedes-Benz voor chauffeurs, onder-
nemers en mensen met interesse voor trucks – ook u kunt een 
actief lid van de grote RoadStars Community worden. Aan-
gemelde gebruikers ontvangen regelmatig de meest recente 
informatie en zijn in staat om alles van nog dichterbij op  
te volgen: bijvoorbeeld door commentaar te geven, foto’s te 
uploaden, te chatten of inhoud te delen.

Als lid kunt u bovendien genieten van exclusieve evenementen, 
aanbiedingen en gebeurtenissen bij Mercedes-Benz Trucks.  
Of u nu beschikt over een smartphone, tablet, laptop of gewone 
pc – een internetverbinding volstaat en RoadStars staat  
altijd en overal voor u klaar. Doe nu mee – en word een echte  
RoadStar: www.roadstars.mercedes-benz.com powered by 

Mercedes-Benz Trucks
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Mercedes-Benz in het 
distributietransport.

Distributietransport heeft zo zijn eigen wetten. Met de Atego voor het distributie-
transport van 6,5 tot 16 t en de Antos voor het distributietransport vanaf 18 t stellen 
wij u daarom voertuigen ter beschikking waarmee u optimaal voorbereid bent op 
de uitdagingen van deze sector.

Zo bent u met de Atego bijvoorbeeld uitstekend uitgerust voor de vereisten in de  
tuinbouw, het meubeltransport, het koeltransport of in de distributie van stukgoed.  
En met de Antos kunt u opdrachten in bijvoorbeeld het transport van levensmiddelen, 
in het koeltransport, bij distributie van stukgoed en dranken, in de  tank- en silo-
branche of daar waar bijzonder veel volume gevraagd wordt, uiterst efficiënt vervullen.

Beide bouwreeksen overtuigen naast hun comfortabele werkplek met precies 
 afgestemde, op het gebruik gerichte voertuigconfiguraties, een zuinige, efficiënte 
techniek en een aantrekkelijk service-aanbod, die het totaal rendement verder 
kunnen verhogen.

Stap in – en maak kennis met Mercedes-Benz in het distributietransport.
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De Atego van 6,5–16 t

Op kop rijden is eenvoudig.  
De Atego van 6,5–16 t.

Waarde. Op het eerste gezicht – en na duizenden kilometers: 
de Atego overtuigt in elk opzicht. Omdat hij met beslissende 
waarden op kop rijdt: daartoe behoren bijvoorbeeld de hoge 
kwaliteit, zijn uitstekende betrouwbaarheid en zijn duurzame 
bouwwijze. Zijn hoge werk- en rijcomfort, de efficiënte, milieu-
vriendelijke aandrijftechnologie en de hoge opbouwvriende-
lijkheid zijn verdere voordelen. Zij zetten de waarde van de 
Atego in de verf en maken van hem de eerste keus in het  
lichte distributietransport.

Gebruik. Voor een bijzonder hoge praktijkgerichtheid is de 
Atego verkrijgbaar met vier cabines en drie verschillende 
cockpitvarianten. Alle cabines onderscheiden zich door een 
zeer verfijnde ergonomie, een hoog comfort en een groot 
aantal op de praktijk gerichte uitrustingen en maken het werk 
in en met de Atego gewoon gemakkelijk.

Ook bij de aandrijving toont de Atego essentiële sterke punten: 
met zuinige Euro VI-motoren met veel trekkracht en de 
schakel automaat Mercedes PowerShift 3, die met verschillende 
rijprogramma’s bijdraagt aan de grote praktijkgerichtheid. 
Een grote keuze aan versnellingsbak- en ascombinaties doet 
de rest. Niet te vergeten: het veilige, superieure rijgedrag, 
waarmee u ook moeilijke rijsituaties en manoeuvres eenvoudig 
en veilig de baas blijft. Verdere voordelen bij het gebruik  
van de Atego: lange onderhoudsintervallen, het reparatie- 
en onderhoudsvriendelijke voertuigconcept en de hoge  
opbouwvriendelijkheid. U merkt het – met de Atego bent u 
optimaal voorbereid voor uw taak in het distributietransport. 
Stap in.
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De Atego van 6,5–16 t

Op maat – voor het gebruik in het lichte 
distributietransport.
Opdat u zo goed mogelijk bent voorbereid op de toepassing in het distributietransport van 6,5–16 ton: een ideaal  
ingerichte bestuurderswerkpost, die overtuigt met zijn ergonomie en comfort. Bovendien zorgen koppelrijke Euro VI-motoren,  
de Mercedes PowerShift 3 schakelautomaat en een geruststellend, veilig rijgedrag voor een fantastisch gevoel.

Toepassing. Met de Atego kunt u beschikken over een vracht-
wagen die er met vele op het gebruik gerichte uitrustingen 
voor zorgt dat het werk in het distributievervoer eenvoudig  
verloopt. 

Zo verlenen de vier 2300 mm brede cabines de Atego niet 
alleen een opvallend en uniek exterieur, ze overtuigen ook met 
indrukwekkende innerlijke waarden: De Atego kan bijzonder 
goed op specifieke toepassingen worden afgestemd, dankzij 
drie verschillende verkrijgbare cockpitvarianten, die in  
combinatie met het combi-instrument, het multifunctionele 
stuurwiel en de comfortabele zetels voor een zeer hoog  
rij- en werkcomfort zorgen. Alle bedieningselementen en 
opbergvakken zijn ergonomisch geplaatst en zorgen voor 
een eenvoudige handelbaarheid bij het werk in het voertuig. 

Ook tijdens het rijden zijn de pluspunten van de Atego direct 
merkbaar. Daartoe behoren bijvoorbeeld de precieze besturing 
en achterasgeleiding voor een doelgericht stuurgedrag, de 
schakelautomaat Mercedes PowerShift 3 en de 4- en 6-cilinder-
in-lijn motoren die veel trekkracht aan brandstofbesparing  
koppelen. 

En omdat de vereisten aan het werk met het voertuig in het  
distributievervoer erg verschillend zijn, laat de Atego ook op het 
gebied van opbouwvriendelijkheid zo goed als geen wensen 
open. Dat begint bij zijn elektriciteits- en elektronicaconcept 
en houdt nog lang niet op bij de meest uiteenlopende op-
lossingen voor vooruitrustingen af fabriek. 

Kortom: met de Atego bent u uitstekend voorbereid op het 
dagelijks gebruik in het distributievervoer van 6,5–16 t.  
Vandaag en in de toekomst.

1) Beschikbaarheid afhankelijk van de tonnage en motor. Lage instap. Dat de Atego sterk op de praktijk is toegespitst, blijkt meteen uit 
de lage instap: een of twee treden1), bijzonder breed openslaande deuren en 
instaphandgrepen aan beide zijden maken het instappen gemakkelijk, veilig en 
comfortabel.
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10De Atego 6,5–16 t | Cabine, uitrustingen

Hoge praktijkgerichtheid voor hoge motivatie.  
De Atego-cabines.
Op het eerste gezicht en ook bij nader toekijken – de vier cabines van de Atego laten zien waar het in het distributietransport 
tot 16 ton op aankomt. Drie cockpitvarianten, een uitgekiende ergonomie, een hoog rij- en werkcomfort en talrijke, op de  
praktijk gerichte details.

L-cabine ClassicSpace1). Door zijn plaatsaanbod en het 
comfortligbed biedt de cabine (motortunnel 320 mm) veel 
comfort en bewegingsvrijheid, ook voor gebruik dat langer 
dan een dag duurt. Het royale plaatsaanbod vergemakkelijkt 
het werkt en zorgt met het comfortbed onder voor aange-
name rusttijden. Talrijke afleg- en opbergvakken maken het 
eenvoudig om ordelijk te werken.

S-cabine ClassicSpace, verlengd1). De cabine (motor tunnel 
320 mm) biedt een comfortabele werkplek met groot overzicht 
en compacte exterieurafmetingen. De met 180 mm naar  
achteren verplaatste achterwand biedt extra plaats.

S-cabine ClassicSpace. Dankzij zijn afmetingen combineert de S-cabine  
ClassicSpace (motortunnel 320 mm) een comfortabele werkplek met een groot 
overzicht en een volledige opbouwlengte.

L-cabine BigSpace1). Dankzij zijn stahoogte2) van 1910 mm biedt de cabine  
(motortunnel 320 mm) veel comfort en bewegingsvrijheid, ook voor gebruik dat 
langer dan een dag duurt.

S-cabine ClassicSpace L-cabine BigSpace
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Klassieke cockpit. Deze cockpitvariant is met zijn talrijke opbergvakken uitstekend geschikt voor gebruik in het distributievervoer. Alles is ergonomisch en binnen 
handbereik van de bestuurder opgesteld. Zachte oppervlakken zorgen voor een hoogwaardige sfeer.

Comfortcockpit1). Met het naar voren geplaatste aflegvak onder het dashboard 
biedt deze cockpit extra opbergruimte bovenop het sowieso al royale opbergaanbod. 
Zo vindt ook op langere trips alles zijn plaats.

Cockpitvarianten. Op de praktijk gericht – dat dankt de Atego 
ook aan de verschillende cockpitvarianten. Elk van de drie  
onderscheidt zich door de ergonomische opstelling van alle 
bedieningselementen en door de praktische opbergvakken.

Standaardcockpit. Van de bekerhouder binnen handbereik 
van de bestuurder tot het stopcontact: in de standaard-
cockpit3) draait alles erom de job van de bestuurder in het 
distributietransport zo aangenaam en eenvoudig mogelijk  
te maken. 

Comfort in detail. In de Atego beschikt u ook over een groot 
aantal praktische en comfortverhogende functies. De uit-
rusting omvat bijvoorbeeld comfortabele richtingaanwijzers 
met tiptoetsfunctie, een waarschuwingssignaal voor parkeer-
rem en licht, bediening van de cruisecontrol via toetsen op het 
multifunctioneel stuurwiel en de Follow-me-Home-lichten. 
Kortom: allerlei voorzieningen die de dagelijkse bediening 
vergemakkelijken.

Vooruitrusting voor achteruitrijcamera1). Meer veiligheid  
en comfort, bijvoorbeeld bij het manoeuvreren, biedt de achter-
uitrijcamera. Die kan achteraf geïnstalleerd worden met de 
vooruitrusting. De weergave gebeurt via het combi-instrument.

1) Optie.
2) Stahoogte voor de zetels.
3) Standaarduitrusting in combinatie met middenzetel.
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Werkplek Atego. Ontspannen en geconcentreerd werken – 
de werkplek in de Atego bekoort meteen. Van de comfortabele 
zetels via het multifunctionele stuurwiel en de boordcomputer 
met geïntegreerde controle voor vertrek tot de ergonomische 
plaatsing van alle opbergvakken en bedieningselementen.

10,4 cm combi-instrument. Met vele nieuwe functies  
en standen biedt de boordcomputer een snelle, omvangrijke  
en tegelijk overzichtelijke weergave van alle belangrijke  
informatie.

Radio’s. Voor aangenaam entertainment kan de Atego met een radio, een  
cd-radio1), een cd-radio met Bluetooth®-aansluiting2) of de cd-radio Bluetooth® 
comfort2) worden uitgerust. Alle versies beschikken over een USB- en Aux-In  
interface.

12,7 cm combi-instrument met videofunctie2). Voor een uitstekend comfort 
en nog meer veiligheid is dit combi-instrument voorbereid voor het gebruik  
van een achteruitrijcamera3). Zo is het gebied achter het voertuig zichtbaar.

Mercedes PowerShift 3. Voelbare dynamiek, gemakkelijke 
bestuurbaarheid en laag verbruik: de schakelautomaat zorgt 
voor een precieze keuze van de versnelling, korte schakeltijden, 
een hoog rijcomfort en een optimaal rendement.

Multifunctioneel stuurwiel. Met telkens acht bedieningsknoppen rechts en 
links kunnen veel functies gestuurd worden. U kunt bijvoorbeeld telefoontjes 
aannemen of radio-instellingen wijzigen.

Manueel schakelen. Naast de schakelautomaat is ook een manuele schakeling2) 
met pneumatische ondersteuning van de schakelkracht verkrijgbaar. Die onder-
scheidt zich onder andere door een uitstekende ergonomie en hoge schakelprecisie 
bij geringe schakelkrachten.
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Vooruitrusting multimediagebruik2). Voor de eenvoudige integratie van gsm’s, 
mp3-spelers of in de handel verkrijgbare navigatiesystemen is er de universele 
vooruitrusting; de voertuigluidsprekers verzorgen het geluid.

Comfortzetel met trillingdemper2). De zetel met luchtvering kan individueel 
worden ingesteld voor een hogere ergonomie en beter comfort. De geïntegreerde 
zetelverwarming draagt hier ook toe bij.

Zetels. Alle zetels overtuigen door het hoge zitcomfort. De 
bedieningselementen hebben een intuïtieve plaats gekregen, 
de zitkussens zijn bijzonder breed en het verstelbereik bij-
zonder groot: in de lengterichting tot 200 mm, in de hoogte 
tot 100 mm. 

Bestuurderszetel met trillingsdempers, standaard. De 
luchtgeveerde zetel kan uitpakken met een hoog zitcomfort, 
vele instellingsmogelijkheden en een bekleding van vlakke 
stof.

Diffuser-opening. Het verhindert in de winter het beslaan of bevriezen van de 
zijruiten en in de zomer kan de bestuurder er koele lucht laten uitstromen

1) Standaard bij L-cabine. 

2) Optie.  
3) Een achteruitrijcamera is verkrijgbaar via de Mercedes-Benz Accessoires.  

Geventileerde comfortzetel met trillingdemper2). De  
geventileerde comfortzetel met trillingdemper en luchtvering 
voor de bestuurder zorgt voor een nog hoger zitcomfort. 
Ook de armsteunen en de zetelverwarming dragen hiertoe bij.

Verwarmings- en ventilatiesysteem. De Atego is uitgerust 
met een krachtig, luchtgeregeld verwarmings- en aircosysteem, 
dat zich onder andere onderscheidt door zijn snelle werking.

Hulpverwarming op basis van warme lucht2). De hulp-
verwarming vervolledigt het verwarmingssysteem in de cabine. 
Ze kan als standverwarming of als extra verwarmingssysteem 
van het voertuig gebruikt worden.
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Afleg- en opbergvakken. Het opbergconcept voldoet aan de 
meest uiteenlopende vereisten, maakt daardoor orde houden 
gemakkelijker en zorgt voor meer overzicht en efficiëntie in de 
cabine. Van het dashboard en de opbergvakken in de cockpit, 
op de motortunnel en in de deurbekleding – alle opbergmo-
gelijkheden zijn optimaal afgestemd op de op te bergen 
voorwerpen. Bijvoorbeeld voor een zonnebril, drankjes, vracht-
papieren en kleine spulletjes zoals balpennen.

