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Voor elke taak in de bouw, voor elke bouwplaats en voor 
de weg ernaartoe. De uitvoeringen van de Atego en Arocs – 
variërend van bakwagens tot betonmixers – zijn ware profes
sionals voor de bouw. Door hun veelzijdigheid bieden ze 
 namelijk voor praktisch elke taak en elk segment van de bouw 
een optimale oplossing. 

De Arocs van 18 tot 41 ton is de specialist voor zware toe
passingen. De hoge prestaties zijn even betrouwbaar in het 
terrein als op de weg. Unieke, geavanceerde connectiviteit 
en het harmonieuze samenspel van slimme assistentiesys
temen zijn kenmerkende features van de Arocs. En met de 
Arocs SLT staat een trekker ter beschikking die speciaal is 
ontwikkeld en gebouwd voor het transport van uitzonderlijk 
zware en grote ladingen. De Atego van 7,5 tot 16 ton ken
merkt zich door veelzijdigheid, uitstekende betrouwbaarheid 
en duur zaamheid die in allerlei takken van de bouw van pas 
komen, zoals in de tuinbouw, op stedelijke bouwplaatsen of 
in de ambachten. 

Bovendien zorgen de Atego en Arocs met hun zuinige Euro VI 
motoren, lange levensduur van vele componenten, lage 
 reparatie en onderhoudskosten en hoge opbouwvriendelijk
heid voor een hoog rendement. Kortom, MercedesBenz 
 levert wat in de praktijk vereist wordt. Op de bouwplaats én 
op de weg ernaartoe. Overtuig uzelf.

Van professionals. Voor professionals. 
Mercedes-Benz in het bouwtransport.
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Robuustheid. De robuustheid en belastbaarheid van de Arocs 
worden in alle cabines weerspiegeld. In de duurzame, uit 
100 % volledig verzinkt plaatstaal vervaardigde ruwbouw van 
de cabines en in het atletische, krachtige design. Voor veel 
rij en werkcomfort zorgen bijvoorbeeld drie verschillende 
cockpitvarianten met een multifunctioneel stuurwiel, auto
matische transmissie PowerShift 3 en een omvangrijk assor
timent brede, comfortabele stoelen. Unieke connectiviteit, 
uitrustingen als de nieuwe MirrorCam en de elektrisch bedien
de parkeerrem dragen bij aan nóg meer rij en werkcomfort. 

De nieuwe Arocs is heer en meester in vrijwel elke rijsituatie. 
De robuuste en krachtige Euro VImotoren, transmissies en 
assen worden door MercedesBenz zelf geproduceerd en zijn 
volledig afgestemd op de speciale vereisten van het bouw
transport vanaf 18 ton. De unieke constructie van de vering 
en het chassis, de slimme regeling van de aandrijfcompo
nenten, het hoge motorkoppel en de snelle schakeltijden van 
de PowerShift 3 zorgen ervoor dat er altijd ruim voldoende 
kracht beschikbaar is. 

Voor uitstekende tractie en goede besturing vormen aandrij
ving, onderstel, vering en chassis een perfect op elkaar 
 afgestemd geheel. Dat maakt de Arocs geschikt voor elke 
 inzet op de weg, op de bouwplaats of in zwaar terrein. 

En om ervoor te zorgen dat u niets te vrezen hebt van extreme 
inloop, uitloop en hellingshoeken op de bouwplaats, beschikt 
de Arocs over een optimale bodemvrijheid. Zoals u ziet, is de 
Arocs tegen alles opgewassen. Stap maar in!

De slimme kracht in de bouw.  
De nieuwe Arocs van 18 tot 41 ton.
Trekker, bakwagen, betonmixer of zware kipper: zowel de wegvoertuigen als de varianten met vierwielaandrijving  
van de nieuwe Arocs bieden voor elke uitdaging in het bouwtransport een robuuste, duurzame en optimaal op de inzet  
afgestemde oplossing.
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Een ruige omgeving vereist een robuust voertuig.
De cabines van de Arocs overtuigen dankzij de afstemming op de praktijk, robuustheid en lange levensduur.  
In elk afzonderlijk detail. En altijd wanneer het erop aankomt.

Cabines voor alle eisen. Met de 2300 mm brede cabine
varianten biedt de Arocs bij alle gangbare toepassingen in 
de bouw een uitstekend overzicht en een gemakkelijke, 
 precieze handling. Voor meer comfort is de instap met treden 
uitgevoerd en zijn de bedieningselementen ergonomisch 
aangebracht. Bovendien zijn voor toepassingen op de weg en 
voor meer comfort 2500 mm brede lange cabines leverbaar.

Robuust in elk detail. Eén blik is voldoende om te weten waar 
de Arocs thuishoort. Van de zowel in langs als dwarsrichting 
flexibel gelagerde slingeropstap tot de greep op het dak is elk 
detail precies afgestemd op de eisen van de bouwplaats. Met 
andere woorden: een optimale functionaliteit gekoppeld aan 
een indrukwekkende robuustheid. Duidelijk te zien aan de 
geribbelde buitenspiegelbehuizingen1) en de grille met rillen
patroon. En duidelijk te merken aan de comfortophanging 
van de cabine2), die ervoor zorgt dat de chauffeur ook bij zware 
belasting zoveel mogelijk wordt ontzien. Niet te vergeten: 
de driedelige bumper met stalen hoeken. Deze stalen hoeken 
beschermen de koplampen tegen beschadigingen.

Korte cabine ClassicSpace3). De 2300 mm brede en 1700 mm lange cabine 
met een 170 of 320 mm hoge motortunnel is helemaal afgestemd op een 
 eenpersoonsbezetting in het bouwtransport en biedt een goed overzicht.

Lange cabine BigSpace. De 2500 mm brede cabine met vlakke vloer biedt met 
een stahoogte van 1,99 m tussen de stoelen buitengewoon veel bewegingsvrijheid 
en een comfortabele doorsteekmogelijkheid naar de bijrijderszijde.
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Greep op het dak. 

Greep op het dak. Met de als optie leverbare greep op het dak 
kan de laadbak nóg comfortabeler en veiliger worden gecon
troleerd. Afhankelijk van de cabinevariant is de bijbehorende 
trede in de zijwand geïntegreerd of tegen de cabineachter
wand geplaatst.
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Bescherming van componenten. Voor een lange levens
duur is de Arocs bij speciale inzet uitgerust met bijzondere 
beschermingsvoorzieningen. Bij voertuigen met stalen 
 vering zijn dit bijvoorbeeld een beschermplaat voor de grille 
en motor en een beschermplaat voor de hoofdtank. Ook  
zijn stalen beschermroosters voor de koplampen en een 
bulkgoedafdekking voor de aggregaten als optie leverbaar. 
Het als optie leverbare wegenbouwpakket is nog een voor
beeld van de mate waarin de Arocs perfect kan worden 
 afgestemd op de inzet. Kortom, de Arocs wordt met alles 
 geleverd wat u nodig hebt om onnodige beschadigingen  
en de daarmee gepaard gaande reparatiekosten te voorkomen.

De voordelen op een rij.
• Robuuste cabines met maximale stahoogte tot 1,99 m

• Verschillende motortunnelvarianten of vlakke  
vloer leverbaar

• In langs- en dwarsrichting flexibele slingeropstap

• Driedelige bumper met stalen hoeken ter bescherming 
tegen beschadigingen 

• Als optie zijn speciale beschermplaten leverbaar voor 
de koplampen, grille, motor en hoofdtank

1) Alleen in combinatie met Classic Cockpit.
2) Standaard in lange cabines met vlakke vloer.
3) Standaard voor cabines met motortunnelhoogte 320 mm.



De beste plaats is voor de chauffeur gereserveerd.
Bij het eerste proefzitten en na talloze ritten: de cabines van de Arocs laten zien wat de essentie is van een  
moderne werkplek. Met een goede ergonomie, een optimale functionaliteit en vele praktische details, waarmee  
het zware werk licht wordt.
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Ergonomisch ingerichte werkplek. Met de Arocs wacht u een 
werkplek die optimaal is afgestemd op het bouwtransport. 
Standaard uitgerust met de Multimedia Cockpit. De Classic 
Cockpit en de nieuwe Multimedia Cockpit interactive zijn 
als optie leverbaar. Alle cockpits beschikken over een prakti
sche, comfortabele werkplek, die tegelijkertijd als informatie
centrale en controlekamer dient. Essentiële voertuigfuncties 
worden comfortabel en veilig bediend vanaf het multifunc
tionele stuurwiel. 

Classic Cockpit. De Classic Cockpit is uitgerust met een 
4 inch TFTkleurendisplay voor een uitstekende weergave van 
alle voertuiginformatie. Het combiinstrument kenmerkt zich 
door eenvoudige, intuïtieve menu’s, uitstekende afleesbaarheid 
en eenvoudige wegrijcontrole. Een combiinstrument met 
een 5 inch TFTkleurendisplay is als optie leverbaar. In com
binatie met de Classic Cockpit kan de Arocs optioneel met 
diverse radio’s worden uitgerust. Naast een radio met een 
usbaansluiting is ook de Multimedia Radio Touch leverbaar. 
Deze radio met 7 inch touchscreen kenmerkt zich niet alleen 
door een eenvoudige bediening maar ook door een optimale 
geluidskwaliteit. Dankzij smartphoneintegratie kan de radio 
ook als navigatiesysteem worden gebruikt.

Multimedia Cockpit1). Voor een hoog rij, werk en bedienings
comfort en een optimale verbinding van chauffeur, voertuig, 
centrale en logistieke processen, is de Arocs uitgerust met de 
innovatieve Multimedia Cockpit. De nieuwe, moderne werk
plek bevat in totaal vier beeldschermen. Het primaire kleuren
display en het secundaire MultiTouchDisplay, elk met een 
schermgrootte van 10 inch, kunnen met behulp van de Touch 
Control Buttons op het nieuwe multifunctionele stuurwiel 
 bediend worden. Twee 15 inch kleurendisplays rechts en links 
zorgen in combinatie met de MirrorCam voor uitstekend zicht 
naar achteren. Het primaire kleurendisplay met hoge resolutie 
vervangt het conventionele combiinstrument. Op dit dis
play worden alle rij en bedrijfstoestanden, alsmede de voer
tuiginfor matie overzichtelijk weergegeven. In het secundaire 
MultiTouchDisplay is een infotainmentsysteem met radio 
geïntegreerd. Met behulp van dit display kunnen functies en 
sys temen, zoals de verwarming/airconditioning, telefonie en 
interieurverlichting worden bediend. Bovendien kunnen met 
behulp van de virtuele schakelaars en controlelampjes op het 
MultiTouchDisplay diverse opbouwfuncties worden bediend 
en aangestuurd. De talrijke verbindings en aansluitmogelijk
heden voor mobiele apparatuur verhogen het werk en 
 bedieningscomfort nog verder.

Multimedia Cockpit interactive. Voor nóg meer rij, werk  
en bedieningscomfort zorgt de als optie leverbare Multimedia 
Cockpit interactive met een groot primair display (combi 
instrument) van 12 inch. De chauffeur kan daarbij kiezen uit 
twee instrumentweergaven en wordt ondersteund met een 
derde instrumentweergave als de automatische afstands
regeling of Active Drive Assist2) is ingeschakeld. Tot de 
Multimedia Cockpit interactive behoren ook het navigatie
systeem met verkeersbordenassistent en Remote Online 
voor het aansturen van verschillende voertuigfuncties via 
de smartphone. Toegang tot de MercedesBenz Truck  
App Portal is daarbij eveneens inbegrepen, van waaruit een 
groot aantal apps voor het secundaire MultiTouchDisplay 
kan worden gedownload voor meer efficiëntie en comfort.
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1) Standaard bij de lange cabine, verder optioneel.
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Navigatiesysteem en verkeersbordenassistent2). In combi
natie met de speciale MercedesBenz trucknavigatie met 
 dynamische routegeleiding en Live Traffic Information behoort 
de verkeersbordenassistent ook tot de standaarduitrusting. 
De kaartgegevens worden op het secundaire MultiTouch
Display weergegeven. Bovendien toont de verkeersborden
assistent de laatste twee relevante verkeersborden op het 
primaire display.

Comforttelefonie met draadloos opladen. In combinatie 
met de Multimedia Cockpit kan de Arocs als optie worden 
uitgerust met comforttelefonie en een inductieoplaadvlak 
op het dashboard waarop smartphones die de Qistandaard 
ondersteunen, draadloos kunnen worden opgeladen.

Keyless Start. De nieuwe standaard voertuigsleutel zorgt 
niet alleen voor een visueel accent, maar ook voor eenvoudig 
gebruik. Om de motor met behulp van de motorstartstop
knop te starten, hoeft de sleutel alleen maar in het voertuig 
aanwezig te zijn. Om weg te kunnen rijden hoeft de sleutel 
dus niet uit een jas of broekzak te worden gehaald. Dankzij de 
geïntegreerde NFCtechnologie kan de motor ook zonder 
problemen worden gestart als de batterij in de sleutel leeg is.

Comfortvergrendeling. De als optie leverbare comfortvergren
deling verhoogt in combinatie met de nieuwe comfortsleutel 
het bedieningscomfort. Naast de wettelijk voorgeschreven 
lichtcheck kunnen het chauffeurs en bijrijdersportier met 
behulp van de comfortvergrendeling afzonderlijk worden ont
grendeld en vergrendeld. Verder kunnen ook de zijruiten 
en het schuif/kanteldak met een druk op de knop worden 
gesloten.

