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Transport dalekobieżny. 18–33 ton.  
Transport ciężki. Do 250 ton.
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Mercedes-Benz w trans-
porcie dalekobieżnym.

Mercedes-Benz w transporcie dalekobieżnym. Kto chce wyprzedzić innych, ten 
potrzebuje pojazdów, które odznaczają się doskonałymi osiągami zarówno na drodze, 
jak i w księgowości. Actros spełnia te wymogi w najlepszy możliwy sposób. Ponie-
waż oferuje wysoki komfort. Ponieważ dzięki zastosowaniu wielu paliwooszczędnych 
innowacji technicznych i perfekcyjnie dopasowanych do siebie usług, jego eksplo-
atacja może być dla Państwa bardzo dochodowa. Ponieważ jeździ się nim nadzwyczaj 
łatwo, bezpiecznie i pewnie. A dzięki różnorodności oferty w zakresie elementów 
wyposażenia i wzorów konstrukcyjnych, będzie perfekcyjnie skonfigurowanym pojaz-
dem do praktycznie każdego zastosowania w transporcie dalekobieżnym.

Przekonujących argumentów Actros dostarcza również w transporcie ciężkim. Actros 
do 250 ton to ciągniki siodłowe, które skonstruowano specjalnie do transportu 
nadzwyczaj ciężkich i dużych ładunków, wyróżniające się wysokim stopniem optyma-
lizacji eksploatacyjnej, wytrzymałością i elastycznością. Proszę wsiadać i cieszyć 
się marką Mercedes-Benz w transporcie dalekobieżnym.
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Nie tylko ekonomiczny. Actros.

Komfort. Actros oferuje doskonałe rozwiązania w zakresie 
pracy, mieszkania i snu do każdego typu eksploatacji w trans-
porcie dalekobieżnym ‒ to zasługa łącznie jedenastu do-
stępnych, zoptymalizowanych eksploatacyjnie wariantów kabin 
kierowcy. Oprócz jasnego, przyjaznego otoczenia oraz wy-
raźnego rozdzielenia miejsca pracy i przestrzeni mieszkalnej, 
najwyższy komfort pracy, mieszkania i odpoczynku zapew-
niają wysokość wnętrza do 2,13 m, swoboda ruchów, duża 
przestrzeń bagażowa oraz wygodne łóżka. 

Ekonomiczność. Wysoka całkowita ekonomiczność Actrosa 
wynika z różnych czynników. Przykładowo już na starcie  
jest on wyposażony w rozwiązania techniczne zapewniające 
oszczędne zużycie paliwa. Ekonomiczność i dyspozycyjność 
pojazdu może dodatkowo zwiększyć bogata oferta serwiso-
wa. Swój wkład w niskie koszty paliwa wnoszą ponadto 
zharmonizowane usługi, takie jak FleetBoard i CharterWay 
Rent. Reszty dopełniają szkolenia dla kierowców i karta  
MercedesServiceCard. Kolejna wartość dodana wdziedzinie 
ekonomiczności: atrakcyjna umowa Buy-Back oferowana 
przez TruckStore. 

Dynamika jazdy. Aby zapewnić wyjątkowe wrażenia podczas 
jazdy, wyposażyliśmy Actrosa w innowacyjne prowadzenie 
tylnej osi w pojazdach 4x2, precyzyjnie reagujący układ kierow-
niczy oraz szeroką i sztywną ramę. Spontanicznie reagujące 
silniki są dostępne w łącznie 18 klasach mocy, do 460 kW 
(625 KM), a w połączeniu z automatycznym systemem prze-
łączania biegów Mercedes PowerShift 3 gwarantują czystą 
przyjemność ekonomicznej jazdy. 

Branżowe wersje pojazdu. Jeśli dla użytkownika istotna jest 
duża ładowność, odpowiednim wyborem będzie Actros  
Loader. Do transportu ładunków objętościowych właściwym 
rozwiązaniem jest Actros Volumer.

Actros do 33 ton
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Komfort dostosowany do kierowcy. I do zadania.
Prawdziwa wielkość aż po najdrobniejsze detale – Actros całkowicie na nowo definiuje takie pojęcia, jak swoboda ruchów, 
poczucie przestrzeni i atmosfera, nie tracąc jednocześnie z oczu codziennej pracy kierowcy. Krótko mówiąc: oferuje komfort 
pracy, mieszkania i snu odpowiadający zadaniom i wysokim wymogom kierowcy pracującego w transporcie dalekobieżnym.

Komfort. Nowoczesne miejsce pracy, atrakcyjne mieszkanie 
i jednocześnie przestrzeń do relaksującego snu – kabiny kie-
rowcy Actrosa spełniają te wymagania pod każdym względem. 
Najlepiej z nich kabina GigaSpace. W fascynujący sposób 
pozwala ona doświadczyć nadzwyczajnego komfortu Actrosa 
w transporcie dalekobieżnym. Oferuje na przykład impo-
nującą wysokość wnętrza1) 2,13 m oraz doskonały stosunek 
pojemności schowków i półek do swobody ruchu w kabinie. 

Miejsce pracy kierowcy Actrosa wyróżnia się doskonałą ergo-
nomią oraz praktycznymi rozwiązaniami – to, co brzmi tak 
prosto i jest tak dobrze odczuwalne w drodze, jest wynikiem 
zastosowania całego szeregu dopasowanych do siebie pod 
względem ergonomicznym i funkcjonalnym komponentów. 
Są wśród nich np. takie elementy, jak kokpit idealnie dosto-
sowany do potrzeb kierowcy, wygodne fotele i kierownica wie-
lofunkcyjna. Wszystkie elementy obsługuje się intuicyjnie  
i zostały precyzyjnie dostosowane do procesów roboczych 

w transporcie dalekobieżnym. Oprócz domowego wystroju 
wnętrza, przyjaznego zestawienia barw, wyrazistego języka 
form oraz wysokogatunkowych, perfekcyjnie wykończonych  
i łatwych w pielęgnacji materiałów, o przyjemnej atmosferze 
w Actrosie decyduje również wyraźne rozdzielenie miejsca 
pracy i przestrzeni mieszkalnej. 

Jej przemyślana organizacja, a szczególnie SoloStar Concept 
zapewniają maksymalne odprężenie podczas przerw na od-
poczynek. Wygodne łóżka gwarantują głęboki sen. Ponadto 
wiele praktycznych rozwiązań szczegółowych oraz wystroje 
wnętrza2) zwiększają dobre samopoczucie i zapewniają kom-
fortowej kabinie Actrosa bardzo osobisty charakter.

Kluczyk wielofunkcyjny2). Oferuje on wszystkie funkcje systemu komfortowego 
zamykania pojazdu, a do tego umożliwia kontrolę ciśnienia powietrza w ogumieniu 
oraz oświetlenia. Pełni też np. funkcję pilota do radia i ogrzewania dodatkowego.

1) Wysokość wnętrza pomiędzy fotelami.
2) Wyposażenie dodatkowe.
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Komfort i praca – nie uważamy tego połączenia  
za sprzeczność, ale za oczywistość.
Dobre samopoczucie w miejscu pracy – to jeden z istotnych warunków spokojnej jazdy. Oraz obietnica, którą kabiny kierowcy 
Actrosa realizują podczas jazdy poprzez swą doskonałą ergonomię i wyposażenie precyzyjnie dostosowane do procesów  
roboczych w transporcie dalekobieżnym.

Przycisk start/stop silnika. Silnik można uruchamiać  
i wyłączać jednym palcem ‒ wystarczy nacisnąć przycisk 
start/stop i gotowe.

Actros jako miejsce pracy. Miejsce pracy z kokpitem 
idealnie dostosowanym do potrzeb kierowcy tworzy doskonałe 
warunki do pracy. Od przycisku start/stop silnika, poprzez 
kierownicę wielofunkcyjną i zintegrowaną tablicę wskaźników 

z kolorowym wyświetlaczem, po ergonomicznie rozmieszczone 
elementy obsługowe i funkcjonalne półki/schowki w desce 
rozdzielczej – wszystko służy skoncentrowanej, ale i spokojnej 
pracy.
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Kierownica wielofunkcyjna. Osiem przycisków po każdej 
stronie umożliwia obsługę wielu funkcji. Można przykładowo 
odbierać połączenia telefoniczne, obsługiwać systemy asy-
stujące i zmieniać ustawienia radia.