Opbergvakken L-cabine ClassicSpace. Naast de opberg-
vakken in de cockpit, in de deuren en op de motortunnel 
bieden in de L-cabine ClassicSpace bijvoorbeeld de opberg-
vakken boven de voorruit en onder het ligbed nog meer  
opbergruimte.

Opbergvak hoog1). Met een volume van 15 l biedt het plaats voor zaken die  
men dagelijks nodig heeft en op die manier zorgt het voor meer orde in de cabine. 
Het maakt ook een veilige opstap naar het bovenste bed mogelijk.

Opbergruimte boven de voorruit, 2 vakken. Beide vakken 
zijn boven de voorruit aangebracht en comfortabel te bereiken 
vanop de bestuurders- en begeleiderszetel. In combinatie  
met FleetBoard1) is het vak dat zich het dichtst bij de bestuurder  
bevindt bezet.

Opbergvak laag1). Het is op de motortunnel tussen  
bestuurders- en begeleiderszetel gemonteerd en met twee 
bekerhouders en een plaats voor een asbak uitgerust.

Koelbox op motortunnel. In de op de motortunnel gemonteerde koelbox1)  
kunnen flessen en levensmiddelen gescheiden bewaard worden. Het deksel 
functioneert bovendien als documenthouder en opstapje naar het bovenste bed.

Opbergvakken BigSpace. De drie grote opbergvakken boven de voorruit in de L-cabine BigSpace, waarvan er een met een klapdeksel is uitgevoerd, bieden veel  
opbergruimte. Het kleinere, open aflegvak daaronder maakt het aanbod aan opbergruimte volledig en zorgt zo bijkomend voor meer orde.
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Combinatie zetel/ligbed1). De flexibele combinatie  
zetel/ligbed biedt de keuze tussen een slaapplaats of een 
zitmogelijkheid voor tot vier personen met doorlopende  
rugleuning.

Comfortbed, boven, breed, nivelleerbaar3) 4). Een maximaal 
rust- en slaapcomfort vindt men in het bovenste comfortbed 
met matras uit schuimrubber en 7 zones.

Bed onderaan. In de verlengde S-cabine zorgt het onderste, 
610 mm brede bed1) met 90 mm dikke schuimrubbermatras 
voor een hoog rust- en slaapcomfort.

1) Optie. 
2) Als optie verkrijgbaar. 
3) Een achteruitrijcamera is verkrijgbaar via de Mercedes-Benz Accessoires. 
4) Niet verkrijgbaar voor L-cabine ClassicSpace.  
5) Optie voor S- en M-cabines.

De voordelen op een rij.

 – Vier cabines en drie cockpitvarianten voor 
een uitstekende toepassingsgerichtheid

 – Ergonomisch gevormde werkplek
 – Goed afleesbaar combi-instrument met 10,4 cm 

tft-kleurendisplay of combi-instrument met 
12,7 cm tft-kleurendisplay1), videofunctie en 
vooruitrusting voor een achteruitrijcamera3)

 – Boordcomputer met controle voor vertrek
 – Intuïtief te bedienen multifunctioneel stuurwiel
 – Mercedes PowerShift 3 schakelautomaat voor 

betere bediening of manueel schakelen1) met 
schakelbekrachtiging

 – Uitgebreid aanbod aan brede, comfortabele 
zetels met een groot verstelbereik

 – Luchtgeregeld verwarmings- en ventilatie-
systeem

 – Airconditioning1) en extra warmelucht-
verwarming1)

 – Omvangrijk opbergconcept
 – Ruim radio-aanbod1) en multimedia-interface1)

 – Comfortabele bedden in de L-cabine  
ClassicSpace en BigSpace

Bedden. Voor maximaal rust- en slaapcomfort in alle L-cabines zorgt het onderste bed van 680 mm breed en 2095 mm lang. Het bovenste comfortbed1) overtuigt met 
een breedte van 685 mm, een lengte van 1865 mm en een hoogwaardige koudschuimen matras met 7 zones en een dikte van 110 mm. Tot de standaarduitrusting  
behoren ook een gordijn (rondom) en een bedieningstablet voor verschillende comfortfuncties.

Matrassen. De comfortmatras met 7 zones uit koudschuim 
zorgt voor een verkwikkende slaap. Deze eendelige matras van 
110 mm dik met onderveringssysteem geeft de verschillende 
lichaamsdelen afzonderlijke ondersteuning en zorgt tegelijker-
tijd voor een efficiënte onderventilatie.

Opbergnet tegen de achterwand5). Deze extra opberg-
mogelijkheid breidt de opbergruimte in de cabine uit.
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Teamwerk dat tot enthousiasme leidt. Elke rit opnieuw.
Efficiënte 4- en 6-cilindermotoren, die veel vermogen leveren en weinig verbruiken – en met de Mercedes PowerShift 3  
schakelautomaat is het ook in moeilijke omstandigheden makkelijker rijden.

Motoren- en uitlaatgastechnologie. Krachtig, betrouwbaar, 
zuinig – de Euro VI-motoren van de Atego onderscheiden 
zich door een laag verbruik, een spontaan reactievermogen, 
acceleratievermogen en een rustige loop. Basis voor de 
hoge milieuvriendelijkheid van de Euro VI-in-lijn motoren zijn 
bijvoorbeeld de uiterst efficiënte verbranding waarbij weinig 
roetdeeltjes vrijkomen en de gekoelde uitlaatgasrecirculatie.

Motorrem1). Het in drie standen inschakelbare remsysteem 
met een remvermogen tot 235 kW vermindert de slijtage  
van de bedrijfsremmen en verhoogt tegelijkertijd de veiligheid 
en de controle over het voertuig.

High Performance Engine Brake2). Voor nog meer veiligheid 
is de drietraps, slijtagevrije motorrem met tot 300 kW  
remvermogen3) verkrijgbaar.

Versnellingsbakvarianten. Met de keuze tussen een 6-, 8- of 
9-versnellingsbak is de Atego sterk op de praktijk gericht. In 
combinatie met de perfect daarop afgestemde achterasover-
brengingen biedt hij een zuinige aandrijving.

Mercedes PowerShift 3. Voelbare dynamiek, gemakkelijke 
bestuurbaarheid en laag verbruik: de schakelautomaat zorgt 
voor een precieze keuze van de versnelling, korte schakeltijden, 
een hoog rijcomfort en een optimaal rendement. De rijmodus 
“economy” ondersteunt een bijzonder zuinige rijstijl. Bij de rij-
modus “power” wordt voor alle schakelmanoeuvres het  
toerental met 100 toeren verhoogd, zodat het motorvermogen 
langer ter beschikking staat.

Minder cilinderinhoud, meer vermogen. Met een vermogen tot 170 kW (231 pk) 
en een maximumkoppel tot 900 Nm overtuigen de 4-cilinder-in-lijn motoren van  
de Atego met prestaties die vroeger aan 6-cilindermotoren waren voorbehouden.
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1) Standaard vanaf 9,5 t.  
2) Optie.  
3) Afhankelijk van de motorvariant. 
4) Alternatief zonder meerprijs.  
5) Twee achteruitversnellingen bij 8-versnellingsbak.
6) Vmax 89,8 km/u via het gaspedaal mogelijk.  

De voordelen op een rij.

 – Zuinigere, betrouwbare 4- en 6-cilinder- 
in-lijn motoren met een hoog koppel bij lage 
toerentallen

 – Twee cilinderinhoudklassen, zeven vermogens-
klassen van 115 kW (156 pk) tot 220 kW 
(299 pk)

 – Krachtige motorrem of High Performance  
Engine Brake2)

 – Verschillende 6-, 8- en 9-traps versnellings-
bakken voor op het gebruik gerichte aandrijf-
configuraties

 – schakelautomaat Mercedes PowerShift 3 met 
de rijprogramma’s “economy” of “power”  
en doelgericht inschakelbare rijmodi en extra 
functies

Rijprogramma “economy”. Het rijprogramma kan doelgericht 
worden ingeschakeld en ondersteunt een bijzonder zuinige  
rijstijl. Het is een aanvulling bij de rijmodus “standard”.

Rijprogramma “power”4). Het rijprogramma ondersteunt een 
soepele rijstijl in moeilijke topografische omstandigheden.  
In de rijmodus “power” wordt het motortoerental voor elke 
schakeling ten opzichte van “standard” met 100 t/min  
verhoogd. Daardoor is het volledige motorvermogen langer 
beschikbaar.

Bijkomende functies. Bij Mercedes PowerShift 3 maken  
bij komende functies, zoals direct schakelen van 1 naar R  
en versnellingen achteruit met een hoge overbrengings-
verhouding5) het manoeuvreren een stuk eenvoudiger. De 
kruipfunctie maakt wegrijden uiterst comfortabel.

Atego rijprogramma’s. De Atego is met de twee rijprogramma’s “economy” of 
“power” verkrijgbaar, waarvan u er bij aankoop een kunt uitkiezen. Verschillende 
rijmodi verhogen het rijcomfort en de efficiëntie.

Meer vermogen, meer koppel. Met een vermogen tot 220 kW (299 pk) en  
een maximumkoppel tot 1200 Nm leveren de 6-cilinder-in-lijn motoren precies 
de kracht die u voor uw werk nodig hebt.
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Efficiënt werken, superieur rijden.  
De Atego beheerst het allemaal.
Van de Atego mag u een en ander verwachten: bijvoorbeeld efficiënt werken met het voertuig, een uitstekend rijgedrag en 
een hoge opbouwvriendelijkheid. Dus zo goed als alles wat u nodig hebt. En wat u al na de eerste rit niet meer kan missen.

Rijcomfort. De Atego biedt een zeer goed, superieur rijgevoel. 
De perfecte samenwerking van de Stability Control Assist, 
de ophanging van de cabine, de stuurinrichting, de achteras -
geleiding en de vering biedt hiervoor de basis.

Veringvarianten. De Atego is uitgerust met paraboolveren 
met een of meer veerbladen met geoptimaliseerd gewicht. 
Voor meer rijcomfort is hij ook met een combinatie van stalen 
vering en luchtvering verkrijgbaar, en vanaf 12 t ook met een 
vering volledig op lucht1).

Cabineophanging, achter, versterkt1). De cabineophanging 
met versterkte schroefveren achter ondersteunt het veer-
comfort bij cabines met stalen vering, wanneer de cabine 
bijvoorbeeld met een combinatie zetel/ligbed is uitgerust.

Atego achterasgeleiding. Voor een superieur rijgedrag zijn de Atego’s  
tot 10,5 ton en 12 ton v. c. met luchtvering en alle Atego’s met stalen vering 
 uitgerust met een achterasgeleiding2) die het rolonderstuur vermindert.

Precies sturen. De fijngevoelige stuurinrichting van de Atego zorgt bij het  
manoeuvreren voor een eenvoudige, exacte handelbaarheid en bij hoge snelheid 
voor een veilige rechtuitstabiliteit, een hoge spoorvastheid en daarmee minder 
stuurcorrecties.
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Stabilisator achteras. De robuust uitgevoerde stabilisator vermindert het over-
hellen van het voertuig en zorgt zo voor meer veiligheid en comfort. Hij bevindt 
zich aan de achteras onder het chassis.

Luchtgeveerde vooras. De luchtgeveerde vooras3) zorgt voor 
een toename in rijcomfort, aangezien het voertuigniveau bij 
ongelijke belading automatisch wordt gecompenseerd. Ook 
tijdens het laden past de laadklep zich aan.

Atego opbouwvriendelijkheid. De hoge opbouwvriendelijk-
heid is te danken aan de parametreerbare speciale module,  
die de aansluitmogelijkheden, de integratie en bediening van 
het opbouwsysteem aanzienlijk vereenvoudigt. Bovendien 
dragen vele maatregelen ertoe bij dat u vroeger over de Atego 
beschikt en dat die hierdoor vroeger gebruiksklaar is – van de 
geoptimaliseerde plaatsing van alle componenten op het frame 
tot een groot aantal af fabriek verkrijgbare vooruitrustingen.

Pakket Hydraulische laadklep. Het pakket Hydraulische 
laadklep1) omvat alle vooruitrustingen die noodzakelijk zijn 
voor de montage achteraf van een hydraulische laadklep.

Koppelingskant motor voor, vooruitrusting koelkast-
generator AW30. De vooruitrusting maakt de inbouw achteraf 
van de koelkastgenerator1) voor de stroomvoorziening van 
een voertuigeigen koelaggregaat mogelijk.

Parametreerbare speciale module. De parametreerbare speciale module1) 
(PSM) zorgt voor perfecte verwerking van de informatie en soepele informatie-
uitwisseling tussen voertuig en opbouw.

De voordelen op een rij.

 – Superieur rijcomfort,  
hoge opbouwvriendelijkheid

 – Stability Control Assist
 – 4-punts cabineophanging
 – Minder rolonderstuur door geoptimaliseerde 

achterasgeleiding2)

 – Directe, fijngevoelige stuurinrichting voor hoge 
rechtuitstabiliteit en weinig stuurcorrecties

 – Toepassingsgerichte veringvarianten: stalen 
vering, staal- en luchtvering of volledige lucht-
vering voor een hoog rijcomfort en een zacht 
transport van de lading

 – Zeer goede aansluitmogelijkheden en integratie 
voor opbouwsystemen

 – Kostenbesparende vooruitrusting af fabriek

1) Optie.
2)  Voor luchtgeveerde Atego tot 10,5 t en 12 t v. c. en voor alle Atego-modellen 

met stalen veren.
3) Optie vanaf 12 t. 
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De Atego – cabinevarianten

S-cabine

S-cabine ClassicSpace verlengd

S-cabine ClassicSpace

S-cabine ClassicSpace verlengd

S-cabine ClassicSpace

S-cabine ClassicSpace 
Exterieurbreedte: 2295 mm 
Exterieurlengte: 1650 mm 
Binnenbreedte:  2000 mm 
Stahoogte:  1510 mm

S-cabine ClassicSpace verlengd
Exterieurbreedte: 2295 mm 
Exterieurlengte: 1830 mm 
Binnenbreedte: 2000 mm 
Stahoogte: 1510 mm

62
0

62
0

20
00

22
95

62
0

62
0

20
00

22
95

1650

284 + 60

1380

50
2 

+ 
10

0

38
0

15
10 15

91
27

5

67

26° 11° 

1830

284 + 60

1380

50
2 

+ 
10

0

38
0

15
10 15

91
27

5

67
26° 11° 

200 80 

200 80 



21Technische gegevens Atego | Cabinevarianten

L-cabine

L-cabine BigSpace

L-cabine ClassicSpace

L-cabine BigSpace

L-cabine ClassicSpace

L-cabine ClassicSpace 
Exterieurbreedte: 2295 mm 
Exterieurlengte: 2250 mm 
Binnenbreedte: 2000 mm 
Stahoogte: 1510 mm

L-cabine BigSpace
Exterieurbreedte: 2295 mm
Exterieurlengte: 2250 mm
Binnenbreedte: 2000 mm
Stahoogte: 1910 mm 20
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Typeoverzicht van de Atego
Tonnage 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15
Wielformule 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2
Vering achteras Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal
Motoren

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

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

Cabinevarianten
S-cabine ClassicSpace • • • • • • • •
S-cabine ClassicSpace verlengd x x x x x x x x
L-cabine ClassicSpace x x x x x x x x
L-cabine BigSpace x x x x x x x x
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Typeoverzicht van de Atego
6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15
4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht

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

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

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

• • • • • • • •
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

• standaard   x als optie leverbaar   – niet leverbaar   1) Ook verkrijgbaar als voertuig met verlaagd chassis.   2) Enkel verkrijgbaar voor type met verlaagd chassis.   3) Enkel verkrijgbaar voor type met standaardchassis.