Elektrisch bediende parkeerrem. De nieuwe, elektrisch 
bediende parkeerrem met HOLDfunctie en de wegrijhulp 
voor op hellingen (Hill Holder) ondersteunen de chauffeur 
tijdens het rijden en zorgen op deze wijze voor meer veiligheid.

Verwarming, ventilatie en airconditioning. De Arocs is met 
een snel reagerend, luchtgeregeld verwarmingssysteem 
 uitgerust, dat voor tochtvrije verwarming zorgt. Voor nóg meer 
comfort zijn als optie een airconditioning of automatische 
airconditioning, restwarmtebenutting3) 4), standairconditioning 
en diverse uitvoeringen van de extra warmwaterverwarming 
 leverbaar.

Multifunctioneel stuurwiel met Touch Control Buttons1). 
Het in combinatie met de Multimedia Cockpit standaard 
multifunctionele stuurwiel met Touch Control Buttons verhoogt 
het werk en bedieningscomfort. Door over de Touch Control 
Buttons te ’vegen’ en daarop te ’drukken’ kunnen verschillende 
voertuigsystemen en functies worden bediend en kan infor
matie worden opgevraagd. De linker Touch Control Button 
is bedoeld voor het bedienen van het primaire display 
 (combiinstrument) en de rechter Touch Control Button voor 
het bedienen van het secundaire MultiTouchDisplay.

Radio-infotainmentsysteem. De Arocs met lange cabine is 
standaard uitgerust met de Multimedia Cockpit, die met zijn 
geïntegreerde radioinfotainmentsysteem voor een geheel 
nieuwe beleving in de cabine zorgt. Daarnaast zijn als optie 
een digitale radio met Digital Audio Broadcasting (DAB+) en 
een sound system leverbaar. Voor de integratie van externe 
apparatuur is een groot aantal aansluitingen beschikbaar.
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1) Niet in combinatie met Classic Cockpit.
2) Niet leverbaar in combinatie met Classic Cockpit, optie bij Multimedia Cockpit, 

standaard in combinatie met Multimedia Cockpit interactive.
3) Standaard bij de lange cabine, verder optioneel.
4) Bij aandrijving op alle wielen alleen leverbaar in combinatie met extra 

 warmwaterverwarming cabine, respectievelijk cabine en motor of OM 936.
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StyleLine. De als optie leverbare StyleLine geeft het 
 interieur dankzij sierdelen in aluminiumlook een nog 
stijlvollere en moderne uitstraling. Naast de sierlijst in 
aluminiumlook, het opschrift op het dashboard en het 
StyleLineembleem op het opbergvak aan de buitenzijde, 
wordt het individuele karakter van de truck verder bena
drukt door chroomaccenten op het lederen stuurwiel, de 
stuurkolomhendels en de parkeerrem. De chroomranden 
van het combiinstrument en het secundaire MultiTouch
Display1) zorgen eveneens voor schitterende accenten. 
Het individuele karakter wordt stijlvol afgerond door vloer
matten aan de chauffeurs en bijrijderszijde en in het 
midden van de cabine.

TrendLine. Met de als optie leverbare TrendLine geeft 
u de cabine dankzij sierdelen in houtlook een warme, 
huise lijke sfeer. Hierbij wordt de opvallende sierlijst met 
het TrendLineembleem op het dashboard geaccen
tueerd door houten accenten op het podest en naast 
het stuurwiel. Tot het interieurconcept behoren ook 
vloermatten aan de chauffeurszijde, bijrijderszijde en op 
de motortunnel, alsmede het TrendLineembleem op het 
opbergvak aan de buitenzijde. Naast de houten sierdelen 
zorgen ook de chroomaccenten op het lederen stuurwiel 
en de stuurkolomhendels alsmede de chroomranden van 
het combiinstrument en het MultiTouchDisplay1) voor 
een individuele uitstraling.



Nieuwe interieurverlichting. De nieuwe interieurverlichting 
zorgt ervoor dat de cabine in vrijwel elke situatie optimaal 
wordt verlicht. Naast de praktische interieurverlichting en de 
twee leesspots met warmwit licht is de cabine ook uitgerust 
met blauwe nachtrijverlichting voor betere oriëntatie tijdens 
het rijden.

Led-sfeerverlichting. De nieuwe, als optie leverbare led
sfeerverlichting verhoogt dankzij verschillende toepassings
mogelijkheden het rij, werk en wooncomfort. Zo zorgen de 
dimbare, blauwe leds tijdens nachtritten voor betere oriëntatie 
in de cabine. En het directe, eveneens dimbare omgevings 
en woonlicht in de kleur barnsteen zorgt na het werk voor een 
aangename sfeer. De tot de ledsfeerverlichting behorende 
lichtwekker verhoogt het comfort nog meer. Deze wekker kan 
ook in combinatie met de radio of andere audiobronnen 
worden gebruikt.

Led-sfeerverlichting Drive and Live. De als optie leverbare 
ledsfeerverlichting Drive and Live draagt met bijzondere 
verlichtingselementen bij aan een hoog rij en wooncomfort. 
Zo zorgen de blauwe ledspots in het opbergvak boven de 
voorruit en in de beenruimte tijdens nachtritten voor een aan
genaam ruimtegevoel. Het barnsteenkleurige woonlicht 
draagt met zijn indirecte verlichting in de opbergvakken van 
de bedden en boven de portieren, en een ledspot in de 
luidspreker onder het opbergvak boven de voorruit bij aan 
een huiselijke sfeer in de cabine. Een lichtwekker behoort 
 uiteraard ook tot de uitrusting.

Stoelen. Alle stoelen overtuigen door het hoge zitcomfort. 
De bedieningselementen zijn intuïtief aangebracht, de zittingen 
zijn bijzonder breed en het verstelbereik van de stoelen is 
groot. De Arocs is standaard met een luchtgeveerde chauf
feursstoel uitgerust. Deze stoel is uiterst comfortabel, be

schikt over uitgebreide verstelmogelijkheden en wordt geleverd 
met stoffen bekleding. Voor nóg meer comfort kunnen de 
luchtgeveerde comfortstoel en luchtgeveerde, geventileerde 
comfortstoel als optie worden geleverd. De als optie lever
bare luchtgeveerde comfortstoel beschikt over uitstekende 
ergonomische eigenschappen en veel comfort. Ook de 
 geïntegreerde stoelverwarming draagt hieraan bij. 

Opbergvakken. Het individueel uitbreidbare opbergconcept 
zorgt voor meer overzicht en efficiëntie in het bouwtransport. 
De chauffeur behoudt zo altijd het overzicht. Van de opberg
vakken in de cockpit tot de portiervakken met geïntegreerde 
flessenhouder – alle opbergvakken zijn optimaal afgestemd op 
zaken die onderweg onontbeerlijk zijn. Er zijn diverse opberg
mogelijkheden aanwezig voor onder meer de zonnebril, blikjes, 
vrachtpapieren en andere kleine voorwerpen. Alle opberg
vakken zijn ergonomisch geplaatst en perfect vanuit de werk
plek van de chauffeur te bereiken. Hetzelfde geldt voor de 
beker en flessenhouder. Bovendien zorgt bij cabines met 
vlakke vloer een schuiflade voor meer opbergruimte1).
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De voordelen op een rij.
• MirrorCam voor verbeterd zicht en meer veiligheid

• Nieuwe sleutel, als optie comfortvergrendeling

• Innovatief, luchtgeregeld verwarmings- en  
airconditioningsysteem en restwarmtebenutting

• Automatische airconditioning3) en standairconditioning3) 
voor meer comfort

• Omvangrijk en individueel uit te breiden opbergconcept 
met vele praktische opbergvakken

Uitrustingen halflange cabine ClassicSpace. Twee achter 
de stoelen geplaatste opbergvakken met deksel bieden veel 
ruimte voor alles wat u op de bouwplaats bij u moet hebben. 
Het opbergvak aan de chauffeurszijde is ook van buitenaf 
toegankelijk. De vakken in de rechter en linkerzijwand zorgen 
voor nóg meer opbergruimte. Op de motortunnel kunnen als 
optie een middenstoel voor een tweede bijrijder of praktische 
opbergvakken worden aangebracht.

Wooncomfort in lange cabine BigSpace. De 2500 mm brede 
lange cabine BigSpace voor gebruik op de weg met regel
matige overnachtingen onderweg beschikt over een 2200 mm 
lang en 750 mm breed comfortbed. Eronder bevinden zich 
van binnenuit en van buitenaf toegankelijke opbergvakken, 
waarin ook grote voorwerpen passen. Daarnaast zijn als 
 optie twee verplaats en verwijderbare opbergbakken leverbaar 
om alle spullen overzichtelijk te kunnen opruimen.

Overige uitrustingen. Voor nóg meer comfort is als optie 
een groot aantal praktische uitrustingen leverbaar, zoals een 
25 liter koelkast2), een hoge 15 liter opbergbox voor op de 
motortunnel of een middenstoel voor een tweede bijrijder. 
Daarnaast zijn als optie een aan bijrijderszijde aangebrachte 
klaptafel en een opbergnet voor de achterwand van de cabine 
leverbaar. Het luchtdrukpistool met spiraalslang is handig 
voor het reinigen van de cabine.

1) Eén schuiflade standaard, twee schuifladen als optie leverbaar.
2) 36 liter koelkast bij modellen met een vlakke vloer.
3) Optie.



Enorme kracht bij een bescheiden verbruik.
De krachtige, robuuste Arocsmotoren zijn gebaseerd op geavanceerde, uiterst efficiënte Euro VItechnologie. Maar bovenal 
precies die kracht die u elke dag nodig hebt voor het zware werk in de bouw. Daarnaast kenmerkt de automatische transmissie 
PowerShift 3 zich door nauwkeurig schakelen, efficiënte krachtoverbrenging en eenvoudige bediening.

Motor- en uitlaatgasreinigingstechnologie. De zescilinder 
lijnmotoren van de Arocs hebben niet alleen een lange levens
duur, maar voldoen ook aan alle eisen van het bouwtrans
port. Voor een optimale afstemming op de inzet zijn zuinige 
motoren met een cilinderinhoud van 7,7, 10,7, 12,8 en 
15,6 liter leverbaar. Het vermogen van de Arocsmotoren 
 begint bij 175 kW (238 pk) en een maximumkoppel van 
1000 Nm om achttien stappen hoger te eindigen bij 460 kW 
(625 pk) en een maximumkoppel van maar liefst 3000 Nm. 
Het krachtigste en machtigste antwoord op alle eisen in het 
bouwtransport! Dankzij de moderne Euro VIuitlaatgastech
nologie ontstaan door de gekoelde uitlaatgasrecirculatie al 
tijdens de verbranding van de brandstof minder stikstofoxide. 
Het gesloten dieselpartikelfilter voorkomt vrijwel geheel de 
uitstoot van roetdeeltjes. De stikstofreductie vindt plaats  
in de SCRkatalysator door middel van AdBlue®, dat door een 
geoptimaliseerde doseereenheid zonder lucht in de uitlaat
gasstroom geïnjecteerd wordt.

Motorrem. Het in drie fasen schakelbare remsysteem met een 
remvermogen tot 375 kW beperkt de slijtage van de bedrijfs
rem en verhoogt tegelijkertijd de veiligheid en controle over 
het voertuig. 

Motorrem met extra capaciteit1). Voor nóg meer veiligheid 
is de drietraps, slijtagevrije motorrem met een remvermogen 
tot 480 kW2) als optie leverbaar. De drietraps motorrem vermin
dert de slijtage van de bedrijfsrem en verhoogt tegelijkertijd 
de veiligheid en controle over het voertuig.

Transmissie voor elke inzet. De transmissie overtuigt met 
snelle schakelingen, geluidsarm functioneren en een lange 
levensduur bij hoge koppels.
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Turbo-Retarder-Koppeling. De als optie leverbare Turbo 
RetarderKoppeling zorgt ervoor dat er slijtagevrij kan worden 
weggereden en gemanoeuvreerd met een hoge trekkracht 
en een hoog remkoppel, zelfs bij lage snelheden.

PowerShift 3. Merkbare dynamiek, eenvoudige bediening en 
een laag verbruik: de automatische transmissie zorgt voor 
nauwkeurig schakelen, korte schakeltijden, een hoog rijcomfort 
en een optimaal rendement. Dankzij de schakelsensoren 
zorgt PowerShift 3 voor een op de rijsituatie en beladingstoe
stand afgestemde versnellingskeuze. De versnelling wordt 
ook aangehouden wanneer bij een afdaling op de motor wordt 
geremd. En dankzij de kruipfunctie met manoeuvreerstand  
is het wegrijden gemakkelijk en kan heel precies worden ge
rangeerd. Daarnaast wordt het rijden op onverharde wegen 
dankzij verschillende rijstanden en extra functies eenvoudiger.
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Rijprogramma’s Arocs. Afhankelijk van de inzet is het rij
programma ’offroad’ of ’economy/power’ beschikbaar. Alle 
programma’s beschikken over vier verschillende rijstanden 
om uiteenlopende rijstuaties de baas te kunnen3).

Extra functies. Bij PowerShift 3 zorgen extra functies als direct 
schakelen van 1 naar R, de jutterstand en achteruitversnellin
gen met een snelle overbrenging ervoor dat er eenvoudig kan 
worden gemanoeuvreerd. Wegrijden is dankzij de kruipfunctie 
uiterst comfortabel. De geactiveerde rolblokkering vergemak
kelijkt ook nog eens het wegrijden op hellingen.

