
Atego. 
Transport dystrybucyjny. 6,5–16 ton.



Spis treści



Atego 4–5

Wszechstronność 6–15
Kabina kierowcy, elementy wyposażenia 6–11

Silniki, skrzynie biegów, mechanizm zmiany biegów 12–13

Komfort jazdy, przyjazny montaż zabudów 14–15

Wydajność 16–31
RoadEfficiency 16–17

Niskie zużycie paliwa 18–21

Niskie koszty całkowite 22–25

Wysokie bezpieczeństwo 26–27

Intensywna eksploatacja pojazdu 28–31

Niezawodność 32–37

Oryginalne Akcesoria 38–39

Dane techniczne 40–43
Warianty kabin kierowcy 40–41

Przegląd typów 42

Dane o osiągach silników 43

RoadStars 44–45





Gotowy na wszelkie wyzwania.  
Mercedes-Benz w transporcie dystrybucyjnym.
Użytkownik Atego jest doskonale przygotowany na wyzwania lekkiego transportu dystrybucyjnego. To zasługa wysokiej  
wydajności i niezawodności tego pojazdu, a także jego wszechstronności, która zapewnia optymalną konfigurację  
do eksploatacji w praktycznie każdej branży.

Wszechstronność. Atego to szczególnie wszechstronny  
samochód ciężarowy, który dzięki wyposażeniu dobranemu 
do konkretnego zastosowania znacząco ułatwia pracę  
w transporcie dystrybucyjnym. 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu optymalizacji eks
ploatacyjnej, oferujemy do Atego cztery kabiny kierowcy  
i trzy warianty kokpitu. Wszystkie kabiny kierowcy wyróżniają 
się dopracowaną ergonomią, wysokim komfortem oraz  
wieloma elementami wyposażenia dedykowanymi dla danego 
typu eksploatacji, co z kolei pozwala na prostą obsługę  
funkcji pojazdu i wydajną pracę na co dzień.  

Atego pokazuje swoją wszechstronność również w zakresie 
układu napędowego – na przykład w postaci oszczędnych, 
mocnych, 4 i 6cylindrowych silników rzędowych, automatycz
nego systemu przełączania biegów Mercedes PowerShift 3,  
a także dostępnego na życzenie mechanizmu manualnego. 

Reszty dopełnia szeroki wybór kombinacji skrzyń biegów i osi. 
Warto też wspomnieć o stabilnych właściwościach jezd
nych, dzięki którym pewnie poprowadzą Państwo pojazd także 
w trudnych sytuacjach na drodze i podczas manewrowania. 

Natomiast ponieważ wymogi w pracy z pojazdem w trans
porcie dystrybucyjnym są bardzo zróżnicowane, Atego  
charakteryzuje się również najwyższą przyjaznością w zabu
dowie. Od początku sprzyja mu koncepcja instalacji elek
trycznej i elektronicznej, a fabryczne rozwiązania w zakresie 
przygotowania do montażu najróżniejszych elementów  
wcale nie są ostatnim słowem.

Podsumowując: dzięki wszechstronności Atego będą Państwo 
doskonale przygotowani do codziennych zadań w lekkim 
transporcie dystrybucyjnym. Dzisiaj i w przyszłości.

1) Dostępność w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i silnika. Nisko położone wejście. Wysoki poziom optymalizacji eksploatacyjnej Atego 
rozpoczyna się już od niskiego wejścia do kabiny: jeden lub dwa stopnie1), szeroko 
otwierane drzwi oraz uchwyty wejściowe po obu stronach znacząco ułatwiają 
wsiadanie do kabiny, czyniąc tę czynność bezpieczną i komfortową.
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Jeśli niczego nie pozostawiasz przypadkowi, to również 
Twój pojazd nie powinien tego robić. Kabiny kierowcy Atego.
Zarówno na pierwszy rzut oka, jak i po dokładnej analizie ‒ cztery kabiny kierowcy Atego pokazują, od czego zależy sukces 
w lekkim transporcie dystrybucyjnym: oferują trzy warianty kokpitu, dopracowaną ergonomiczność, wysoki komfort jazdy  
i pracy oraz wiele praktycznych rozwiązań szczegółowych.

Kabina kierowcy typu L ClassicSpace. Dzięki swej prze
stronności i wyposażeniu w komfortową leżankę ta dostępna 
opcjonalnie kabina kierowcy (z tunelem silnika 320 mm)  
nadaje się także do zadań, których realizacja trwa dłużej niż 
jeden dzień, zapewniając wysoki komfort i swobodę ruchów. 
Przestronność ułatwia pracę, a w połączeniu z dolnym łóżkiem 
komfortowym zapewnia przyjemny wypoczynek podczas 
przerw. Liczne półki i schowki ułatwiają utrzymanie porządku. 

Kabina kierowcy typu S ClassicSpace, wydłużona. Ta kabina 
(z tunelem silnika 320 mm) oferuje wygodne miejsce pracy  
o dobrej widoczności i odznacza się kompakto wymi wymiarami 
zewnętrznymi. Dodatkowe miejsce zapewnia ściana tylna 
przesunięta o 180 mm do tyłu.

Kabina typu S ClassicSpace. Dzięki swym wymiarom,  
kabina typu S ClassicSpace (z tunelem silnika 320 mm) łączy 
takie zalety, jak wygodne miejsce pracy, dobra widoczność 
oraz maksymalna długość zabudowy.

Kabina kierowcy typu L BigSpace. Dzięki wysokości wnętrza1) 1910 mm ta oferowana opcjonalnie kabina (z tunelem silnika 320 mm) nadaje się także do zadań,  
których realizacja trwa dłużej niż jeden dzień, zapewniając wysoki komfort i swobodę ruchów.
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Classic Cockpit. Ten wariant kokpitu z wieloma schowkami jest doskonale dostosowany do eksploatacji w transporcie dystrybucyjnym. Wszystkie elementy  
są rozmieszczone ergonomicznie, w zasięgu ręki kierowcy. Miękkie powierzchnie zapewniają szlachetną atmosferę.

Warianty kokpitu. Wysoki poziom optymalizacji eksploata
cyjnej w Atego gwarantują także zróżnicowane warianty 
kokpitu. Wszystkie trzy odznaczają się ergonomicznym roz
mieszczeniem wszystkich elementów obsługowych oraz 
praktycznymi półkami i schowkami.

Standard-Cockpit. Od uchwytu na kubki w zasięgu ręki  
kierowcy po gniazdko: w kokpicie standardowym2) wszystkie 
elementy mają uprzyjemniać i ułatwiać pracę kierowcy  
w transporcie dystrybucyjnym. 

Comfort Cockpit. W tym przestronnym kokpicie, dostęp
nym na życzenie, wysunięta półka pod deską rozdzielczą  
zapewnia dodatkową przestrzeń schowkową. Dzięki temu 
także na dłuższych trasach wszystko znajdzie swoje miejsce.

Komfort w szczegółach. Atego oferuje Państwu wiele prak
tycznych i zwiększających komfort funkcji. Należy do nich  
na przykład komfortowa funkcja impulsowego włączania kierun
kowskazów, sygnał ostrzegawczy dla hamulca postojowego  
i świateł, obsługa tempomatu za pomocą przycisków na kierow
nicy wielofunkcyjnej czy też oświetlenie FollowmeHome. 
Podsumowując: wprowadzono wiele rozwiązań zwiększających 
przyjazność pojazdu w codziennej pracy.

1) Wysokość wnętrza przed fotelami.
2) Wyposażenie standardowe w połączeniu z siedzeniem środkowym. 
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Atego jako miejsce pracy. Spokojna praca i pełna kon
centracja – miejsce pracy w Atego zachwyca od samego  
początku. Od wygodnych foteli, poprzez kierownicę wie
lofunkcyjną i komputer pokładowy z wbudowaną funkcją 
kontroli przedwyjazdowej, po ergonomiczne rozmiesz
czenie wszystkich półek i schowków oraz elementów  
obsługowych.

Zintegrowana tablica wskaźników, 10,4 cm. Komputer 
pokładowy, wyposażony w wiele funkcji i wskaźników,  
zapewnia szybką, kompleksową i jednocześnie czytelną  
prezentację wszystkich ważnych informacji.

Radia. Z myślą o dobrej rozrywce Atego może być na życzenie wyposażony  
w radio CD3), radio CD z interfejsem Bluetooth® lub też radio CD Bluetooth® 
Komfort. Wszystkie są wyposażone w złącza USB i AuxIn.

Zintegrowana tablica wskaźników, 12,7 cm, z funkcją wideo1). Tę zintegro
waną tablicę wskaźników przystosowano do współpracy z kamerą cofania2),  
co umożliwia uzyskanie doskonałego komfortu i jeszcze wyższego bezpieczeństwa. 
Dzięki niej kierowca widzi obszar za pojazdem.

Mercedes PowerShift 3. Odczuwalna dynamika, łatwe  
prowadzenie i niskie zużycie paliwa: automatyczny system 
przełączania biegów zapewnia precyzyjny wybór biegu,  
krótkie czasy przełączania, wysoki komfort jazdy oraz nad
zwyczajną ekonomiczność.

Manualny system przełączania biegów. Oprócz automa
tycznego systemu przełączania biegów dostępny na życzenie 
jest również mechanizm manualny z pneumatycznym wspo
maganiem zmiany biegów. Odznacza się on między innymi 
doskonałą ergonomią oraz wysoką precyzją przełączania 
przy użyciu niewielkiej siły.

Kierownica wielofunkcyjna. Osiem przycisków po każdej stronie umożliwia  
obsługę wielu funkcji. Można przykładowo odbierać połączenia telefoniczne  
i zmieniać ustawienia radia.