De Antos 18–26 t

Zwaar distributietransport licht gemaakt.  
De Antos van 18–26 t.

Handelbaarheid. De Antos werd speciaal voor het distributie-
transport vanaf 18 t ontwikkeld, om 100 % tegemoet te 
 komen aan de vereisten voor bijvoorbeeld het transport van 
levens middelen, het koeltransport, in de silobranche  
of bij het transport van vloeistoffen: een groot aanbod aan 
cabine varianten biedt erg goede voorwaarden om tege-
moet te  komen aan nagenoeg iedere vereiste op het gebied 
van opbouwlengte, laadvermogen, ruimteaanbod en over-
zicht. Bovendien maakt de ergonomische werkplek met zijn 
comfortabele, fit houdende zetels, het multifunctioneel 
stuurwiel en het goed afleesbare combi-instrument een een-
voudige en precieze handelbaarheid mogelijk. Mercedes 
 PowerShift 3, spontaan reagerende Euro VI-motoren, op het 
gebruik gerichte versnellingsbak-/ascombinaties en het  
fijn afgestemde onderstel zorgen voor een goed rijgevoel. 

Sectorgerichte voertuigconcepten Voor het bijzonder zuinige 
transport in sectoren die vooral gericht zijn op laadvermogen 
en volume, kunt u beschikken over de Antos Loader en Antos 
Volumer. De Antos Loader is absoluut gericht op nuttige 
laadvermogen – af fabriek kan hij gewoon meer meenemen. 
Of u nu graan of gas vervoert. 

De Antos Volumer is synoniem voor enorm transportvolume – 
dus voor de mogelijkheid om bijvoorbeeld toeleverings-
producten van de automobielindustrie of “witgoed”, zoals  
koelkasten of wasmachines, bijzonder efficiënt te  
vervoeren.
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Perfecte handelbaarheid: tijd, lading en voertuig –  
alles onder controle.
De Antos heeft praktisch alles om u het dagelijkse werk in het distributietransport vanaf 18 ton aangenamer te maken:  
een comfortabele, praktische werkplek, een dynamische, spontaan reagerende aandrijving en een indrukwekkend rijgedrag.

Handelbaarheid. De S- en M-cabines ClassicSpace en de 
M-Cabine CompactSpace bieden de beste voorwaarden om 
de gestaag stijgende uitdagingen in het dagelijkse gebruik 
snel, comfortabel en eenvoudig het hoofd te bieden. Want ze 
zijn systematisch gericht op hun specifieke toepassing en 
bieden daardoor een zeer goede verhouding tussen opbouw-
lengte, laadvermogen en een comfortabele, functionele 
werkplek. De uniforme breedte van 2300 mm zorgt voor een 
optimaal overzicht en de lage, trapvormige instap spaart  
de conditie. De comfortabele bestuurderszetel en de op de 
bestuurder gerichte, asymmetrische cockpit zorgen meteen 
voor een superieur gevoel. Kortom: Doordachte ergonomie, 
een intuïtieve bediening en praktische afleg- en opberg-
vakken vormen een harmonieus totaalconcept, dat het werk 
gewoonweg gemakkelijker maakt. 

Ook de spontaan reagerende, dynamische aandrijving van de 
nieuwe Antos overtuigt van meet af aan. In combinatie met de 
schakelautomaat Mercedes PowerShift 3 en de toepassings-
gerichte versnellingsbakken en achterasoverbrengingen zorgen 
de koppelrijke Euro VI-motoren in vrijwel elke rijsituatie voor 
voelbare dynamische kracht en zuinig rijplezier. Bovendien on-
dersteunen de directe, fijn afgestemde besturing, het brede 
chassis, de luchtvering met 4 veren en de achterasgeleiding1) 
door hun perfecte samenspel een bijzonder veilig, solide rij-
gevoel. Zowel op provinciale wegen als in de stad of bij het 
manoeuvreren. Tal van veiligheids- en hulpsystemen ont-
lasten dan ook nog eens de bestuurder. Voor voelbaar meer 
rijgemak. Elke rit opnieuw.

Instappen gemakkelijk gemaakt. Het ergonomische, trapvormige ontwerp van 
de slipvaste treden maakt het instappen gemakkelijk en niet vermoeiend, en is 
maar een voorbeeld van hoe de Antos het werk verlicht.

1) Alleen verkrijgbaar voor 4x2-types.
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In plaats van compromissen: zes cabinevarianten  
die overtuigen – en enthousiast maken.
Onvoorwaardelijk op de behoeften van bestuurders en bedrijven toegespitst: de drie cabines van de Antos, die telkens 
 verkrijgbaar zijn met een motortunnelhoogte van 170 mm of 320 mm, overtuigen door hun precieze, optimale afstemming 
op het gebruik. En ze maken het werk efficiënt en de bediening eenvoudig. Van vroeg tot laat. Tijdens elke rit.

M-cabine CompactSpace2). De 2300 mm brede cabine met een motortunnel  
van 320 mm en plat dak is bijzonder geschikt voor gebruik waarbij de opbouw 
tot over het dak komt – bijvoorbeeld bij autotransporters of koelopbouw.

S-cabine ClassicSpace. De 2300 mm brede en 1700 mm lange cabine met 
320 mm motortunnel1) is volledig op de vereisten van het gebruik door 1 persoon 
in het distributie-, kortetraject- en bouwtransport ingesteld.

M-cabine ClassicSpace2). De 2300 mm brede cabine met 170 mm motortunnel 
en 2000 mm lengte is geschikt voor nagenoeg ieder gebruik. Het ligbed2) biedt 
bestuurders ook bij ritten van een dag meer comfort.

M-cabine CompactSpaceM-cabine ClassicSpaceS-cabine ClassicSpace
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Werkplek Antos. De Antos beschikt over een praktische, 
comfortabele werkplek, die tegelijk dienst doet als informatie-
centrale en controlecentrum. De ideaal op de bestuurder  
gerichte cockpit maakt in iedere situatie een optimale handel-
baarheid mogelijk: belangrijke voertuigfuncties kunnen  
comfortabel en veilig via het multifunctioneel stuurwiel geregeld 
worden. De bediening van de schakelautomaat gebeurt via  
de rechter stuurarm. Ook alle andere bedieningselementen, de 
radio en de praktische opbergvakken zijn ergonomisch en  
binnen handbereik van de chauffeur aangebracht. Kortom: 
de beste voorwaarden voor geconcentreerd werken, ont-
spannen rijden en precieze handelbaarheid. Bovendien kunt 
u de Antos bijvoorbeeld met een af fabriek verkrijgbaar 
Comfort-pakket2) nog beter aan uw persoonlijke wensen 
aanpassen.

Start/stop-knop voor de motor. De motor starten en stilleggen doet u met één 
vinger: gewoon de start/stop-knop voor de motor indrukken – dat is alles.

Multifunctionele sleutel2). Hij biedt alle functies van een 
comfortsluiting en maakt het mogelijk om bandendruk en 
verlichting te controleren. Bovendien dient hij als afstands-
bediening voor bijvoorbeeld de radio en de hulpverwarming.

Twee afstandsbedieningssleutels2). Twee afstandsbedienings-
sleutels verhinderen problemen door verloren gelegde  
voertuigsleutels of maken het mogelijk dat twee bestuurders 
onafhankelijk van elkaar toegang hebben tot het voertuig.

Spiegel met rangeerfunctie. De begeleidersspiegel met manoeuvreerfunctie2)  
is afgesteld op het gebruik en zorgt voor een eenvoudige handelbaarheid.  
Hij vergemakkelijkt het zicht op oplegger of aanhangwagen, vooral bij rangeer-
manoeuvres.

1)  Standaard bij OM 936 en OM 470, vanaf OM 471 is de  
cabine ClassicSpace met motortunnel 170 mm standaard.

2) Optie.
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10,4 cm combi-instrument. Met vele nieuwe functies  
en standen biedt de boordcomputer een snelle, omvangrijke 
en tegelijk overzichtelijke weergave van alle belangrijke  
informatie.

Lederen stuurwiel. Het hoogwaardig uitgevoerde 4-spaaks 
lederen stuurwiel1) met 450 mm diameter draagt bij aan  
het comfort van het voertuiginterieur en verleent het een  
individuele toets.

Multifunctioneel stuurwiel. Met telkens acht bedieningsknoppen rechts en 
links kunnen veel functies gestuurd worden. U kunt bijvoorbeeld telefoontjes 
aannemen, hulpsystemen bedienen of radio-instellingen wijzigen.

Verstelbereik. Dankzij het grote verstelbereik kan het multifunctioneel stuurwiel 
bijna verticaal worden gezet. Dat betekent: comfortabel in- en uitstappen en veel 
ruimte tijdens de pauze.

Radio-/navigatiesysteem Bluetooth®1). Het met een 17,4 cm groot kleuren-
display, Bluetooth® en comfortuitrusting voorziene systeem beantwoordt op het 
gebied van bestuurdersondersteuning en entertainment aan alle wensen.

Cd-radio. De radio-/cd-combinatie1) met display met 1 regel 
zorgt voor fijn entertainment en is makkelijk te bedienen.  
Ze is in het dashboard geïntegreerd en ingesteld op werking 
in het 24 V-boordnet.

Combi-instrument met extra weergaven. Het combi-instrument met tft-kleuren-
display van 12,7 cm1) biedt een uitgebreide weergave van alle voertuigfuncties.  
Het overtuigt door niet-reflecterende leesbaarheid en intuïtieve bediening en is ook 
leverbaar met videofunctie.
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Zetels. Alle zetels overtuigen door het hoge zitcomfort. De 
bedieningselementen hebben een intuïtieve plaats gekregen, 
de zitkussens zijn bijzonder breed en het verstelbereik bij-
zonder groot: in de lengterichting tot 250 mm, in de hoogte 
tot 120 mm.

Bestuurderszetel met trillingsdempers, standaard. De 
luchtgeveerde zetel kan uitpakken met een hoog zitcomfort, 
vele instellingsmogelijkheden en een bekleding van vlakke 
stof.

Functionele begeleiderszetel2). Het royale zitvlak van 540 mm 
breed kan manueel naar boven geklapt en vergrendeld  

Luchtgeveerde comfortzetel1). De zetel met luchtvering kan individueel worden ingesteld voor een hogere ergonomie en beter comfort. De geïntegreerde zetelverwarming 
draagt hier ook toe bij. De comfortzetel met trillingdemper is uitgerust met pneumatische verstelling van de hoogte en geïntegreerde hoofdsteunen. De helling en diepte  
van het zitkussen worden mechanisch versteld alsook de geïntegreerde 3-puntsveiligheidsgordel.

Massagefunctie voor bestuurderszetel1). De massagefunctie voorkomt  
rugklachten bij de chauffeur.

worden. Zo heeft de bestuurder tijdens rustperiodes meer vrije 
ruimte en bereikt hij comfortabeler de begeleidersdeur.

Geventileerde comfortzetel met trillingdemper1). De  
geventileerde comfortzetel met trillingdemper en luchtvering 
voor de bestuurder zorgt voor een nog hoger zitcomfort. 
Ook de armsteunen en de zetelverwarming dragen hiertoe bij. 
Door het actieve ventilatiesysteem in de leuning en het  
zitvlak worden zetelwarmte en -vochtigheid in de klimaatzetel 
met trillingdemper verminderd. Talrijke individuele instel-
mogelijkheden bieden de beste ergonomische voorwaarden. 1) Optie.

2) Weglaatbare standaarduitrusting voor bepaalde Loader-modellen.
3) Verkrijgbaar voor de S- en M-cabine ClassicSpace.

Middenzetel3). Dankzij de bijkomende zetel tussen  
bestuurderswerkplek en begeleiderszetel kunnen meer  
personen vervoerd worden in het voertuig. Hij beschikt  
over een verstelling van de leuning, een geïntegreerde hoofd-
steun en een 3-puntsveiligheidsgordel, de in de zetel  
geïntegreerd is. De middenzetel met veiligheidsgordel is op 
de motortunnel gemonteerd.
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Deurvak. De binnenbekleding van de deuren biedt plaats voor dingen die ook  
zonder instappen binnen handbereik moeten zijn – zoals werkhandschoenen.  
Bovendien werd een flessenhouder geïntegreerd die plaats biedt voor een 1,5 l-fles.

Tafel, aan begeleiderszijde1). Het klaptafeltje is in het dashboard geïntegreerd 
en kan snel uit- en weer ingeklapt worden om bijvoorbeeld aan te werken of  
te eten.

Praktische opbergvakken voor alles. Het opbergconcept van 
de Antos draagt bij tot de orde, een groter bedieningsgemak  
en kan individueel worden aangepast. Van het dashboard en de 
opbergvakken in de cockpit, via de deurbekleding en het lage 
en hoge opbergvak1) op de motortunnel tot een gesloten op-
bergbox met geïntegreerd vuilbakje1), een opbergtas1) voor  
de achterwand en een cd-box1) voor 6 cd’s – in de Antos zijn 
alle opbergmogelijkheden afgestemd op de op te bergen  
voorwerpen. En met de kapstokken hebben uw jassen een 
vaste plaats.

Opbergruimte achter de zetels. Met een volume van 
230 liter bieden de opbergvakken achter de zetels van de  
M-cabine heel wat plaats. Praktisch: het opbergvak  
aan de bestuurderszijde is zowel van binnen als van buiten  
toegankelijk.

Extra warmwaterverwarming.2) De extra warmwater-
verwarming verwarmt de cabine zelfs bij strenge winter-
temperaturen, zodat ook pauzes in aangenaam warme  
temperaturen kunnen worden doorgebracht. De verwarming  
is vrij van trillingen in de motorruimte geplaatst. Dat  
beperkt het geluidsniveau en zorgt voor meer plaats in de 
cabine. Door het verwarmingsvermogen zijn bovendien  
ijsvrije ruiten mogelijk bij vertrek.