Overige eigenschappen. De hellingshoeksensor is uiterst 
praktisch. Hiermee worden afdalingen herkend en wordt 
voorkomen dat er wordt opgeschakeld. Dankzij het grote 
koppelbereik hoeft op hellingen minder snel te worden 
 teruggeschakeld. Daardoor hoeft minder vaak te worden 
 geschakeld en wordt de trekkracht minder onderbroken, 
 zodat de koppeling en transmissie worden ontzien.

De voordelen op een rij.
• Zescilinder lijnmotoren in vier cilinderinhoudsklassen 

met in totaal 18 vermogensklassen

• Snelle krachtopbouw door een hoog koppel,  
ook bij lage toerentallen

• Automatische transmissie PowerShift 3 met zes  
praktijkgerichte schakelvarianten

• Inschakelbare rijstanden en extra functies,  
jutterstand, hard achteruitrijden

1) Standaard in combinatie met secundaire watergekoelde retarder.
2) Afhankelijk van de motorvariant.
3) Het standaard rijprogramma is afhankelijk van het model. Bij voertuigen met 

standaard ’power’rijprogramma is het ’offroad’rijprogramma als optie leverbaar.



Je kunt alleen bouwen op een sterke fundering.
Belastbaarheid en robuustheid horen bij de Arocs tot de basisuitrusting. Bij de constructie. Bij het materiaal.  
En bij het chassis, het onderstel en de vering.

Het juiste chassis voor elke inzet. Wanneer een truck 
hoofdzakelijk op de weg wordt gebruikt, stelt dit heel andere 
eisen aan het chassis dan op de bouwplaats. Daarom hebben 
we voor de Arocs twee chassisvarianten ontwikkeld. Het ene 
chassis heeft een smalle spoorbreedte van 744 mm en over
tuigt ook in extreem zwaar terrein dankzij de hoge flexibiliteit 
en stabiliteit. Het andere chassis heeft een spoorbreedte van 
834 mm, zodat de sterke punten op de weg volledig kunnen 
worden uitgespeeld, terwijl ook bij gebruik in licht terrein 
overtuigende prestaties worden geleverd.

Assen. De assen van de Arocs zorgen ervoor dat hij zich 
overal thuisvoelt. In het terrein, op een bouwplaats en op 
de weg. Afhankelijk van het gebruik en chassis kan de Arocs 
worden geleverd met verschillende voorassen met een 
 voorasbelasting tot 9 ton. Wanneer de Arocs hoofdzakelijk 
op de weg wordt gebruikt, wordt deze uitgerust met hypoïd
aandrijfassen die geschikt zijn voor een asbelasting tot 13 ton. 
Voor gebruik op bouwplaatsen is de as met planetaire naaf
reductie met een technische asbelasting tot 16 ton de ideale 
oplossing.

Chassis met hoge flexibiliteit. Voor het gebruik op de bouwplaats is de Arocs uitgerust met het smalle chassis met een hoge flexibiliteit. Zo wordt de grote kracht 
ook in oneffen terrein zonder verlies op de grond overgebracht.
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Aandrijving op alle wielen. Voor een uitmuntende tractie 
zijn voor de modellen met aandrijving op alle wielen twee vari
anten leverbaar: de permanente aandrijving op alle wielen 
met terreinversnelling en de inschakelbare aandrijving op alle 
wielen. Bij overwegend gebruik in zwaar terrein, bijvoorbeeld 
bij het wegrijden op hellingen met onverharde ondergrond, kan 
de Arocs worden uitgerust met aandrijving op alle wielen. 
Bij hoge eisen aan het laadvermogen en een laag verbruik is 
de inschakelbare aandrijving op alle wielen leverbaar.

Hydraulic Auxiliary Drive1). Wanneer voor weggebruik kort
stondig extra tractie wordt vereist, is de Hydraulic Auxiliary 
Drive als optie leverbaar. De wegrijhulp is geschikt voor elke 
inzet waarbij steeds kortstondig maximale tractie nodig is 
en tegelijkertijd een hoog laadvermogen en een optimale 
aandrijflijn vereist zijn. 

Bodemvrijheid. In allerlei omstandigheden geeft bodemvrij
heid de doorslag. Of het nu gaat om een trekker, bakwagen, 
betonmixer of zware kipper: de Arocs kan met alle eisen 
overweg. Alle Arocsmodellen worden uitgerust met een hoger 
chassis, zodat ze met meer bodemvrijheid aan de slag kun
nen. Zo onderscheiden kippermodellen met aandrijving op 
alle wielen zich dankzij hun grote bodemvrijheid ook in 
veeleisend terrein. Arocstrekkers liggen hoog genoeg boven 
de grond om schadevrij de bouwplaats op te kunnen rijden. 
Voor een optimale op en afloophoek wordt de Arocs met een 
kortere chassisoverhang uitgerust.

Aslastverdeling. De aslastverdeling tussen de voorassen gaat 
bij de 8x6 en 8x8modellen beschadiging door overbelasting 
tegen.

Veringsvarianten. Robuuste stalen vering of een combinatie 
van stalen vering en luchtvering – de Arocs heeft voor elke 
inzet de juiste oplossing. Een robuuste, duurzame stalen vering 
zorgt voor een hoog draagvermogen en veringscomfort op 
de bouwplaats. Met de lichtgewicht paraboolveren en precies 
daarop afgestemde schokdempers en stabilisatoren bent 
u op alles voorbereid. Bij gebruik op de weg is de Arocs aan 
de vooras met stalen vering en aan de achteras met lucht
vering uitgerust. In combinatie met het brede chassis draagt 
de nieuwe vierbalgs luchtvering2) bij aan een uitstekende 
wegligging en voortreffelijk rijcomfort. De trekkers en bak
wagens zijn daarnaast stiller, ontzien de lading meer en zijn 
gemakkelijker in en uit te laden. De luchtvering kan als optie 
ook geschikt worden gemaakt voor hogere belastingen.

Krachtige remmen. Afhankelijk van het gebruik zorgen bij 
de Arocs trommelremmen, een combinatie van schijf en 
trommelremmen of schijfremmen rondom voor een korte 
remweg. Voor meer veiligheid worden de complexe rem 
en tractiefuncties van de volledige voertuigcombinatie met 
behulp van het elektronisch remsysteem met antiblok
keersysteem ABS en aandrijfslipregeling ASR aangestuurd.
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De voordelen op een rij.
• Robuuste stalen vering met een lange levensduur voor 

hoog draagvermogen en belastbaarheid onder zware 
omstandigheden op de bouwplaats

• Diverse op het gebruik afgestemde chassis voor inzet 
op de bouwplaats, offroad of op de openbare weg

• Diverse, op de inzet afgestemde aandrijvingen op alle 
wielen, alsmede Hydraulic Auxiliary Drive1) voor kort-
stondige maximale tractie bij een hoog laadvermogen

• Grote bodemvrijheid

1) Voor twee en drieassers met luchtgeveerde achteras als optie leverbaar.
2) Als optie met hoger draagvermogen.





Voor extreme inzetdoeleinden. Dankzij een groot aantal 
technische maatregelen is de Arocs nóg robuuster met een 
bijzonder hoge stabiliteit en belastbaarheid. Dat betaalt zich 
vanaf de allereerste dag uit. 

Branchespecifieke modellen. Met de Arocs wordt het 
bouwtransport bijzonder efficiënt. Hiervoor hebben we ten 
behoeve van toepassingen waar het gaat om laadvermogen 
 onder zware omstandigheden, zoals bij kippers of betonmixers, 
de Arocs Loader en Arocs Grounder ontwikkeld.

De specialisten voor speciale opdrachten.  
De Arocs Loader en de Arocs Grounder.
Voor een enorm laadvermogen en extreme belasting. Met de Arocs Loader en de Arocs Grounder krijgt u de beschikking 
over twee bouwspecialisten die boven zichzelf uitstijgen als het erop aankomt. Op de bouwplaats.
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Arocs Loader. Bij de Arocs Loader zijn alle mogelijkheden 
voor verlaging van het eigengewicht consequent benut.  
Het resultaat: perfect op het laadvermogen afgestemde 4x2
trekkers en 8x4/4betonmixers met 32 ton toegestaan 
 totaalgewicht.

Arocs Grounder. Met de voor zeer zware inzet bestemde 
trekkers, bakwagens, betonmixers en kippers loopt u ook  
op het gebied van stabiliteit en belastbaarheid voorop. De 
basis voor de robuustheid van de Arocs Grounder is het 
 uiterst stabiele chassis van koudgevormd, hoogwaardig, 
 fijnkorrelig staal met 9 mm dikke langsliggers.





De Arocs SLT. De Arocs SLT is speciaal ontwikkeld en 
 gebouwd voor het vervoer van uitzonderlijk zware en grote 
ladingen. Sterker nog: met de beschikbare cabines krijgt u 
precies het werk en wooncomfort dat u bij zwaar transport 
nodig hebt. 

Met zijn krachtige, betrouwbare Euro VImotoren, de auto
matische transmissie PowerShift 3 en de TurboRetarder
Koppeling, bijvoorbeeld, beschikt de truck over een sterke, 
zwaar belastbare aandrijving die precies het vermogen  
levert dat in de praktijk van het zwaar transport wordt geëist. 

En om ervoor te zorgen dat u dit vermogen ook op betrouwbare 
wijze kunt inzetten, hebben we de Arocs SLT voorzien van een 
uitzonderlijk robuuste onderstel, vering en chassisconstructie, 
die de geleverde kracht ook bij maximale belading precies op 
het wegdek overdraagt. 

Voor maximale flexibiliteit en optimale afstemming op de 
 inzet zorgen de uitgebreide uitrustings en uitvoeringsmoge
lijkheden, zodat voor elke inzet een perfect geconfigureerd 
voertuig kan worden aangeboden.
 

Zwaar transport licht gemaakt.  
De Arocs SLT.
De Arocs SLT creëert in het zwaar transport nieuwe maatstaven met betrekking tot comfort,  
prestaties en flexibiliteit. Bij de eerste aanblik, bij elke rit, en in de pauzes.
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Techniek waarop u kunt vertrouwen.
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Drukluchtreservoir1) 
Zeer hoge luchtcapaciteit voor frequent gebruik van de 
remmen van de combinatie

Brandstoftank1) 
900 liter aluminium tank voor een maximale actieradius

Koelsysteem achter1) 
Geïntegreerd koelsysteem voor optimale koeling tijdens  
het rijden en bij gebruik van de retarder

Euro VI-uitlaatgassysteem

Voorloopas1) 
8 ton, luchtvering, hydraulisch gestuurd

Zwaartransportkoppeling achter1) 
Gemonteerd aan het trekhaakframe voor zwaar transport, 
aanhangwagenaansluitingen zijdelings gemonteerd

Steunplaat voor oplegger1) 
Voorkomt beschadigingen aan het chassis en de achterste 
dwarsbalk

Opleggerkoppeling 88,9 mm (3,5 inch) en schuifframe1) 
Voor individueel instelbare lengte van de combinatie en 
 optimale verdeling van de aslasten

Opstap en catwalk1) 
Voor een comfortabele en veilige toegang tot het chassis

Turbo-Retarder-Koppeling



1) Optie.
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Windgeleiders met luchtinlaten1) 
Voor een optimale toevoer van koellucht

Zwaartransportkoppeling voor1) 
Het versterkte chassis aan de voorzijde is voorzien van  
een registerkoppeling. Daarnaast kan ook een zwaar
transportkoppeling1) van ROCKINGER worden gemonteerd.





Veelzijdigheid. In welke tak van de bouw u uw geld ook 
 verdient, met de Atego beschikt u over een veelzijdige  
truck, die met op de inzet afgestemde uitrustingen ervoor 
zorgt dat het werk in de bouw lichter wordt. 

Voor een nauwkeurige afstemming op de inzet is de Atego 
leverbaar met twee verschillende cabines, die zich kenmerken 
door een uitgekiende ergonomie, een hoog comfort en een 
uitgebreid assortiment uitrustingen. Met drie cockpitvarianten, 
een multifunctioneel stuurwiel, de precieze besturing, de 
 automatische transmissie PowerShift 3 en de comfortabele 
stoelen biedt de Atego een hoog rij en werkcomfort. Tot de 
pluspunten van de Atego behoren ook de sterke en tegelijker
tijd zuinige vier en zescilinder lijnmotoren, een ruime keuze 
aan aandrijvingsconfiguraties en het veilige, soepele rijgedrag, 1) Optie.

Voor elk probleem is een oplossing.  
De Atego van 7,5 tot 16 ton.
Met de Atego bent u uitstekend voorbereid op het gebruik in de bouw. Dankzij zijn hoge efficiëntie en betrouwbaarheid.  
En omdat zijn veelzijdigheid voor vrijwel elke eis een perfect op de inzet afgestemde configuratie biedt.
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waarmee u ook lastige rijsituaties en rangeermanoeuvres  
de baas blijft. Niet te vergeten: een opbouwvriendelijkheid die 
voor praktisch alle vereisten een optimale  oplossing biedt. 

Dat de Atego optimaal op het gebruik is afgestemd, blijkt 
ook uit de beweegbare instap bij de Ategomodellen met 
vierwielaandrijving. Bovendien voorkomen details als de 
 beschermroosters voor de koplampen1) schade en zorgen  
ze er tevens voor dat de koplampen snel een eenvoudig  
kunnen worden gereinigd.