Mercedes PowerShift 3. Odczuwalna dynamika, łatwe pro-
wadzenie i niskie zużycie paliwa: automatyczny system  
przełączania biegów zapewnia precyzyjny wybór biegów, 
krótkie czasy przełączania, wysoki komfort jazdy oraz  
optymalną ekonomiczność. Tryb jazdy „economy” wspomaga 
nadzwyczaj ekonomiczny styl jazdy, natomiast tryb jazdy 
„power” jazdę bardzo dynamiczną. W programie jazdy fleet 
stałym ustawieniem jest tryb jazdy „economy”.

Zintegrowana tablica wskaźników, 10,4 cm. Posiadający 
wiele nowych funkcji i wskaźników komputer pokładowy  
zapewnia szybką, kompleksową i jednocześnie czytelną pre-
zentację wszystkich ważnych informacji.

Zintegrowana tablica wskaźników, 12,7 cm, z funkcją  
wideo1). Tę zintegrowaną tablicę wskaźników przystosowano 
do współpracy z kamerą cofania2), co umożliwia uzyskanie 
doskonałego komfortu i jeszcze wyższego bezpieczeństwa. 
Dzięki niej kierowca widzi obszar za samochodem. To urzą-
dzenie z wyświetlaczem graficznym oraz wieloma funkcjami 
i wskaźnikami umożliwia szybką i kompleksową orientację, 
a także ułatwia kontrolę przed wyjazdem.

Instrukcja obsługi samochodu ciężarowego. System radiowo-nawigacyjny  
Bluetooth®1), oprócz wielu innych funkcji, udostępnia również elektroniczną  
instrukcję eksploatacji, z której kierowca może czerpać szczegółowe informacje 
o Actrosie.

Intuicyjne menu. Proste menu zintegrowanej tablicy wskaźników przedstawia 
wszystkie istotne informacje szybko, przejrzyście i bezodblaskowo. Ustawień 
można dokonywać za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej.

Komfort | Komfort pracy

1) Wyposażenie dodatkowe.
2) Kamera cofania jest dostępna w ramach Akcesoriów Mercedes-Benz.
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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 250 mm, a w pionie 
120 mm.

Komfortowy fotel amortyzowany1). Ten amortyzowany 
pneumatycznie fotel można indywidualnie regulować, co zapew-
nia najwyższą ergonomiczność i wysoki komfort. To również  
zasługa zintegrowanego ogrzewania fotela. Komfortowy fotel 
amortyzowany jest wyposażony w pneumatyczną regu lację 
wysokości, regulację nachylenia i głębokości siedziska, a także 
w zintegrowany zagłówek oraz zintegrowany 3-punk towy  
automatyczny pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości.

System radiowo-nawigacyjny Bluetooth®2). System ten, wyposażony w kolorowy 
wyświetlacz o przekątnej 17,4 cm, interfejs Bluetooth® i funkcje komfortowe,  
zadowoli nawet najbardziej wymagających pod względem wspomagania kierowcy 
i funkcji rozrywkowych.

Funkcja masażu dla fotela kierowcy2). Funkcja masażu zapobiega napięciom 
mięśni kierowcy. Dzięki temu dłużej zachowuje on dobrą kondycję. 

Klimatyzowany fotel amortyzowany2). Amortyzowany pneu-
matycznie, klimatyzowany fotel kierowcy zapewnia przyjemny 
klimat siedzenia i wysoki komfort. Przyczyniają się do tego 
również zintegrowane podłokietniki i ogrzewanie fotela. Aktyw-
ny system wentylacji w oparciu i siedzisku amortyzowanego 
fotela klimatyzowanego zmniejsza ciepło i wilgotność powsta-
jące podczas siedzenia. Liczne zindywidualizowane możli-
wości ustawień zapewniają doskonałe warunki pod względem 
ergonomiczności.
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Klimatyzacja automatyczna2). Ten układ klimatyzacyjny automatycznie  
dostosowuje ilość powietrza, jego rozdział i temperaturę do warunków otoczenia 
oraz oferuje jeszcze inne funkcje komfortowe.

Układ ogrzewania i klimatyzacji. Układ ten wyróżnia  
się spontaniczną charakterystyką reagowania i umożliwia 
wentylację bez przeciągów.

Klimatyzacja postojowa2). Układ ten może klimatyzować 
kabinę maksymalnie przez osiem godzin. Zmniejsza zużycie 
paliwa i jest cichy, ponieważ nie jest konieczna praca silnika 
na biegu jałowym. 

Wodne ogrzewanie dodatkowe3). Jako uzupełnienie systemu 
ogrzewania, ogrzewa kabinę kierowcy przy bardzo niskich 
temperaturach, umożliwiając komfortowy nocleg w kabinie. 

Układ wykorzystania ciepła resztkowego. Po wyłączeniu 
silnika kabina kierowcy może być ogrzewana z wykorzystaniem 
ciepła resztkowego cieczy chłodzącej silnika jeszcze nawet 
przez dwie godziny.

1) Wyposażenie dodatkowe, standard dla BigSpace i GigaSpace.
2) Wyposażenie dodatkowe.
3) Dostępne również do ogrzewania kabiny kierowcy i silnika.
4) Sterowanie obiegami grzewczymi kabiny kierowcy i silnika nie w poł. z tunelem 

silnika o wysokości 320 mm.

Zestawienie korzyści.

 – Ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy 
kierowcy z przyciskiem start/stop silnika

 – Kluczyk wielofunkcyjny2)

 – Intuicyjnie obsługiwana kierownica  
wielofunkcyjna o szerokim zakresie regulacji

 – Czytelna zintegrowana tablica wskaźników  
z kolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 
10,4 cm

 – Zintegrowana tablica wskaźników  
z kolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 
12,7 cm i z funkcją wideo2)

 – Obsługa automatycznego systemu  
przełączania biegów za pomocą dźwigni  
na kolumnie kierownicy

 – Szeroka oferta foteli z różnorodnym zakresem 
regulacji, umożliwiających utrzymanie dobrej 
kondycji

 – Bogata oferta multimedialna wraz z nawigacją 
dla ciężarówek2) oraz systemem nagłaśniającym2)

 – Innowacyjny układ ogrzewania i klimatyzacji  
z regulacją powietrzną

 – Klimatyzacja automatyczna2) i klimatyzacja 
postojowa2) zwiększające komfort

 – Innowacyjny układ wykorzystania ciepła  
resztkowego

 – Wodne ogrzewanie dodatkowe2) silnika  
i/lub kabiny4)
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Kabina ClassicSpace, szerokość 2300 mm, tunel silnika 170 mm Kabina StreamSpace, szerokość 2300 mm, płaska podłoga Kabina StreamSpace, szerokość 2500 mm, płaska podłoga

Warianty kabin kierowcy. Jedenaście wariantów kabin  
kierowcy w dwóch szerokościach, pięć kształtów dachu 
(CompactSpace, ClassicSpace, StreamSpace, BigSpace  
i GigaSpace) i trzy warianty tunelu silnika (320 mm, 170 mm, 
płaska podłoga) ‒ Actros ma optymalną odpowiedź  
na praktycznie każde życzenie w zakresie przestrzeni, wypo-
sażenia i komfortu.

Kabina kierowcy typu L ClassicSpace, 2,30 m, tunel  
320 mm. Ta komfortowa kabina o szerokości 2300 mm oferuje 
kierowcy ergonomiczne, wygodne miejsce pracy i jest opty-
malnie dostosowana do wymogów regionalnego transportu 
dalekobieżnego.

Kabina kierowcy typu L ClassicSpace, 2,30 m, tunel  
170 mm1). Komfortowa kabina kierowcy, skonstruowana 
zgodnie z nowoczesnymi zasadami ergonomii i bezpie-
czeństwa, oferuje kierowcy wysoki komfort użytkowania oraz 
przyjemną atmosferę.

Kabina kierowcy typu L StreamSpace, 2,30 m, tunel  
170 mm1). Dzięki swemu niewielkiemu oporowi aerodynamicz-
nemu, kabina ta przyczynia się do osiągnięcia niezwykle  
niskiego zużycia paliwa. Została skonstruowana zgodnie z no-
woczesnymi zasadami ergonomii, a jej wysokość wnętrza2) 
wynosi 1,79 m.