Ligbed onder3). Het onderste ligbed zorgt bij gebruik overdag 
en in het geval van een overnachting voor een hoog rust- en 
slaapcomfort. Het ligvlak kan volledig worden omhooggeklapt 
en vastgezet in een hoek van 90°. En om de cabine te  
verduisteren kan een gordijn voor de voorruit en de zijruiten 
worden getrokken. 

Verwarming, ventilatie, klimaat. De Antos is uitgerust met een verwarming met luchtregeling, die zich door zijn snelle werking onderscheidt. Voor een nog 
eenvoudigere bediening en meer comfort is een airconditioning1) of een automatische airconditioning1) verkrijgbaar. Bovendien zorgen bijvoorbeeld in de pauzes de 
restwarmtebenutting1) of verschillende uitvoeringen van de warmwaterverwarming1) voor een aangename temperatuur.
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Opbergvak buiten. Het in de M-cabine ook van binnenuit bereikbare 
 buitenopbergvak aan de bestuurderszijde biedt plaats voor gereedschap en 
 andere benodigdheden, die in het zware distributietransport onmisbaar zijn.

Koelkast op motortunnel1). De koelbox voorziet de bestuurder met verse drank 
en levensmiddelen. Hij is makkelijk bereikbaar vanop de bestuurderszetel en 
maakt de bestuurder onafhankelijk van wegrestaurants.

Opbergkleppen boven de voorruit1). De kleppen verhinderen dat voorwerpen naar buiten vallen uit de opbergvakken en beschermen tegen nieuwsgierige blikken. 

De voordelen op een rij.

 – Zeer goede bediening door een ergonomische 
bestuurderswerkplek

 – Intuïtief bedienbaar multifunctioneel stuurwiel 
met groot verstelbereik

 – Goed leesbaar combi-instrument met een  
tft-kleurendisplay van 10,4 cm of 12,71) cm

 – Uitgebreid aanbod van comfortabele zetels met 
bijzonder ruim zitvlak en groot instelbereik

 – Omvangrijk radio- en multimedia-aanbod  
inclusief trucknavigatie1)

 – Luchtgeregelde verwarming en airconditioning 
met restwarmtebenutting, airconditioning1)  
of automatische airconditioning1), extra warm-
waterverwarming1) voor motor en cabine4)

 – Uitgebreid opbergconcept met vele handige, 
ideaal van op de bestuurderszetel te bereiken 
opbergvakken

 – Extra uitrustingen1): 
bv. koelbox met een inhoud van ca. 25 l, 
 klaptafel aan begeleiderszijde, centrale zetel, 
comfortabel ligbed in de M-cabine

 – Comfort Pack1)

1) Optie.
2) Ook verkrijgbaar voor de aansturing van cabine en motor.
3) Als optie verkrijgbaar voor voertuigen met M-cabine.
4) Enkel voor cabines met motortunnel 170 mm.
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Antos aandrijving. De efficiënte, 6-cilinder-in-lijn motoren 
met veel trekkracht werken met common-rail hogedrukinjectie 
X-Pulse3) en een injectiedruk tot 2100 bar. Dat bespaart  
brandstof en ontziet het milieu. Om het verbruik nog verder te 
doen dalen, is nu ook de 2de generatie van de 10,7 l-motor  
OM 470 en de 12,8 l-motor OM 471 beschikbaar. De duur-
zame, betrouwbare constructie, het spontane reactiever-
mogen en de hoge looprust zijn bijkomende voordelen van 
de Euro VI-motoren van de Antos. In combinatie met de 
schakelautomaat Mercedes PowerShift 3, de perfect daarop 
afgestemde aandrijfassen en de grote keuze aan over-
brengingsverhoudingen biedt de Antos zo voor elke trans-
porttoepassing in het zware distributievervoer een  
dynamische, en spontaan reagerende aandrijving. En een 
hoop rijplezier.

Mercedes PowerShift 3. Voelbare dynamiek, gemakkelijke 
bestuurbaarheid en laag verbruik: de schakelautomaat zorgt 
voor een precieze keuze van de versnelling, korte schakeltijden, 
een hoog rijcomfort en een optimaal rendement. 

Rijprogramma “fleet”. De brandstofbesparende variant van 
de schakelautomaat Mercedes PowerShift werd ontwikkeld 
voor fleetklanten. 

Rijprogramma “economy”5). Het rijprogramma kan doel-
gericht worden ingeschakeld en ondersteunt een bijzonder 
zuinige rijstijl. Het is een aanvulling bij de rijmodus “standard”.

Rijprogramma “power”2). Het rijprogramma ondersteunt een 
soepele rijstijl in moeilijke topografische omstandigheden.  
In de rijmodus “power” wordt het motortoerental voor elke 
schakeling ten opzichte van “standard” met 100 t/min  
verhoogd. Daardoor is het volledige motorvermogen langer 
beschikbaar.

Antos motoren. Met 18 vermogensversies van 175 kW (238 pk) tot 460 kW 
(625 pk) biedt de Antos een breed spectrum koppelkrachtige Euro VI-motoren, 
die zich onderscheiden door een voelbare dynamiek en een laag verbruik.

Spontaan, precies, efficiënt. Bij de aandrijving hebben 
we een tandje bijgestoken.
Euro VI-motoren met een vermogen tot 460 kW (625 pk), Mercedes PowerShift 3 en een ruime keuze uit nauwkeurig op  
elkaar afgestemde combinaties van versnellingsbakken en assen – de innerlijke kracht van de Antos wordt voelbaar spontaan, 
precies en efficiënt op de weg overgebracht. U zult gefascineerd zijn.
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Antos versnellingsbakken. De Antos biedt voor bijna elke transporttoepassing  
de juiste automatische transmissie. Naast vier 12- en een 16-traps versnellingsbak 
is ook een bijzonder lichte, compacte 8-traps versnellingsbak4) verkrijgbaar.

Informatiecentrale. Op het combi-instrument worden altijd de actuele rijmodus 
en de ingeschakelde versnelling getoond – de gericht toevoegbare rijmodi en 
 extra functies zorgen voor een bijkomende verbetering van de handelbaarheid en 
de efficiëntie.

Antos rijprogramma’s. De Antos is met de drie rijprogramma’s “fleet”, “economy”5) 
of “power” verkrijgbaar, waarvan u er bij aankoop een kunt uitkiezen. Verschillende 
rijmodi verhogen het rijcomfort en de efficiëntie.

De voordelen op een rij.

 – Dynamische aandrijving met spontaan  
reagerende motoren en perfect afgestemde 
aandrijflijnconfiguraties

 – Zuinige 6-cilinder-in-lijn motoren met common-
rail hogedrukinjectie X-Pulse3)

 – Vier cilinderklassen: 7,7 l, 10,7 l, 12,8 l, 15,6 l
 – Compleet Euro VI-motorprogramma met 

18 vermogensklassen van 175 kW (238 pk) 
tot 460 kW (625 pk)4)

 – Schakelautomaat Mercedes PowerShift 3 met 
individueel te kiezen rijprogramma’s, specifiek 
instelbare rijprogramma’s en extra functies

 – Comfortabele bediening van de schakel-
automaat via de stuurarm

 – Zes verschillende, toepassingsgerichte versnel-
lingsbakken met 84), 12 en 16 versnellingen

 – Twee toepassingsgerichte hypoïde achterassen 
met geoptimaliseerd gewicht en een compleet 
aanbod van overbrengingsvarianten

1) Vmax 89,8 km/u via het gaspedaal mogelijk. 
2) Alternatief zonder meerprijs. 
3) Bij de motor OM 936 is X-Pulse niet verkrijgbaar. 
4) 8-traps versnellingsbak enkel in combinatie met motor OM 936. 
5) Alleen in combinatie met 12-versnellingsbak.

Bijkomende functies. Bij Mercedes PowerShift 3 maken bij-
komende functies, zoals direct schakelen van 1 naar R en 
versnellingen achteruit met een hoge overbrengings verhouding, 
het manoeuvreren een stuk eenvoudiger. Ook wegrijden ver-
loopt dankzij de kruipfunctie uiterst comfortabel.

Ri
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m

a

fleet

power

economy

Ri
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od
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economy

Geen kickdown  
mogelijk

EcoRoll niet  
uitschakelbaar

Vmax
1)  

85 km/u

standard

Kickdown  
mogelijk

EcoRoll  
uitschakelbaar

Vmax  
89,8 km/u

manual

geen kickdown 
mogelijk

EcoRoll  
uitschakelbaar

Vmax  
89,8 km/u

power

Kickdown  
mogelijk

EcoRoll 
 gedeactiveerd

Vmax  
89,8 km/u
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Precieze besturing. De directe en bijzonder fijngevoelige besturing werkt met snelheidsafhankelijke ondersteuning van de stuurkracht. Zo wordt manoeuvreren bijzonder 
eenvoudig, makkelijk en veilig. Bij hoge snelheden zorgt het systeem ervoor dat men op een veilige manier rechtdoor rijdt en zo goed mogelijk in het spoor blijft. De grote 
stuurprecisie en de bijzonder goede stuureigenschappen zijn andere voordelen die tot een grotere veiligheid en superieure rijeigenschappen bijdragen.

Voor een superieur rijgevoel.  
Van de eerste tot de laatste meter.
In de Antos werken chassis, ophanging, vering en stuurinrichting perfect samen. Voor een eenvoudige, precieze bediening 
bij het rijden en manoeuvreren. En voor een enig aangenaam rijgevoel.

Antos rijgedrag. De Antos onderscheidt zich door een  
uitstekende wegligging en een zelfzeker, veilig rijgevoel: dat 
is bijvoorbeeld te danken aan het brede, stijve frame, de 
luchtvering met 4 balgen, de innovatieve geleiding van de 
achteras1) en de directe, fijngevoelige stuurinrichting.
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Antos chassis. Naast de zeer goede wegligging en het soevereine rijgedrag blinkt het chassis van de Antos ook uit met zijn uitstekende corrosiebescherming – kathodische 
dompellak – en zijn hoge opbouwvriendelijkheid. Andere voordelen zijn bijvoorbeeld het grote aanbod aan wielbasissen en de af fabriek selecteerbare overhangen en  
einddwarsdragers.

Luchtvering. De ver naar buiten gemonteerde veerbalgen van de luchtvering 
(vier balgen) zorgen in combinatie met de innovatieve geleiding van de achteras1) 
voor een zeer goed rolgedrag en voor een beperkte overhelling in de bochten. De voordelen op een rij.

 – Veilig, geruststellend rijgevoel door perfect op 
elkaar afgestemde chassiscomponenten

 – Geoptimaliseerde geleiding van de achteras1) 
voor een hoge dwarsstabiliteit en zeer goede 
stuureigenschappen

 – Luchtvering met 4 balgen voor een hoog veer-
comfort, een sparend transport van de lading 
en een betere stabiliteit

 – Directe, fijngevoelige stuurinrichting voor  
een hoge stuurprecisie

 – Stuurbekrachtiging afhankelijk van de  
rijsnelheid

 – Hoge wendbaarheid door korte wielbasissen
 – Breder, stijver frame en daardoor grotere spoor-

breedte – voor een zeer goede wegligging.
 – Compleet aanbod van wielbasissen, uitkiesbare 

chassisachteroverbouw en einddwarsdragers

1) Alleen verkrijgbaar voor 4x2-types.

Innovatieve achterasgeleiding. De innovatieve geleiding  
van de achteras1) staat borg voor een hoge dwarsstabiliteit,  
beperkte rolbewegingen en zeer goede stuureigenschappen, 
terwijl ze tegelijk de behoefte aan stuurcorrecties vermindert.
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Sectorgerichte voertuigconcepten Met de Antos bent u in 
het distributievervoer vanaf 18 t bijzonder efficiënt onder-
weg. Om deze belofte zeker ook waar te maken in transport 
waarbij laadvermogen en volume van belang zijn, hebben  
wij de Antos Loader en de Antos Volumer ontwikkeld. Want: 
Voor speciaal werk is speciaal gereedschap nodig – of  
beter gezegd speciale voertuigen. 

Met de Antos Loader zijn er bakwagens en trekkers met  
geoptimaliseerd laadvermogen beschikbaar, die in het zware 
distributievervoer tot de lichtste behoren. Met krachtige,  
zuinige Euro VI-motoren, toepassingsgerichte cabines en 
zonder daarbij afbreuk te doen aan de hoge veiligheid. 

De Antos Volumer biedt ook de mogelijkheid om nog efficiënter 
te kunnen rijden. Als specialist in dit soort transport over-
tuigen de bakwagens met een bijzonder lage chassishoogte 
en de trekkers met een bijzonder lage schotelhoogte. In de 

praktijk betekent dat een optimale benutting van de laadruimte. 
Naast het grote laadvolume dragen echter ook bijzonder  
brandstofbesparende configuraties van de aandrijflijn en bij-
voorbeeld de grote tankinhoud van de nieuwe Antos Volumer 
bij tot meer efficiëntie. 

Kortom: met de Antos Loader en de Antos Volumer biedt 
Mercedes-Benz optimaal inzetbare voertuigconfiguraties 
aan, die u gewoonweg meer winst opleveren bij transporten 
waarbij laadvermogen en volume van belang zijn. Voertuigconfiguratie met 

geoptimaliseerd gewicht voor 
meer laadvermogen, een 

toepassingsgericht aanbod  
aan motorvermogens en 

cabinevarianten, hoge veiligheid

Voor transporten waarbij  
laadvermogen belangrijk is:

Antos Loader

Lage chassishoogte, verhoogd 
tankvolume, brandstofbesparende 

configuraties van de  
aandrijflijn, breed aanbod aan 

cabinevarianten

Voor transporten waarbij  
volume belangrijk is:

Antos Volumer

Sectorgerichte voertuigconcepten

Uiterst toepassingsgericht

Hoog rendement, hoge rendabiliteit

Gewoon meer nuttig laadvermogen:  
Antos Loader en Antos Volumer.
Opdat u minder snel op de capaciteitsgrenzen van laadvermogen en volume zou stoten: met de Antos Loader en de  
Antos Volumer staan er voor u twee echte specialisten klaar, die gewoon meer kunnen meenemen.
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Loader. Dat zijn trekkers en bakwagens met optimaal gewicht, 
die ondanks de gewichtsintensieve Euro VI-technologie al 
naar gelang de uitrusting een eigengewicht van ca. 6000 kg 
kunnen voorleggen. Dat komt tot stand dankzij gewichts-
beperkende maatregelen, waardoor u gewoon meer kunt ver-
voeren. De Antos Loader verschijnt als trekker bijvoorbeeld 
met S-cabine ClassicSpace, 320 mm hoge motortunnel, 7,7 l 
cilinderinhoud en een vermogen van 235 kW (320 pk) aan 
de start4). Bovendien beschikt hij over Mercedes PowerShift 3 
met 12-traps versnellingsbak met directe overbrenging en 
superbrede banden1) 3) op aluminium velgen. De Antos Loader 
is ook verkrijgbaar met motoren met 10,7 l cilinderinhoud1) 
die in vijf vermogensniveaus met tot 335 kW (455 pk) beschik-
baar zijn. Net als alle Antos-modellen is ook de Antos Loader 
met alle beschikbare veiligheidssystemen verkrijgbaar.