Przygotowanie do montażu urządzeń multimedialnych.  
To uniwersalne przygotowanie do montażu umożliwia łatwą 
integrację telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 czy 
standardowych systemów nawigacyjnych z pojazdem. Komu
nikaty głosowe są słyszalne przez głośniki w pojeździe.
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Komfortowy fotel amortyzowany. Fotel amortyzowany pneumatycznie, dostępny jako wyposażenie dodatkowe, oferuje możliwość indywidualnej regulacji bardzo  
dobrą ergonomiczność i wysoki komfort. To również zasługa zintegrowanego ogrzewania fotela.

1) Wyposażenie dodatkowe.
2) Kamera cofania jest dostępna w ramach Akcesoriów MercedesBenz. 
3) Standard dla kabiny kierowcy typu L.

Fotele. Wszystkie fotele wyróżniają się wysokim komfortem 
siedzenia. Elementy obsługowe rozmieszczono intuicyjnie, 
siedziska są szczególnie szerokie, a zakres regulacji bardzo 
duży – w kierunku wzdłużnym wynosi on aż 200 mm,  
a w pionie 100 mm. 

Fotel kierowcy amortyzowany, standardowy. Amortyzo
wany pneumatycznie fotel wyróżnia się wysokim komfortem, 
wieloma możliwościami regulacji i obiciem wykonanym  
z tkaniny płaskiej.

Klimatyzowany fotel amortyzowany. Amortyzowany pneuma
tycznie, klimatyzowany fotel kierowcy, dostępny w ramach 
opcji, zapewnia przyjemny klimat siedzenia i wysoki komfort. 
Przyczyniają się do tego również zintegrowane podłokietniki  
i ogrzewanie fotela.

System ogrzewania i wentylacji. Atego jest wyposażony  
w wydajny układ ogrzewania i wentylacji z regulacją powietrz
ną, charakteryzujący się między innymi krótkim czasem  
reakcji. Opcjonalnie dostępne jest dodatkowe ogrzewanie 
powietrzne.
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Półki i schowki. System półek i schowków spełnia najróżniej
sze wymagania, ułatwia utrzymanie porządku oraz gwaran
tuje lepszą przejrzystość i wydajność pracy w kabinie kierowcy. 
Począwszy od dużej półki na desce rozdzielczej, poprzez 
półki w obrębie kokpitu i tunelu silnika, a skończywszy na kie
szeniach w drzwiach – wszystkie są optymalnie przystoso
wane do przechowywania rozmaitych rzeczy. Na tunel silnika 
opcjonalnie oferowany jest schowek niski z dwoma uchwy
tami na kubki i miejscem na popielniczkę, schowek wysoki  
z miejscem na rzeczy codziennego użytku, a także lodówka,  
w której można oddzielnie przechowywać butelki z napojami 
oraz żywność. Dostępna na życzenie do kabin kierowcy  
typu S i M siatka bagażowa na tylnej ścianie dodatkowo zwięk
sza możliwości przechowywania różnych rzeczy.

Schowki w kabinie typu L ClassicSpace. Oprócz półek  
i schowków w kokpicie, w drzwiach i na tunelu silnika,  
dodatkową przestrzeń schowkową w kabinie kierowcy 
typu L ClassicSpace stanowią na przykład schowki nad  
szybą przednią i pod leżanką. 

Schowek nad szybą przednią, 2 przegródki. Oba schowki 
umieszczono nad szybą przednią i można do nich wygodnie 
sięgać z foteli kierowcy i pasażera. W połączeniu z dostępnym 
opcjonalnie systemem Fleetboard przegródka bliższa kie
rowcy jest zajęta.

Schowki BigSpace. W kabinie kierowcy typu L BigSpace pojemną przestrzeń na przewożone przedmioty stanowią trzy duże schowki nad szybą przednią, w tym jeden 
z uchylną pokrywą. Mniejsza, otwarta półka poniżej zwiększa przestrzeń schowkową i jest kolejnym elementem umożliwiającym utrzymanie porządku.

Wszechstronność | Kabina kierowcy, elementy wyposażenia 10



Łóżko dolne, kabina kierowcy typu L. Maksymalny komfort odpoczynku i snu we wszystkich kabinach kierowcy typu L zapewnia łóżko dolne o szerokości 680 mm  
i długości 2095 mm.

Komfort odpoczynku i snu. Atego jest dostępny z róż
nymi komfortowymi łóżkami w zależności od kabiny kierowcy. 
Oprócz standardowego dla wszystkich kabin kierowcy  
typu L łóżka dolnego, w kabinach kierowcy typu L BigSpace 
na życzenie montowane jest również komfortowe łóżko  
górne o szerokości 685 mm, długości 1865 mm i z wysokiej 
klasy 7strefowym materacem z zimnej pianki. W pojaz
dach z wydłużoną kabiną kierowcy typu S wysoki komfort 
odpoczynku i snu zapewnia dostępne na życzenie łóżko  
dolne o szerokości 610 mm. Oferowana opcjonalnie, uniwer
salna kombinacja leżankoławeczki oferuje jedno miejsce  
sypialne lub miejsca siedzące dla maksymalnie czterech osób. 

Materace. Wysokiej jakości 7strefowy komfortowy materac  
z zimnej pianki umożliwia relaksujący sen. Ten jednoczęściowy, 
7strefowy materac z wypełnieniem z zimnej pianki i pod
kładem amortyzującym podpiera poszczególne partie ciała  
i jednocześnie zapewnia efektywną wentylację.

Zestawienie korzyści.
•  Cztery kabiny kierowcy i trzy warianty kokpitu w celu 

zapewnienia doskonałej optymalizacji eksploatacyjnej

•  Ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy  
z czytelną zintegrowaną tablicą wskaźników i kierow-
nicą wielofunkcyjną

•  Automatyczny system przełączania biegów Mercedes 
PowerShift 3 lub manualny mechanizm zmiany biegów 

•  Bogata oferta szerokich, wygodnych foteli o szerokim 
zakresie regulacji ustawień

•  Układ ogrzewania i wentylacji z regulacją powietrzną, 
na życzenie klimatyzacja i dodatkowe ogrzewanie  
powietrzne

•  Rozbudowany system półek i schowków

•  Dostępne na życzenie różne typy radia oraz interfejs 
multimedialny

•  Komfortowe łóżka w kabinie typu L ClassicSpace  
i BigSpace
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Technologia silników i układu oczyszczania spalin. Mocne, 
niezawodne, ekonomiczne – silniki Euro VI w pojazdach Atego 
odznaczają się niskim zużyciem paliwa, krótkim czasem re
akcji, dynamiką oraz wysoką stabilnością pracy. 4cylindrowe 
silniki rzędowe oferują przy tym moc do 170 kW (231 KM) 
oraz maksymalny moment obrotowy sięgający 900 Nm. Nato
miast 6cylindrowe jednostki rzędowe do 220 kW (299 KM) 
mocy i do 1200 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Hamulec silnikowy. Ten montowany standardowo w pojaz
dach o dopuszczalnej masie całkowitej od 9,5 t, urucha
miany trzystopniowo system hamowania o mocy hamowania 
do 235 kW zmniejsza zużycie hamulca podstawowego, 
zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo i kontrolę nad 
pojazdem.

Program jazdy power. Ten program jazdy wspomaga dyna
miczną jazdę w trudnych warunkach topograficznych. Czy 
będzie to transport ciężki czy ciężki transport dystrybucyjny: 
w kwestii ruszania, dynamiki ruszania z ciężkim ładunkiem, 
wyboru punktów przełączania biegów czy dynamiki przełącza
nia biegów, poszczególne tryby jazdy dają doskonałe wyniki  
w każdej sytuacji.

Funkcje dodatkowe. Funkcje dodatkowe Mercedes  
PowerShift 3, takie jak bezpośrednie przełączanie z biegu 
pierwszego na wsteczny oraz szybkie przełożenie biegu 
wstecznego1), ułatwiają manewrowanie. Dzięki funkcji pełza
nia, również ruszanie jest nadzwyczaj komfortowe.

High Performance Engine Brake. Trzystopniowy, niezużywają
cy się zwalniacz, zapewniający w zależności od wersji silni
kowej moc hamowania do 300 kW jest dostępny na życzenie, 
aby jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa.

Warianty skrzyni biegów. W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu optymalizacji eksploatacyjnej, dostępny jest Atego 
z 6, 8 lub 9stopniową skrzynią biegów. Połączenie z dosko
nale do nich dostosowanymi przełożeniami tylnej osi zapewnia 
mu ekonomiczny napęd.

Mercedes PowerShift 3. Odczuwalna dynamika, łatwe  
prowadzenie i niskie zużycie paliwa: automatyczny system 
przełączania biegów zapewnia precyzyjny wybór biegu,  
krótkie czasy przełączania, wysoki komfort jazdy oraz nad
zwyczajną ekonomiczność.

Program jazdy economy. Ten załączany precyzyjnie pro
gram jazdy umożliwia jazdę szczególnie ekonomiczną.  
Stanowi on funkcjonalne uzupełnienie trybu jazdy „standard”.

Doskonała kombinacja mocy i wydajności. 
Ekonomiczne 4 i 6cylindrowe silniki o dużej mocy i niskim zużyciu paliwa. Automatyczny system przełączania biegów  
Mercedes PowerShift 3, ułatwiający jazdę także w trudnych warunkach.
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Programy jazdy w Atego. Atego jest dostępny z dwoma programami jazdy ‒ economy lub power ‒ z których klient wybiera jeden podczas zakupu pojazdu.  
Różne tryby jazdy zwiększają komfort jazdy i ekonomiczność.

1) Dwa biegi wsteczne w 8stopniowej skrzyni biegów.
2) Prędkość maksymalna 89,8 km/h osiągana pedałem gazu.