U ziet het: met de Atego doet een echte professional voor 
de bouw zijn intrede, die in de dagelijkse praktijk niets te 
wensen overlaat en er op doorslaggevende wijze aan kan 
 bijdragen dat u in de bouw nóg rendabeler onderweg bent.



Volgens sommigen is alleen vliegen nog mooier.  
Wij durven dat te betwijfelen.
Al op het eerste gezicht ziet u aan de cabines van de Atego waar het in de bouw op aankomt:  
uitgekiende ergonomie, een hoog rij en werkcomfort en veel praktische details.

Cabinevarianten. De korte cabine en korte cabine met 
180 mm verlengde achterwand overtuigen met compacte 
buitenmaten en veel ruimte binnenin. Bovendien zorgen  
het aantrekkelijke interieurdesign, de hoogwaardige afwer
king en de vele praktische details en uitrustingen voor 
een hoog werk en rijcomfort.

Werkplek Atego. Om ontspannen en geconcentreerd te 
kunnen werken, zijn er voor de Atego drie verschillende, 
praktijkgerichte cockpitvarianten leverbaar met een 4 inch 
combiinstrument, waarop alle belangrijke informatie 
 uitgebreid en overzichtelijk wordt weergegeven. Een 5 inch 
combiinstrument met videofunctie is als optie leverbaar, 
 bijvoorbeeld voor gebruik van een achteruitrijcamera1). Alle 
drie de cockpitvarianten kenmerken zich door een ergo
nomische en uitgekiende rangschikking van opbergvakken 
en bedieningselementen. Voor nog meer werkcomfort 
zorgt het multifunctionele stuurwiel.

Classic Cockpit. De Classic Cockpit van de Atego is met zijn talrijke opbergmogelijkheden uitstekend geschikt voor de inzet in het bouwtransport. Alles bevindt zich 
binnen handbereik van de chauffeur.
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1) Een achteruitrijcamera is als MercedesBenz accessoire leverbaar.
2) Standaarduitrusting in combinatie met middenstoel.

Standaard Cockpit. Van de bekerhouder binnen handbereik 
van de chauffeur tot aan de stekkerdoos is in de Standaard 
Cockpit2) alles erop gericht het werk van de chauffeur aange
namer en gemakkelijker te maken.

Comfort Cockpit. Met het naar voren uitspringende plateau 
onder het dashboard biedt deze als optie leverbare cockpit 
extra opbergruimte bovenop de toch al royale verdere opberg
vakken. Ook op langere trajecten is voor alles plaats.

Luchtgeveerde comfortstoel. 
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Multifunctioneel stuurwiel. Met acht bedieningstoetsen 
rechts en links kunnen diverse functies worden geregeld. Zo 
kunnen telefoongesprekken worden beantwoord, assisten
tiesystemen worden bediend en radioinstellingen worden 
gewijzigd.

Voorbereiding voor multimediagebruik. Dankzij de univer
sele voorbereiding kunnen mobiele telefoons, mp3spelers 
of universele navigatiesystemen eenvoudig worden geïnte
greerd, waarbij het geluid uit de voertuigluidsprekers komt.

Radio’s. Voor uitstekend entertainment kan de Atego optioneel 
worden uitgerust met een radio met usbaansluiting of een 
radio met usbaansluiting en Bluetooth®.

De voordelen op een rij.
• Ergonomisch vormgegeven werkplek

• Drie verschillende, op de inzet afgestemde  
cockpit varianten 

• Automatische transmissie PowerShift 3 voor een  
betere bediening, als optie handgeschakelde  
versnellingsbak leverbaar

• Intuïtief bedienbaar multifunctioneel stuurwiel

• Uitgebreid assortiment brede, comfortabele stoelen 
met groot verstelbereik

Stoelen. Alle stoelen overtuigen door het hoge zitcomfort. 
De bedieningselementen zijn intuïtief aangebracht, de zittingen 
zijn bijzonder breed en het verstelbereik van de stoelen is 
groot: 200 mm in de lengte en 100 mm in de hoogte. De Atego 
is standaard uitgerust met een luchtgeveerde chauffeurs
stoel. Deze stoel is uiterst comfortabel, beschikt over uitge
breide verstelmogelijkheden en wordt geleverd met stoffen 
bekleding. Voor nóg meer comfort zijn als optie een luchtge
veerde comfortstoel en een luchtgeveerde, geventileerde 
comfortstoel leverbaar. De als optie leverbare luchtgeveerde 
comfortstoel kan individueel worden afgesteld en biedt 
 daarmee uitstekende voorwaarden voor een ergonomische 
zithouding en veel comfort. Ook de geïntegreerde stoelver
warming draagt hieraan bij.



Motorrem met extra capaciteit. Voor nóg meer veiligheid 
is als optie een drietraps, slijtagevrije motorrem met een 
remvermogen tot 280 kW leverbaar.

Transmissies. Om een optimale afstemming op de inzet 
te kunnen bieden, kan de Atego worden geleverd met een 
automatische transmissie met zes, acht of negen versnel
lingen. In combinatie met de perfect hierop afgestemde achter
asoverbrengingen levert dit een laag brandstofverbruik op.

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

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

Motor- en uitlaatgasreinigingstechnologie. Sterk, betrouw
baar en rendabel: de Euro VImotoren van de Atego kenmerken 
zich door een laag verbruik, soepel reactievermogen, trek
kracht en een rustige motorloop. De viercilinder lijnmotoren 
beschikken over een vermogen tot 170 kW (231 pk) en 
een maximumkoppel tot 900 Nm. De zescilinder lijnmotoren 
beschikken over een vermogen tot 220 kW (299 pk) en een 
maximumkoppel tot 1200 Nm. Dankzij de moderne Euro VI
uitlaatgastechnologie ontstaan door de gekoelde uitlaatgas
recirculatie al tijdens de verbranding van de brandstof minder 
stikstofoxide. Het gesloten dieselpartikelfilter voorkomt vrijwel 
geheel de uitstoot van roetdeeltjes. De stikstofreductie vindt 
plaats in de SCRkatalysator door middel van AdBlue®, dat 
door een geoptimaliseerde doseereenheid zonder lucht in de 
uitlaatgasstroom geïnjecteerd wordt.

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

U zult zich afvragen waarom u ooit  
in iets anders hebt gereden.
Van de Atego mag u het een en ander verwachten: bijvoorbeeld efficiënte vier en zescilindermotoren,  
een uitstekend rijgedrag en een hoge opbouwvriendelijkheid. Praktisch alles dus wat u nodig hebt.  
En waar u na de eerste rit al niet meer zonder kunt.
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Rijprogramma’s Atego. Bij de Atego kunnen klanten afhan
kelijk van het model tussen het rijprogramma ’power’ en 
 ’offroad’ kiezen. Beide omvatten rijstanden waarmee de rijstijl 
op de rijsituatie wordt afgestemd1).

Extra functies. Bij PowerShift 3 zorgen extra functies als de 
mogelijkheid om direct van 1 naar R te schakelen en achter
uitversnellingen met een snelle overbrenging2) ervoor dat er 
eenvoudig kan worden gemanoeuvreerd. Wegrijden is dankzij 
de kruipfunctie uiterst comfortabel.

Rijcomfort. De Atego biedt een uitstekend, onovertroffen 
rijgevoel. De basis hiervoor wordt gevormd door de stabiliteits
regeling3), cabineophanging, besturing, achterasgeleiding 
en vering, die perfect met elkaar samenwerken.

Precieze besturing. De nauwkeurige besturing van de Atego 
maakt het manoeuvreren zowel gemakkelijk als precies 
en zorgt bij hoge snelheden voor een hoge rechtuitstabiliteit, 
zodat er minder hoeft te worden bijgestuurd.
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Achterasgeleiding. Voor een soepel rijgedrag zijn de lucht
geveerde Atego tot 10,5 ton en 12 ton (LowLiner) en alle 
Ategomodellen met stalen vering uitgerust met een achter
asgeleiding, waardoor onderstuur wordt tegengegaan.

Stalen vering. Voor een hoog rij en veringscomfort op 
de verharde en onverharde weg is de Atego uitgerust met 
lichtgewicht meerblads paraboolveren.

Aandrijving op alle wielen. Voor inzet waarbij een verhoogde 
tractie nodig is, is de Atego met inschakelbare aandrijving op 
alle wielen of met permanente aandrijving op alle wielen lever
baar. Dankzij de verdeelbak bespaart de aandrijving op alle 
wielen gewicht en brandstof.

Opbouwvriendelijkheid Atego. De hoge opbouwvriendelijk
heid wordt onder andere ondersteund door de parametreer
bare speciale module, waardoor de aansluitmogelijkheden, 
alsmede de integratie en de bediening van de opbouw aanzien
lijk gemakkelijker worden gemaakt. Daarnaast draagt een 
groot aantal maatregelen ertoe bij dat de Atego sneller inzet
baar is. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de geoptimaliseerde 
plaatsing van alle chassiscomponenten en de vele PTO’s en 
voorbereidingen die af fabriek kunnen worden geleverd.

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

met een hoog koppel bij lage toerentallen

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

• Krachtige motorrem, optioneel motorrem met extra 
capaciteit

• Automatische transmissie PowerShift 3  
en inschakelbare rijstanden en extra functies1)

• Weinig onderstuur dankzij geoptimaliseerde 
 achterasgeleiding

1)  Het standaard rijprogramma is afhankelijk van het model. Bij voertuigen met 
standaard ’power’rijprogramma is het ’offroad’programma als optie leverbaar.

2) Twee achteruitversnellingen bij transmissie met acht versnellingen.
3) Niet leverbaar in combinatie met aandrijving op alle wielen.





1) Niet bij Atego.
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Efficiënt op alle niveaus.
RoadEfficiency brengt bij elkaar wat bij elkaar hoort. Door een lage kilometerkostprijs met  
een hoge veiligheid en maximale inzetbaarheid te combineren. Voor nóg efficiënter transport.

RoadEfficiency. Met onze voertuigen beloven we u nóg meer 
efficiëntie. Naast een lage kilometerkostprijs en een hoge 
 betrouwbaarheid dragen ook de hogere veiligheid en de verder 
verhoogde inzetbaarheid bij aan nóg meer efficiëntie.

Lage kilometerkostprijs. Dat is de eerste pijler van 
 RoadEfficiency, en is tevens een belofte dat de Atego elke 
dag opnieuw op efficiënte wijze omgaat met kostbare 
 brandstof. En waaraan de Arocs eveneens voldoet met 
een lager brandstofverbruik dan dat van zijn voorganger.

Hoge veiligheid. Dat is de tweede pijler van RoadEfficiency, 
die we door de consequente doorontwikkeling van systemen 
ter verhoging van de rijveiligheid steeds verder verbeteren. 
De chauffeur wordt door assistentiesystemen zoals de voor 
veel Arocsmodellen leverbare Active Brake Assist 51) of de 
nieuwe MirrorCam1) merkbaar ontlast en de veiligheid wordt 
aanzienlijk verhoogd.

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

Betrouwbaarheid. Met de Atego en Arocs hebt u de beschik
king over trucks die het motto ’Trucks you can trust’ elke dag 
opnieuw waarmaken. Onder andere met op de inzet afgestem
de technologie met een lange levensduur en met ervaring 
die gebaseerd is op meer dan 120 jaar voertuigbouw.

Lage kilometerkostprijs
+ Hoge veiligheid
+ Maximale inzetbaarheid

Rendement is de som 
der delen.



Neem geen genoegen met minder,  
behalve als het om brandstofverbruik gaat.
Met de Atego en de Arocs beschikt u over voertuigen met een uiterst efficiënt brandstofverbruik.  
De Arocs is nu nog zuiniger dankzij standaard Predictive Powertrain Control.

Brandstofbesparende techniek. Alle Euro VImotoren 
 kenmerken zich door een laag verbruik. Aan het lage verbruik 
wordt eveneens bijgedragen door zuinige rijprogramma’s, 
slimme nevenverbruikers en uitgekiende aerodynamica. Bij de 
Arocs zorgt verder de doorontwikkelde Predictive Powertrain 
Control voor een efficiënte en zuinige rijstijl. In combinatie met 
de Multimedia Cockpit zorgt de nieuwe MirrorCam1) voor 
nog meer aerodynamica, waardoor extra brandstof bespaard 
kan worden.

Assen, transmissies, nevenverbruikers. De diverse, op 
de inzet afgestemde achterasoverbrengingen en transmissies 
dragen bij aan een laag verbruik. Korte schakeltijden en 
 zuinige nevenverbruikers als de belastingsafhankelijke lucht
compressor en de stuurbekrachtigingspomp zorgen even
eens voor een lager brandstofverbruik.