Kabina kierowcy typu L StreamSpace, 2,30 m, płaska 
podłoga1). Tę kabinę zoptymalizowano specjalnie w zakresie 
niskiego zużycia paliwa. Dzięki płaskiej podłodze, jej wyso-
kość wnętrza pomiędzy fotelami wynosi 1,97 m, co zwiększa 
miejsce w kabinie. Kabina kierowcy, skonstruowana zgodnie  
z nowoczesnymi zasadami ergonomii i bezpieczeństwa, ofe-
ruje wysoki komfort użytkowania. Płaska podłoga zapewnia 
większą swobodę ruchów i ułatwia przechodzenie na stronę 
pasażera.

Kabina kierowcy typu L StreamSpace, 2,50 m, płaska 
podłoga1). Tę kabinę zoptymalizowano specjalnie w zakresie 
niskiego zużycia paliwa. Dzięki swej szerokości oraz wyso-
kości wnętrza 1,97 m pomiędzy fotelami, oferuje ona wiele 
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miejsca i zapewnia wysoki komfort. Kabina kierowcy została 
skonstruowana zgodnie z nowoczesnymi zasadami ergonomii 
i bezpieczeństwa, a płaska podłoga ułatwia przechodzenie 
na stronę pasażera.

Kabina kierowcy typu L BigSpace, 2,50 m, płaska podłoga1). 
Ta kabina z płaską podłogą ma wysokość wnętrza pomiędzy 
fotelami 1,99 m, co daje niezwykłą swobodę ruchów i umoż-
liwia wygodne przechodzenie na stronę pasażera. Duża  
kubatura wnętrza oraz pojemność schowków oferują dwu-
osobowej obsadzie dużo przestrzeni oraz sprzyjają efek-
tywnemu odpoczynkowi w kabinie podczas przerw. Liczne 
półki i schowki ułatwiają utrzymanie porządku.

Kabina kierowcy typu L GigaSpace, 2,50 m, płaska pod-
łoga1). Szerokość oraz imponująca wysokość wnętrza 2,13 m2) 
czynią tę kabinę największą i najbardziej komfortową kabiną 
kierowcy Actrosa, a jej przestronność doskonale odpowiada 
potrzebom obsady dwuosobowej. Niezwykle przestronne 
wnętrze i pojemne schowki zapewniają kierowcy oraz pasaże-
rowi nadzwyczajną swobodę ruchów i dają wiele możliwości 
przechowywania przedmiotów. To umożliwia efektywny wypo-
czynek podczas przerw oraz sprzyja utrzymaniu porządku 
w kabinie.

Zestawienie korzyści.

 – Pięć kabin kierowcy: CompactSpace,  
ClassicSpace, StreamSpace, BigSpace  
i GigaSpace

 – Dwie szerokości kabin: 2500 mm i 2300 mm
 – Jedenaście wariantów kabin kierowcy  

do eksploatacji w krajowym i międzynarodowym 
transporcie dalekobieżnym

 – Płaska podłoga w kabinach o szerokości  
2500 mm

 – Tunel silnika o dwóch różnych wysokościach 
w kabinach o szerokości 2300 mm

 – Płaska podłoga w kabinach o szerokości  
2300 mm1)

 – Pokaźna wysokość wnętrza2) do 2,13 m

Kabina BigSpace, szerokość 2500 mm, płaska podłoga Kabina GigaSpace, szerokość 2500 mm, płaska podłoga 1) Wyposażenie dodatkowe.
2) Wysokość wnętrza pomiędzy fotelami.

Komfort | Porównanie kabin kierowcy
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Wystrój wnętrza Style-Line1). Liczne elementy ozdobne w optyce metalowej lub chromowej oraz welurowy dywanik nadają kabinie kierowcy nowoczesny charakter.  
We wnętrzu wzrok przyciągają na przykład aplikacje na kierownicy i dźwigniach umieszczonych na kolumnie kierownicy, obramowania dysz nawiewowych oraz klamki 
drzwi. Na zewnątrz charakterystycznie połyskują chromowana klamra na osłonie przeciwsłonecznej i obudowa lusterka zewnętrznego.

Mieszkać piękniej – teraz również w drodze.
Widać to od razu – i widać po przebyciu tysięcy kilometrów: design wnętrza kabiny Actrosa z przemyślaną organizacją  
przestrzeni mieszkalnej umożliwia nadzwyczaj efektywny odpoczynek w czasie przerw.

Design wnętrza. Actros wyróżnia się doskonałym komfortem 
mieszkalnym – albowiem przy projektowaniu i konstruowaniu 
kabin tego samochodu zasadniczym założeniem było dobre 
samopoczucie kierowcy: swoboda ruchów i duża pojemność 
schowków, a także praktyczne i funkcjonalne zgranie obu 
tych elementów. Dobór barw i materiałów tworzy w kabinie 
pogodny, miły nastrój oraz zapewnia przyjemne poczucie 
przestrzeni, a zarazem uwypukla podział na miejsce pracy 
kierowcy i przestrzeń mieszkalną.

Oświetlenie stopni wejściowych. Wśród zwiększających 
komfort elementów kabin Actrosa jest też na przykład oświe-
tlenie stopni, dzięki któremu wchodzenie do kabiny jest  
przyjemniejsze i bezpieczniejsze.

Dodatkowe gniazdo1) 12 V/15 A, w przestrzeni na nogi 
pasażera. Gniazdo umieszczone po lewej stronie w przestrzeni 
na nogi pasażera służy do zasilania prądem 12 V urządzeń 
elektrycznych, takich jak ekspres do kawy, telewizor czy laptop.
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Pakiet Comfort Basic1). Ten pakiet komfortowy dla ciągni-
ków siodłowych i podwozi ciężarowych stanowi korzystne 
cenowo zestawienie komponentów zwiększających komfort. 
Do wygód oferowanych w ramach pakietu Comfort Basic  
należą na przykład elektryczna roleta przeciwsłoneczna na szy-
bę przednią, nastrojowe oświetlenie wnętrza Ambiente,  
dwa kluczyki do pojazdu z pilotem oraz system komfortowego 
zamykania pojazdu.

Pakiet Comfort Classic1). Ten pakiet komfortowy, dostępny 
dla ciągników siodłowych i podwozi ciężarowych, łączy wiele 
elementów wyposażenia zewnętrznego i wyposażenia wnę-
trza. Pakiet Comfort Classic zawiera łącznie 10 elementów 

wyposażenia, np. elektryczny dach przesuwno-uchylny,  
rolety przeciwsłoneczne na okna boczne oraz kierownicę 
wykończoną skórą.

Pakiet Comfort Top1). Ten dostępny fabrycznie pakiet 
komfortowy umożliwia jeszcze bardziej komfortowe i zindywi-
dualizowane wyposażenie wnętrza kabiny kierowcy w wiele 
przemyślanych elementów. Pakiet Comfort Top zawiera 15 ele-
mentów wyposażenia: wśród nich są na przykład lodówka 
o pojemności 36 l, system nagłaśniający, klimatyzacja auto-
matyczna oraz podświetlana gwiazda Mercedesa.

Wystrój wnętrza Home-Line1). Aplikacje drewniane, dywanik welurowy i ciepła kolorystyka podnoszą jakość wnętrza i tworzą przyjemną, niezwykle przytulną atmosferę. 
Elementy imitujące drewno znajdują się na wewnętrznych klamkach drzwi oraz na listwach ozdobnych deski rozdzielczej po stronie pasażera, na podeście i na zaworze 
hamulca ręcznego, który dodatkowo zdobi mieszek ze skóry.

Nastrojowe oświetlenie Ambiente1). To dyskretne, niebieskie oświetlenie  
wnętrza z regulacją jasności bardzo przyjemnie oświetla kabinę i zapewnia lepszą 
orientację podczas odpoczynku czy jazdy nocą.

Stolik, po stronie pasażera1). Składany stolik jest zintegrowany w desce  
rozdzielczej. Można go szybko rozkładać i chować – np. do jedzenia lub pracy.

1) Wyposażenie dodatkowe.