Zestawienie korzyści.
•  Paliwooszczędne i niezawodne 4- i 6-cylindrowe silniki 

rzędowe osiągające wysoki moment obrotowy przy  
niskich obrotach silnika

•  Dwie klasy pojemności skokowej, siedem klas mocy, 
od 115 kW (156 KM) do 220 kW (299 KM)

•  Hamulec silnikowy o dużej mocy, na życzenie  
High Performance Engine Brake

•  Różne 6-, 8- i 9-stopniowe skrzynie biegów do zopty-
malizowanych eksploatacyjnie konfiguracji układu  
napędowego

•  Automatyczny system przełączania biegów Mercedes 
PowerShift 3 z programami jazdy „economy” lub  
„power” oraz precyzyjnie załączanymi trybami jazdy  
i funkcjami dodatkowymi
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Wnosi na drogę to, co naprawdę ważne: wszystko.
Wobec Atego można mieć określone oczekiwania: można na przykład oczekiwać efektywnej pracy z pojazdem, bardzo  
dobrych właściwości jezdnych oraz wysokiej przyjazności w zabudowie. A więc praktycznie wszystkiego, czego Państwo  
potrzebują. I z czego nie będą Państwo chcieli rezygnować już po pierwszej jeździe.

Precyzyjne kierowanie pojazdem. Precyzyjny układ kierowniczy Atego umożliwia łatwe i dokładne prowadzenie pojazdu podczas manewrowania, natomiast przy 
większych prędkościach zapewnia dużą stateczność kierunkową i stabilność toru jazdy, a tym samym zmniejsza konieczność korekt kierownicą.

Komfort jazdy. Atego daje poczucie pewności i komfortu 
podczas jazdy. To zasługa systemu stabilizującego jazdę,  
zastosowanego zawieszenia kabiny kierowcy, układu kierow
niczego, prowadzenia tylnej osi i zawieszenia ‒ wzorowo  
ze sobą współpracujących.

Warianty zawieszenia. Atego jest standardowo wyposażony 
w zoptymalizowane pod względem masy, jedno lub wielo
piórowe resory paraboliczne. Dla zapewnienia większego 
komfortu jazdy jest on również dostępny z zawieszeniem 
stalowopneumatycznym. Atego o masie całkowitej od 12 t 
może też być na życzenie wyposażony w pełne zawieszenie 
pneumatyczne.

Zawieszenie kabiny kierowcy, wzmocnione z tyłu. Dostęp ne 
opcjonalnie zawieszenie kabiny kierowcy ze wzmocnionymi 
tylnymi sprężynami śrubowymi sprzyja komfortowi resoro
wania w kabinach z zawieszeniem stalowym, na przykład 
gdy kabina kierowcy jest wyposażona w kombinację leżanko 
ławeczki.
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Prowadzenie tylnej osi. W celu zapewnienia doskonałych 
właściwości jezdnych, Atego z zawieszeniem pneuma
tycznym do 10,5 t i 12 t z niską ramą oraz wszystkie Atego  
z zawieszeniem stalowym są wyposażane w prowadzenie  
tylnej osi1), które redukuje efekt podsterowności podczas  
toczenia.

Stabilizator na osi tylnej. Solidnie wykonany stabilizator  
redukuje przechyły boczne pojazdu, zwiększając w ten  
sposób komfort i bezpieczeństwo. Umieszczony na osi  
tylnej, pod ramą.

Parametryczny moduł specjalny. Dostępny na życzenie parametryczny moduł 
specjalny (PSM) zapewnia niezwykle sprawne przetwarzanie informacji i ich  
bezproblemową wymianę między urządzeniami w pojeździe i w zabudowie.

1) Dla Atego z zawieszeniem pneumatycznym do 10,5 t i 12 t z niską ramą oraz 
wszystkich Atego z zawieszeniem stalowym. 

Oś przednia z zawieszeniem pneumatycznym. Oś 
przednia z zawieszeniem pneumatycznym, dostępna  
na ży czenie w pojazdach Atego o masie całkowitej  
od 12 t, zwiększa komfort jazdy, ponieważ przy nierów
nomiernym załadunku poziom nadwozia jest automa
tycznie wyrównywany. Także podczas załadunku poziom 
pojazdu dostosowuje się do wysokości rampy.

Przyjazny montaż zabudów. Wysoka przyjazność w zabu
dowie jest między innymi zasługą parametrycznego modułu 
specjalnego PSM, który znacznie ułatwia podłączanie 
urządzeń oraz integrację i obsługę zabudowy. Ponadto 
dzięki wielu rozwiązaniom – od udoskonalonego roz
mieszczenia wszystkich komponentów na ramie po wiele 
fabrycznych przygotowań do montażu – Atego bę dzie 
wcześniej u Państwa i szybciej rozpocznie pracę.

Zestawienie korzyści.
•  Doskonały komfort jazdy, ogromna przyjazność  

w zabudowie

•  System stabilizujący jazdę

•  4-punktowe zawieszenie kabiny kierowcy

•  Niewielki efekt podsterowności toczenia dzięki  
zoptymalizowaniu prowadzenia tylnej osi1)

•  Bezpośredni, precyzyjny układ kierowniczy charaktery-
zujący się stabilnością toru jazdy oraz zmniejszeniem 
zakresu koniecznych korekt kierownicą

•  Dostosowane do zastosowań pojazdu warianty  
zawieszenia, zapewniające wysoki komfort jazdy  
i ochronę ładunku podczas transportu

•  Bardzo dobre możliwości podłączania zabudów  
i integracji zabudowy z pojazdem

•  Fabryczne przygotowania do montażu zmniejszające 
koszty
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 Najniższe koszty całkowite
+ Najwyższe bezpieczeństwo
+ Maksymalne wykorzystanie pojazdu

 RoadEfficiency jest sumą  
wielu elementów.

RoadEfficiency. Już kiedyś obiecaliśmy Państwu, że całko
wite koszty pojazdu będą niskie – i dotrzymaliśmy tej obiet
nicy: Inwestycja w pojazd ciężarowy MercedesBenz opłaca 
się, na przykład dzięki niskim kosztom paliwa, napraw i prze
glądów, a także za sprawą wysokiej wartości końcowej  
pojazdu. Teraz obiecujemy Państwu jeszcze bardziej komplek 
sową ekonomiczność. Obok szczególnie niskich kosztów  
całkowitych i wysokiej niezawodności również podwyższony 
poziom bezpieczeństwa oraz lepsze wykorzystanie pojazdu 
sprzyjają zwiększeniu wydajności.

Najniższe koszty całkowite. To pierwszy filar RoadEfficiency 
i jednocześnie obietnica oszczędności każdego dnia dzięki 
wysokiej efektywności paliwowej pojazdów Atego. Na każdej 
trasie w transporcie dystrybucyjnym jest ona podparta moc
nymi argumentami, takimi jak wszechstronność, niskie koszty 
napraw i serwisowania oraz długie okresy międzyprzeglądowe.

Najwyższe bezpieczeństwo. To drugi filar RoadEfficiency 
oraz stała cecha naszych pojazdów, dzięki której kierowca 
Atego podczas każdej jazdy może cieszyć się bezpieczeń
stwem na wysokim poziomie. Bierze ono swój początek już 

przy projektowaniu kabin kierowcy, a kończy znacznie dalej niż 
na montowanym standardowo elektronicznym układzie hamul
cowym. Nie zapominajmy również o elementach wyposażenia  
i systemach wspomagających kierowcę, które odczuwalnie 
go odciążają i podnoszą poziom bezpieczeństwa. 

Maksymalne wykorzystanie pojazdu. Trzeci filar  
RoadEfficiency składa się z innowacji serwisowej w postaci 
MercedesBenz Uptime oraz innych wytyczających kieru
nek zalet. Są wśród nich łatwiejsza obsługa i łatwiejszy przebieg 
pracy, a także inteligentna komunikacja sieciowa pomiędzy 
kierowcą, pojazdem i procesami logistycznymi, co pozwala 
odczuwalnie zwiększyć wykorzystanie i obłożenie pojazdu. 

Niezawodność. Atego to ciężarówka do transportu dystry
bucyjnego, która każdego dnia ilustruje nasze hasło „Trucks 
you can trust”. Czyni to na przykład dzięki dostosowanej  
do typu eksploatacji i trwałej technologii, jak również dzięki 
wszelkim doświadczeniom zebranym przez ponad 110 lat 
budowy pojazdów.

Na wszystkich płaszczyznach nastawiony  
na ekonomiczność.
Łączymy to, co powinno iść ze sobą w parze: RoadEfficiency to połączenie najniższych kosztów całkowitych z najwyższym 
bezpieczeństwem i maksymalnym wykorzystaniem pojazdu. Dla jeszcze większej ekonomiczności transportu.
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Niech mniej Cię nigdy nie zadowala.  
Chyba, że chodzi o zużycie paliwa.
W postaci Atego dysponują Państwo pojazdem o najwyższej wydajności gospodarowania paliwem. Im bowiem mniejsze  
zużycie paliwa, tym niższe koszty całkowite.

Paliwooszczędna technika. Wszystkie silniki Euro VI wyróż
niają się niskim zużyciem paliwa. W 4 i 6cylindrowych  
silnikach rzędowych Atego zastosowano przykładowo wyso
kociśnieniowy wtrysk paliwa (do 2400 bar) oraz chłodzony 
układ recyrkulacji spalin, które przyczyniają się do niskiego 
zużycia paliwa i jednocześnie umożliwiają jego spalanie przy 
niskiej emisji cząstek sadzy. Konfiguracje układu napędowego 

dopasowane do typu eksploatacji, automatyczny system 
przełączania biegów Mercedes PowerShift 3, a także dopraco
wana aerodynamika i na przykład montowany standardowo 
system EcoSupport również przyczyniają się do zmniejszenia 
zużycia paliwa. 