Hydraulic Auxiliary Drive1) 2). De onderhoudsvrije Hydraulic 
Auxiliary Drive combineert de voordelen van vierwielaandrijving 
en klassieke aandrijving. Het systeem zorgt voor extra tractie 
wanneer dit nodig is, en levert daarnaast een gewichtsbespa
ring op. De Hydraulic Auxiliary Drive is tot 350 of 500 kilo
gram lichter dan de inschakelbare aandrijving op alle wielen. 
Bovendien is er geen meelopende aangedreven as. Dit zorgt 
voor een 6 tot 8 % lager verbruik ten opzichte van de inschakel
bare aandrijving op alle wielen.
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Lage lucht- en rolweerstand. Voor minder luchtweerstand 
is het design van de Atego en Arocs tot in het kleinste detail 
geoptimaliseerd. Van de bumpers en het hoekplaatwerk tot 
het dak – alles draagt bij aan een lage luchtweerstand, waar
door minder brandstof wordt verbruikt. In combinatie met 
de Multimedia Cockpit1) kan de MirrorCam bij de Arocs voor 
ongeveer 1,3 % brandstofbesparing zorgen in vergelijking 
met conventionele buitenspiegels. De als optie leverbare aero
dynamische spoilers en fenders kunnen het brandstof
verbruik nog verder terugdringen. En dankzij de als optie 
 leverbare bandenspanningscontrole1) kan de rolweerstand 
zo laag mogelijk blijven, wat eveneens bijdraagt aan een laag 
verbruik.
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De voordelen op een rij.
• Predictive Powertrain Control1): lager brandstofverbruik

• Atego: twee cilinderinhoudsklassen, zeven vermogens-
klassen – Arocs: vier cilinderinhoudsklassen, achttien 
vermogensklassen

• Laag verbruik dankzij zuinige, efficiënte motoren en 
korte schakeltijden

• Op de inzet afgestemde transmissies

Predictive Powertrain Control1). Het nu standaard geïnstal
leerde systeem integreert een op de topografie afgestemde 
rijstijl in de automatische transmissie. Hierdoor is in combi
natie met de nauwkeurig afgestemde schakelstrategie een 
brandstofbesparing tot 5 % mogelijk. Bovendien is Predictive 
Powertrain Control nu ook geschikt voor gebruik op provin
ciale wegen. Predictive Powertrain Control maakt naast de 
satellietondersteunde positiebepaling ook gebruik van 
 nauwkeurige 3Dkaarten. 

Automatisch anticiperend rijden. Predictive Powertrain 
Control herkent het verloop van de weg en weet of er heuvel 
op of heuvel af gereden gaat worden, en reageert hier vroeg
tijdig op. Het systeem bepaalt continu de kinetische energie 
van de truck en gebruikt deze informatie om bijvoorbeeld 
vóór heuveltoppen op te schakelen of EcoRollfasen op rechte 
stukken te verlengen. Hierdoor nemen verliezen tijdens het 
koppelen af en wordt brandstof bespaard. Bovendien stemt 
het systeem de schakelvolgorde op de komende rijsituatie 
af, zodat bijvoorbeeld minder met grote sprongen hoeft te wor
den geschakeld. Op deze wijze draagt Predictive Powertrain 
Control bij aan een lager brandstofverbruik.

Naast het verloop van de weg en eventuele hellingen worden 
ook in de 3Dkaarten opgenomen kruisingen, rotondes en 
verkeersborden waargenomen. Aan de hand van de gegevens 
optimaliseert Predictive Powertrain Control de schakel
momenten, versnellingskeuze en voertuigsnelheid. En: de kine
tische energie van het voertuig wordt optimaal benut om 
 onnodig gas geven, schakelen en remmen te voorkomen. 
Hierdoor kan de cruisecontrol in vrijwel alle rijsituaties 
 worden gebruikt, waardoor de chauffeur minder wordt belast 
en ook op provinciale wegen zuinig kan rijden. Predictive 
 Powertrain Control kan in combinatie met de cruisecontrol 
worden toegepast bij snelheden vanaf 15 km/h.

1) Niet bij Atego.
2) Voor twee en drieassers met luchtgeveerde achteras als optie leverbaar.
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Fleetboard. Fleetboard biedt individuele telematicaoplos
singen om de inzet van het voertuig en de efficiëntie van uw 
wagenpark optimaal te benutten. U hebt alles onder controle. 
Altijd en overal. Alle gegevens uit uw Fleetboardservices wor
den overzichtelijk in een intuïtieve online gebruikersinterface 
weergegeven. Bovendien ontvangt u advies over maatregelen 
die u kunt nemen om uw wagenpark zo efficiënt mogelijk 
te benutten. Met de gratis Fleetboard Driver App heeft de 
chauffeur rechtstreeks toegang tot de gegevens van de 
Fleetboard inzetanalyse en Fleetboard Timemanagement. Zo 
hebben de chauffeurs een overzicht van hun rijstijl en hun 
actuele rij en rusttijden.

Efficiëntie is voor ons niet het doel, maar het middel.
Dankzij de slimme verbinding tussen de chauffeur, het wagenpark en de opdracht kan de efficiëntie nog verder worden verhoogd. 
Met de Fleetboard inzetanalyse en onze chauffeursopleidingen kan het brandstofverbruik permanent worden verlaagd.
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Fleetboard Inzetanalyse. De als optie leverbare Fleetboard 
inzetanalyse draagt bij aan een verbruiks en slijtagereduce
rende rijstijl. Het telematicasysteem verzamelt technische 
gegevens van de truck en analyseert deze vervolgens. Boven
dien wordt aangegeven hoe intensief Predictive Powertrain 
Control1) wordt gebruikt. Op basis van deze gegevens wordt 
aan het rijgedrag van de chauffeur een cijfer toegekend. Dit 
maakt een objectieve beoordeling van de rijstijl en een aan 
de chauffeur aangepaste training mogelijk. Al met al kan zo 
een brandstofbesparing tot 15 % worden bereikt. 

Fleetboard-apps. Fleetboard biedt individuele telematica
oplossingen die de kosten verlagen en tegelijkertijd de 
 productiviteit verhogen. Om van alle Fleetboardservices te 
kunnen profiteren zijn zowel desktopoplossingen als ver
schillende apps voor Android en iOS beschikbaar.

Eco-Support2). Het als optie leverbare EcoSupport helpt de 
chauffeur bij het aanleren van een efficiënte, zuinige rijstijl. 
Hiervoor verwerkt het systeem de resultaten uit het optionele 
Truck Data Center tot tips waarmee de chauffeur zijn indi
viduele rijstijl verder kan verbeteren. Op deze wijze kan het 
brandstofverbruik worden verlaagd en slijtage tot een mini
mum worden beperkt.

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

De voordelen op een rij.
• Fleetboard-portal: alle gegevens in één overzichtelijke 

gebruikersinterface

• Brandstofbesparing dankzij de optionele Fleetboard 
inzetanalyse, Eco-Support2) en Mercedes-Benz 
 EcoTraining

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

1) Alleen bij Arocs.
2) Onafhankelijk van het telematicasysteem Fleetboard.



Met een Mercedes-Benz profiteert u altijd,  
zelfs als u deze verkoopt.
Kopen? Leasen? Met op uw onderneming afgestemde lease en financieringsproducten en totaaloplossingen  
voor de aanschaf en mobiliteit gaat u altijd aan kop.
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Mercedes-Benz Complete. Het optionele fullservice
contract MercedesBenz Complete biedt u vele voordelen. 
Alle onderdelen en aggregaten, evenals vervanging, repa
ratie en onderhoud van alle slijtageonderdelen zijn gedekt. 
Bovendien profiteert u van alle voordelen van volautomati
sche telediagnose in realtime door MercedesBenz Uptime1) 2). 
En dat alles tegen een aantrekkelijk maandelijks tarief.

Financiële Lease. Bij Financiële Lease bent u economisch 
eigenaar van een MercedesBenz truck zonder beroep 
te doen op uw financiële middelen. De truck staat op uw 
 balans dus u profiteert van de investeringsaftrek.
 
Uw voordelen op een rij:
• Betaal een vast bedrag per maand (rente en aflossing)
• Bepaal zelf de looptijd van de overeenkomst
• Betaal geen afsluitkosten
•  Profiteer van fiscale voordelen, zoals rente en  

investeringsaftrek
•  Optioneel: verlaag het maandbedrag met een aanbetaling 

en slottermijn

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

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

bijvoorbeeld een MercedesBenz verzekering

Verzekering. Een betrouwbare en concurrerende verzeke
ring, die u bij uw eigen dealer afsluit. Dat is wel zo makkelijk: 
bij schade wordt alles op dezelfde plek afgehandeld.

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

Mercedes-Benz servicepakketten. Van garantieverlengingen 
en onderhoudspakketten tot complete servicepakketten 
 inclusief slijtage: voor maandelijks gespreide servicekosten 
en een optimale inzetbaarheid van het wagenpark biedt 
MercedesBenz Financial Services modulair opgebouwde 
servicepakketten. Alle servicepakketten kunnen worden 
gecombineerd met het nieuwe, als optie leverbare innova
tieve servicecontract MercedesBenz Uptime, dat bijdraagt 
aan maximale voertuiginzetbaarheid en betere inplanbaar
heid van werkplaatsbezoeken. Hierbij is de combinatie van 
MercedesBenz Complete en MercedesBenz Uptime uiter
mate aantrekkelijk. Hierdoor worden de serviceintervallen 
verlengd.
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1) Kan met alle Fleetboardservices worden gecombineerd.
2) Standaard met afbesteloptie.

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

Mercedes ServiceCard. Met de Mercedes ServiceCard kunt 
u in heel Europa bij meer dan 44 000 tankstations van het 
UTAnetwerk tanken, tegen aantrekkelijke voorwaarden en zon
der contant geld. Gebruikers van de Mercedes ServiceCard 
kunnen ook van individueel advies voor verlaging van de tank
kosten profiteren. Met de Mercedes ServiceCard is een 
snellere administratieve afhandeling van Service24h bij pech 
mogelijk. Vanzelfsprekend kunt u met de Mercedes Service
Card in heel Europa en zonder contant geld ook rekeningen 
voor reparatiewerkzaamheden, onderdelen en werkplaats
diensten door MercedesBenz werkplaatsen voldoen.

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

TruckStore. Uw partner voor gebruikte bedrijfswagens van 
MercedesBenz verkoopt of koopt uw truck, onafhankelijk 
van het merk. Naast een uitgebreide keuze aan voertuigen 
biedt TruckStore bijvoorbeeld ook voor een groot aantal 
voertuigen een garantie van twaalf maanden op de volledige 
aandrijflijn, die in de hele EU geldig is. TruckStore kan ook de 
restwaarde van uw truck garanderen en deze aan het einde van 
de gebruiksduur van u terugkopen. Ga voor meer informatie 
over de TruckStore lease en financiering, garantie, service
contracten en terugkoopregeling naar www.truckstore.nl 

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

 overeengekomen maandbedragen voor een hogere 
voertuiginzetbaarheid

• Aantrekkelijke lease- en financieringsproducten van 
Mercedes-Benz Financial Services

• Mercedes ServiceCard voor de snelle administratieve 
afhandeling van Service24h

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



Veiligheid zit in ons DNA.
Veilig aankomen – geholpen door innovatieve assistentiesystemen ter verhoging van de rijveiligheid, 
 zoals de standaard  ingebouwde Active Brake Assist 51), worden de chauffeurs actief ontlast, het voertuig  
en de lading ontzien en de efficiëntie verhoogd. Elke rit weer.

Hoge veiligheid. Uiterst veilige trucks zijn niet alleen een 
grote vooruitgang voor alle verkeersdeelnemers maar ook 
efficiënter. Deze trucks vallen namelijk minder vaak uit door 
ongevallen en zorgen ervoor dat de chauffeur minder wordt 
belast. Om die reden houden we ons al 45 jaar bezig met de 
ontwikkeling van innovatieve assistentiesystemen. Met de 
nieuwe, voor enkele voertuigtypen standaard, Active Brake 
Assist 51) 2), verkeersbordenassistent2) 3), elektrisch bediende 
parkeerrem2) met HOLDfunctie en aanhangwagenstabilisatie
regeling2) 4) 5) zetten we ons pionierswerk voort door assis
tentiesystemen in de dagelijkse praktijk toe te passen die de 
chauffeur extra ondersteuning bieden. Kortom, we schep
pen de juiste voorwaarden om veilig en efficiënt te werken.

Active Brake Assist 51) 2). De vijfde generatie van het sys
teem behoort voor bepaalde voertuigtypen tot de standaarduit
rusting en ondersteunt de chauffeur6) 7) door onder bepaalde 
omstandigheden een noodstop uit te voeren wanneer stil
staande of bewegende objecten worden waargenomen. 
 Bovendien kan het systeem in bepaalde situaties bij een voer
tuigsnelheid tot 50 km/h een noodstop uitvoeren of de 
truck afremmen wanneer bewegende voetgangers worden 
waargenomen. Hierdoor kunnen ongevallen voorkomen of 
de gevolgen ervan ver minderd worden.

MirrorCam2). In plaats van conventionele achteruitkijk
spiegels wordt de Arocs uitgerust met de innovatieve, aero
dynamisch gestroomlijnde MirrorCam. Hierdoor wordt 
brandstof bespaard en het zicht naar achteren en bij de 
Astijl verbeterd. Tot slot zorgt de MirrorCam door het 
meedraaien8) van het camerabeeld voor nog meer veiligheid 
tijdens het manoeuvreren,  afslaan of wisselen van rij
strook. Als alternatief voor de MirrorCam is er ook een 
conventioneel spiegelsysteem leverbaar in combinatie  
met de Classic Cockpit.
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De voordelen op een rij.
• Innovatieve assistentiesystemen voor nog meer 

 veiligheid, efficiëntie en een hoog rijcomfort

• MirrorCam2) voor verbeterd zicht en nog  
meer veiligheid 

• Meer veiligheid door automatische inschakeling  
van grootlicht, dimlicht en afslagverlichting2) 17),  
led-achterlichten17)

SideGuard Assist2) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15). De als optie leverbare 
SideGuard Assist kan de chauffeur tijdens het afslaan of wis
selen van rijstrook ondersteunen, doordat het systeem in 
bepaalde situaties bewegende en stilstaande objecten aan 
de rechterzijde of in de dode hoek van de truck kan waar
nemen6) 7). Bij gevaar wordt de chauffeur met zicht en hoorbare 
signalen gewaarschuwd.