Gewichtsbeperkende maatregelen. Bij de Antos Loader zijn tal van onderdelen en uitrustingselementen consequent afgestemd op het gebruik in toepassingen waar 
een hoog laadvermogen van belang is. Om u optimale flexibiliteit bij de voertuigconfiguratie te bieden, kunt u ook enkele ingrepen weglaten. U beslist dus zelf of u het 
potentieel van de Loader volledig benut om zo met een bijzonder laag eigengewicht te rijden.

De Antos Loader: voor al wie meer laadvermogen wil.
Minder eigengewicht, meer nuttige last – van radiatorrooster tot einddwarsdrager. De Antos Loader werd speciaal 
 ontwikkeld voor sectoren waar een hoog laadvermogen belangrijk is. Daarom behoort hij tot de lichtste in het zware 
 distributietransport. Zowel de bakwagen als de trekker. Met de Antos Loader kunt u gewoon meer laden. En dat rendeert.  
Elke rit opnieuw.

Weglaatbare uitrusting Niet weglaatbare uitrusting

1 Weglating dakluik

2 Einddwarsdrager  met  
geoptimaliseerd gewicht5)

3 Combitank (300 l diesel  
en 25 l AdBlue®)5)

4 Batterijen 140 Ah

5 Weglating stofscherm

6 Voorruit, geoptimaliseerd 
gewicht

7 Achterasgeleiding,  met  
geoptimaliseerd gewicht 
(driehoekige wieldraagarm, 
gesloten)5)

8 Instapdrager, aluminium

9 Vloerbekleding,  
geoptimaliseerd gewicht

10 Weglating radiatorscherm 
bij motortunnel 170 mm
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Details van de Volumer. Met de lage chassis- of schotelhoogte biedt de Antos Volumer de beste voorwaarden voor rendabel volumetransport. Het lage chassis, het 
complete aanbod van wielbasissen, af fabriek te kiezen chassisachteroverbouw en de op het gebruik afgestemde configuraties van de aandrijflijn maken de Antos nog 
efficiënter.

Volumer. Als echte specialist in volumetransport biedt  
de Antos Volumer als bakwagen de mogelijkheid om bij voor-
beeld drie standaard draadijzeren boxpallets gemakkelijk  
op elkaar te stapelen. Voor een enorm rijbereik en een ver-
regaande toepassingsgerichtheid is een veelzijdig aanbod 
van tankvarianten beschikbaar. Ook op het gebruik afge stemde 
aandrijflijnconfiguraties zorgen voor een voorbeeldige zuinig-
heid. Want door het ruime aanbod aan achteras overbrengingen 
kan de Antos Volumer zelfs met een versnellingsbak met 
directe overbrenging2) worden uitgerust. In vergelijking met een 
versnellingsbak met overdrive spaart dat tot 1 % brand stof uit. 
Kortom, de Antos Volumer combineert drie doorslag gevende 
voordelen: een enorm transportvolume, een groot rijbereik 
en een buitengewone zuinigheid.

De Antos Volumer: voor al wie veel plaats nodig heeft.
Een enorm transportvolume, brandstofbesparende configuraties van de aandrijflijn, een groot rijbereik en perfect op uw  
toepassingen afgestemd – de Antos Volumer toont hoe trekkers en vrachtwagens tegenwoordig gebouwd moeten zijn om 
volumetransporten bijzonder rendabel uit te voeren.

1) Optie.
2) Niet in combinatie met 6x2LnR en 375 kW (510 pm) en 390 kW (530 pk).
3) In combinatie met Tyre Pressure Monitoring.
4) Bij vrachtwagens met laadbak vanaf 175 kW (238 pk).
5) Bij 4x2-trekkers.

1 Zes toepassingsgerichte cabinevarianten

2 Euro VI-motoren in 14 vermogensklassen

3 Brandstofbesparende aandrijfconfiguraties

4 Groot rijbereik door een breed aanbod  
van tankmaten

5 Lage frame- of opleggerhoogte
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De Antos – cabinevarianten

Antos cabinevarianten. Met zes varianten biedt de Antos 
in het distributietransport vanaf 18 t elke bestuurder een 
cabine die efficiënt werken en een gemakkelijke bediening 
mogelijk maakt. Wanneer de volledige opbouwlengte ge-
vraagd wordt, vormt de S-cabine ClassicSpace de eerste 
keuze. De M-cabine ClassicSpace is dan weer bijzonder 
geschikt voor dagritten en de M-cabine CompactSpace met 
vlak dak voor autotransporten. Een goed overzicht en een 
hoog laadvermogen zijn troeven van alle cabinevarianten.

S-cabine ClassicSpace

Algemene technische gegevens

Exterieurbreedte van alle cabines: 2300 mm 
 
Exterieurlengte 
S-cabine ClassicSpace: 1700 mm 
M-cabine ClassicSpace  
en CompactSpace:  2000 mm 
 
Stahoogte voor de zetels 
S-cabine ClassicSpace: 1600 mm 
M-cabine ClassicSpace: 1600 mm 
M-cabine CompactSpace: 1400 mm

Variant met middenzetel

Motortunnel: 170 mm 
Stahoogte op motortunnel: 1460 mm

Motortunnel: 320 mm 
Stahoogte op motortunnel: 1310 mm
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M-cabine ClassicSpace

Variant met ligbed

M-cabine CompactSpace

Motortunnel: 170 mm 
Stahoogte op motortunnel: 1460 mm

Motortunnel: 320 mm 
Stahoogte op motortunnel: 1310 mm

Motortunnel: 170 mm 
Stahoogte op motortunnel: 1215 mm

Motortunnel: 320 mm 
Stahoogte op motortunnel: 1065 mm

Variant met ligbedVariant met middenzetel
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De Antos – tankvarianten

Antos tankvarianten. Flexibele combinatiemogelijkheden – 
op de linker- en rechterzijde kunnen binnen dezelfde tank-
diameter verschillende tankvolumes gecombineerd worden. 
Dat geldt zowel voor de diesel- en AdBlue®-tanks als voor de 
combitanks. De afbeeldingen tonen twee mogelijke varianten 
bij vrachtwagens met vast laadplatform of trekkers.

Modulecomponenten van de tank. Voor een optimale afstemming op het gebruik 
kan de Antos  uitgerust worden met tanks in verschillende hoogtes en breedtes.

700 mm

565 mm

650 mm

735 mm

Voorbeeld tankvariant Antos bakwagen Voorbeeld tankvariant Antos trekker

1 AdBlue® 60 l 4 Bouwruimte bv. voor aanbouw

2 Nabehandelingsysteem  
uitlaatgassen

5 Tank smal/laag 390 l

3 Batterij

1 AdBlue® 60 l 4 Tank smal/hoog 390 l

2 Nabehandelingsysteem  
uitlaatgassen

5 Ruimte bv. voor  
hydraulische olie-tank

3 Ruimte bv. voor tweede tank
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De Antos – motorgegevens

De Euro VI-motoren van de Antos: toekomstgerichte 
techniek, met een vermogen tot 460 kW (625 pk) 
en een maximumkoppel tot 3000 Nm.
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Antos bakwagens – Typeoverzicht
Tonnage 19 18 (Volumer)1) 20 252) 25 (Volumer)1) 26 26 33
Wielformule 4x2 4x2 4x2 6x2 ENA 6x2 ENA 6x4 6x2 DNA 6x4
Vering achteras Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht 
Motoren

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

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

Cabinevarianten
S-cabine ClassicSpace tunnel 170 mm x3) x x x3) x x x x
S-cabine ClassicSpace tunnel 320 mm6) • • • • • • • •
M-cabine ClassicSpace tunnel 170 mm x3) x x x3) x x x x
M-cabine ClassicSpace tunnel 320 mm x x x x x x x x
M-cabine CompactSpace tunnel 170 mm x3) x x x3) x x x x
M-cabine CompactSpace tunnel 320 mm x x x x x x x x
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Antos trekkers – Typeoverzicht
Tonnage 18/204) 18 (Volumer)1) 24 25 25 26 26 33
Wielformule 4x2 4x2 6x2/2 6x2 ENA 6x2/27) 9) 6x4 6x2 DNA 6x4
Vering achteras Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht Lucht 
Motoren

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

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

Cabinevarianten
S-cabine ClassicSpace tunnel 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
S-cabine ClassicSpace tunnel 320 mm6) • • • • • • • •
M-cabine ClassicSpace tunnel 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
M-cabine ClassicSpace tunnel 320 mm x x x x x x x x
M-cabine CompactSpace tunnel 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
M-cabine CompactSpace tunnel 320 mm x – x x x x x x

 • standaard   x als optie leverbaar   – niet leverbaar   1) Ook luchtvering aan de vooras.   2) Ook als 6x2/4 bij wielbasissen van 3550–4150 mm.   3) Ook als Antos Loader van 175 kW (238 pk) tot 315 kW (428 pk). 
4)  Niet voor Antos Loader.   5) Ook als LnRA (autotransporter) van 240 kW (326 pk) tot 350 kW (476 pk). Hogere opzethoogte bij voertuigen 310 kW (421 pk) tot 350 kW (476 pk) (OM 471).   6) Standaard bij OM 936 en OM 470,  

vanaf OM 471 is S-cabine ClassicSpace tunnel 170 mm standaard.   7) Ook als Antos Loader van 235 kW (320 pk) tot 315 kW (428 pk).   8) Tot 350 kW (476 pk).   9) Ook als 6x2/4 (niet als Antos Loader). 





Efficiëntie in het distributietransport

Omvangrijke oplossingen voor  
meer efficiëntie in het transport.
Om de totaalkosten bijzonder laag te houden en de winst te vergroten, volstaat het tegenwoordig niet meer dat voertuigen 
enkel zuinig en betrouwbaar zijn. Veilig aankomen is van al even doorslaggevend belang als uiterst efficiënt transport. Daar 
komen nog bij: service en diensten die de beschikbaarheid van het voertuig verder verhogen. Vanaf de eerste dag. En tijdens 
de gehele gebruiksduur.

Hoog totaalrendement. Door de combinatie van efficiënte, betrouwbare voertuigtechniek, toonaangevende veiligheidstechnologieën en diensten kunnen de totaal-
kosten worden beperkt en de winst worden vergroot. En dat met iedere gereden kilometer.

Omvangrijke efficiëntie in het transport. Om bij de  
exploitatie van een vrachtwagen het rendement nog te 
verbeteren, zijn er heel wat stappen mogelijk. Zo helpt  
Mercedes-Benz u om het enorme rendementspotentieel 
van uw vrachtwagen nog beter te benutten door voer tuig-
kosten zoals aankoop, verbruik, onderhoud en reparaties  
te verminderen: door innovatieve voertuigtechnieken en 
perfect op de individuele behoeften afgestemde services  
en diensten. Op de volgende pagina’s krijgt u een ge-
detailleerd overzicht van de hefbomen die we u kunnen 
aanbieden om het rendement bij de voertuigkosten nog  
te verhogen. Maar u kunt ook sparen op de kosten die met 
het gebruik gepaard gaan: met de MercedesServiceCard  
kunt u onder andere bij de wegentol tijd en geld sparen. 
Daarnaast helpt FleetBoard om het voertuig optimaal  
te benutten en om de personeels- en beheerskosten te 
verminderen. Overtuig u zelf.
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Wij doen alles. Voor bijzonder lage totaalkosten.
Lage kosten. Van in het begin en tijdens de gehele gebruiksduur. Dankzij voertuigen met een innovatieve techniek en dankzij 
dienstverleningen die u al bij de aankoop kunt uitkiezen – en die zich vanaf de eerste dag terugverdienen. Omdat ze  
heel precies op uw behoeften in het distributievervoer afgestemd zijn. Want een juiste investering is de beste investering.

Distributievoertuigen. Een goede investering moet aan al 
uw vereisten voldoen. Zoals de Atego in het lichte en de  
Antos in het zware distributietransport. Met hun innovatieve 
voertuigtechniek en hoge opbouwvriendelijkheid bieden  
beide de beste voorwaarden om bijzonder rendabel onderweg 
te zijn. Dat begint bij de zuinige Euro VI-motoren, die bij de 
Atego van 115 kW (156 pk) tot 220 kW (299 pk) en bij de 
Antos van 175 kW (238 pk) tot 460 kW (625 pk) verkrijg-
baar zijn. Over de fijn afgestelde aandrijflijnconfiguraties tot 
de uitgekiende aerodynamica. Voor sectoren waar een 
groot laadvermogen of een groot laadvolume van belang 
is, bieden we de Actros Loader en Actros Volumer aan. 
Meer informatie daarover op pag. 38–41.
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De voordelen op een rij.

 – Optimaal inzetbare voertuigen voor licht en 
zwaar distributietransport

 – Compleet Euro VI-motorprogramma.  
Atego: twee cilinderinhoudklassen, zeven  
vermogensklassen van 115 kW (156 pk) tot 
220 kW (299 pk)  
Antos: vier cilinderinhoudklassen,  
18 vermogensklassen van 175 kW (238 pk) 
tot 460 kW (625 pk)

 – Sectorgerichte voertuigconcepten Antos Loader 
en Antos Volumer

 – Informatiecentrum voor de sector in Wörth 
met ca. 180 praktijkgerichte oplossingen  
die u kunt bekijken, testen, vergelijken en  
uitproberen. Sectorevenementen met rij-
ervaringen

 – Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks voor 
voertuigconversies op maat

Branche-informatiecentrum (BIC). In het Branche-informatie-
centrum in Wörth staan permanent ongeveer 180 specifiek 
voor diverse sectoren opgebouwde complete voertuigen met 
opbouwsystemen van meer dan 70 fabrikanten ter beschik-
king. Met alle voertuigen en opbouwoplossingen kunt u in 
realistische omstandigheden een testrit uitvoeren, zodat u  
ze direct met elkaar kunt vergelijken en u snel en probleem loos 
de optimale transportoplossing vindt. Bovendien bieden we 
sectorevenementen met rijervaringen aan.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks. Ombouw-
systemen op maat. Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks 
(CTT) breidt het al heel uiteenlopende assortiment van  
onze vrachtwagens uit en vervult uw bijzondere wensen in 
beproefde Mercedes-Benz kwaliteit: beginnend bij grondig  
advies over de aard van het opbouwsysteem, gevolgd door 
constructie, simulatie en tests tot de aflevering ontvangt  
u alles van dezelfde producent. Samen met zorgvuldig ge-
selecteerde partners verwezenlijkt CTT individuele eisen  
van de klant, zoals complexe asopbouwsystemen, chassis-
aanpassingen voor speciale opbouwsystemen of verplaat-
sing van componenten. Kortom, bij Mercedes-Benz Custom 
Tailored Trucks vindt u exact het transportsysteem dat u 
voor uw activiteiten nodig hebt. Zodat u rendabel onderweg 
bent.
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Onze tip voor lage verbruikskosten:  
1-a-techniek, 1-a-dienstverleningen en 1-a-rijstijl. 
Met de Antos en Atego beschikt u over voertuigen die uiterst efficiënt omgaan met brandstof. En door het samenspel van 
voertuigtechniek en dienstverleningen, zoals onze bestuurdersopleidingen, is het mogelijk om de brandstofkosten nog verder 
te doen dalen. Want een goede vrachtwagen wordt nog beter door zijn chauffeur.