Spektrum mocy silników. Oszczędne silniki Euro VI Atego 
są dostępne w dwóch klasach pojemności skokowej i siedmiu 
klasach mocy – od 115 kW (156 KM) do 220 kW (299 KM).

Wydajne przenoszenie napędu. Za efektywne przenoszenie 
mocy silnika Atego na koła odpowiadają rozmaite 6, 8  
i 9stopniowe skrzynie biegów, a także paliwooszczędne osie 
hipoidalne o różnych przełożeniach. Wysoką wydajność  
oferuje także oferowany standardowo automatyczny system 
przełączania biegów Mercedes PowerShift 3. Zoptymalizo
wana strategia przełączania biegów oraz pro gramy jazdy dosto
sowane do eksploatacji umożliwiają pewne i przezorne  
poruszanie się praktycznie w każdej sytuacji.

Programy jazdy dostosowane do eksploatacji. Atego jest 
standardowo wyposażony w program jazdy economy. Obej
muje on różne tryby jazdy, które praktycznie w każdej sytuacji 
umożliwiają łatwe i precyzyjne prowadzenie pojazdu oraz 
oszczędzanie paliwa. Opcjonalnie dostępny jest również pro
gram jazdy power.

Niski opór aerodynamiczny i opór toczenia. W celu zmniej
szenia oporu aerodynamicznego design Atego udoskona
lono w najdrobniejszych szczegółach. Począwszy od zderzaka, 
po przez poszycie narożne, a skończywszy na dachu – wszyst
kie elementy przyczyniają się do obniżenia oporu powietrza, 
a tym samym do zmniejszenia zużycia paliwa. Dostępne  
na życzenie domontowywane elementy aerodynamiczne dodat
kowo zmniejszają zużycie paliwa.
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Zestawienie korzyści.
•  Oszczędne, niezawodne silniki Euro VI w dwóch  

klasach pojemności skokowej i siedmiu klasach mocy – 
od 115 kW (156 KM) do 220 kW (299 KM) 

•  Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa – ciśnienie wtrysku 
do 2400 bar

•  Odbiorniki dodatkowe zoptymalizowane pod kątem  
niskiego zużycia paliwa.

•  Montowany standardowo automatyczny system prze-
łączania biegów Mercedes PowerShift 3 z programami 
jazdy dostosowanymi do typów eksploatacji pojazdu, 
dowolnie wybieranymi trybami jazdy i dodatkowymi 
funkcjami

•  Konfiguracje układu napędowego zoptymalizowane 
pod kątem zużycia paliwa zapewniają efektywne  
przenoszenie napędu

•  Udoskonalona aerodynamika
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Technologia oczyszczania 
spalin Euro VI.

Chłodzony układ recyrkulacji spalin zmniejsza ilość tlenków azotu i cząstek stałych  
już podczas spalania paliwa. 

Zamknięty filtr cząstek stałych niemal całkowicie uniemożliwia emisję cząstek. Płyn  
AdBlue® jest wtryskiwany w strumień spalin przez udoskonaloną jednostkę dozującą, 
bez użycia sprężonego powietrza.



Fleetboard. Fleetboard oferuje indywidualne rozwiązania  
telematyczne, mające na celu maksymalne zwiększenie wyko
rzystania i obłożenia pojazdu oraz wydajności Państwa floty. 
W ten sposób wszystko jest zawsze i wszędzie pod kontrolą. 
Podstawę stanowi tu komputer pokładowy Truck Data  
Center1), na życzenie montowany fabrycznie.

Analiza użytkowania pojazdu Fleetboard. Analiza użytko
wania pojazdu Fleetboard sprzyja stylowi jazdy oszczęd nemu 
pod względem zużycia paliwa i zużycia pojazdu. W jej ramach 
system telematyczny monitoruje i analizuje dane techniczne 
z samochodu ciężarowego. Na bazie tych danych system 
wylicza ocenę stylu jazdy kierowcy. Umożliwia to obiektywną 
ocenę sposobu kierowania samochodem oraz dostosowanie 
szkolenia do danego kierowcy. To wszystko pozwala na zmniej
szenie zużycia paliwa nawet o 15%.

Portal Fleetboard. Dysponowanie łatwe jak nigdy. Intuicyjny w obsłudze i bazujący na przeglądarce internetowej interfejs użytkownika przejrzyście łączy wszystkie 
dane w ramach zamówionych usług Fleetboard. Ponadto otrzymają Państwo zalecenia konkretnych działań, pozwalające optymalnie i bardziej wydajnie realizować  
codzienne zadania.

Wydajność to dla nas nie tylko cel. Także droga.
Zwiększenie wydajności jest możliwe dzięki inteligentnej komunikacji sieciowej pomiędzy kierowcą, flotą i zleceniem.  
Analiza użytkowania pojazdu Fleetboard oraz nasze szkolenia dla kierowców pozwalają jeszcze bardziej na stałe obniżyć  
zużycie paliwa.
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1) Wyposażenie dodatkowe.
2) Niezależny od systemu telematycznego Fleetboard.

Eco-Support2). System wspomaga wydajny, paliwo oszczędny 
styl jazdy kierowcy. W tym celu wykorzystuje wyniki pozyskane 
z Truck Data Center1) i przetwarza je na wskazówki, które 
jeszcze bardziej optymalizują własny styl jazdy kierowcy i w ten 
sposób trwale obniżają zuży cie paliwa oraz zużycie eksplo
atacyjne pojazdu.

Fleetboard Driver. Ta bezpłatna aplikacja przeznaczona dla kierowców daje im bezpośredni dostęp do własnych danych w ramach usług analizy użytkowania pojazdu  
i gospodarki czasem Fleetboard. Dzięki niej kierowca ma orientację co do własnego sposobu jazdy oraz aktualnych czasów kierowania pojazdem i odpoczynku. 

Eco Training. W ramach dostępnego na życzenie szkolenia 
MercedesBenz Eco Training prezentujemy taki sposób jazdy, 
który umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału 
technicznego pojazdu. I osiągnięcie w ten sposób oszczęd
ności paliwa na poziomie nawet 10%.

Zestawienie korzyści.
•  Portal Fleetboard gromadzi wszystkie dane w jednym 

interfejsie użytkownika

•  Dodatkowo: Oszczędności paliwa dzięki analizie  
użytkowania pojazdu Fleetboard, Eco-Support2)  
i szkoleniu Mercedes-Benz Eco Training

•  Fleetboard Driver dla kierowców z bezpośrednim  
dostępem do danych w ramach usług analizy użyt-
kowania pojazdu i gospodarki czasem Fleetboard

Wydajność | Niskie zużycie paliwa 21



Mercedes zawsze się opłaca.  
Nawet wtedy, gdy trzeba go sprzedać.
Nasze samochody ciężarowe to szczególnie ekonomiczne pojazdy. Niskie koszty są również zasługą atrakcyjnych  
ofert serwisowych MercedesBenz oraz przewidywanej wysokiej wartości pojazdu na końcu okresu użytkowania.
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Mercedes-Benz ServiceContracts. Od przedłużenia gwa
rancji przez pakiety serwisowe po pełną umowę serwisową 
obejmującą zużycie części – aby umożliwić niskie koszty  
i ich miesięczne planowanie, MercedesBenz oferuje na życze
nie rozmaite umowy serwisowe, umożliwiające naprawianie  
i serwisowanie pojazdów na terenie całej Europy na szcze
gólnie atrakcyjnych warunkach. Poszczególne umowy ser
wisowe są tak dobrane, aby doskonale spełniać potrzeby 
każdej floty. Wszystkie umowy serwisowe mogą być łą
czone z dostępnym na życzenie, innowacyjnym produktem 
serwisowym MercedesBenz Uptime1) 2), który przyczynia  
się do dalszego zwiększenia gotowości technicznej pojazdów 
i optymalnego planowania wizyt w warsztacie.



TruckStore. Partner MercedesBenz w zakresie samochodów używanych przyjmie 
w rozliczenie albo odkupi Państwa ciężarówkę niezależnie od marki. Nasze 
sklepy TruckStore dysponują wyjątkową ofertą sprawdzonych pojazdów używanych 
wszystkich marek, klas wiekowych i wersji wykonania.
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1) Możliwość łączenia ze wszystkimi usługami Fleetboard.
2) Tylko w połączeniu z Truck Data Center.

Mercedes-Benz Complete. Oferowana opcjonalnie komplek
sowa umowa MercedesBenz Full Service Complete przyniesie 
Państwu wyłącznie korzyści. Obejmuje ona zabezpieczenie 
wszystkich elementów konstrukcyjnych i podzespołów pojazdu 
oraz wymianę, naprawę i przeglądy techniczne wszystkich 
części podlegających zużyciu. Korzystają Państwo ponadto 
ze wszystkich zalet w pełni automatycznej Telediagnozy  
w czasie rzeczywistym w ramach MercedesBenz Uptime1) 2). 
A wszystko to w niezwykle atrakcyjnych ratach miesięcznych. 

Karta Mercedes ServiceCard. Dostępna na życzenie karta 
Mercedes ServiceCard umożliwia bezgotówkowe tankowanie 
paliwa na ponad 44 000 stacji paliw sieci UTA w całej Europie 
na atrakcyjnych warunkach. Użytkownicy Mercedes  

ServiceCard korzystają również ze zindywidualizowanego  
doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów paliwa.  
W przypadku awarii karta Mercedes ServiceCard umożliwia 
jeszcze szybszą obsługę administracyjną Service24h.  
Oczywiście mają Państwo także możliwość regulowania 
kartą Mercedes ServiceCard rachunków za naprawy,  
części i obsługę serwisową w warsztatach MercedesBenz – 
wygodnie, bezpiecznie, bezgotówkowo i w całej Europie.