18Komfort | Komfort mieszkalny i komfort snu

Pokrywy schowków nad szybą przednią, ze schowkiem 
antywłamaniowym1). Zamiast otwartej półki zamontowano 
nad przednią szybą po stronie pasażera zamykany schowek 
antywłamaniowy. Zawiasy i zamek z oddzielnym, mechanicznym 
kluczem są wzmocnione i zabezpieczone przed włamaniem.

Szuflada pod deską rozdzielczą. W kabinach z płaską pod-
łogą oferujemy łatwo dostępny schowek z szufladą pod deską 
rozdzielczą. Dodatkowo dostępna jest druga, dolna szuflada2).

Przestrzeni i schowków pod dostatkiem. Dla jednej lub 
dwóch osób. Także dla najbardziej wymagających.
Kto spędza dużo czasu w drodze, ten potrzebuje osobistej przestrzeni. A także miejsca na wszystko, czego nie może zabraknąć 
na długich trasach. Dlatego kabiny kierowcy Actrosa odznaczają się nadzwyczajną kubaturą wnętrza – ze schowkami 
o ogromnej pojemności i dużą swobodą ruchów.

Schowki nad szybą przednią. Dzięki asymetrycznemu rozmieszczeniu schowków nad szybą przednią, kabina GigaSpace zapewnia nie tylko przestrzeń bagażową  
o pojemności 332 l, ale również nieosiągalną dotychczas swobodę ruchów po stronie pasażera. Wyposażone w pokrywy schowki są wewnątrz oświetlane i wyłożone 
antypoślizgową włókniną. Ich pojemność także obsadzie dwuosobowej wystarczy na wszystko, co trzeba zabrać ze sobą.
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Półka niska2). Jest zamontowana na tunelu silnika między  
fotelami kierowcy i pasażera oraz wyposażona w dwa uchwyty 
na kubki oraz gniazdo popielniczki.

Półka wysoka2). Ma pojemność 15 l i stanowi miejsce  
na rzeczy codziennego użytku, zapewniając zwiększenie  
porządku w kabinie. Umożliwia ponadto bezpieczne wcho-
dzenie na górne łóżko.

Półka na bagaż, na górze2). Wykonana w postaci siatki baga-
żowej, zamocowana na tylnej ścianie kabiny kierowcy. W tej 
dużej, uniwersalnej siatce można bez problemu umieścić wiele 
przedmiotów codziennego użytku.

Schowki zewnętrzne. Dwa, dostępne z zewnątrz i od wewnątrz, umieszczone 
pod łóżkiem schowki o pojemności do 420 l to ogromna przestrzeń bagażowa. 
Dla lepszego podziału dostępne są dwie regulowane półki2).

Szuflady pod łóżkiem. Kabiny GigaSpace i BigSpace są wyposażone w dwie  
pojemne szuflady. W jednej z nich można zamontować lodówkę2) o pojemności 
36 l, w której mieszczą się stojące butelki z napojami4).

Szuflada pod łóżkiem. W kabinach kierowcy z tunelem silnika, w środkowej  
części montuje się pod łóżkiem praktyczną szufladę o pojemności 51 litrów.  
Zamiast szuflady dostępna jest także lodówka2) o pojemności 26 l.

Uchwyt do notebooka3). Uchwyt ten zapewnia stałe miejsce na laptopa. Można 
go łatwo zawiesić w otwartym schowku nad szybą przednią lub na ścianie bocznej 
kabiny po stronie pasażera.

1) Wyposażenie dodatkowe, dostępne tylko dla kabin GigaSpace i BigSpace.  
2) Wyposażenie dodatkowe.
3) Wyposażenie standardowe w połączeniu z SoloStar Concept. 
4) Również w kabinie StreamSpace o szerokości 2500 mm.
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Komfortowe mieszkanie i spanie w trasie.  
Jak we własnym domu.
SoloStar Concept i niezwykle komfortowe łóżka Actrosa to wyposażenie, które zapewnia rzeczywisty komfort mieszkania  
i snu w transporcie dalekobieżnym. I z którego nikt nie chciałby rezygnować.

SoloStar Concept1). To wyposażenie kabiny kierowcy umoż-
liwia wygodny odpoczynek, daje większą swobodę ruchów  
i charakteryzuje się najwyższą funkcjonalnością. SoloStar 
Concept odznacza się domowym charakterem przestrzeni, 
zapewniającym nadzwyczajny komfort odpoczynku i snu, oraz 
wieloma możliwościami wyposażenia. Jest odpowiedni szcze-
gólnie dla obsady jednoosobowej. Centralnym elementem jest 
wygodny fotel przy tylnej ścianie kabiny, na którym można 
rozprostować nogi. W wersji dla obsady dwuosobowej ma za-
główek i zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa 
zwijany automatycznie. Przebieranie się w kabinie również 
nie stanowi problemu, podobnie jak jedzenie ‒ dzięki roz-
kładanemu stolikowi ze zintegrowanym schowkiem na sztuć-
ce. Doskonały wypoczynek w nocy zapewnia komfortowy 
7-stre fowy materac z zimnej pianki.

Materace. 7-strefowy komfortowy materac z zimnej pianki 
umożliwia relaksujący sen. Jeszcze wygodniejszy jest wie-
lostrefowy materac PremiumComfort1), dostępny zarówno 
na łóżko górne, jak i dolne. 

Dodatkowe zwiększenie komfortu. Zasłona dookoła, lampka 
do czytania oraz dostępne z łóżka elementy obsługi radia, 
światła, dachu przesuwno-uchylnego, a także ogrzewania po-
stojowego i klimatyzacji postojowej1) dodatkowo zwiększają 
komfort odpoczynku i snu.

Fotel SoloStar. Centralnym elementem dużej przestrzeni mieszkalnej jest tutaj 
nadzwyczaj wygodny fotel pod tylną ścianą kabiny. Zachęca on do wypoczynku  
z wyprostowanymi nogami i oferuje wygodną pozycję do spożywania posiłków.
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Łóżko komfortowe, górne, szerokie, z regulacją poziomu2) 3). Najwyższy komfort odpoczynku i snu – oto cechy komfortowego łóżka górnego z 7-strefowym materacem  
z zimnej pianki. Jest ono wyposażone w bezstopniową regulację kąta pochylenia w kierunku jazdy, dzięki której nawet po zaparkowaniu na wzniesieniu kierowca  
ma do dyspozycji płaską powierzchnię łóżka. Górne łóżko komfortowe do kabin typu L ma szerokość 750 mm i długość 2000/2200 mm, w zależności od szerokości 
kabiny. Materac ma grubość 110 mm i jest wyposażony w podkład amortyzujący, który jednocześnie zapewnia efektywną wentylację. Zakres dostawy obejmuje  
zasłonę (dookoła) oraz panel obsługowy dla różnych funkcji komfortowych.

Zestawienie korzyści.

 – Szlachetny, atrakcyjny design wnętrza  
z wyraźnym rozdzieleniem miejsca pracy  
i przestrzeni mieszkalnej

 – Wystroje wnętrza Home-Line1) i Style-Line1)

 – SoloStar Concept1) zapewniający doskonały 
komfort mieszkalny

 – Pakiety Comfort1) oferują podwyższony  
komfort w atrakcyjnej cenie

 – Niezwykle bogata oferta półek i schowków – 
także dla obsady dwuosobowej

 – Schowki nad szybą przednią o pojemności  
do 332 l

 – Schowki pod łóżkiem o pojemności do 558 l
 – Lodówka1) o pojemności do 36 l
 – Zintegrowany w desce rozdzielczej, składany 

stolik1) po stronie pasażera
 – Komfortowe łóżka o długości do 2200 mm  

i szerokości do 750 mm
 – Górne łóżko komfortowe o szerokości 750 mm, 

z regulacją poziomu2) 3)

 – Górne łóżko komfortowe o szerokości 600 mm1)

 – 7-strefowy materac komfortowy lub materac 
PremiumComfort1)

1) Wyposażenie dodatkowe.
2) Wyposażenie niedostępne dla kabiny typu L ClassicSpace.
3) Wyposażenie standardowe w połączeniu z SoloStar Concept.