Automatische afstandsregeling2) 16). De automatische 
 afstandsregeling met stopandgofunctie kan de bestuurder 
bij het aanhouden van snelheid en afstand ondersteunen 
en het risico van kopstaartbotsingen verminderen.

Aanhangwagenstabiliteitsregeling2) 4) 5). De aanhangwagen
stabiliteitsregeling verhoogt de veiligheid door de truck met 
aanhangwagen/oplegger in kritieke rijsituaties preventief af 
te remmen en zo te stabiliseren.

Verkeersbordenassistent2) 3). Het nieuwe assistentiesysteem 
herkent onder de juiste omstandigheden bepaalde verkeers
borden in realtime en toont de twee belangrijkste borden op 
het combiinstrument, wat de veiligheid en het rijcomfort 
ten goede komt.

Elektrisch bediende parkeerrem2). De elektrisch bediende 
parkeerrem combineert een eenvoudige bediening met hoog 
rijcomfort en maximale veiligheid. De elektrisch bediende 
parkeerrem wordt automatisch geactiveerd wanneer de motor 
wordt uitgeschakeld, maar kan ook met behulp van de hen
del in de cockpit worden geactiveerd of gedeactiveerd. Voor 
nog meer veiligheid wordt de elektrisch bediende parkeerrem 
ook automatisch geactiveerd als het portier wordt geopend 
 terwijl de motor draait bij een snelheid van 0 km/h. De 
 geïntegreerde HOLDfunctie wordt geactiveerd wanneer het 
rempedaal hard wordt ingetrapt, bijvoorbeeld bij een rood 
verkeerslicht of op een helling. De functie wordt gedeactiveerd 
zodra het gaspedaal opnieuw wordt ingetrapt. Op deze wijze 

wordt voorkomen dat de combinatie achteruit rolt wanneer  
op een helling wordt weggereden.

Automatische inschakeling van grootlicht, dimlicht 
en afslagverlichting2). Het nieuwe, als optie leverbare 
 koplampsysteem draagt door een geoptimaliseerde ver
lichting van de rijstrook bij aan meer veiligheid. Naast de 
leddagrijverlichting bestaat dit systeem ook uit auto
matische inschakeling van groot/dimlicht en afslagverlich
ting. Afhankelijk van de stuuruitslag en snelheid wordt 
de mistlamp aan de binnenkant van de bocht tijdens het  
afslaan automatisch ingeschakeld, waardoor de bocht  
beter wordt verlicht. Ook het automatische grootlicht draagt 
bij aan het rijcomfort en de veiligheid.

Led-achterlichten. De optionele ledachterlichten dragen 
dankzij robuuste en duurzame leds met een speciaal design 
bij aan nog meer veiligheid en reduceren bovendien de 
 onderhouds en reparatiekosten. Naast de richtingaanwijzers, 
remlichten en achteruitrijlichten, behoren ook achterlichten, 
kentekenplaatverlichting, mistachterlicht, contourverlichting 
en zijmarkeringslampen tot de uitrusting.

Bi-xenonkoplampen2) 17). Het dim en grootlicht profiteren 
van het bijzonder hoge lichtrendement van de bixenonkop
lampen, die vergeleken met de standaardlampen aanzienlijk 
minder vermogen verbruiken.

1) Standaard voor voertuigen waarbij een noodremassistent wettelijk vereist is.
2) Niet bij Atego.
3)  Niet leverbaar in combinatie met Classic Cockpit, optie bij Multimedia Cockpit, 

standaard in combinatie met Multimedia Cockpit interactive.
4) Alleen in combinatie met elektrisch bediende parkeerrem.
5) Alleen in combinatie met aanhangwagen/oplegger ABS/EBS.
6) Binnen de grenzen van het systeem.
7) Onder optimale voorwaarden.
8) Alleen in combinatie met CANbuscompatibele aanhangwagen/oplegger.
9)   Leverbaar voor Actros en Arocs 4x2, 6x2 en 6x4. Er kan sprake zijn van  

beperkingen vanwege de configuratie.
10) In combinatie met tankdiameter, smal (650 x XXX mm).
11) In combinatie met driedelig spatscherm.
12) Alleen voor trekkers en bakwagens met luchtgeveerde achteras.
13) Niet voor modellen met rechtse besturing.
14) Niet voor vierassers.
15) Niet voor trekkers met voorloopas van 22,5".
16) Optie, alleen leverbaar in combinatie met Active Brake Assist 5.
17) Optie.



Minder uitval en maximale inzet.
Dankzij de slimme verbinding tussen truck, MercedesBenz dealer en uw transportonderneming kunnen de inzet  
van uw voertuigen, het gebruik en de efficiëntie van uw logistieke processen aanzienlijk worden verhoogd.
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De visie achter Mercedes-Benz Uptime: volledige planbaar-
heid van werkplaatsbezoeken en maximale inzetbaar-
heid van voertuigen. Met MercedesBenz Uptime hebben we 
een duidelijk doel: pech onderweg en andere ongeplande 
stilstand minimaliseren en reparaties planbaar maken om de 
beschikbaarheid van uw trucks te maximaliseren.

Mercedes-Benz Uptime in de praktijk. Met de serviceinno
vatie MercedesBenz Uptime1) 2) 3) bent u nóg betrouwbaarder 
en efficiënter op weg. Noodzakelijke reparatie en onder
houdswerkzaamheden worden vroegtijdig vastgesteld, waar
door het werkplaatsbezoek tijdig kan worden ingepland. Door 
de voortdurende communicatie van alle verbonden systemen 
aan boord worden elke dag meerdere gigabytes gegevens 
per truck gegenereerd. Deze gegevens kunnen vervolgens 
voor diagnosedoeleinden worden gebruikt. Tegenwoordig 
wordt een groot deel van alle diagnoses volautomatisch en op 
afstand uitgevoerd. Dit is mogelijk dankzij MercedesBenz 
Uptime, zodat de oorzaak van een probleem al bekend is bij 
de werkplaats voordat de truck in de werkplaats aankomt. 
Na de gegevensregistratie in de truck kan MercedesBenz 
Uptime gemiddeld binnen 240 seconden volautomatisch 
aanbevelingen voor de werkplaats doorgeven aan de dealer. 
Dit is mogelijk doordat de bestaande werkplaatskennis van 
MercedesBenz Service is opgeslagen op de backend servers. 
Hierdoor kan een perfecte diagnose worden uitgevoerd. 
 Vervolgens kunnen op basis van de betreffende reparatie
handleiding duidelijke aanwijzingen worden verstrekt en 
kan worden aangegeven welke onderdelen nodig zijn. Kortom, 

hierdoor kan de werkplaats zich ook op onverwacht werk
plaatsbezoek optimaal voorbereiden. Voor de meer dan 1500 
voor MercedesBenz Uptime gecertificeerde MercedesBenz 
dealers in Europa betekent dit onder andere een drie keer zo 
snelle diagnose dan wanneer de diagnose pas bij de voertuig
ontvangst wordt uitgevoerd. Er wordt dus tijd en geld bespaard. 
Bij het merendeel van de MercedesBenz Uptimevoertuigen 
bedraagt het ongeplande werkplaatsbezoek al minder dan de 
helft, dankzij de vroegtijdige storingsherkenning. Dit is geen 
belofte, maar een feit. Voor u betekent dit dat uw trucks sneller 
de weg op kunnen. MercedesBenz Uptime zorgt voor een 
hogere beschikbaarheid van het voertuig en dus voor meer 
efficiëntie.

1)  Leverbaar als optie bij elke MercedesBenz serviceovereenkomst  
of als afzonderlijk product.

2) Kan met alle Fleetboardservices worden gecombineerd.
3) Alleen in combinatie met Truck Data Center.



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

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

Efficiënt wagenparkbeheer. Op basis van de 
gegevens van MercedesBenz Uptime stelt uw 
servicepartner een pakket met onderhouds  

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

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

Wanneer onmiddellijk reparatie nodig is, ondersteunt het 
MercedesBenz Customer Assistance Center (CAC) u  
actief bij het maken van een werkplaatsafspraak. Op deze 
manier kan pech onderweg worden voorkomen en uw  
truck snel worden gerepareerd, zodat uw planning geen  
gevaar loopt.
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Klantenportal Mercedes-Benz Uptime. Als u kiest voor 
MercedesBenz Uptime, krijgt u toegang tot de exclusieve 
online MercedesBenz Uptimeportal. Hier vindt u in realtime 
een compleet overzicht van de staat van de voertuigen in 
uw wagenpark, waarbij alle actuele meldingen en aanwijzingen 
van MercedesBenz Uptime helder worden weergegeven. 
Ook zijn gegevens over de actuele staat van slijtageonder
delen en bedrijfsstoffen van de afzonderlijke voertuigen 
 beschikbaar. Hierdoor kunnen onderhoud en reparatie optimaal 
worden ingepland. 

Mercedes-Benz Service24h met Telediagnose. 
 MercedesBenz Service24h helpt u snel bij pech – 365 dagen 
per jaar en 24 uur per dag. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met het gratis1) nummer 00800 5 777 7777. Bij pech wordt 
gebruikgemaakt van servicemonteurs met een uitstekend uit
geruste, rijdende werkplaats, om ervoor te zorgen dat u zo 
snel mogelijk weer verder kunt.

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

Truck Data Center. Deze optionele connectiviteitsmodule 
vormt de basis voor alle Fleetboardservices en het gebruik 
van MercedesBenz Uptime.

Mercedes-Benz Truck App Portal2) 3). De MercedesBenz 
Truck App Portal is de marktplaats voor apps waarmee de 
prestaties van wagenparken nog verder kunnen worden 
verbeterd. De apps hebben in realtime toegang tot voertuig
gegevens en maken daarmee het werk van de chauffeur 
 lichter. De gegevensuitwisseling draagt bovendien bij aan 
 efficiënter beheer van het gehele wagenpark.

Remote Online & Remote Truck App4) 5). Met behulp van 
Remote Online kan mobiele apparatuur, zoals de smartphone 
van de chauffeur, met het interne netwerk van de truck 
 worden verbonden. Met de bijbehorende app kan de chauffeur 
tot op een afstand van 25 meter zeer uiteenlopende voer
tuigfuncties controleren en aansturen: van het brandstofpeil en 
de bandenspanning tot de radio en de interieurverlichting.

habbl. Met habbl wordt de truck een digitale schakel in uw 
logistieke keten. Alle betrokkenen krijgen volledige transpa
rantie over de status van hun orders door de eenvoudige inte
gratie met ritten en voertuigen. Om betrouwbaar te kunnen 
plannen, krijgt u vanuit het voertuig een prognose (ETA) van de 
aankomsttijd van de goederen. Ook koppelt habbl verlader, 
 logistiekmedewerkers, onderondernemer en ontvanger op 
eenvoudige wijze. 

Basic Connectivity. De gratis service Basic Connectivity met 
de bijbehorende app Fleetboard Manager biedt u snel en 
eenvoudig toegang tot de wereld van de connectiviteit. De 
app toont allerlei gegevens van de trucks in het wagenpark, 
waardoor deze optimaal kunnen worden ingezet.
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Parametreerbare speciale module Arocs. De nieuwe, 
 parametreerbare speciale module dient als interface tussen 
het voertuig en de opbouw en zorgt voor een eenvoudigere 
en efficiëntere bediening. Daarbij kunnen nu verschillende 
voertuig en opbouwfuncties met maximaal vier virtuele 
schakelaars op het secundaire MultiTouchDisplay van de 
nieuwe Multimedia Cockpit worden weergegeven en 
 bediend.

Extra schakelaars4). Om de opbouwkosten zo laag mogelijk 
te houden en het werk en bedieningscomfort te verhogen, 
kan in de cockpit de optionele extra schakelaarmodule met 
maximaal vier schakelaars worden geïntegreerd. Hiermee 
kunnen verschillende opbouwfuncties worden bediend. Wan
neer de parametreerbare speciale module met de Multi
media Cockpit wordt gecombineerd, zijn er ook nog extra 
virtuele schakelaars beschikbaar.

AGM-accu’s, onderhoudsvrij4). De optionele, onderhoudsvrije 
accu’s met Absorbent Glass Mataccutechnologie leveren 
in vergelijking met conventionele accu’s 25 % meer capaciteit. 
Bovendien hebben AGMaccu’s een langere levensduur. 

Noodschakelaar voor carrosseriebouwers4). Voor meer 
veiligheid en om in geval van nood snel te kunnen reageren, 
kan de cockpit van de Arocs optioneel van een noodstop
schakelaar worden voorzien voor bepaalde opbouwfuncties.

Carrosseriebouwers-app4) 6). Voor de digitale aansturing van 
opbouwen via het secundaire MultiTouchDisplay4) 7) is een 
groot aantal specifieke carrosseriebouwersapps beschikbaar 
voor nog meer werkcomfort en optimaal gebruik van de truck.