Wartość końcowa. Oferujemy Państwu samochody ciężarowe, 
w przypadku których można oczekiwać nadzwyczaj wyso
kiej wartości końcowej ‒ dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
technicznym i zoptymalizowanym eksploatacyjnie konfigura
cjom. To ważne dla każdego przedsiębiorcy – również w odnie
sieniu do inwestycji w następny samochód ciężarowy. Zestawienie korzyści.

•  Dostępne na życzenie umowy serwisowe Mercedes-Benz 
ServiceContracts w trosce o przewidywane raty  
miesięczne i zwiększoną gotowość techniczną pojazdu

•  Opcjonalna karta Mercedes ServiceCard pozwalająca 
na optymalizację kosztów paliwa i szybką obsługę  
administracyjną Service24h

• TruckStore ‒ profesjonalna sieć oferująca odkup i sprze-
daż używanych samochodów ciężarowych wszystkich 
marek, roczników i we wszystkich wersjach

•  Gwarantowana wartość końcowa w ramach opcjo nalnej 
umowy Buy-Back już w momencie nabycia samochodu

•  Brak ryzyka w zakresie wartości odkupu na końcu 
okresu umownego

Umowa Buy-Back. Aby od razu było jasne, na jaką kwotę 
mogą Państwo liczyć przy zwrocie pojazdu, już w momencie 
nabycia ciężarówki oferowana na życzenie umowa BuyBack 
zagwarantuje Państwu jej wartość końcową.



Gdy samochód wyznacza standardy,  
serwis nie może być gorszy.
Kupić? Wyleasingować? A może na początek wynająć? Dostosowane do Państwa firmy produkty leasingowe i kredytowe  
oraz dopasowane do potrzeb rozwiązania całościowe w zakresie nabycia samochodu i zabezpieczenia mobilności zawsze  
zapewnią Państwu przewagę.

Mercedes-Benz ServiceContracts. Aby obniżyć Państwa 
koszty całkowite, MercedesBenz oferuje na życzenie roz
maite umowy serwisowe, umożliwiające naprawianie i serwi
sowanie pojazdów na terenie całej Europy na szczególnie 
atrakcyjnych warunkach. Ponadto do wyboru jest opcjonalna 
oferta CharterWay ServiceLeasing. Łączy ona zalety umów 
MercedesBenz ServiceContracts z leasingiem, tworząc zindy
widualizowane, atrakcyjne rozwiązanie kompleksowe bez  
dodatkowego nakładu inwestycyjnego.
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CharterWay Wynajem. Oferty wynajmu CharterWay  
umożliwiają elastyczne, krótkookresowe zwiększenie możli
wości transportowych – bez wiązania kapitału i bez ryzyka.  
W przypadku wynajmu na okres powyżej jednego dnia do dys
pozycji jest duża pula pojazdów odpowiednich dla danej 
branży. CharterWay Rental łączy elastyczność i niskie nakłady 
administracyjne. A wszystko po uprzednio dokładnie usta
lonych, przewidywalnych kosztach. W przypadku wynajmu 
na dłuższy okres, powyżej 24 miesięcy, istnieje możliwość 
nabycia pojazdu w ramach CharterWay ServiceLeasing lub 
CharterWay Wynajem długoterminowy. Tutaj można skon
figurować wynajmowany samochód według indywidualnych 
potrzeb i preferencji. W standardzie otrzymują Państwo 
uczciwe warunki zwrotu pojazdu po zakończeniu wynajmu. 

Usługi finansowe Mercedes-Benz. MercedesBenz Financial 
Services, jeden z wiodących banków samochodowych,  
to kompetentny i zaangażowany partner, oferujący atrakcyjne 
produkty leasingowe, kredytowe i ubezpieczeniowe.
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Zestawienie korzyści.
• Wszystkie umowy serwisowe można łączyć z leasingiem, 

uzyskując zindywidualizowane produkty serwisowo- 
leasingowe

• Produkty CharterWay Rental jako elastyczne rozwią-
zania mobilnościowe niewymagające wiązania kapitału

•   Dokładnie ustalona z góry wysokość rat ułatwiająca 
kontrolę planowania i kosztów

• Dostępne na życzenie umowy serwisowe Mercedes-Benz 
ServiceContracts dla zabezpieczenia mobilności  
i odciążenia od czynności administracyjnych

•  Mercedes-Benz Bank: zindywidualizowane produkty  
leasingowe, kredytowe i ubezpieczeniowe

•  Atrakcyjne rabaty na ubezpieczenia pojazdów  
z określonym wyposażeniem bezpieczeństwa

•  Kompleksowa oferta usług finansowych TruckStore

Elastyczne produkty finansowe. MercedesBenz Financial 
Services, na przykład w ramach kredytu Plus3, umożliwi 
Państwu połączenie korzystnych rat miesięcznych kredytu  
z elastycznością charakterystyczną dla leasingu. Natomiast 
wybierając kredyt z ratami sezonowymi można dostosować 
wysokość rat do swoich procesów biznesowych.

Korzyść cenowa. Wyposażając swój samochód ciężarowy  
w określone systemy zwiększające bezpieczeństwo jazdy, 
można liczyć na atrakcyjne korzyści cenowe. Na przykład  
niską cenę pakietową, bardzo interesujące warunki leasingu 
lub kredytu czy też niższą składkę ubezpieczeniową.

Leasing i kredyt TruckStore. Kompleksowa oferta usług finan
sowych TruckStore jeszcze bardziej ułatwia wybór odpo
wiedniego do potrzeb używanego samochodu ciężarowego.



Bezpieczeństwo to podstawa naszego DNA.
Bezpiecznie dotrzeć do celu – przy wsparciu innowacyjnych systemów wspomagania, które zwiększają bezpieczeństwo  
jazdy, aktywnie odciążają kierowcę, chronią pojazd i ładunek, a przez to zwiększają ekonomiczność. Podczas każdej jazdy.

Najwyższe bezpieczeństwo. nadzwyczaj bezpieczne samo
chody ciężarowe są nie tylko dobrą wiadomością dla wszyst
kich uczestników ruchu. Są one także wydajniejsze. Albowiem 
rzadziej ulegają wypadkom oraz wspierają kierowcę i odcią
żają go. Dlatego od ponad 45 lat wkładamy całe swoje doświad
czenie w rozwój innowacyjnych systemów wspomagania. 
Oprócz elektronicznego układu hamulcowego z systemami 
ABS i ASR, asystenta układu hamulcowego i blokady prze
ciwdziałającej staczaniu się pojazdu wysokie bezpieczeństwo 
zapewniają również asystent hamowania awaryjnego Active 
Brake Assist, system stabilizujący jazdę, asystent utrzymania 
pasa ruchu oraz światła do jazdy dziennej. Dodatkowo kie
rowcę wspomagają takie systemy jak dostępny na życzenie 
czujnik deszczu i oświetlenia oraz hamulec silnikowy o mocy 
do 235 kW1). Wszystko to stwarza dobre warunki do bezpiecz
nego i efektywnego wykonywania zadań w transporcie  
dystrybucyjnym. 

High Performance Engine Brake. Trzystopniowy, niezuży
wający się zwalniacz, zapewniający w zależności od wersji  
silnikowej moc hamowania do 300 kW jest dostępny na życze
nie, aby jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa.

Asystent utrzymania pasa ruchu. Asystent utrzymania  
pasa ruchu stale monitoruje boczny odstęp pojazdu  
od oznakowania poziomego jezdni i ostrzega kierowcę  
przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu.
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1) Wyposażenie standardowe od 9,5 t.

Zestawienie korzyści.
•  Elektroniczny układ hamulcowy z systemami ABS  

i ASR, asystentem układu hamulcowego i blokadą 
przeciwdziałającą staczaniu się pojazdu

•  System stabilizujący jazdę, asystent pasa ruchu  
i światła do jazdy dziennej zwiększające bezpieczeństwo

•  Hamulec silnikowy o mocy do 235 kW1), opcjonalnie 
hamulec High Performance Engine Brake 

•  Opcjonalne światła do jazdy dziennej LED oraz światła 
obrysowe LED i światła tylne LED

•  Na życzenie czujnik deszczu i oświetlenia
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System stabilizujący jazdę. System ten wykrywa takie  
sytuacje jak poślizg czy utrata zadanego kierunku jazdy  
i przeciwdziała im w miarę fizycznych możliwości. Pozwala  
to uniknąć niebezpiecznych sytuacji, a tym samym zwięk
szyć bezpieczeństwo jazdy.

Technologia LED. Dostępne na życzenie światła do jazdy 
dziennej LED poprawiają widzialność pojazdu w dzień,  
przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia bezpieczeń
stwa. Opcjonalnie dostępne są również światła obrysowe 
LED oraz lampy tylne LED.
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Mniej stoisz, więcej jeździsz.  
Dzięki optymalnemu wykorzystaniu pojazdu.
Inteligentna komunikacja sieciowa pomiędzy pojazdem, serwisem MercedesBenz i Państwa firmą transportową  
pozwala odczuwalnie zwiększyć wykorzystanie i obłożenie pojazdu oraz wydajność Państwa procesów logistycznych.

Wizja ukryta za Mercedes-Benz Uptime: 100% plano-
wania i maksymalna dyspozycyjność pojazdów. Wraz  
z MercedesBenz Uptime zmierzamy do jasno wyzna
czonego celu, którym jest: sukcesywne minimalizowanie 
niespodzie wanych awarii pojazdów i możliwość plano
wania napraw – a co za tym idzie, stałe zwiększanie dyspo
zycyjności floty.