Łóżko komfortowe na dole. Maksymalny komfort odpoczynku i snu we wszystkich kabinach typu L: zapewniają go łóżka o szerokości 750 mm i długości 2000 mm 
(przy szerokości kabiny 2300 mm) lub 2200 mm (przy szerokości kabiny 2500 mm). Wysokojakościowy jednoczęściowy, 7-strefowy materac z zimnej pianki o grubości 
110 mm, z podkładem amortyzującym indywidualnie podpiera poszczególne partie ciała i jednocześnie zapewnia efektywną wentylację.
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Kompleksowe rozwiązania dla  
zwiększenia efektywności transportu.
Aby osiągnąć szczególnie niskie koszty całkowite i rosnące dochody, dziś nie wystarczą już tylko oszczędne i niezawodne  
pojazdy. Bezpieczne docieranie do celu jest również czynnikiem decydującym o wysokiej efektywności transportu. A do tego 
świadczenia serwisowe i usługi, które zwiększają dyspozycyjność pojazdu. Od pierwszego dnia. I w całym okresie użytkowania.

Wysoka ekonomiczność całkowita. Połączenie wydajnej i niezawodnej techniki motoryzacyjnej, wiodących technologii bezpieczeństwa oraz usług serwisowych 
umożliwia redukcję kosztów całkowitych, a tym samym wzrost dochodu przedsiębiorstwa. Z każdym przejechanym kilometrem.

Wysoka efektywność transportu. Dla zwiększenia ekono-
miczności eksploatacji samochodu ciężarowego można uczynić 
wiele. Mercedes-Benz przyczynia się do jeszcze lepszego 
wykorzystywania ogromnego potencjału ekonomiczności 
Państwa ciężarówki poprzez redukcję kosztów związanych  
z samym pojazdem ‒ jego nabyciem, zużyciem paliwa, serwi-
sowaniem i naprawami, oferując innowacyjne rozwiązania 
techniczne w pojeździe oraz świadczenia serwisowe i usługi 
perfekcyjnie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Po-
niżej znajdą Państwo szczegółowy przegląd rozwiązań, jakie 
możemy zaoferować Państwu w celu uzyskania jeszcze 
większej ekonomiczności w zakresie kosztów związanych z po-
jazdem. Oszczędzać można jednak również na kosztach 
związanych z użyciem pojazdu: z kartą MercedesServiceCard 
zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze, m.in. w zakresie  
opłat drogowych. FleetBoard pomaga ponadto w optymali-
zacji wykorzystania pojazdu oraz wspomaga zmniejszenie 
kosztów osobowych i administracyjnych. Proszę się przekonać 
osobiście.
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Robimy wszystko dla uzyskania  
szczególnie niskich kosztów całkowitych.
Niskie koszty. Od samego początku i przez cały okres użytkowania. Dzięki pojazdom wyposażonym w innowacyjną technikę  
i usługom, które mogą Państwo wybierać już w momencie nabycia samochodu, opłacalnym już od pierwszego dnia. Ponieważ 
są one precyzyjnie dostosowane do wymogów transportu dalekobieżnego. Ponieważ najlepszą inwestycją jest odpowiednia 
inwestycja.

Pojazd. Dobra inwestycja musi sprostać wszystkim Państwa 
potrzebom. Oto wymóg, który Actros realizuje wzorcowo. Został 
on przecież skonstruowany specjalnie z myślą o transporcie 
dalekobieżnym, a więc oferuje najlepsze warunki do nadzwy-
czaj ekonomicznej eksploatacji. Oszczędne silniki Euro VI 
dostępne są w czterech klasach pojemności skokowej od 7,7 l 
do 15,6 l i łącznie osiemnastu klasach mocy od 175 kW 
(238 KM) do 460 kW (625 KM). Dalszą redukcję zużycia pali-
wa zapewnia teraz także 2. generacja 10,7-litrowego silnika 
OM 470 oraz 12,8-litrowego silnika OM 471. W połączeniu  
z precyzyjnie dobranymi konfiguracjami układu przeniesie-
nia napędu oraz dopracowaną aerodynamiką silniki te oszczę-
dzają nawet 5% (OM 470) lub nawet 6% (OM 471) paliwa 
w po równaniu do swoich poprzedników. Ponadto do eksplo-
atacji w branżach wymagających dużej ładowności lub dużej 
pojemności ładunkowej oferujemy Państwu Actrosa Loader 
i Actrosa Volumer. Więcej informacji na ten temat na stro-
nach 50–55.
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Zestawienie korzyści.

 – Zoptymalizowane eksploatacyjnie pojazdy  
do transportu dalekobieżnego

 – Szeroki program silników z jednostkami  
w czterech klasach pojemności skokowej,  
od 7,7 l do 15,6 l i w łącznie 18 klasach  
mocy, od 175 kW (238 KM) do 460 kW  
(625 KM) oraz precyzyjnie zharmonizo-
wane konfiguracje układu napędowego

 – Branżowe wersje pojazdów: Loader i Volumer
 – Centrum Informacji Branżowej w Wörth:  

ok. 180 branżowych konfiguracji pojazdów, 
które można dotknąć, przetestować  
i porównać, odbywając próbną jazdę. Imprezy 
branżowe z atrakcjami za kierownicą

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

Centrum Informacji Branżowej (BIC). Centrum Informacji 
Branżowej w Wörth udostępnia stale ok. 180 kompletnych 
pojazdów przystosowanych do wymogów poszczególnych 
branż, wyposażonych w zabudowy ponad 70 producentów. 
Wszystkie te samochody i zabudowy można sprawdzić  
w realnych warunkach podczas jazdy testowej, aby porów-
nać ich właściwości, szybko i w nieskomplikowany sposób 
znajdując optymalne rozwiązanie transportowe. Oferujemy 
ponadto imprezy branżowe z atrakcjami za kierownicą.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Skrojone 
na miarę modyfikacje pojazdu. Mercedes-Benz Custom  
Tailored Trucks rozszerza szeroką ofertę produktową naszych 
samochodów ciężarowych, spełniając Państwa specjalne  
życzenia w sprawdzonej jakości Mercedes-Benz: począwszy 
od intensywnych konsultacji w celu zdefiniowania modyfi-
kacji pojazdu, poprzez fazę konstrukcyjną, symulacje i testy, 
aż po przekazanie pojazdu klientowi ‒ wszystko otrzymają 
Państwo z jednej ręki. CTT, we współpracy z wybranymi part-
nerami, realizuje indywidualne życzenia klientów, obejmu-
jące przykładowo kompleksowe przebudowy osi, modyfikacje 
podwozia do zabudów specjalnych czy przeniesienie kompo-
nentów. Krótko mówiąc: od Mercedes-Benz Custom Tailored 
Trucks otrzymają Państwo dokładnie takie rozwiązanie, ja-
kiego Państwo potrzebują do swoich zadań. Wszystko po to, 
by jeździć ekonomicznie.
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Technologia oczyszczania spalin Euro VI. 1. Chłodzony układ recyrkulacji spalin zmniejsza ilość tlenków azotu i cząstek stałych już podczas spalania paliwa.  
2. Zamknięty filtr cząstek stałych niemal całkowicie uniemożliwia emisję cząstek. Płyn AdBlue® jest wtryskiwany w strumień spalin przez udoskonaloną jednostkę dozującą, 
bez użycia sprężonego powietrza. Katalizator SCR zapewnia całkowitą przemianę tlenków azotu w wodę i azot.

Zasada działania technologii oczyszczania spalin

Nasz sposób na niskie koszty paliwa: nowoczesna 
technika, najlepsze usługi i doskonały styl jazdy.
Mając Actrosa, dysponują Państwo samochodem gospodarującym paliwem z najwyższą wydajnością. A dodatkowo:  
odpowiednie połączenie techniki zastosowanej w pojeździe i usług, na przykład naszych szkoleń dla kierowców, umożliwia 
kolejne znaczne oszczędności w zakresie kosztów paliwa. Ponieważ dobra ciężarówka staje się dzięki swojemu kierowcy  
jeszcze lepsza.

Technologia silników i układu oczyszczania spalin. 6-cylin-
drowe silniki rzędowe Euro VI Actrosa wyróżniają się zmniej-
szeniem zużycia paliwa nawet o 5% w stosunku do swoich już  
i tak oszczędnych poprzedników Euro V. To zasługa nadzwyczaj 
wydajnej strategii spalania. Krótko mówiąc: mniejsze zużycie 
paliwa, a dzięki temu również wyraźnie niższa emisja CO2 oraz 
redukcja emisji cząstek stałych i tlenków azotu.