De voordelen op een rij.
• Mercedes-Benz Uptime3) 8) 9): persoonlijke klantenservice 

in realtime voor een betere planning van onderhouds-
beurten en maximale beschikbaarheid van het voertuig 

• Service24h: 24 uur per dag snelle hulp  
bij pech onderweg10) 

• Fijnmazig werkplaatsnetwerk met servicepunten  
in heel Europa

• Remote Online & Remote Truck App4) 5) voor de 
 bediening van een groot aantal voertuigfuncties  
met een smartphone

• Parametreerbare speciale module voor vereenvoudigde 
aansturing en bediening van opbouwoplossingen met 
behulp van het Multi-Touch-Display in de Multimedia 
Cockpit4)

1)  Bij mobiele telefoons zijn de kosten afhankelijk van de serviceprovider.  
Vanuit nietaangesloten Europese landen dient u het desbetreffende landelijke 
hulpnummer te bellen.

2) Optie, standaard in combinatie met Multimedia Cockpit interactive.
3) Alleen in combinatie met Truck Data Center.
4) Niet bij Atego.
5)  Niet leverbaar in combinatie met Classic Cockpit, optie bij Multimedia Cockpit, 

standaard in combinatie met Multimedia Cockpit interactive.
6) Alleen in combinatie met MercedesBenz Truck App Portal.
7)  Bij Arocs standaard in combinatie met Multimedia Cockpit, Multimedia Cockpit 

interactive.
8)  Leverbaar als optie bij elke MercedesBenz serviceovereenkomst  

of als afzonderlijk product.
9)  Kan met alle Fleetboardservices worden gecombineerd.
10) Bij letsel moeten eerst de politie en hulpdiensten worden ingeschakeld.





Betrouwbaarheid. U kunt erop vertrouwen dat onze trucks 
ook onder extreme omstandigheden en in zwaar terrein 
 probleemloos hun werk uitvoeren, met andere woorden: 
’Trucks you can trust’. 

Als uw partner die u helpt uw transportbedrijf efficiënt te 
runnen, zullen wij er ook in de toekomst voor zorgen dat u 
 betrouwbaar onderweg bent. Met al onze ervaring van 120 
voertuigbouw. Onze trucks zijn bestand tegen de meest 
 extreme omstandigheden dankzij robuuste en beproefde 
componenten en uitrustingen. 
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Vergroot uw voorsprong.
Om ervoor te zorgen dat onze trucks aan uw eisen voldoen, worden tijdens  
de productie altijd de strengste kwaliteitsnormen gehanteerd.

Dat geldt niet alleen voor de motor, koppeling, transmissie 
en aandrijfassen, maar ook voor het chassis, onderstel, de 
vering en cabine. Alleen als elke afzonderlijke component 
betrouwbaar is, kan namelijk worden gewaarborgd dat de 
truck in zijn geheel betrouwbaar is en aan de eisen uit de 
praktijk voldoet.



Ontwikkeling en tests. De betrouwbaarheid van een truck 
wordt al in de ontwikkelingsfase gedefinieerd. Niet alleen door 
middel van doelstellingen op het gebied van betrouwbaarheid 
voor elk afzonderlijk onderdeel en elke constructiegroep, maar 
ook voor de complete truck. Jarenlange ervaring, de modern
ste wetenschappelijke methoden en, niet in de laatste plaats, 
de verwachtingen van onze klanten vormen de basis voor 
ons werk in het ontwikkelings en testcentrum Wörth. We 
testen de robuustheid, levensduur en betrouwbaarheid van 
onze trucks in alle opzichten. 

Productie in Wörth. De medewerkers van de fabriek in Wörth, 
de grootste truckfabriek ter wereld, gaan met veel passie  
en zorgvuldigheid te werk. Van het robuuste, op de inzet afge
stemde chassis en de cabine die volledig naar wens van de 
klant is gebouwd en gespoten, tot de motor die uit hoogwaar
dige gegoten onderdelen uit de fabriek in Mannheim is  
opgebouwd: alle onderdelen worden tijdens het productie en 
assemblageproces steeds opnieuw getest en gecontroleerd.

Getest om aan de hoogste eisen te voldoen. Uw eisen.
Van ruitenwisser tot remlicht – betrouwbaarheid vormt de basis bij MercedesBenz.  
Tijdens de ontwikkeling en productie wordt aan elk onderdeel maximale aandacht besteed.
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Betrouwbare motoren. Alle motoren worden gekenmerkt 
door een robuuste constructie, hoge betrouwbaarheid en lange 
levensduur. 

Aandrijflijn. Alle onderdelen van de aandrijflijn zijn op elkaar 
afgestemd en worden uitsluitend door MercedesBenz 
 geproduceerd. De robuuste aandrijfassen met een maximale 
asbelasting van 16 ton zorgen ervoor dat de enorme power 
van de motor zonder verlies wordt omgezet in aandrijfkracht.

Chassis, onderstel, vering. Aan trucks voor het wegtransport 
worden andere eisen met betrekking tot het chassis, het 
 onderstel, de vering en de remmen gesteld dan aan trucks voor 
het bouwtransport. Om die reden beschikken al onze trucks 
over onderdelen die precies op de beoogde inzet van de truck 
zijn afgestemd. Zo zorgen bijvoorbeeld verschillende chassis
breedtes en diktes en diverse veringsvarianten voor hoge prak
tijkgerichtheid, lange levensduur en  betrouwbaarheid.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Ombouw op 
maat. Met MercedesBenz Custom Tailored Trucks wordt  
het brede assortiment trucks verder uitgebreid en worden 
uw speciale wensen vervuld in beproefde MercedesBenz 
kwaliteit.

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

Mercedes-Benz Originele Onderdelen en Originele Rui-
londerdelen. Meer dan 100 jaar ervaring in de ontwikkeling 
van voertuigen en onderdelen maakt onze onderdelen tot 
MercedesBenz Originele Onderdelen. Door nauwkeurige 
en precieze voorschriften van de fabrikant, voortdurende 
doorontwikkelingen en uitgebreide tests en controles zorgen 
wij ervoor dat onze originele onderdelen altijd op de laatste 
stand van de techniek zijn en aan de hoge kwaliteitseisen van 
MercedesBenz voldoen. Het perfect op elkaar afgestemde 
logistieke systeem zorgt voor een snelle en vlekkeloze levering 
van onze originele onderdelen aan uw dealer. Daarnaast 
 bieden wij u een scala aan onderdelen als  MercedesBenz 
Originele Ruilonderdelen aan, waaronder aggregaten, 
 mechanische en elektronische componenten of ruilmotoren 
en transmissies.

De voordelen op een rij.
• Betrouwbaarheid door robuuste constructie  

en productie bij Mercedes-Benz 

• Branche-informatiecentrum in Wörth

• Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks voor  
ombouwoplossingen op maat

• Mercedes-Benz Originele Onderdelen voor  
betrouwbaarheid en waardebehoud. Mercedes-Benz 
Originele Ruilonderdelen als voordelig alternatief



Originele accessoires:  
voor een opvallend, individueel design.
Met de Atego en de Arocs bent u uitstekend voorbereid voor inzet in de bouw. Om nóg meer te voldoen  
aan uw persoonlijke voorstelling van het perfecte bouwvoertuig, is een uitgebreid assortiment MercedesBenz  
Originele Accessoires beschikbaar, waarmee u de truck helemaal naar eigen wens kunt vormgeven.

Afsluitbare tankdop. De afsluitbare tankdop maakt brand
stofdieven het leven zuur en is dankzij het éénsleutelsysteem 
gemakkelijk en comfortabel te gebruiken.

Extra asbak. Met de verwijderbare asbak met klapdeksel 
blijven de cabine en het milieu schoon. De asbak wordt op de 
plek van de bekerhouder aan de chauffeurs en bijrijderszijde 
aangebracht.

Led-zwaailicht. Het gele zwaailicht op het dak wordt gebruikt 
voor transporten die vanwege de afmetingen of het gewicht 
extra oplettendheid vergen. Het zwaailicht kan met een afzon
derlijk leverbare adapterplaat worden gemonteerd. 

Daklampenbeugels1). De daklampenbeugels van robuust, hoogglans gepolijst rvs ogen niet alleen fraai, maar bieden ook ruimte aan maximaal vier werklampen. De 
ronde of rechthoekige werklampen zorgen voor het nodige licht op de bouwplaats. De daklampenbeugels zijn in verschillende varianten voor de Arocscabines leverbaar.
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1) Voor de montage en het gebruik van daklampenbeugels moeten de nationale 
wettelijke voorschriften worden aangehouden.

2) Bij Arocs alleen in combinatie met Classic Cockpit.

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

Rubbermatten. De olieresistente rubbermatten met profiel zijn bedoeld voor  
de chauffeurs en bijrijderszijde. De matten zijn op de contouren van de vloer en 
de cabine afgestemd.

Dakairconditioning. De dakairconditioning beschikt over 850 watt koelvermogen. 
Ook onttrekt het systeem vocht aan de lucht.

Windgeleiders voor de zijruiten2). De aerodynamisch geoptimaliseerde, getinte 
of transparante set voor de chauffeurs en bijrijderszijde zorgt ervoor dat er met 
open ruiten kan worden gereden zonder dat het gaat tochten.
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De voordelen op een rij.
• Daklampenbeugels1) en verstralers voor een beter zicht, 

ook in led-uitvoering

• Geel led-zwaailicht voor transporten die extra 
 oplettendheid vergen

• Afsluitbare tankdop voor brandstof- en AdBlue®-tanks

• Standairconditioning met lage opbouwhoogte op de 
plek van het dakluik

• Windgeleiders voor de zijruiten2) om tochtvrij te kunnen 
rijden met een geopende ruit
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GVW (t) 18 18 18 20 20 20

Asconfiguratie 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Vering Lucht Lucht Staal Staal Lucht Staal

Motoren

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

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

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

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

Wielbasis (300 mm stappen) 3300–3900 3300–3900 3600–3900 3600–3900 3300–3900 3600–3900

Productgroep – Loader – Grounder – Grounder

Cabinevarianten

Korte cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • •

Korte cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Middellange cabine CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Middellange cabine CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Middellange cabine ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Middellange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Middellange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Lange cabine ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x –

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, vlakke vloer x – – x x –

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, vlakke vloer x – – x x –

Lange cabine StreamSpace, 2500 mm, vlakke vloer x – – x x –

Lange cabine BigSpace, 2500 mm, vlakke vloer x – – x x –

Technische gegevens. De nieuwe Arocs.
Typenoverzicht Arocstrekker.
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 • standaard   x als optie leverbaar   – niet leverbaar   1) Vanaf 235 kW (320 pk).   2) Geen 175 kW (238 pk).

25 25 25 26 26 26 33 33 33

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

Lucht Lucht Lucht Lucht Staal Lucht Staal Lucht Staal

x2) – – x2) x2) x2) – – –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

– – – – x x x x x

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

– – – – – – Grounder – Grounder

• • • • • • • • •

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –
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GVW (t) 18 18 18 20 20 20 25 25

Asconfiguratie 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x2 ENA 6x2/4 Voorloopas 
22,5"

Vering Staal Lucht Staal Staal Lucht Staal Lucht Lucht

Motoren

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

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

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

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

Wielbasis (300 mm stappen) 3600–6600 3300–6600 3600–4500 3300–6600 3300–6600 3600–4500 3900–6000 3150–4050

Productgroep – – – Grounder – Grounder – –

Cabinevarianten

Korte cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • • • •

Korte cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Middellange cabine CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Middellange cabine CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Middellange cabine ClassicSpace Low Roof x x x x x x x x

Middellange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Middellange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Lange cabine ClassicSpace Low Roof x x x x x x x x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, vlakke vloer x x – x x – x x

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, vlakke vloer x x – x x – x –

Lange cabine StreamSpace, 2500 mm, vlakke vloer x x – x x – x –

Lange cabine BigSpace, 2500 mm, vlakke vloer x x – x x – x –

Technische gegevens. De nieuwe Arocs.
Typenoverzicht Arocsbakwagen.
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 • standaard   x als optie leverbaar   – niet leverbaar   1) Geen 175 kW (238 pk).   2) Geen 460 kW (625 pk).   3) Geen 240 kW (326 pk).

26 26 26 33 33 33 32 32 32 32 41

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

Lucht Staal Lucht Staal Lucht Staal Lucht Staal Lucht Lucht Staal

x1) x1) x1) – – – x1) x1) x1) x1) –

x x x x x x x x3) x3) x x3)

x x x x x x x x x x x

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

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

– – – Grounder – Grounder – – – – Grounder

• • • • • • – • • • •

x x x x x – • x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x
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GVW (t) 18 18 18 20 20 20 26

Asconfiguratie 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x4

Vering Staal Lucht Staal Staal Lucht Staal Staal

Motoren

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

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

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

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

Wielbasis (300 mm stappen) 3600–5400 3600–5400 3600–4500 3600–5400 3600–5400 3600–4500 3300–5400

Productgroep – – – Grounder – Grounder –

Cabinevarianten

Korte cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • • •

Korte cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Middellange cabine CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Middellange cabine CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Middellange cabine ClassicSpace Low Roof x x x x x x x

Middellange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Middellange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Lange cabine ClassicSpace Low Roof x x x x x x x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x x

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x – x x – x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, vlakke vloer – – – x x – x

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, vlakke vloer – – – x x – x

Lange cabine StreamSpace, 2500 mm, vlakke vloer – – – x x – x

Lange cabine BigSpace, 2500 mm, vlakke vloer – – – x x – x

Technische gegevens. De nieuwe Arocs.
Typenoverzicht Arocskipper.
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 • standaard   x als optie leverbaar   – niet leverbaar   1) Geen 175 kW (238 pk).   2) Geen 460 kW (625 pk).   3) Geen 240 kW (326 pk).