Zuinigere motoren. Opdat u in het distributievervoer bijzonder 
efficiënt onderweg zou zijn, hebben de 4- en 6-cilinder- 
in-lijn motoren van de Atego in vergelijking met zijn voorganger 
tot 5 %3) minder brandstof nodig. Bij de Antos zorgt onder  
andere de common-rail hogedrukinjectie X-Pulse2) ervoor 
dat u bijzonder efficiënt onderweg bent. Ook de AdBlue®-
inspuiting zonder druklucht en de gekoelde uitlaatgasrecirculatie 
dragen bij tot het lagere verbruik. Uiteindelijk betekent dat: 
optimale voorwaarden om in het distributievervoer bijzonder 
zuinig onderweg te zijn. En een lager verbruik betekent ook 
aan zienlijk lagere CO2-emissies en een verminderde uitstoot 
van partikels en stikstofoxide.

High Performance Engine Brake1) 7). Voor nog meer veilig-
heid is de drietraps, slijtagevrije motorrem met tot 475 kW 
remvermogen6) verkrijgbaar.

Antos Euro VI-uitlaatgastechnologie. 1. Door de gekoelde uitlaatgasrecirculatie ontstaan minder stikstofoxiden bij de verbranding van de brandstof. 2. Het 
uitlaatsysteem van de Euro VI-motoren is met een uiterst efficiënte dieselpartikelfilter uitgerust. De AdBlue® wordt door de geoptimaliseerde doseereenheid zonder 
lucht in de uitlaatgasstroom verstoven. En in de SCR-katalysator worden de stikstofoxiden volledig in water en stikstof omgezet.
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Assen, versnellingsbakken, hulpaggregaten. De grote 
keuze aan op de verschillende toepassingen afgestemde 
eindoverbrengingen en versnellingsbakken draagt ook tot 
een laag verbruik bij. Bovendien ondersteunen de korte 
schakeltijden en de rijprogramma’s “economy” of “fleet”4) 
een zuinige rijstijl. En zuinige hulpaggregaten, zoals de  
luchtdruksturing die volgens de behoefte geregeld wordt en 
de pomp voor de stuurbekrachtiging, helpen op hun beurt 
om het verbruik te verminderen.

Lage lucht- en rolweerstand. Om de luchtweerstand te 
verminderen, werd het design van de Atego en de Antos  
tot in de kleinste details verbeterd. Van de bumper via de 

hoekdeflectoren tot het dak – alles draagt bij tot een lagere 
luchtweerstand en daardoor ook tot een lager verbruik.  
Bovendien drukken aerodynamische opbouwelementen1) het 
verbruik. Daarnaast verminderen de Tyre Pressure Moni-
toring1) en superbrede banden5) op de aangedreven as de 
rolweerstand en dus ook het verbruik.

Nieuw: 2e Euro VI-motorengeneratie OM 470 en OM 471. 
Met de fundamenteel vernieuwde motoren van 10,7 l en 
12,8 l zijn twee andere, brandstofbesparende motoren in 
telkens vijf vermogensklassen beschikbaar. Behalve de 
doorontwikkelde common-rail hogedrukinjectie X-Pulse met 
een injectiedruk tot 2700 bar, de asymmetrische turbo-

Verbeterde aerodynamica. Bij de constructie van de Antos werd elk afzonderlijk 
onderdeel uitvoerig getest. In de windtunnel en tijdens miljoenen testkilometers – 
om een uiterst lage luchtweerstand en een laag verbruik te krijgen.

Tyre Pressure Monitoring1) 4). De draadloze Tyre Pressure Monitoring controleert 
voortdurend de luchtdruk in de banden. Ze geeft de druk aan die voor de 
actuele bandentemperatuur nodig is, rekening houdend met de buitentemperatuur.

compressor en de geperfectioneerde uitlaatgasrecirculatie 
helpen ook een nieuwe zuigergeometrie en de geoptimali-
seerde koeling brandstof te besparen. Ook laat het duidelijk 
hogere maximumkoppel een langere achterasoverbrenging 
toe, die samen met Predictive Powertrain Control4) tot een 
lager brandstofverbruik bijdraagt. In combinatie met de  
geoptimaliseerde aandrijflijn en de hulpaggregaten kan tot 
3 % brandstof worden uitgespaard in vergelijking met het 
voorgaande model.

1) Optie.
2) Bij de motor OM 936 is X-Pulse niet verkrijgbaar.
3)  Bij ritten in stadsverkeer is de brandstofbesparing een beetje minder dan bij 

ritten op regionale of autosnelwegen.
4) Alleen bij Antos.
5) Optie, alleen bij Antos 4x2-types.
6) Afhankelijk van de motorvariant.
7) Standaard in combinatie met secundaire waterretarder. 

De voordelen op een rij.

 – Lager verbruik door: zuinige, efficiënte  
motoren, korte schakelovergangen en verbruiks-
verlagende rijprogramma’s “economy” en 
“fleet”4)

 – Toepassingsgerichte achterasoverbrengingen 
en versnellingsbak

 – Brandstofbesparende hulpaggregaten
 – Verbeterde aerodynamische eigenschappen
 – Tyre Pressure Monitoring1)
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Predictive Powertrain Control: kent uw traject.  
Van begin tot einde. En spaart tot 5 % diesel extra uit.
Met Predictive Powertrain Control rijdt u gewoonweg nog rendabeler. Omdat het systeem het traject al kent nog voor u er bent. 
En spaart u op snelwegen in West- en Oost-Europa en op gewestwegen met PPC-dekking in Duitsland tot 5 % brandstof.

Predictive Powertrain Control1) 2). Het systeem integreert een 
aan de topografie aangepaste rijstijl in de schakelautomaat en 
maakt zo, in combinatie met de precies afgestemde schakel-
strategie brandstofbesparingen van tot 5 % mogelijk Met een 
plaatsbepalingssysteem via satelliet en 3D-wegenkaarten her-
kent Predictive Powertrain Control (PPC) het verloop van de 
weg met de beklimmingen en afdalingen die eraan komen. Op 
basis van de gegevens worden de schakelmomenten, schakel-
sprongen en de snelheidsregeling geoptimaliseerd. De kineti-
sche energie van het voertuig wordt zo goed als mogelijk  
ondersteund om onnodig gas geven, schakelen of remmen te 
vermijden. PPC kent ongeveer 295.000 kilometer (95 pro-
cent) van de Europese autowegen en kan worden gebruikt bij 
snelheden tussen 25 en 90 km/u.

Op de topografie afgestemde rijstijl. Predictive Powertrain Control maakt gebruik van digitale 3D-wegenkaarten en gps-gegevens om een elektronische horizon te 
creëren, die voor een anticiperende optimalisatie van de schakelmomenten, de keuze van de versnelling of de in de cruisecontrol ingestelde snelheid kan worden 
aangewend. Zo kan in het automatisch systeem een aan het trajectprofiel aangepaste rijstijl worden opgenomen, die zelfs door ervaren chauffeurs maar moeilijk te 
realiseren is en nog eens tot 5 % brandstof extra uitspaart.
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Rijsituatie: EcoRoll. Voor een precieze activering kan Predictive Powertrain Control 
de EcoRoll-fasen optimaal bepalen: zo bespaart EcoRoll niet alleen op vlakke  
wegen, maar ook op golvend en bergachtig terrein. Ook kunnen in afdalingen Eco-
Roll-fasen van minder dan 10 seconden worden voorkomen.

Rijsituatie: naar beneden rollen. Waarom versnellen als rollen volstaat? De  
kinetische energie van het voertuig wordt permanent bepaald. Met andere woorden: 
het voertuig merkt automatisch op of het de via de cruisecontrol vastgelegde 
doelsnelheid snel genoeg bereikt. Bovendien kan EcoRoll ingezet worden om 
sleepverliezen te vermijden. 

Rijsituatie: bergtop. Het principe is “Rollen over toppen om remmen bergaf te  
vermijden”. De kinetische energie van het voertuig wordt voortdurend geregistreerd: 
daardoor herkent het voertuig al vroeg of het met voldoende snelheid over de  
bergtop kan rollen. Om verlies bij slepen te verminderen, kan EcoRoll worden  
ingeschakeld.

Rijsituatie: steil omhoog. Om schakelbewegingen op een helling te vermijden, 
schakelt PPC voor de beklimming terug. Het systeem verhoogt tevens de snelheid 
in functie van de ecoroll marge. Ook zorgt Predictive Powertrain Control voor een 
geoptimaliseerde schakelvolgorde, (minder schakelen, grotere schakelsprongen, ...). 

De voordelen op een rij.

 – Predictive Powertrain Control1) 2): tot 5 %  
minder brandstofverbruik door een aan het 
trajectprofiel aangepaste rijstijl

 – Herkenning van het wegverloop met de 
komende afdalingen en hellingen

 – Optimalisatie van de schakelmomenten,  
de versnellingkeuze en de in de cruisecontrol 
ingestelde snelheid

 – Optimale benutting van het systeem door 
verkeersafhankelijke instelling met variabele 
bovenste en onderste hysterese

 – Verkrijgbaar in West- en Oost-Europa op  
autowegen en gewestwegen die in het PPC-
systeem zijn opgenomen

1) Optie.
2) Alleen bij Antos.
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Meer efficiëntie. FleetBoard Logistics Management zorgt voor een efficiënte communicatie met de bestuurder – de overdracht van alle gegevens over opdracht en rit 
op de DispoPilot.mobile voorkomt omwegen en misverstanden. Andere voordelen: met de geïntegreerde barcodescanner kan de chauffeur ook bij het afleveren van 
de goederen nagaan of de levering met de bestelling overeenkomt. En op het beeldscherm van de DispoPilot.mobile kan hij de digitale handtekening van de klant laten 
noteren en rechtstreeks naar de dispatchingcentrale doorsturen.

FleetBoard: meer efficiëntie door meer transparantie.
FleetBoard biedt individuele telematicasystemen aan voor transportondernemingen en logistieke bedrijven. Via de intelligente 
communicatiesystemen tussen bestuurder, wagenpark en order ontvangt u waardevolle informatie. Die helpt u uw kosten  
terug te dringen en tegelijkertijd de productiviteit en de veiligheid te vergroten.

FleetBoard2). Dat zijn internetdiensten op basis van tele-
matica, die voor een modern management van bestuurders, 
wagenpark en orders staan en de rendabiliteit van uw 
wagenpark op verschillende manieren kunnen verhogen. Als 
basis daarvoor dient de af fabriek verkrijgbare FleetBoard 
boordcomputer TiiRec1).

FleetBoard Logistics Management1). Voor meer efficiëntie 
in de logistieke processen is er FleetBoard Logistics  
Management; dit systeem kan flexibel in uw eigen order-, 
voorraadbeheer- of ERP-systeem worden geïntegreerd.  
Hierbij ondersteunt de DispoPilot.guide of DispoPilot.mobile 
een efficiënte communicatie, transparante processen en  
gemakkelijke gegevens uitwisseling tussen de chauffeur en 
de planning.
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FleetBoard Time Management2). Met FleetBoard Time  
Management behoudt u altijd het overzicht van de rij- en rust-
tijden van uw bestuurders. Dat is de beste voorwaarde voor 
een optimale planning. Bovendien voldoet u op die manier 
zonder enige inspanning aan alle wettelijke verplichtingen 
om de rij- en rusttijden bij te houden. Dat spaart geld uit en 
vermindert het administratieve werk.

FleetBoard Fleet.app. Met de FleetBoard Fleet.app3) voor  
iPhone®, iPad® en Android-toestellen hebt u altijd en overal 
informatie bij de hand over het verloop van routes en weet  
u of er tussentijds maatregelen moeten worden genomen – 
in geval van nood ook ’s nachts.

FleetBoard DispoPilot.app4). Met de nieuwe app voor Android 
kunnen logistieke processen en capaciteiten flexibel en  
dynamisch worden uitgewerkt – bijvoorbeeld door integratie 
van onderaannemers in de transportmanagementdiensten.

FleetBoard Driver.app4). De Android app voor de bestuurder 
verschaft rechtstreekse toegang tot de eigen gegevens uit 
de inzetanalyse. Dat geeft de bestuurders een overzicht van 
hun rijstijl en hun actuele rij- en rusttijden. De Fitness Coach 
en de Messenger zijn geweldige features om pauzes en rust-
tijden te overbruggen.

DispoPilot.guide1). Eenvoudig en snel naar uw bestemming: na de overdracht 
van de opdrachtgegevens kunnen bijvoorbeeld de lever- of ophaaladressen  
direct in het geïntegreerde navigatiesysteem overgenomen worden.

1) Optie.
2) Als optie verkrijgbaar.
3) Gratis verkrijgbaar in de App Store en de Google Play StoreTM.
4) Gratis beschikbaar in de Google Play StoreTM.

Meer informatie. Andere voordelen die FleetBoard te  
bieden heeft, vindt u op www.fleetboard.de of direct bij  
uw Mercedes-Benz Partner.

FleetBoard TiiRec1). De boordcomputer FleetBoard TiiRec vormt de basis van  
de FleetBoard-diensten en de verschillende, rendementverhogende diensten van 
Mercedes-Benz.
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FleetBoard Performance Analysis. De FleetBoard  
Performance Analysis draagt bij tot een rijstijl met minder 
verbruik en slijtage. Daarvoor verzamelt het telematicasys-
teem technische gegevens van de truck, om deze vervolgens te 
analyseren. Bovendien wordt aangegeven hoe intensief het 
systeem Predictive Powertrain Control5) wordt gebruikt. Aan 
de hand van deze gegevens wordt aan het rijgedrag van de 
chauffeur een cijfer toegekend. Op deze manier kan de rijstijl 
objectief worden beoordeeld en een cursus worden gegeven 
die volledig is afgestemd op het rijgedrag van de chauffeur. 
Ook zorgt de FleetBoard Performance Analysis er samen 
met de FleetBoard EcoSupport3) voor dat de bestuurder de 
in de Mercedes-Benz Driver Training aangeleerde zuinige 
rijstijl blijft toepassen. Alles bij elkaar kan zo op lange termijn 
tot 15 % brandstof bespaard worden.