Mercedes-Benz Uptime w akcji. Innowacja serwisowa  
w postaci MercedesBenz Uptime1) 2) 3) pozwala podróżować 
jeszcze bardziej bezpiecznie i ekonomicznie. Udaje się  
to dzięki wczesnemu rozpoznawaniu konieczności wykonania 
napraw i serwisowań, a tym samym możliwości zaplano
wania tych czynności. Dzięki stałej wzajemnej komunikacji 
wszystkich połączonych w sieć systemów pokładowych  
każdego dnia generowane są gigabajty danych dotyczących 
danego pojazdu, które mogą zostać wykorzystane do prze
prowadzenia różnorodnej diagnostyki. Przy tym już dzisiaj 
większa część wszystkich procesów diagnostycznych  
wy konywana jest w pełni automatycznie i wspomagana zdal
nie przez MercedesBenz Uptime, w efekcie czego, zanim  

pojazd dotrze do warsztatu, jego pracownicy wiedzą już, 
co było przyczyną ewentualnej usterki. MercedesBenz  
Uptime wysyła do warsztatu u dealera informacje o zaleca
nych czynnościach w pełni automatycznie średnio w ciągu 
240 sekund od momentu rejestracji danych pojazdu. Jest 
to możliwe dzięki temu, że dostępna wiedza z zakresu czyn
ności warsztatowych jest w przemyślany sposób zapisana 
na serwerach backendowych MercedesBenz Service.  
Gwarantuje to diagnostykę, zrozumiałe zalecenia dotyczące 
czynności zaradczych oraz identyfikację części na pod
stawie odpowiedniej instrukcji naprawy. Albo inaczej: W ten 
sposób można optymalnie przygotować nieplanowane 
poby ty w warsztacie. W ponad 1500 przedsiębiorstwach 
handlu detalicznego MercedesBenz w Europie posiada
jących certyfikat MercedesBenz Uptime prowadzi to na przy
kład do skrócenia czasu diagnostyki do współczynnika  
3 dla testów wstępnych w warsztacie. Oszczędność czasu  
i pieniędzy. W przypadku większości z wszystkich pojazdów 
wypo sażonych w MercedesBenz Uptime dzięki wczesnemu 
rozpoznaniu usterki można zredukować nieplanowane  
pobyty w warsztacie już o ponad połowę takich przypadków. 

To nie obietnica, to fakt. Dla klientów oznacza to, że: pojazdy  
są szybciej z powrotem na drogach. MercedesBenz Uptime 
zwiększa dyspozycyjność pojazdów, a tym samym umożliwia 
jeszcze efektywniejsze ich wykorzystanie. 

1) Dostępność jako opcja do każdej Umowy Serwisowej MercedesBenz oraz jako 
oddzielny produkt.

2) Możliwość łączenia ze wszystkimi usługami Fleetboard.
3) Tylko w połączeniu z Truck Data Center.



Mercedes-Benz Uptime
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Wsparcie w czasie rzeczywistym dla czynności 
konserwacyjnych podejmowanych przez 
klienta. W wielu przypadkach niewykonanie 

czynności konserwacyjnych w odpowiednim czasie skut
kuje zwiększonym zużyciem pojazdu lub podpiętej przyczepy 
albo prowadzi do awarii lub uszkodzeń. Aby temu zapobiec,  
za pośrednictwem portalu klienta MercedesBenz Uptime 
udostępnia odpowiednio wcześnie konkretne instrukcje  
postępowania, dzięki czemu można uniknąć niepotrzebnych 
pobytów w warsz tacie i kosztów naprawy.

Ekonomiczne zarządzanie naprawami i prze-
glądami. Na podstawie rozpoznanej przez  
MercedesBenz Uptime konieczności serwisowa

nia i naprawy autoryzowany serwis korzystnie zgrupuje  
konieczne prace serwisowe i naprawcze oraz proaktywnie 
skontaktuje się z Państwem, aby uzgodnić termin, który 
optymalnie będzie pasował z jednej strony do Państwa oso
bistego harmonogramu jazd, a z drugiej – do rodzaju  
niezbędnych do wykonania prac.

Zapobieganie awariom, które unieruchamiają 
pojazd w trasie. Gdy pojawi się zapowiedź 
roz poznanej przez system awarii, zostaną Pań

stwo o tym niezwłocznie poinformowani. Jeśli konieczna  
będzie natychmiastowa naprawa, MercedesBenz Customer 
Assistance Center (CAC) wesprze Państwa aktywnie w orga
nizacji i ustaleniu terminu pobytu w warsztacie. W ten sposób 
można uniknąć awarii, szybko naprawić pojazd i zrealizować 
zlecenie transportowe.



Portal dla klientów Mercedes-Benz Uptime. Jeśli  
zdecydują się Państwo na MercedesBenz Uptime,  
uzyskają Państwo dostęp do ekskluzywnego portalu inter
netowego MercedesBenz Uptime. Daje on w czasie  
rzeczywistym pełny wgląd w stan floty pojazdów: Przejrzy
ście wizualizuje wszystkie aktualne komunikaty i zale
cane przez MercedesBenz Uptime czynności. Znajdą 
tu Państwo również informacje o aktualnym stanie  
zużycia części i płynów eksploatacyjnych poszczególnych 
pojazdów. Umoż liwia  to optymalne planowanie ser
wisowań i napraw.

Jeśli dodatkowo oprócz MercedesBenz Uptime korzystają 
Państwo z Fleetboard, informacje te wyświetlają się 
również w kokpicie Fleetboard. Mogą więc Państwo nadal 
pracować w znanym sobie systemie.

Service24h Mercedes-Benz: wsparcie przez całą dobę. 
Service24h MercedesBenz zapewnia bezpośrednią pomoc 
w razie awarii – przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. 
W tym celu klienci mają do dyspozycji bezpłatny1) numer tele
fonu 00 800 5 777 7777. Jeśli kierowca dodatkowo naciśnie 
przycisk „ServiceCallButton”, dane pojazdu oraz współrzęd
ne miejsca awarii przesyłane są do centrali MercedesBenz 
Service24h2). W przypadku awarii swoim mobilnym warszta
tem do akcji wyruszają znakomicie wyposażeni serwisanci, 
aby umożliwić jak najszybsze kontynuowanie realizacji zadań 
przewozowych.

Serwis Mercedes-Benz. Do wszelkich prac warsztatowych 
mają Państwo do dyspozycji około 1700 punktów serwi
sowych MercedesBenz na terenie Europy, w tym niektóre 
otwarte nawet do godziny 22:00. Dzięki naszemu wykwa
lifikowanemu personelowi oraz niezwykle sprawnej logistyce 

części, możliwe są szczególnie krótkie czasy naprawy,  
a Państwa ciężarówka wraca na drogi tak szybko, jak  
to możliwe.

Truck Data Center3). Ten moduł łącznościowy stanowi  
podstawę wszystkich usług Fleetboard oraz korzystania  
z MercedesBenz Uptime. 

Truck App Center4). Dostępne na życzenie wyposaże
nie w Truck App Center umożliwia dostęp do portalu  
MercedesBenz Truck App Portal. MercedesBenz Truck App 
Portal to platforma oferująca aplikacje mobilne, które 
usprawniają działanie flot pojazdów ciężarowych. Aplikacje 
mają dostęp w czasie rzeczywistym do danych pojazdu, 
dzięki czemu nie tylko ułatwiają codzienną pracę kierowcom, 
ale też ‒ poprzez wykorzystanie inteligentnej łączności sie
ciowej ‒ przyczyniają się do zwiększenia wydajności całej floty. 
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1) W zależności od operatora. Alternatywnie: +49 69 95307277  
(połączenie może być płatne).

2) Usługa dostępna tylko dla klientów MercedesBenz Uptime.
3) Wyposażenie dodatkowe.
4) Tylko w połączeniu z Truck Data Center.
5) Tylko w połączeniu z programowalnym modułem specjalnym.
6) Dostępność jako opcja do każdej Umowy Serwisowej MercedesBenz  

oraz jako oddzielny produkt.
7) Możliwość łączenia ze wszystkimi usługami Fleetboard.
8) W razie szkód na zdrowiu lub życiu osób należy najpierw wezwać policję  

i służby ratunkowe.

Fleetboard DispoPilot.app. Ta mobilna aplikacja na urzą
dzenia z systemem Android umożliwia elastyczne i dynamiczne 
kształt owanie procesów logistycznych i wydajności trans
portowej – na przykład poprzez włączenie podwykonawców 
w swoje procesy transportowe.

Fleetboard Manager. Fleetboard Manager to bezpłatna  
aplikacja, zapewniająca łatwy i szybki dostęp do świata łącz
ności sieciowej. Aplikacja przekazuje rozmaite informacje  
o pojazdach floty, pomagając w ten sposób lepiej identyfiko
wać potencjały optymalizacji.

Parametryczny moduł specjalny. Dostępny na życzenie  
parametryczny moduł specjalny (PSM) zapewnia niezwykle 
sprawne przetwarzanie informacji i ich bezproblemową  
wymianę między urządzeniami w pojeździe i w zabudowie.