High Performance Engine Brake1). Z myślą o jeszcze wyższym 
bezpieczeństwie dostępny jest 3-stopniowy, niepodlegający 
zużyciu zwalniacz o mocy hamowania do 475 kW2).

Osie, skrzynia biegów, podzespoły. Do niskiego zużycia 
paliwa przyczynia się również duży wybór zoptymalizowanych 
eksploatacyjnie przełożeń tylnej osi. Oszczędną jazdę wspo-
magają też krótkie czasy przełączania biegów oraz programy 
jazdy „economy” czy „fleet”. Oszczędne podzespoły, jak 
na przykład układ sterowania sprężonym powietrzem z regu-
lacją w zależności od potrzeb i regulowana pompa wspo-
magania układu kierowniczego, mają również swój wkład 
w obniżenie zużycia paliwa.
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Dopracowana aerodynamika. Konstruując Actrosa, poddaliśmy wyczerpującym 
testom każdy pojedynczy element. W tunelu aerodynamicznym i na wielu milionach 
kilometrów dróg testowych – aby zminimalizować opór aerodynamiczny i zużycie 
paliwa.

Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu5). Bezprzewodowy układ kontroli ciśnienia 
stale monitoruje ciśnienie powietrza w oponach i wskazuje ciśnienie wymagane 
dla aktualnej temperatury opon w zależności od temperatury zewnętrznej.

1) Wyposażenie standardowe w połączeniu z wtórnym retarderem wodnym.
2) W zależności od wariantu silnika.
3) Niedostępna do silnika OM 936.
4) Wyposażenie standardowe kabin z płaską podłogą lub tunelem silnika  

o wysokości 170 mm, niedostępne dla kabin z tunelem silnika 320 mm.
5) Wyposażenie dodatkowe.

Niski opór aerodynamiczny i opór toczenia. W celu 
zmniejszenia oporu aerodynamicznego design Actrosa  
udoskonalono w najdrobniejszych szczegółach. Szczególnie  
wyraźnie świadczy o tym kabina kierowcy StreamSpace.  
Regulowana elektronicznie żaluzja osłony chłodnicy3) oraz 
przedłużenia drzwi4) zapewniają również oszczędności  
paliwa. Jego zużycie zmniejszają także domontowywane  
elementy aerodynamiczne5) oraz układ kontroli ciśnienia  
w ogumieniu5).

Nowość: 2. generacja silników Euro VI OM 470 
i OM 471. Dwa kolejne oszczędne silniki to gruntownie  
zmodernizowane jednostki napędowe o pojemności  
10,7 l i 12,8 l, występujące w pięciu klasach mocy każda. 

Oprócz zmodernizowanego wysokociśnieniowego wtrysku 
paliwa w systemie Common Rail X-Pulse o maksymalnym  
ciśnieniu wtrysku 2700 barów, asymetrycznej turbosprężarki 
oraz udoskonalonego układu re cyrkulacji spalin do zmniej-
szenia zużycia paliwa przyczyniają się także nowa geometria 
tłoków i udoskonalony układ chłodzenia. Ponadto wyraźnie 
zwiększony maksymalny moment obrotowy umożliwia za-
stosowanie dłuższego prze ło żenia osi tylnej, które wraz  
z systemem Predictive Powertrain Control także jest czynni-
kiem zmniejszającym zużycie paliwa. W po łączeniu z udo-
skonalonym układem przeniesienia na pędu i podzespołami 
pomocniczymi w porównaniu do poprzednika możliwa jest 
nawet 5-procentowa oszczędność paliwa w przypadku silnika 
OM470 i nawet 6-procentowa w przypadku OM 471.

Zestawienie korzyści.

 – Nawet o 5% mniejsze zużycie paliwa  
w pojazdach Euro VI w porównaniu  
z poprzednikiem Euro V

 – 2. generacja spełniających normę Euro VI  
silników: 10,7-litrowego OM 470  
oraz 12,8-litrowego OM 471 z dłuższym  
przełożeniem osi, zapewniającym  
zużycie paliwa mniejsze o nawet 5% (OM 470) 
lub o nawet 6% (OM 471) w porównaniu  
z pierwszą generacją

 – Zmniejszające zużycie paliwa programy  
jazdy „economy” i „fleet”

 – Zmniejszające zużycie paliwa podzespoły  
pomocnicze

 – Dopracowana aerodynamika
 – Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu5)
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Predictive Powertrain Control: zna Twoją trasę.  
Od startu do mety. I dodatkowo oszczędza nawet  
5% oleju napędowego.
Jazda z systemem Predictive Powertrain Control jest jeszcze ekonomiczniejsza. System ten zna trasę jeszcze zanim się Państwo 
na niej pojawią. W ten sposób na zachodnio- i wschodnioeuropejskich autostradach oraz drogach krajowych ujętych w PPC 
zmniejsza zużycie paliwa nawet o 5%.

Predictive Powertrain Control1). System ten łączy sposób 
jazdy dostosowany do topografii trasy z pracą automatycznego 
systemu przełączania biegów i w połączeniu z precyzyjnie 
dostosowaną strategią przełączania biegów umożliwia zaosz-
czędzenie nawet 5% paliwa. Za pomocą satelitarnego syste-
mu lokalizacji pojazdu i mapy drogowej 3D system Predictive 
Powertrain Control (PPC) rozpoznaje przebieg drogi, a więc 
zbliżające się spadki i wzniesienia. Na podstawie tych danych 
system optymalizuje momenty przełączania biegów, wybór 
biegów oraz prędkość ustawioną na tempomacie. Maksymalnie 
wykorzystywana jest energia kinetyczna pojazdu, aby unikać 
niepotrzebnego dodawania gazu, przełączania biegów czy ha-
mowania. System PPC zna około 295 000 kilometrów (95%) 
głównych europejskich szlaków komunikacyjnych i można 
go używać podczas jazdy z prędkością od 25 do 90 km/h.

Sposób jazdy dostosowany do topografii trasy. Predictive Powertrain Control korzysta z cyfrowych map drogowych 3D i informacji GPS, generując na ich podstawie 
elektroniczny horyzont, wykorzystywany do przewidującej optymalizacji punktów przełączania biegów, wyboru biegów czy ustawień prędkości w tempomacie. Umożliwia 
to połączenie sposobu jazdy dostosowanego do topografii trasy ze zautomatyzowanym przełączaniem biegów, co zwykle jest bardzo trudne nawet dla doświadczonych 
kierowców, a dodatkowo umożliwia zaoszczędzenie nawet 5% paliwa.
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Sytuacja dynamiczna: EcoRoll. System Predictive Powertrain Control może 
optymalnie kształtować fazy swobodnego toczenia poprzez precyzyjną aktywację 
EcoRoll: w ten sposób EcoRoll zapewnia oszczędności nie tylko na odcinkach 
niemalże całkowicie płaskich, ale uruchamia się także na przykład przed szczytami 
wzniesień. Ponadto na przykład w zagłębieniach terenu można zapobiec fazom 
EcoRoll trwającym poniżej 10 sekund.

Sytuacja dynamiczna: staczanie się ze wzniesienia. Po co przyspieszać, skoro 
swobodne toczenie wystarczy? Energia kinetyczna pojazdu jest stale monitorowana. 
Inaczej mówiąc: pojazd automatycznie rozpoznaje, czy poprzez samo swobodne 
toczenie może wystarczająco szybko osiągnąć ustawioną na tempomacie prędkość 
jazdy. Ponadto możliwe jest włączenie trybu EcoRoll, aby uniknąć strat wynikają-
cych z oporów własnych.

Sytuacja dynamiczna: szczyt wzniesienia. Zasada jest następująca: „przeta-
czanie się przez szczyty wzniesień, aby uniknąć hamowania przy zjeżdżaniu 
ze wzniesienia”. Energia kinetyczna pojazdu jest stale monitorowana: w ten sposób 
pojazd zawczasu rozpoznaje, czy może z wystarczającą prędkością przetoczyć 
się przez wierzchołek wzniesienia. Możliwe jest użycie trybu EcoRoll w celu zredu-
kowania strat wynikających z oporów własnych.