FleetBoard EcoSupport3). Het systeem ondersteunt de  
bestuurder om een zuinige rijstijl aan te houden. Met het 
oog daarop geeft het systeem tijdens de rit tips om de  
individuele rijstijl nog te verbeteren en het verbruik terug  
te dringen.

DriverTraining2). Tijdens de Mercedes-Benz DriverTraining 
wordt een rijstijl aangeleerd waarmee u het technische 
potentieel van uw truck nog beter kunt benutten. Ons op-
leidingscentrum is bovendien door de FOD Mobiliteit 
gecertificeerd om opleidingen in het kader van de vak- 
bek waamheid te geven. Zo kan tot 10 % brandstof  
extra bespaard worden.

Mercedes-Benz FleetBoard vrachtwagenverzekering2) 4). 
Verminder uw verzekeringspremies door de rijstijl en  
de gebruiksfrequentie van het voertuig te optimaliseren.  
Basis daarvoor is de beoordeling van de gegevens uit  
de FleetBoard Performance Analysis.
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FleetBoard Drivers’ League. Een wedstrijd waarbij de  
bestuurders hun kunnen tonen. Zo wordt brandstof besparen 
leuk en wordt het dubbel beloond. Uw bestuurders kunnen 
aantrekkelijke prijzen winnen en u vermindert uw kosten. Meer 
informatie en inschrijvingen op www. driversleague.com

MercedesServiceCard. Met de gratis MercedesServiceCard 
kunt u over heel Europa zonder contant geld aan meer dan 
37.000 dieselstations van het UTA-bevoorradingsnetwerk  
tegen aantrekkelijke voorwaarden tanken. Gebruikers van  
de MercedesServiceCard kunnen ook gebruik maken van  
een voor elke rit afzonderlijk advies om de tankkosten te 
optimaliseren. Online krijgt u informatie over de goedkoopste 
tankstations in Duitsland (prijzen in realtime). Een een-
voudige controle van de werkelijke kosten ten opzichte van 
de verwachte kosten is ook vanuit verschillende invals-
hoeken mogelijk. In combinatie met de FleetBoard “Traject-

registratie” wordt het mogelijk te controleren of de 
tankbeurten een plausibel karakter hebben.

De voordelen op een rij.

 – FleetBoard2) – FleetBoard boordcomputer  
TiiRec1)

 – FleetBoard Logistics Management2) voor  
efficiënte logistiekprocessen

 – FleetBoard Time Management2) om het  
gebruik en de ritten optimaal te plannen, om 
op een eenvoudige wijze aan de wettelijke  
verplichtingen te voldoen en om het documen-
tatiewerk te verminderen

 – FleetBoard Fleet.app7) voor mobiele toegang 
tot de vloot

 – FleetBoard DispoPilot.app8) voor de flexibele 
vormgeving van transportcapaciteiten

 – FleetBoard Driver.app8) voor bestuurder
 – Bijkomend: tot 15 % brandstofbesparing door 

de FleetBoard Performance Analysis, de  
FleetBoard EcoSupport3) en de Mercedes-Benz  
DriverTraining2)

 – Actieve beïnvloeding van uw verzekerings-
premie met de Mercedes-Benz FleetBoard 
vrachtwagenverzekering2) 4)

 – FleetBoard Drivers’ League als extra motivatie 
om zuinig te rijden

 – MercedesServiceCard om de tankkosten te 
optimaliseren

1) Optie.
2) Als optie verkrijgbaar.
3) Onafhankelijk van het telematicasysteem FleetBoard.
4)  Verzekeraar: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, vertegenwoordigd door 

Mercedes-Benz Bank AG. Hier gelden de algemene verzekeringsvoorwaarden.
5) Alleen bij Antos.
6) Optie, alleen bij Antos 4x2-types.
7) Gratis verkrijgbaar in de App Store en de Google Play Store.
8) Gratis beschikbaar in de Google Play Store.
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Investeer in krachtige prestaties,  
waarmee u vooruitgang zult boeken.
Kopen? Leasen? Of toch eerst eens huren? Welke formule u ook kiest – Mercedes-Benz en CharterWay Rental bieden  
u toepassingsgerichte totaaloplossingen voor de aanschaf van voertuigen, mobiliteitsgarantie en administratieve 
ondersteuning. En met Mercedes-Benz Financial Services staan aantrekkelijke en optimaal op uw bedrijf afgestemde 
leasing-, financierings- en verzekeringsproducten ter beschikking.

Mercedes-Benz servicecontracten. Voor lage totaalkosten 
biedt Mercedes-Benz u verschillende servicecontracten, 
waarmee u de reparatie- en onderhoudsdiensten voor uw 
voertuigen over heel Europa tegen bijzonder aantrekkelijke 
voorwaarden kunt verkrijgen. Daarbij zijn de afzonderlijke 
serviceproducten zo ingedeeld dat optimaal tegemoet kan 
gekomen worden aan de eisen van elk wagenpark. Ook staat 
de Mercedes-Benz ServiceLeasing tot uw beschikking. Die 
combineert de voordelen van Mercedes-Benz serviceproducten 
met leasing tot een individuele, aantrekkelijke totaaloplossing 
zonder extra investeringskosten.
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CharterWay Rental. Met de huurformules van CharterWay 
Rental kunt u uw transportcapaciteit flexibel op korte termijn 
uitbreiden, zonder kapitaalinvestering en risico. De CharterWay 
Rental huur op korte termijn voor een huurtermijn van een 
dag tot 24 maanden combineert flexibiliteit en lage adminis-
tratieve kosten met de mogelijkheid om met het optimale 
voertuig te rijden. Tegen vooraf precies bepaalde, berekenbare 
kosten. Bij de CharterWay Rental huur op lange termijn voor 
een huurtermijn van meer dan 24 maanden hebt u naast de 
voordelen van de huur op korte termijn ook de mogelijkheid 
om de huurwagen volgens uw eigen behoeften en wensen te 
configureren.

Mercedes-Benz financiële diensten. Met Mercedes-Benz 
Financial Services, een van de grootste autobanken in Duits-
land, kunt u rekenen op een competente en geëngageerde 
partner die bijzonder aantrekkelijke leasing-, financierings- en 
verzekeringsproducten aanbiedt.

Flexibele financieringsproducten. Mercedes-Benz Financial 
Services: uw partner voor uw mobiliteit. Met meer dan  
25 jaar ervaring is Mercedes-Benz Financial Services de be-
voorrechte partner van meer dan 25.000 klanten in België. 
Vernieuwende financiële oplossingen op maat. Na een gron-
dige analyse van uw behoeften naargelang uw persoonlijke 
situatie en het gewenste gebruik van uw voertuig, stellen wij 
u een aangepaste financiële oplossing voor.

De voordelen op een rij.

 – Mercedes-Benz CharterWay voor de voer-
tuigaankoop, de mobiliteitsverzekering en  
de administratieve vereenvoudiging. Meer  
daarover op pagina 68/69

 – Alle producten zijn te combineren met leasing 
tot ServiceLeasing-producten

 – Eenvoudige planning-/kostencontrole dankzij 
de op voorhand precies vastgelegde tarieven

 – Huuraanbiedingen voor een hoge flexibiliteit 
zonder dat u kapitaal moet vastleggen

 – Mercedes-Benz Financial Services voor  
individuele leasing-, renting-, financierings-  
en verzekeringsproducten

 – Aantrekkelijke kortingen op de verzekerings-
premies voor voertuigen met bepaalde  
veiligheidsuitrustingen

Prijsvoordeel. Als u uw vrachtwagen bijvoorbeeld met  
bepaalde veiligheidscomponenten uitrust, bespaart u dubbel 
bij Mercedes-Benz Financial Services. Want behalve de 
lage pakketprijs bieden wij u ook bijzonder interessante finan-
ciële voorwaarden aan. En als het systeem om afstand te 
houden, de Lane Keeping Assist en de Active Brake Assist 4 
in de fabriek worden ingebouwd, krijgt u een prijsvoordeel 
op de ver zekeringspremie.
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Hoog rendement. Bij de Atego en bij de Antos werd er  
van meet af aan op gelet om de kosten – in het dagelijkse 
gebruik net zo goed als bij onderhoud en reparaties –  
bijzonder laag te houden. Bovendien maken CharterWay  
Servicecontracten nog verdere besparingen mogelijk.

Reparatievriendelijk. Met de invoering van de nieuwe Euro VI-
emissienorm is de technische complexiteit aanzienlijk toe-
genomen. Er zijn echter verscheidene redenen waarom onze 
vrachtwagens nog even goedkoop als de vergelijkbare voor-
gaande modellen gerepareerd en onderhouden kunnen worden. 
Zo werd er bijvoorbeeld al bij de constructie op gelet dat  
alle componenten niet alleen bijzonder stevig zijn, maar bij 
een ongeval ook bijzonder snel en voordelig vervangen of 
gerepareerd kunnen worden. Voor minder kosten en meer  
efficiëntie.

Mercedes-Benz originele ruilonderdelen. Als rendabel en 
milieuvriendelijk alternatief biedt het omvangrijke assortiment 
ruilonderdelen de vertrouwde hoge Mercedes-Benz kwaliteit 
en beproefde zekerheid tegen aantrekkelijke prijzen. Want de 
grondstoffen en de energie die bij de recyclage van de  
originele onderdelen worden uitgespaard, geven wij als  
prijsvoordeel aan u door.

Pakketten met vaste prijs. Met onze pakketten met vaste 
prijs weet u vooraf exact welke kosten u moet betalen en 
hoe lang het onderhoud of de reparatie duurt. Dat geeft u 
de zekerheid om de kosten en de beschikbaarheid van  
het voertuig te plannen.

Mercedes-Benz originele onderdelen. Een hoge kwaliteit tegen een gunstige 
prijs als basis voor het waardebehoud en het totale rendement. Het omvangrijke 
aanbod onderdelen, de efficiënte logistiek en de snelle beschikbaarheid doen  
de rest.

Lagere kosten, hogere efficiëntie.  
Ook bij reparaties en onderhoud.
Wij doen er alles aan om de reparatie- en onderhoudskosten voor u zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld met een  
bijzonder reparatievriendelijke constructie, pakketten voor een vaste prijs, Mercedes-Benz servicecontracten en de  
MercedesServiceCard.



63Efficiëntie in het distributievervoer | Lage totaalkosten

Mercedes-Benz servicecontracten1). Van garantiever-
lengingen over onderhoudspakketten tot allesomvattende  
servicecontracten, inclusief slijtageonderdelen – opdat  
u uw maandelijkse servicekosten zou kunnen plannen en  
uw vloot optimaal benutten, biedt Mercedes-Benz met  
zijn verschillende servicecontracten flexibele en op de be-
hoeften van de klanten afgestemde reparatie- en onder-
houdsproducten: de garantie op de aandrijflijn (Extend) en 
de aansluitgarantie (ExtendPlus), de combinatie van de  
garantieverlenging voor de aandrijflijn en het onderhoud  
(Select) alsook de volledige service (Complete). 

MercedesServiceCard. Bij pech kan met de gratis  
MercedesServiceCard de administratieve afwikkeling van  
de Service24h nog sneller verlopen. Uiteraard kunt u  
met de MercedesServiceCard ook gemakkelijk en veilig  
facturen voor reparaties, onderdelen en prestaties  
betalen – in werkplaatsen van Mercedes-Benz in heel  
Europa.

1) Als optie verkrijgbaar.

De voordelen op een rij.

 – Servicegerichte constructie om de reparatie- 
en onderhoudskosten laag te houden

 – Originele onderdelen van Mercedes-Benz voor 
een grote betrouwbaarheid en een goed 
waardebehoud, alsook originele ruilonderdelen 
als een goedkoop alternatief

 – Pakketten met vaste prijs voor de best  
mogelijke planningszekerheid

 – Mercedes-Benz servicecontracten voor  
planbare maandtarieven en een grotere be-
schikbaarheid van het voertuig: garantie  
op de aandrijflijn (Extend), aansluitgarantie 
(ExtendPlus), combinatie van de garantie-
verlenging voor de aandrijflijn en het onder-
houd (Select), volledige service (Complete).

 – MercedesServiceCard voor de snelle adminis-
tratieve afhandeling van de Service24h
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Hoe hoger de restwaarde, hoe hoger het rendement.  
Zo eenvoudig is dat.
Met de aanschaf van een van onze vrachtwagens bent u bijzonder voordelig onderweg. Want de hoge restwaarde die u mag 
verwachten, drukt de bedrijfskosten over de volledige gebruiksduur. Tegelijkertijd legt u daarmee de basis voor de toekomst. 
Want een eersteklas vrachtwagen is al een investering in de volgende vrachtwagen.

Restwaarde. Ons aanbod trucks bestaat uit voertuigen die 
door hun innovatieve technologie en door hun op de 
uiteenlopende toepassingen afgestemde configuraties een 
bijzonder hoge restwaarde hebben. Dat is voor iedere 
ondernemer een belangrijk aspect. Want hoe hoger de rest-
waarde op het einde van de gebruiksduur is, des te lager  
is het waardeverlies tijdens het gebruik.

TruckStore. De tweedehandspartner van Mercedes-Benz 
neemt uw vrachtwagen onafhankelijk van het merk over als 
betaalmiddel of koopt hem aan. Onze TruckStores bieden 
een unieke keuze aan uit gecontroleerde tweedehandsvracht-
wagens van alle merken, leeftijden en uitvoeringen.
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TruckStore Buy-Back-overeenkomst. Opdat u zeker zou  
weten op welk bedrag u kunt rekenen wanneer u het voertuig 
terug inlevert, wordt bij de aankoop van uw truck de rest-
waarde al via de Buy-Back-overeenkomst1) gegarandeerd. 
Zodat u alvast enig houvast hebt voor de toekomst, en  
om meer zekerheid te bieden bij de planning voor de inzet van 
uw kapitaal, met het oog op de investering in uw volgende 
truck.

TruckStore garantie. Op een tweedehands voertuig van 
TruckStore kunt u altijd rekenen – want onafhankelijk van 
het merk biedt TruckStore voor veel voertuigen ook een  
garantie van 12 maanden op de volledige aandrijflijn die in 
heel Europa geldig is. Bij een onverwacht schadegeval  
beperkt dat uw risico tot een minimum terwijl de schade  
tegelijk snel, eenvoudig en op een niet-bureaucratische  
manier afgehandeld wordt. Opdat u zo snel mogelijk weer 
zou kunnen rijden.