Zestawienie korzyści.
• Mercedes-Benz Uptime4) 6) 7): indywidualne doradztwo 

w czasie rzeczywistym, usprawniające planowanie  
wizyt w warsztacie i maksymalnie zwiększające goto-
wość techniczną pojazdu 

• Service24h: szybka pomoc w razie awarii przez  
całą dobę8)

•  Gęsta sieć warsztatów obejmująca około 1700 punk-
tów serwisowych na terenie Europy i długie godziny 
otwarcia, niekiedy do godziny 22:00 

•  Opcjonalny programowany moduł specjalny ułatwiający 
sterowanie i obsługę zabudów 

•  Komputer pokładowy Fleetboard Truck Data Center3) 
jako podstawa wszystkich usług Fleetboard

•  Opcjonalny automatyczny system wyłączający  
i włączający silnik do zabudów

Ekonomiczność | Pełne wykorzystanie pojazdu 31

Funkcja Start/Stop dla producentów zabudów5). W celu 
lepszego wykorzystania pojazdu i uproszczenia procesów  
roboczych Atego może na życzenie zostać wyposażony w auto
matyczną funkcję Start/Stop sterowaną z zabudowy. Dzięki 
temu elektronika zabudowy może w razie potrzeby i niezależ
nie od stanu zaryglowania kabiny kierowcy automatycznie 
włączać i wyłączać silnik. Aby uniknąć nieuprawnionego użycia 
pojazdu, na przykład jego kradzieży, w przypadku urucho
mienia silnika przez elektronikę zabudowy blokowana jest 
skrzynia biegów, dzięki czemu nieupoważniona osoba nie 
może odjechać pojazdem. 





Niezawodność. Dla nas oznacza to oferowanie Państwu  
samochodów ciężarowych, które działają bez zarzutu także  
w warunkach ekstremalnych oraz w trudnym terenie. Inaczej 
mówiąc: „Trucks you can trust”. Jako partner wspierający 
wydajne realizowanie codziennych zadań transportowych, rów
nież w przyszłości zrobimy wszystko, aby mogli Państwo  
niezawodnie eksploatować swoje samochody. Wykorzystując 
nasze ponad 110letnie doświadczenie w produkcji pojaz
dów. I oferując ciężarówki wyposażone w solidne i tysiąckrotnie 

sprawdzone podzespoły oraz elementy, uwzględniające  
topograficzne i klimatyczne warunki w miejscu eksploatacji. 
Dotyczy to silników, mechanizmów zmiany biegów, skrzyni 
biegów i osi napędowych, podobnie jak ramy, układu jezdnego, 
zawieszenia i kabin kierowcy. Bowiem tylko wtedy, gdy każdy 
pojedynczy element jest niezawodny, niezawodny może być 
cały samochód ciężarowy. Tak, jak wymaga tego praktyka. 

Zwiększa Twoją przewagę.
Podstawą konstrukcji naszych samochodów ciężarowych są zawsze najsurowsze 
standardy jakościowe, jakie istnieją: wymagania praktyki. Albo inaczej:  
Twoje wymagania.
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Przetestowany, aby spełniać najwyższe wymagania.  
Twoje wymagania.
Od wycieraczek po światło hamowania – niezawodność to w MercedesBenz podstawa. Już w fazie projektowej  
i konstrukcyjnej obowiązuje bowiem zasada, że każdy element jest ważny.

Rozwój i testy. Niezawodność samochodu ciężarowego 
określana jest już w fazie jego konstruowania. Poprzez ściśle 
zdefiniowane cele dla każdego pojedynczego elementu  
i każdego podzespołu, podobnie zresztą jak dla całego pojaz
du. Prace w Centrum BadawczoRozwojowym w Wörth  
opierają się z jednej strony na wieloletnich doświadczeniach, 
a z drugiej na najnowocześniejszych metodach naukowych,  
a także oczekiwaniach naszych klientów. Ponadto wszystko, 
co zostało przez nas skonstruowane, jest poddawane eks
tremalnym testom obciążeniowym. Od testów funkcjonowania 
poszczególnych elementów przez testy wytrzymałościowe  
na stanowiskach próbnych po testy kierowców. Sprawdzamy 
wytrzymałość, trwałość i niezawodność naszych ciężarówek 
pod każdym względem. 

Niezawodne silniki. Wszystkie silniki wyróżniają się wytrzymałą 
i trwałą konstrukcją, wysoką niezawodnością i zwiększoną 
trwałością. Wysoką obciążalność 4 i 6cylindrowych silników 
rzędowych osiągnięto między innymi dzięki zoptymalizowa
nemu chłodzeniu silnika oraz rozwiązaniom konstrukcyjnym: 
jednoczęściowym tłokom stalowym, wzmocnionym korbowo
dom i łożyskom czy sztywniejszej skrzyni korbowej. Szeroka 
krzywa momentu obrotowego skutkuje ponadto zmniejsze

niem liczby zmian biegów, a tym samym odciąża sprzęgło  
i skrzynię biegów.

Układ napędowy. Wszystkie elementy układu napędowego 
są ze sobą zestrojone i produkowane wyłącznie przez  
MercedesBenz. Automatyczny system przełączania biegów 
Mercedes PowerShift 3 dzięki czułemu układowi sensorycz
nemu zapewnia precyzyjne wybieranie biegów, dostosowane 
do sytuacji na drodze i obciążenia pojazdu. O doskonałe 
przenoszenie siły dbają 1 lub 2tarczowe sprzęgła, przysto
sowane do momentów obrotowych wynoszących nawet 
3000 Nm. W każdym przypadku solidne i zoptymalizowane 
pod kątem masy osie napędowe umożliwiają przekształca
nie mocy silników w siłę napędową z jak najmniejszymi stra
tami, a tym samym oszczędnie pod kątem zużycia paliwa.

Rama, układ jezdny, zawieszenie. Eksploatacja w trans
porcie drogowym czy budowlanym stawia różne wymagania 
dotyczące ramy, układu jezdnego, zawieszenia i układu  
hamulcowego. Dlatego też wszystkie nasze ciężarówki wypo
sażamy w elementy, z którymi będą dobrze przygotowane  
do swojej pracy. Wysoki stopień dostosowania do rodzaju 
eksploatacji, duża trwałość i niezawodność to zasługa 

między innymi różnych szerokości i grubości ramy. Dla danego 
zastosowania dostępny jest ponadto zawsze odpowiedni  
wariant zawieszenia – stalowy, stalowopneumatyczny lub 
całkowicie pneumatyczny. A niezawodną moc hamowania 
gwarantują hamulce tarczowe, połączenie hamulców tarczo
wych i bębnowych lub hamulce bębnowe.

Wydłużona żywotność. Od zabezpieczenia antykorozyjnego 
kabin, poprzez stosowanie ocynkowanej blachy i solid
nej ramy, chronionej przed rdzą dzięki metodzie katodowego 
gruntowania przez zanurzanie, po chłodnicę oleju skrzyni 
bie gów zmniejszającą obciążenia cieplne czy wydajne filtry 
powietrza i długie przebiegi międzyprzeglądowe – wszystko  
to wpływa na dużą niezawodność pojazdu.
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Centrum Badawczo-Rozwojowe w Wörth. Wysoka niezawodność i trwałość to już tradycja w MercedesBenz. Blisko 300 pracowników w Centrum BadawczoRozwojowym w Wörth dba o to, aby mogli Państwo niezawodnie eksploatować swoje samochody.

Niezawodność 35



Produkcja w Wörth. Pracownicy największej na świecie fabry
ki samochodów ciężarowych w Wörth podchodzą do swojej 
pracy z pasją i sumiennością, montując nawet 470 pojazdów 
dziennie. Od solidnej, dostosowanej do rodzaju eksploatacji 
ramy, poprzez kabiny kierowcy wykonane i polakierowane zgod
nie z życzeniem klienta, po silniki produkowane w fabryce  
w Mannheim z wysokiej jakości odlewów. Wszystkie elementy 

podlegają ciągłym kontrolom w trakcie całego procesu  
powstawania i produkcji. Kompleksowa kontrola końcowa  
po zakończeniu wszystkich prac gwarantuje ponadto,  
że każdy samochód ciężarowy opuszczający fabrykę spełnia 
nasze wymagania w zakresie jakości i niezawodności. 

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Skrojone 
na miarę modyfikacje pojazdu. MercedesBenz Custom  
Tailored Trucks rozszerza szeroką ofertę produktową naszych 
samochodów ciężarowych, spełniając Państwa specjalne  
życzenia w sprawdzonej jakości MercedesBenz. Są to przy
kładowo kompleksowe przebudowy osi, modyfikacje podwo
zia do zabudów specjalnych czy przeniesienie komponentów. 
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Krótko mówiąc: od MercedesBenz Custom Tailored Trucks 
otrzymają Państwo dokładnie takie rozwiązanie, jakiego  
Państwo potrzebują do swoich zadań.

Centrum Informacji Branżowej (BIC). Centrum Informacji 
Branżowej w Wörth udostępnia stale ok. 180 kompletnych 
pojazdów przystosowanych do wymogów poszczególnych 
branż, wyposażonych w zabudowy ponad 60 producentów. 
Wszystkie te samochody i zabudowy można sprawdzić  
w realnych warunkach podczas jazdy próbnej, aby porównać 
ich właściwości.

Przyjazny w naprawie. Nowe samochody ciężarowe  
MercedesBenz mogą być naprawiane i serwisowane równie 
ekonomicznie, jak porównywalne modele poprzednie. Wyni
ka to z wielu powodów. Na przykład z tak zwanego „technicz
nego uproszczenia”. To, co nie zostało zamontowane, nie 
może się bowiem zepsuć. Konstruując nasze samochody 
ciężarowe zwracamy również uwagę na to, aby wszystkie 
elementy można było w razie konieczności szybko i niedrogo 
wymienić lub naprawić.