26 33 33 33 32 32 32 41 41 41

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

Lucht Staal Lucht Staal Staal Lucht Lucht Staal Staal Staal

x1) – – – x1) x1) x1) – – –

x x x x x3) x3) x3) x3) x x

x x x x x x x x x x

x x x x2) x x x x – x

3300–5400 3300–5400 3300–5400 3600–4500 4250–6350 4250–6350 3600–5700 4250–6350 4550–6050 4850–5450

– Grounder – Grounder – – – Grounder Grounder Grounder

• • • • • • • • • •

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x 49,051 mm x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – – x x – – –

x x x – – x x – – –



GVW (t) 26 33 32 32 32 41

Asconfiguratie 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4

Vering Staal/Lucht Staal/Lucht Staal/Lucht Staal/Lucht Lucht Staal

Motoren

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

240 kW (326 pk)–335 kW (455 pk) x x x5) x5) 6) x5) x5)

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

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

Wielbasis (300 mm stappen) 3300–4200 3300–4200 4250–6050 4250–6050 3600–5700 4250–6050

Productgroep – Grounder3) – Loader – Grounder

Cabinevarianten

Korte cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm • • • • • •

Korte cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Middellange cabine CompactSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Middellange cabine CompactSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Middellange cabine ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Middellange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x x x x

Middellange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x x x x

Lange cabine ClassicSpace Low Roof x x x – x x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – x x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm x x x – x x

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, 320 mm x x x – x x

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, 170 mm x x x – x x

Lange cabine ClassicSpace, 2300 mm, vlakke vloer – – – – – –

Lange cabine StreamSpace, 2300 mm, vlakke vloer – – – – – –

Lange cabine StreamSpace, 2500 mm, vlakke vloer – – – – – –

Lange cabine BigSpace, 2500 mm, vlakke vloer – – – – – –

Technische gegevens. De nieuwe Arocs.
Typenoverzicht Arocsbetonmixer.

Technische gegevens | De nieuwe Arocs 58



Technische gegevens | De nieuwe Arocs 59

Technische gegevens. De nieuwe Arocs.
Typenoverzicht Arocs SLT.

 • standaard   x als optie leverbaar   – niet leverbaar   1) Geen 175 kW (238 pk).   2) Vanaf 235 kW (320 pk).   3) In combinatie met stalen vering.   4) Kan afwijken vanwege nationale wetgeving.    
5) Geen 240 kW (326 pk).   6) Geen 335 kW (455 pk).

GVW (t) 33 41 33 41 41

Asconfiguratie 6x4 8x4/4 6x6 8x6/4 8x8/4

Vering Staal Staal Staal Staal Staal

Motoren

Motoraanduiding OM 473 OM 473 OM 473 OM 473 OM 473

380 kW (517 pk)–380 kW (625 pk) x x x x x

Wielbasis in mm 3600/3900 3900 4200 4200 4850

Slaapcabine

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

Max. asbelasting (kg)4)

Voorasbelasting 7500–9000 7500–9000 9000 9000 9000

Voorloopas/tweede vooras – 8000 – 8000 9000

Achterasbelasting 2x13 000 2x13 000 2x13 000 2x13 000 2x13 000

Max. gewichten (kg)4)

Toegestaan totaalgewicht 33 000 41 000 33 000 41 000 41 000

Max. treingewicht 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000



Korte cabine ClassicSpace

Exterieurbreedte:  2300 mm
Exterieurlengte:  1700 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1600 mm 

Motortunnelvarianten
Motortunnel:  170 mm
Stahoogte op motortunnel:  1460 mm
 
Motortunnel:  320 mm
Stahoogte op motortunnel:  1310 mm

Met zijn negen cabinevarianten is de Arocs geschikt voor 
 alle eisen die aan de inzet in het bouwtransport worden 
 gesteld. Bij gebruik overdag op de bouwplaats en in het 
 toeleveringstransport voor de bouw, maar ook wanneer 
 regelmatig onderweg moet worden overnacht: alle cabines 
 gaan door hun robuuste constructie erg lang mee, bieden 
 een ergonomisch ingerichte, comfortabele werkplek en zijn 
eenvoudig en efficiënt in het gebruik. De Arocs SLT is uit
sluitend met de 2500 mm brede BigSpacecabine leverbaar 
en in combinatie met vierwielaandrijving uitsluitend met 
de 2300 mm brede StreamSpacecabine.

Korte cabine ClassicSpace Korte cabine ClassicSpace

Korte cabine 
(cabinebreedte: 2300 mm)

Technische gegevens. De nieuwe Arocs.
Arocs – Cabinevarianten.
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Middellange cabine ClassicSpace

Exterieurbreedte:  2300 mm
Exterieurlengte:  2000 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1600 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1500 mm1)

Motortunnelvarianten
Motortunnel:  170 mm
Stahoogte op motortunnel:  1460 mm
Stahoogte op motortunnel:  1360 mm1)

Motortunnel:  320 mm
Stahoogte op motortunnel:  1310 mm
Stahoogte op motortunnel:  1210 mm1)

Middellange cabine CompactSpace

Exterieurbreedte:  2300 mm
Exterieurlengte:  2000 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1400 mm
 
Motortunnelvarianten
Motortunnel:  170 mm
Stahoogte op motortunnel:  1215 mm

Motortunnel:  320 mm
Stahoogte op motortunnel:  1065 mm

Halflange cabine 
(cabinebreedte: 2300 mm)

Middellange cabine CompactSpace Middellange cabine CompactSpace

Middellange cabine ClassicSpaceMiddellange cabine ClassicSpace

1) Halflange cabine ClassicSpace Low Roof.
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Lange cabine 
(cabinebreedte: 2300 mm)

Lange cabine StreamSpace Lange cabine StreamSpace

Lange cabine StreamSpace

Exterieurbreedte:  2300 mm
Exterieurlengte:  2300 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1840 mm
 
Motortunnelvarianten
Motortunnel:  170 mm
Stahoogte op motortunnel:  1785 mm
 
Motortunnel:  320 mm
Stahoogte op motortunnel:  1635 mm
Stahoogte vlakke vloer:  1970 mm

Lange cabine ClassicSpace

Exterieurbreedte:  2300 mm
Exterieurlengte:  2300 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1590 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1490 mm1)

 
Motortunnelvarianten
Motortunnel:  170 mm
Stahoogte op motortunnel:  1460 mm
Stahoogte op motortunnel:  1360 mm1)

 
Motortunnel: 320 mm
Stahoogte op motortunnel:  1310 mm
Stahoogte op motortunnel:  1210 mm1)

Stahoogte vlakke vloer:  1640 mm
Stahoogte vlakke vloer:  1540 mm1)

Lange cabine ClassicSpaceLange cabine ClassicSpace

1) Lange cabine ClassicSpace Low Roof.
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Lange cabine BigSpace

Buitenbreedte:  2500 mm
Exterieurlengte:  2300 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1910 mm
Stahoogte vlakke vloer:  1990 mm

Lange cabine 
(cabinebreedte: 2500 mm)

Lange cabine StreamSpaceLange cabine StreamSpace

Lange cabine BigSpace Lange cabine BigSpace

Lange cabine StreamSpace

Exterieurbreedte:  2500 mm
Exterieurlengte:  2300 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1830 mm
Stahoogte vlakke vloer:  1970 mm
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GVW (t) 7,49 7,99 9,5 10,5 11,99 13,5

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

Vering Staal Staal Staal Staal Staal Staal

Motoren

OM 934

115 kW (156 pk) • • • • • –

130 kW (177 pk) x x x x x •

155 kW (211 pk) x x x x x x

170 kW (231 pk) x x x x x x

OM 936

175 kW (238 pk) – x x x x x

200 kW (272 pk) – – – – x x

220 kW (299 pk) – – – – x x

Wielbasis

3020 mm • • • • – –

3260 mm – – – – • •

3320 mm x x x x – –

3560 mm – – – – x –

Cabinevarianten

Korte cabine ClassicSpace • • • • • •

Korte cabine ClassicSpace verlengd x x x x x x

Lange cabine ClassicSpace – – – – – –

Lange cabine BigSpace – – – – – –

Technische gegevens. De Atego.
Typenoverzicht Ategokipper en bakwagen.
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 • standaard   x als optie leverbaar   – niet leverbaar

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

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

Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal

– – – – – – –

• • • – • • •

x x x • x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x – x x – – –

x – x x – – –

– – – – – – –

• • • • • • •

– – – – – – –

– – – – – x x

• • • • • • •

x x x x x x x

– – – – x x x

– – – – x x x

Technische gegevens | De Atego 65



Korte cabine ClassicSpace verlengd 

Exterieurbreedte:  2295 mm
Exterieurlengte:  1830 mm
Interieurbreedte:  2000 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1510 mm

Korte cabine ClassicSpace Korte cabine ClassicSpace

Korte cabine ClassicSpace verlengd Korte cabine ClassicSpace verlengd

Korte cabine (4x2)

Korte cabine ClassicSpace 

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

Exterieurbreedte:  2500 mm
Exterieurlengte:  1830 mm
Interieurbreedte:  2000 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1510 mm

Korte cabine ClassicSpace Korte cabine ClassicSpace

Korte cabine ClassicSpace verlengd Korte cabine ClassicSpace verlengd

Korte cabine (4x4)

Korte cabine ClassicSpace 

Exterieurbreedte:  2500 mm
Exterieurlengte:  1650 mm
Interieurbreedte:  2000 mm
Stahoogte voor de stoelen:  1510 mm
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Motorgegevens.
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OM 473 OM 936
Zescilinder lijnmotor, cilinderinhoud 15,6 liter Zescilinder lijnmotor, cilinderinhoud 7,7 liter

 
Vermogen

380 kW  
(517 pk)

425 kW  
(578 pk)

460 kW  
(625 pk)

175 kW 
(238 pk)

200 kW 
(272 pk)

220 kW 
(299 pk)

235 kW 
(320 pk)

260 kW 
(354 pk)

Aantal cilinders 6 6 6 6 6 6 6 6

Cilinderinhoud (l) 15,6 15,6 15,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Nominaal toerental (t/min) 1600 1600 1600 1800 1800 1800 1800 1800

Max. koppel (Nm) 2600 2800 3000 1000 1100 1200 1300 1400

Toerental bij max. koppel (t/min) 1100 1100 1100 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600

Motorremvermogen, standaard (kW) 3501) 3501) 3501) 2352) 2352) 2352) 2352) 2352)

Motorremvermogen, extra capaciteit (kW) 4801) 4801) 4801) 2802) 2802) 2802) 2802) 2802)

OM 471, tweede generatie OM 470, tweede generatie
Zescilinder lijnmotor, cilinderinhoud 12,8 liter Zescilinder lijnmotor, cilinderinhoud 10,7 liter

 
Vermogen

310 kW 
(421 pk)

330 kW 
(449 pk)

350 kW 
(476 pk)

375 kW 
(510 pk)

390 kW 
(530 pk)

240 kW 
(326 pk)

265 kW 
(360 pk)

290 kW 
(394 pk)

315 kW 
(428 pk)

335 kW 
(455 pk)

Aantal cilinders 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cilinderinhoud (l) 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Nominaal toerental (t/min) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Max. koppel (Nm) 2100 2200 2300 2500 2600 1700 1800 1900 2100 2200

Toerental bij max. koppel (t/min) 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Motorremvermogen, standaard (kW) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701)

Motorremvermogen, extra capaciteit (kW) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251)



Technische gegevens. De Atego.
Motorgegevens.

1) Bij max. toelaatbaar remtoerental (2300 t/min).
2) Bij max. toelaatbaar remtoerental (3000 t/min).
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OM 934 OM 936
Viercilinder lijnmotor, cilinderinhoud 5,1 liter Zescilinder lijnmotor, cilinderinhoud 7,7 liter

 
Vermogen

115 kW  
(156 pk)

130 kW  
(177 pk)

155 kW  
(211 pk)

170 kW  
(231 pk)

175 kW  
(238 pk)

200 kW  
(272 pk)

220 kW  
(299 pk)

Aantal cilinders 4 4 4 4 6 6 6

Cilinderinhoud (l) 5,1 5,1 5,1 5,1 7,7 7,7 7,7

Nominaal toerental (t/min) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Max. koppel (Nm) 650 750 850 900 1000 1100 1200

Toerental bij max. koppel (t/min) 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600

Motorremvermogen, standaard (kW) 1402) 1402) 1402) 1402) 2352) 2352) 2352)

Motorremvermogen, extra capaciteit (kW) 1702) 1702) 1702) 1702) 2802) 2802) 2802)



 

RoadStars. RoadStars is het interactieve communicatieplat
form van MercedesBenz voor chauffeurs, ondernemers en 
truckliefhebbers. Ook u kunt actief deel gaan uitmaken van de 
grote RoadStarscommunity. Aangemelde gebruikers ont
vangen regelmatig de laatste informatie en kunnen onder meer 
commentaar plaatsen, foto’s uploaden, chatten en content 

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

RoadStars is hét platform voor  
iedereen die thuis is op de weg.
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Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure moeten als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de 
stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze brochure (08/19). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en 
omschrijvingen afwijken van de in Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar de onze laatste prijslijst en technische 
 specificatiebladen.
www.mercedes-benz-trucks.com

Daimler Truck AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart  4500 · BI · 20003 · 1NL07  Gedrukt in Duitsland