Sytuacja dynamiczna: strome wzniesienie. Aby uniknąć przełączania biegu  
na wzniesieniu, system PPC – o ile to uzasadnione – wcześnie redukuje bieg przed 
wzniesieniem i/lub zwiększa prędkość w zakresie górnej histerezy. Ponadto  
Predictive Powertrain Control zapewnia optymalną sekwencję biegów, a więc 
przykładowo mniej operacji zmiany biegu i większe przeskoki biegów.

Zestawienie korzyści.

 – Predictive Powertrain Control1): zmniejszenie 
zużycia paliwa nawet o 5% poprzez dostoso-
wanie stylu jazdy do topografii

 – Rozpoznawanie przebiegu drogi, a więc  
zbliżających się spadków i wzniesień

 – Optymalizacja punktów przełączania  
biegów, wyboru biegów i ustawień prędkości 
w tempomacie

 – Optymalne wykorzystanie systemu poprzez 
dostosowanie ustawień do ruchu drogowego, 
z wykorzystaniem zmiennej histerezy górnej 
i dolnej

 – Dostępność na zachodnio- i wschodnio-
europejskich autostradach i drogach krajowych 
ujętych w PPC

1) Wyposażenie dodatkowe.
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Kokpit FleetBoard. Kompletny i intuicyjny Kokpit FleetBoard łączy wszystkie usługi związane z zarządzaniem kierowcami, flotą i zleceniami. Połączenie poszczególnych 
usług sprawia, że dyspozytor nie tylko wie, gdzie znajduje się właśnie ciężarówka, ale widzi też na mapie, czy kierowca w danej chwili jedzie, robi przerwę, czy już 
zakończył pracę.

FleetBoard:  
większa wydajność poprzez większą przejrzystość.
FleetBoard oferuje indywidualne rozwiązania telematyczne dla firm spedycyjnych i logistycznych. Dzięki inteligentnemu  
powiązaniu kierowcy, floty i zlecenia można uzyskać wartościowe informacje, które pomagają obniżyć koszty działalności, 
a jednocześnie zwiększyć wydajność i zaoferować wyższy poziom bezpieczeństwa.

FleetBoard1). Są to dostępne na życzenie wspomagane  
telematycznie usługi internetowe, służące do nowoczesnego  
zarządzania kierowcami, flotą i zleceniami, które na różne 
sposoby mogą zwiększyć ekonomiczność Państwa floty. Ich 
podstawą jest montowany w Actrosie standardowo komputer 
FleetBoard TiiRec.

Zarządzanie zleceniami FleetBoard1). Zwiększenie wydaj-
ności procesów logistycznych umożliwia usługa zarządzania 
zlece niami FleetBoard, którą można elastycznie zintegrować  
z posiadanym przez firmę systemem dyspozytorskim, gospo-
darki towarowej i ERP. Urządzenia DispoPilot.guide i/lub 
DispoPilot.mobile wspomagają przy tym efektywność komuni-
kacji i transparentność procesów oraz ułatwiają komunikację 
między kierowcą a centralą.
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Gospodarka czasem FleetBoard1). Dzięki usłudze gospodarki 
czasem FleetBoard zachowają Państwo zawsze kontrolę nad 
czasami kierowania pojazdem i odpoczynku swoich kierowców, 
co stworzy najlepsze warunki do optymalnego planowania 
zadań i prac. Ponadto spełnią Państwo niejako automatycznie 
wszystkie ustawowe wymogi w zakresie archiwizacji czasów 
kierowania pojazdem i czasów odpoczynku. Daje to oszczęd-
ność pieniędzy i zmniejsza nakłady administracyjne.

FleetBoard Fleet.app. Aplikacja FleetBoard Fleet.app2)  
na urządzenia iPhone®, iPad® oraz urządzenia z systemem 
Android dostarczy wszędzie informacje o tym, czy kursy 
przebiegają zgodnie z planem, czy też należy podjąć szybką 
interwencję – w sytuacjach awaryjnych również w nocy.

Aplikacja FleetBoard DispoPilot3). Ta nowa aplikacja 
na system Android umożliwia elastyczne i dynamiczne 
kształto wanie procesów logistycznych i wydajności transpor-
towej – na przykład poprzez włączenie podwykonawców 
w swoje procesy transportowe.

Aplikacja FleetBoard Driver3). Ta aplikacja na system  
Android, przeznaczona specjalnie dla kierowców, umożliwia 
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 odpo-
czynku. Fitness Coach i Messenger to doskonałe funkcje 
urozmaicające przerwy i czas po pracy.

DispoPilot.guide. Łatwo i szybko do celu: po przesłaniu szczegółów zlecenia 
można np. skopiować adres za- i rozładunku bezpośrednio do zintegrowanego 
systemu nawigacyjnego.

FleetBoard TiiRec4). Komputer pokładowy FleetBoard TiiRec to podstawa 
umożliwiająca korzystanie z różnych, zwiększających wydajność usług FleetBoard. 
Jest montowany w Actrosie standardowo.

Więcej informacji. Więcej informacji na temat zalet  
FleetBoard uzyskają Państwo na stronie internetowej  
www.fleetboard.pl lub bezpośrednio u dealera Mercedes-Benz.

1) Dostępna na życzenie.
2) Dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play Store.
3) Dostępna bezpłatnie w Google Play Store.
4) W Actrosie wyposażenie standardowe.
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Analiza użytkowania pojazdu FleetBoard1). Analiza użytko-
wania pojazdu FleetBoard sprzyja stylowi jazdy oszczędnemu 
pod względem zużycia paliwa i zużycia pojazdu. W jej ramach 
system telematyczny monitoruje i analizuje dane techniczne 
z samochodu ciężarowego. Ponadto wskazywane jest, jak  
intensywnie wykorzystywany jest system Predictive Powertrain 
Control. Na bazie tych danych system wylicza ocenę stylu 
jazdy kierowcy. Umożliwia to obiektywną ocenę sposobu kiero-
wania samochodem oraz dostosowanie szkolenia do danego 
kierowcy. Kolejnym zadaniem analizy użytkowania pojazdu 
FleetBoard i FleetBoard EcoSupport2) jest utrzymanie na sta-
łe oszczędnego stylu jazdy, który kierowca przyswoił sobie 
w ramach szkolenia Mercedes-Benz EcoTraining. To wszystko 
w dłuższej perspektywie umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa 
nawet o 15%.

FleetBoard EcoSupport2). System ten wspomaga oszczędny 
styl jazdy kierowcy. W tym celu podczas jazdy wyświetla 
wskazówki, pomagające kierowcy stale optymalizować swój 
styl jazdy i zmniejszać zużycie paliwa.

Szkolenia EcoTraining1). Szkolenia Mercedes-Benz EcoTraining 
uczą takiego sposobu jazdy, który umożliwia jeszcze lepsze 
wykorzystanie potencjału technicznego samochodu cięża-
rowego. I osiągnięcie w ten sposób oszczędności paliwa  
na poziomie nawet 10%.

Ubezpieczenie samochodu ciężarowego Mercedes-Benz 
FleetBoard1) 3). Mogą Państwo obniżyć swoją składkę ubezpie-
czeniową, doskonaląc sposób jazdy i optymalizując inten-
sywność użytkowania pojazdu. Podstawą będzie ocena danych 
z analizy użytkowania pojazdu FleetBoard1).

FleetBoard Drivers’ League. Konkurencja, w ramach której 
kierowcy mogą dowieść swych umiejętności. W ten sposób 
oszczędzanie paliwa jest przyjemne i zostaje podwójnie nagro-
dzone. Kierowcy mogą zdobyć atrakcyjne nagrody, a Pań-
stwo obniżają swoje koszty. Więcej informacji i rejestracja 
na stronie internetowej www.driversleague.com
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Zestawienie korzyści.