Zestawienie korzyści.
•  Niezawodność dzięki niezwykle trwałej, solidnej  

konstrukcji oraz produkcji w firmie Mercedes-Benz 

•  Precyzyjnie dostosowane do siebie konfiguracje  
układu napędowego o nadzwyczaj wytrzymałej  
konstrukcji i zwiększonej trwałości

•  Dostosowane do rodzaju eksploatacji osie oraz  
elementy ramy, układu jezdnego, zawieszenia  
i układu hamulcowego

•  Centrum Informacji Branżowej w Wörth z ok.  
180 branżowymi konfiguracjami pojazdów 

•  Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks – realizacja 
skrojonych na miarę modyfikacji pojazdu

•  Długie przebiegi międzyprzeglądowe i przyjazna  
w serwisowaniu konstrukcja pojazdu zapewnia niskie 
koszty napraw i przeglądów

•  Oryginalne części Mercedes-Benz, zapewniające  
niezawodność i utrzymanie wartości pojazdu, oraz  
oryginalne części regenerowane jako korzystna  
alternatywa

Niezawodność 37

Oryginalne Części Mercedes-Benz. Pewność i bezpie
czeństwo podczas przeglądów i napraw zapewniają Oryginalne 
Części MercedesBenz. Są one konstruowane specjalnie  
do danego rodzaju eksploatacji, a ich jakość potwierdziły licz
ne testy i próby podczas tysięcy przejechanych kilometrów.

Oryginalne Części Regenerowane Mercedes-Benz.  
Bogate portfolio części regenerowanych, stanowiące ekono
miczną i przyjazną środowisku alternatywę, oferuje jak  
zwykle wysoką jakość oraz sprawdzone bezpieczeństwo  
w atrakcyjnych cenach.



CB radio. Zawsze w drodze, zawsze w eterze: Gdy się dużo 
jeździ, ważne są dobre kontakty. CB radio stwarza opty
malne warunki do tego, by pozostawać w stałym kontakcie  
z kolegami. 

Owiewki na okna boczne. Komplet zoptymalizowanych aero
dynamicznie, przyciemnionych lub przejrzystych owiewek 
na okna boczne kierowcy i pasażera podczas jazdy z otwartym 
oknem chroni przed ciągiem powietrza.

Ochrona i komfort. Pokrowce ochronne chronią fotele 
przed nadmiernym zużyciem, uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Oprócz prostego montażu i stabilnego zamocowania prze
konują również szczególną wygodą siedzenia.

Dla najbardziej wymagających – Oryginalne Akcesoria.
Oryginalne Akcesoria MercedesBenz sprawią, że Atego jeszcze lepiej spełni indywidualne oczekiwania wobec idealnej  
ciężarówki do transportu dystrybucyjnego.

Poruszający połysk. Wykonana z wysokogatunkowej stali szlachetnej osłona na śruby mocujące koło nie tylko znakomicie wygląda, ale też chroni obręcz i nakrętki 
koła przed uszkodzeniem.
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Stopień ze stali nierdzewnej. Wejście pełne blasku: po antypoślizgowym stopniu z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.Wszystko w zasięgu wzroku. System kamery cofania włącza się automatycznie 
wraz z uruchomieniem biegu wstecznego, umożliwia wzrokową kontrolę obszaru 
bezpośrednio za pojazdem i w ten sposób zapewnia bezpieczeństwo podczas 
manewrowania oraz chroni przed wypadkami.

Dywaniki welurowe i rypsowe. Wytrzymałe dywaniki chronią wnętrze przed 
uszkodzeniami i zabrudzeniem oraz są optymalnie dopasowane do kształtu podłogi. 
Ich spody zostały pokryte antypoślizgową warstwą.
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Kabina typu S ClassicSpace, wydłużona

Kabina typu S ClassicSpace

Kabina typu S ClassicSpace, wydłużona

Kabina typu S ClassicSpace

Kabina typu S ClassicSpace, wydłużona
Szerokość zewnętrzna: 2295 mm
Długość zewnętrzna: 1830 mm
Szerokość wnętrza: 2000 mm
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1510 mm

Atego –  
warianty kabin kierowcy.
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Kabina typu S
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Kabina typu S ClassicSpace
Szerokość zewnętrzna: 2295 mm 
Długość zewnętrzna: 1650 mm 
Szerokość wnętrza: 2000 mm
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1510 mm



Kabina typu L BigSpace

Kabina typu L ClassicSpace

Kabina typu L BigSpace

Kabina typu L ClassicSpace

Kabina typu L ClassicSpace
Szerokość zewnętrzna: 2295 mm
Długość zewnętrzna: 2250 mm
Szerokość wnętrza: 2000 mm
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1510 mm

Kabina typu L BigSpace
Szerokość zewnętrzna: 2295 mm
Długość zewnętrzna: 2250 mm
Szerokość wnętrza: 2000 mm
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1910 mm
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Kabina typu L
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Atego ‒ zestawienie typów.
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Dopuszczalna masa całkowita 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15

Konfiguracja osi 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Zawieszenie tylnej osi stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe stalowe pneuma
tyczne

pneuma
tyczne

pneuma
tyczne

pneuma
tyczne

pneuma
tyczne

pneuma
tyczne

pneuma
tyczne

pneuma
tyczne

Wersje silnikowe  

OM 934  

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

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

155 kW (211 KM) – x x x x x x x – x x x x x x x

170 kW (231 KM) – x x x x x x x – x x x x x x x

OM 936  

175 kW (238 KM) – – x x x x x x – – x x x x x x

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

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

Rozstaw osi  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warianty kabin kierowcy  

Kabina typu S ClassicSpace • • • • • • • • • • • • • • • •

Kabina typu S ClassicSpace,  
wydłużona

x x x x x x x x x x x x x x x x

Kabina typu L ClassicSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

Kabina typu L BigSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

 • seryjnie
x dostępne na życzenie
– niedostępne
1)  Dostępny także jako pojazd  

z niską ramą.
2)  Dostępny tylko do typu konstrukcyj

nego z niską ramą.
3)  Dostępny tylko do typu konstrukcyj

nego ze standardową ramą.
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Dane o osiągach silników.

R6, pojemność skokowa 7,7 l
kW (KM)
przy 1800 obr/min

Nm
przy 1200–1600 obr/min

 175 (238) 1000

 200 (272) 1100

 220 (299) 1200

Większa moc, wyższy moment obrotowy. 6cylindrowe  
silniki rzędowe o mocy do 220 kW (299 KM) i maksymalnym 
momencie obrotowym do 1200 Nm gwarantują dokładnie 
taką siłę napędową, jakiej potrzebują Państwo do swych  
zadań.

Mniejsza pojemność skokowa, większa moc. 4cylindrowe 
silniki rzędowe Atego przekonują swoimi osiągami, które 
wcześniej były zarezerwowane dla jednostek 6cylindrowych.

OM 934 – 5,1 l OM 936 – 7,7 l
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R4, pojemność skokowa 5,1 l
kW (KM)
przy 1800 obr/min

Nm
przy 1200–1600 obr/min

 115 (156) 650

 130 (177) 750

 155 (211) 850

 170 (231) 900
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RoadStars. RoadStars to interaktywna platforma komu
nikacyjna MercedesBenz dla kierowców, przedsiębiorców  
i osób zainteresowanych samochodami ciężarowymi – także  
i Państwo mogą stać się aktywną częścią wielkiej społeczno
ści RoadStars. Zarejestrowani użytkownicy regularnie otrzy
mują najnowsze informacje i mogą być jeszcze bliżej nas: 
na przykład dzięki możliwości komentowania, umieszczania 
zdjęć, czatowania i dzielenia się treściami z innymi użytkow

nikami. Będąc członkiem naszej społeczności mogą Państwo 
ponadto korzystać z ekskluzywnych eventów, propozycji  
i wrażeń oferowanych przez MercedesBenz Trucks. Na smart
fonie, tablecie, laptopie czy komputerze – wystarczy do
stęp do Internetu, aby zawsze i wszędzie mieć połączenie  
z RoadStars. Proszę do nas dołączyć i zostać prawdziwą 
Gwiazdą Dróg:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars: dom dla tych wszystkich,  
którzy na drodze są w domu.
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RoadStars z bliska. Każdego tygodnia ciesz się najnowszymi aktualizacjami RoadStars – interaktywnego portalu MercedesBenz Trucks. Oprócz najświeższych atrakcji i aktualnych artykułów prezentujemy tutaj cały czas interesujące i ciekawe akcje,  
w których można brać udział i wygrywać nagrody.
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Informacje o niniejszym katalogu: Po zakończeniu redakcji niniejszej publikacji (30.11.2018 r.) mogły nastąpić zmiany w wyszczególnionych w niej produktach. 
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przed terminem dostawy zmian konstrukcji czy formy, odstępstw od ustalonej kolorystyki, jak również do zmian  
zakresu dostawy, o ile te zmiany i odstępstwa są obiektywnie akceptowalne dla kupującego. Jeżeli sprzedawca lub producent w celu oznaczenia zamówienia lub 
przedmiotu zamówienia używa określonych symboli lub liczb, nie jest to podstawą nabycia jakichkolwiek praw ani roszczeń. Ilustracje i teksty mogą zawierać wypo
sażenie dodatkowe oraz akcesoria nienależące do standardowego zakresu dostawy. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. 
Prezentowane ilustracje są jedynie przykładowe i nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego stanu oryginalnych pojazdów. Wygląd oryginalnych pojazdów może różnić  
się od przedstawionego na tych ilustracjach. Zastrzeżone prawo do zmian. Niniejsza publikacja może zawierać typy pojazdów i usługi niedostępne w ofercie w niektó
rych krajach. Niniejsza publikacja jest przeznaczona na rynek międzynarodowy. Stwierdzenia na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków doty
czą wyłącznie Republiki Federalnej Niemiec w momencie zamykania redakcji. Wiążących i aktualnych informacji dotyczących przepisów prawnych obowiązujących  
w Państwa kraju udzielą Państwu dealerzy samochodów ciężarowych MercedesBenz.
www.mercedes-benz-trucks.com
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