TruckStore leasing en financiering. Doe uw voordeel met 
het overtuigende en ruime aanbod en met een eersteklas 
advies: het ruime aanbod financiële diensten van TruckStore 
maakt het u nog eenvoudiger om te kiezen voor een tweede-
hands truck die u volgens uw behoeften uitgezocht hebt. Kies 
uit de klassieke financierings- en leasingmodellen of de  
talrijke individuele varianten en beperk op die manier het  
kapitaal dat u vastlegt.

1) Als optie verkrijgbaar.

De voordelen op een rij.

 – TruckStore – professionele aankoop- en  
verkooporganisatie van tweedehands trucks 
van alle merken, leeftijden en uitvoeringen

 – Gegarandeerde restwaarde met de TruckStore 
Buy-Back-overeenkomst1), al van bij de aankoop

 – Middelen voor de toekomst die u precies  
kunt berekenen

 – Geen risico met betrekking tot de overname-
waarde op het einde van de overeenkomst

 – Compleet dienstenaanbod zoals leasing en  
financiering, alsook TruckStore garantie voor 
heel Europa
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Veiligheidsuitrusting. Bij Mercedes-Benz dragen vele veilig-
heids- en hulpsystemen ertoe bij om de risico’s te beperken 
en de bestuurder te ontlasten. Naast het Electronic Brake 
System met ABS, ASR, Brake Assist, Hill Start Aid en Active 
Brake Assist zorgen ook de Stability Control Assist, de Lane 
Keeping Assist, de Attention Assist2) 3) en de dagrijlichten voor 
meer veiligheid. Systemen zoals de licht- en regensensor1), 
de begeleidersspiegel met manoeuvreerfunctie1) 2), Proximity 
Control1) 2), overhelregeling1) 2), de Tyre Pressure Monitoring1) 2) 
en de motorrem met tot 350 kW7) ondersteunen de bestuurder 
nog extra.

Secundaire waterretarder. De secundaire waterretarder1) 2) 4) 
is slijtage- en onderhoudsvrij en biedt meer remvermogen, 
bergaf hogere gemiddelde snelheden en minder gewicht als 
gebruikelijke olieretarders.

Bi-xenonkoplampen1) 2). Dim- en vooral grootlichten  
profiteren van het bijzonder hoge lichtrendement van de  
bi-xenonlampen, die ten opzichte van standaardlichten  
bovendien minder energie nodig hebben.

Active Brake Assist. De wettelijk verplichte noodremassistent 
Active Brake Assist kan binnen de grenzen van het systeem 
hindernissen herkennen die voor het voertuig uit rijden, kan de 
bestuurder waarschuwen voor gedetecteerde gevaren en  
desnoods de ernst van een mogelijk ongeval en de gevolgen 
daarvan met een noodstop beperken.

Opleggerkoppeling met sensoren. De opleggerkoppeling1) 2) 
is voorzien van sensoren en informeert de bestuurder via het 
combi-instrument of de opleggerkoppeling open of gesloten 
is. Dat verbetert de veiligheid en spaart reparatiekosten uit.

Sideguard Assist1) 2) 8) 10) 11). Hij kan de bestuurder bij het  
afslaan of bij het veranderen van rijstrook helpen door bewe-
gende en stilstaande voorwerpen in de waarschuwingszone 
rechts of in de tractrix te detecteren6) 12) en de bestuurder bij 
gevaar visueel en akoestisch waarschuwen.

Active Brake Assist 41) 2) 5) 9). De vierde generatie van het systeem helpt de  
bestuurder6) 12) door bij stilstaande of bewegende voorwerpen volledig te remmen 
en bij bewegende voetgangers gedeeltelijk te remmen en zo de ernst van  
ongevallen te minderen of volledig te voorkomen.

Wij doen alles. Voor bijzonder hoge veiligheid
Veilig aankomen – door hulp- en veiligheidssystemen die de bestuurder actief ontlasten, het voertuig en de lading sparen  
en zo tot een hoger rendement bijdragen. Elke rit opnieuw.
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Proximity Control1) 2). Het veiligheidssysteem met stop-and-go-functie kan de bestuurder in stressvolle situaties ondersteunen en kan het risico op kop-staartaanrijdingen 
verminderen. Zodra een voorligger herkend wordt, vermindert het systeem de snelheid en houdt het de vooraf ingestelde afstand aan.

Attention Assist2) 3). Het systeem kan toenemende vermoeidheid herkennen en 
maant de bestuurder aan om een pauze in te lassen.

De voordelen op een rij.

 – Electronic Brake System met ABS, ASR,  
remassistent en wegrolblokkering

 – Secundaire waterretarder1) 2) 4) met remkoppel 
van max. 3500 Nm

 – Stability Control Assist
 – Active Brake Assist 41) 2) 5) 9)

 – Afstandshouder1) 2) met stop-and-go functie
 – Sideguard Assist1) 2) 8) 10) 11)

 – Attention Assist2) 3)

 – Lane Keeping Assist
 – Overhelregeling1) 2)

 – Tyre Pressure Monitoring1) 2)

 – Bi-xenonkoplampen1) 2), mistlamp1),  
led-dagrijlichten1) en led-achterlichten1)

 – Follow me home-verlichting
 – Licht- en regensensor1)

 – Met sensoren uitgeruste opleggerkoppeling1) 2)

 – Safety Packs1) 2)

1) Optie.  
2) Alleen bij Antos.  
3) Alleen in combinatie met Lane Keeping Assist verkrijgbaar.  
4) Verkrijgbaar in combinatie met High Performance Engine Brake. 
5) Optie, enkel in combinatie met Proximity Control. 
6) Binnen de grenzen van het systeem. 
7) Standaard vanaf 9,5 t. 
8) Enkel verkrijgbaar voor 4x2 LS en 6x2 L.  
9) Volgens planning verkrijgbaar vanaf 02/17.  
10) In combinatie met tankgrootte 650 mm x 700 mm.  
11) In combinatie met driedelige spatborden.  
12) Onder optimale voorwaarden.

Safety Packs. Deze pakketten1) 2) staan de bestuurder bij  
en verhogen zowel het comfort als de veiligheid. Voordelige 
voorwaarden en aantrekkelijke leasing-, financierings- en 
verzekeringsformules garanderen de geboden rendabiliteit.
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Mercedes-Benz Service. Voor alle werkplaatshandelingen 
staan in heel Europa zo’n 1800 Mercedes-Benz werkplaatsen 
tot uw beschikking, waarvan zelfs meerdere tot 22.00 uur  
geopend zijn. Bovendien blijft de duur van de reparatie sterk 
beperkt dankzij onze geschoolde medewerkers en een  
uiterst efficiënte onderdelenlogistiek, die ervoor zorgen dat 
uw vrachtwagen zo snel mogelijk weer op weg is.

Onderhoud Met de informatie die in de cockpit wordt weer-
gegeven, wordt u voortdurend geïnformeerd wanneer het  
volgende onderhoud voor uw voertuig nodig is. Hiervoor  
worden onafgebroken gegevens over de reële belasting  
van het voertuig geëvalueerd: bijvoorbeeld elke afzonderlijke 
koudstart, de slijtage van de remvoeringen en de staat van  
de motorolie en van alle aggregaatoliën. Zo kan het onderhoud 
vooraf worden gepland en bijvoorbeeld aan de wettelijk  
verplichte keuring worden gekoppeld. Zo vermijdt u bijkomende 
stilstandtijden.

Langere openingstijden. Van de ongeveer 1800  
Mercedes-Benz-servicesteunpunten in heel Europa zijn er 
enkele tot 22 uur geopend. Dat maakt een flexibelere onder-
houdsplanning mogelijk. En ook grotere reparaties kunnen 
binnen een werkdag worden uitgevoerd – zodat uw voertuig 
niet meer tijd in de werkplaats doorbrengt dan absoluut 
noodzakelijk.

Mercedes-Benz Service Complete. Met de Full-Service-
overeenkomst Complete hebt u alle voordelen aan uw kant. 
Ze omvat de verzekering van alle voertuigcomponenten en 
-aggregaten, en de vervanging, de reparatie en het onderhoud 
van alle slijtende onderdelen voor een vooraf precies bere-
kenbaar, aantrekkelijk maandtarief. Bovendien kan de Service 
Complete optioneel met de internationale dekking (Europa) 
uitgebreid worden. Op die manier kunnen stilstanddagen voor 
geplande reparaties en onderhoudswerken ook in het buiten-
land gebruikt worden zodat het voertuig optimaal benut wordt.

Wij doen alles. Voor een bijzonder hoge  
beschikbaarheid van het voertuig.
Voor korte stilstandtijden en permanente inzetbaarheid: bijvoorbeeld door ons dichte, over heel Europa verspreide netwerk  
van werkplaatsen met langere openingstijden; Mercedes-Benz Service Complete en de Service24h voor snelle hulp in geval 
van nood.
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Mercedes-Benz Service24h: ondersteuning de klok  
rond. De Mercedes-Benz Service24h garandeert directe  
hulp bij pech – 365 dagen per jaar en 24 uur per dag.  
Daarvoor staat voor wie opbelt het gratis1) oproepnummer 
00800 5 777 7777 ter beschikking. Gekwalificeerde  
medewerkers staan de beller in zijn eigen taal te woord en 
organiseren snelle hulp door de dichtstbijgelegen werk-
plaats van Mercedes-Benz vrachtwagens. Bij pech rukken 
optimaal uitgeruste servicetechnici met een rijdende  
werkplaats uit en kunnen ze in vier op de vijf gevallen plaat-
selijke hulp bieden, zodat het voertuig zijn rit zo snel  
mogelijk kan voortzetten.

Uitzicht. Mercedes-Benz blijft onafgebroken werken aan  
oplossingen die de efficiëntie en dus de beschikbaarheid van 
uw vrachtwagens verder vergroten.

De voordelen op een rij.

 – Omvangrijk Europees servicenetwerk met  
ongeveer 1800 servicepunten

 – Lange openingsuren van de werkplaatsen, 
voor een deel tot 22 uur

 – Onderhoudssysteem voor vooruitziende  
onderhoudsplanning en korte stilstandtijden

 – Mercedes-Benz Service Complete voor plan-
bare, maandelijkse bijdragen en een grotere 
beschikbaarheid van het voertuig

 – Service24h: de klok rond snelle bijstand in 
noodgevallen2) via de gratis1) Service-Hotline 
00800 5 777 7777

1) Afhankelijk van de dienstverlener. Alternatief: +49 699 5307277 (niet gratis).  
2)  Bij ongevallen met lichamelijke letsels verwittigt u best eerst de politie en  

de hulpdiensten.
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Verchroomde spiegelkappen. Met de tweedelige set voor 
de bestuurders- en begeleiderszijde legt u nog extra accenten 
en krijgt uw voertuig een nog stralender en aantrekkelijker  
uiterlijk.

Universele houder met oplaadfunctie voor gsm. Met de 
universele gsm-oplaadhouder kunt u uw gsm gemakkelijk via 
de toetsen van het multifunctioneel stuurwiel bedienen. Ook 
houdt de oplaadhouder uw gsm tijdens het rijden goed vast, 
laadt hij de batterij op en zorgt hij voor de verbinding met  
de buitenantenne.

Voor de hoogste eisen – de originele accessoires.
Met de Atego en de Antos bent u perfect voorbereid op de toepassing in het distributietransport. Om ze allebei nog beter  
af te stemmen op uw persoonlijke voorstellingen van de perfecte distributievrachtwagen, zijn er de Mercedes-Benz originele 
accessoires.

Blikvanger. De plaatsing van het Mercedes-Benz logo onder de voorruit benadrukt 
het individuele karakter van uw vrachtwagen – en het Mercedes-Benz instaplogo  
is een extra blikvanger die het instappen telkens nog een beetje mooier maakt.

Altijd alles in het zicht. De achteruitrijcamera wordt automatisch ingeschakeld 
bij het kiezen van de achteruitversnelling en maakt het gedeelte direct achter  
de truck zichtbaar. Hierdoor kunnen bij het manoeuvreren ongevallen worden 
voorkomen en wordt de veiligheid vergroot.
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Bescherming en comfort. De beschermende hoezen beschermen de zetels  
tegen slijtage, beschadiging en vuil. Daarnaast overtuigen ze ook door een bijzonder 
aangenaam zitgevoel en de eenvoudige, slipvaste montage.

Windgeleiders zijruiten. De set aerodynamisch verbeterde winddeflectoren,  
gekleurd of transparant, voor de bestuurders- en begeleiderszijde biedt  
bescherming tegen de rijwind bij rijden met open vensters.

Fluwelen en ripsvoetmatten. De stevige voetmatten beschermen het interieur  
tegen beschadiging en vuil, zijn optimaal afgestemd op de vorm van de voetruimte 
en zijn aan de achterkant voorzien van een antisliplaag.

1) Alleen bij Antos.

Opmerkelijk detail. De uit gepolijst en roestvrij staal vervaardigde kieuwen1) voor de zijbekleding stralen kracht en dynamiek uit – en zetten het individuele karakter 
van uw Antos nog meer kracht bij.

Wieldeksels. Omdat elk detail telt: het wieldeksel in roestvrij staal beschermt de 
velg en de wielmoeren tegen schade en zet het individuele uiterlijk kracht bij.



Over de gegevens in deze catalogus. Na afsluiting van de redactie van deze brochure, op 27.05.2016, kunnen aan het product nog wijzigingen aangebracht zijn. 
Veranderingen aan constructie of vorm, of wijzigingen in de kleuren en de standaarduitrusting door de constructeur blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor 
zover deze veranderingen of afwijkingen redelijk blijven voor de koper, rekening houdend met de belangen van de verkoper. Indien de verkoper of fabrikant voor  
de omschrijving van de bestelling of van de bestelde goederen tekens of nummers gebruikt, kunnen alleen hieruit geen rechten afgeleid worden. De afbeeldingen 
kunnen ook accessoires en opties bevatten die niet tot de standaard leveromvang behoren. Mogelijke kleurverschillen zijn een gevolg van het drukproces. De 
weergegeven afbeeldingen zijn enkel ter illustratie en geven niet noodzakelijk de actuele toestand van de originele voertuigen weer. Het uiterlijk van de originele 
voertuigen kan afwijken van deze afbeeldingen. Wijzigingen zijn voorbehouden. Deze brochure kan ook types en diensten vermelden die in sommige landen niet 
aangeboden worden. Deze catalogus wordt internationaal verdeeld. Verklaringen over wettelijke, gerechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen gelden echter 
enkel voor de België bij de afsluiting van de redactie van deze catalogus. Win daarom bij uw Mercedes-Benz vrachtwagenverkoper informatie in over de recentste 
voorschriften en bepalingen die in uw land van kracht zijn.
www.mercedes-benz.be/trucks
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