 – Komputer pokładowy FleetBoard TiiRec4)  
 – Zarządzanie zleceniami FleetBoard1): efektywne 

procesy logistyczne
 – Gospodarka czasem FleetBoard1) umożliwiająca 

optymalne planowanie zadań i tras oraz uła-
twiająca spełnienie przepisów i zmniejszająca 
nakłady na dokumentację

 – Aplikacja FleetBoard Fleet.app5) umożliwiająca 
mobilny dostęp do danych floty

 – Aplikacja FleetBoard DispoPilot6) do elastycz-
nego zarządzania wydajnością transportową

 – Aplikacja FleetBoard Driver6) dla kierowców
 – Dodatkowo: zmniejszenie zużycia paliwa nawet 

o 15 % poprzez analizę użytkowania pojazdu 
FleetBoard1), FleetBoard EcoSupport2) i szkolenia 
Mercedes-Benz EcoTraining1)

 – Aktywny wpływ na zniżki ubezpieczeniowe  
poprzez ubezpieczenie samochodu ciężarowego 
Mercedes-Benz FleetBoard1) 3)

 – FleetBoard Drivers’ League jako dodatkowa 
motywacja do oszczędnej jazdy

 – Karta MercedesServiceCard do optymalizacji 
kosztów paliwa
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MercedesServiceCard. Bezpłatna karta MercedesServiceCard 
umożliwi Państwu na atrakcyjnych warunkach bezgotówkowe 
tankowanie paliwa na ponad 37 000 stacji paliw sieci UTA 
w całej Europie. Użytkownicy MercedesServiceCard korzy-
stają również ze zindywidualizowanego doradztwa w zakresie 
optymalizacji kosztów paliwa. Przez Internet otrzymują oni 
informacje o najtańszych stacjach paliw na terenie Niemiec 
(ceny w czasie rzeczywistym) oraz całej Europy. Łatwa kon-
trola rzeczywiście poniesionych kosztów paliwa w porówna-
niu do kosztów planowanych jest możliwa z wielu punktów 
widzenia. W połączeniu z funkcją rejestracji jazd FleetBoard 
umożliwiamy kontrolę ekonomiczności tankowań.

1) Dostępne na życzenie.
2) Niezależny od systemu telematycznego FleetBoard.
3) Ubezpieczyciel: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, działający za pośred-

nictwem Mercedes-Benz Bank AG. Obowiązują ogólne warunki ubezpieczeń.
4) W Actrosie wyposażenie standardowe.
5) Dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play Store.
6) Dostępna bezpłatnie w Google Play Store.
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Zainwestuj w doskonałe usługi,  
które wysuną Twoją firmę na prowadzenie.
Kupić? Wyleasingować? A może na początek wynająć? Niezależnie od tego, na jaką opcję się Państwo zdecydują,  
Mercedes-Benz i CharterWay Rent oferują dostosowane do potrzeb, kompleksowe rozwiązania w zakresie nabywania  
pojazdów, zabezpieczania mobilności i odciążenia w czynnościach administracyjnych. Z kolei oferta Mercedes-Benz  
Bank to atrakcyjne produkty leasingowe, kredytowe i ubezpieczeniowe – dostosowane do specyfiki Państwa firmy.

Umowy Serwisowe Mercedes-Benz. Aby obniżyć Państwa 
koszty całkowite, Mercedes-Benz oferuje rozmaite umowy 
serwisowe, umożliwiające naprawianie i serwisowanie swoich 
pojazdów na terenie całej Europy na szczególnie atrakcyj-
nych warunkach. Poszczególne produkty serwisowe są tak 
dobrane, aby doskonale spełniać potrzeby każdej floty. Po-
nadto do wyboru jest oferta Mercedes-Benz ServiceLeasing. 
Łączy ona zalety produktów serwisowych Mercedes-Benz 
z leasingiem, tworząc zindywidualizowane, atrakcyjne rozwią-
zanie kompleksowe bez dodatkowego nakładu inwestycyj-
nego. Więcej informacji na ten temat na stronach 36/37 i 42.
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CharterWay Rent. Oferty CharterWay Rent umożliwiają  
elastyczne, krótkookresowe zwiększenie możliwości trans-
portowych – bez wiązania kapitału i bez ryzyka. Wynajem 
krótkoterminowy CharterWay Rent oferuje okresy wynajmu 
od jednego dnia do 24 miesięcy, łącząc elastyczność i nie-
wielkie nakłady administracyjne z możliwością korzystania 
z optymalnego pojazdu. A wszystko na uprzednio dokład-
nie ustalonych, przewidywalnych warunkach. Z kolei Wynajem 
długoterminowy CharterWay Rent oferuje okresy wynajmu 
powyżej 24 miesięcy. Dodatkowo do zalet wynajmu krótko-
terminowego mają Państwo tu możliwość skonfigurowania 
wynajmowanego pojazdu według indywidualnych potrzeb 
i preferencji.

Usługi finansowe Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Bank,  
jeden z wiodących banków motoryzacyjnych, to kompetentny 
i zaangażowany partner, oferujący atrakcyjne produkty  
leasingowe, kredytowe i ubezpieczeniowe.

Elastyczne produkty finansowe. Zawsze znajdziemy opty-
malne rozwiązanie dla Państwa firmy. Słuchamy Państwa  
potrzeb, co pozwala nam na zaoferowanie optymalnych roz-
wiązań finansowych. Jeśli szukacie Państwo korzystnego 
sposobu na zakup pojazdów, nasz klasyczny leasing będzie 
najtańszym rozwiązaniem. Umowę leasingu możemy połą-
czyć z wieloletnim ubezpieczeniem czy pakietem serwisowym, 
co ułatwi użytkowanie pojazdu. Tym z Państwa, którzy nie 
chcą kupować pojazdu, a tylko go użytkować i cyklicznie wy-
mieniać na nowy, CharterWay Rent pozwoli skupić się 
na własnej działalności, przekazując nam obsługę pojazdów.

Zestawienie korzyści.

 – Umowy Serwisowe Mercedes-Benz  
obejmują nabycie samochodu, zabezpieczenie 
mobilności i odciążenie od czynności  
administracyjnych. Więcej informacji na ten 
temat na stronach 36/37 i 42.

 – Wszystkie można łączyć z leasingiem,  
uzyskując zindywidualizowane produkty  
serwisowo-leasingowe

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

 – Oferty CharterWay Rent w zakresie wynajmu 
pojazdów: duża elastyczność bez wiązania  
kapitału

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

 – Atrakcyjne rabaty na ubezpieczenia pojazdów 
z określonym wyposażeniem bezpieczeństwa

Korzyść cenowa. Wyposażając swój samochód ciężarowy 
przykładowo w określone komponenty bezpieczeństwa, oszczę-
dzają Państwo w Mercedes-Benz Bank podwójnie, bowiem 
oprócz niskiej ceny pakietowej korzy stają Państwo z bardzo 
dogodnych warunków leasingu bądź kredytu. A w przypadku 
fabrycznego montażu systemu automatycznego utrzymywania 
odległości, asystenta utrzymywania pojazdu na zadanym  
pasie jazdy oraz systemu Active Brake Assist 4 otrzymują 
Państwo zniżkę na składkę ubezpieczeniową.
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Zmniejszenie kosztów, wzrost wydajności.  
Także w naprawach i serwisowaniu.
Robimy wszystko, aby utrzymywać koszty napraw i serwisowania na możliwie niskim poziomie. Przyczyniają się do tego  
na przykład szczególnie przyjazna w naprawie konstrukcja pojazdu, pakiety po stałych cenach, Umowy Serwisowe  
Mercedes-Benz, a także karta MercedesServiceCard.

Wysoka ekonomiczność. W przypadku Actrosa już od po-
czątku kładziono nacisk na to, aby koszty utrzymać na nadzwy-
czaj niskim poziomie – zarówno w codziennej eksploatacji,  
jak i w ramach przeglądów i napraw. Dodatkowe zmniej szenie 
kosztów umożliwiają na przykład Umowy Serwisowe  
Mercedes-Benz.

Przyjazny w naprawie. Wprowadzenie nowej normy emisji 
spalin Euro VI pociągnęło za sobą konieczność znacznego 
zwiększenia nakładów technicznych. Pomimo to nasze samo-
chody ciężarowe mogą być naprawiane i serwisowane równie 
ekonomicznie, jak porównywalne modele poprzednie. Wynika 
to z wielu powodów. Już w fazie konstrukcyjnej zadbano, aby 
wszystkie komponenty były nie tylko szczególnie wytrzymałe, 
ale również aby w razie konieczności możliwa była ich szybka 
i niedroga wymiana lub naprawa. W celu zmniejszenia kosztów 
i zwiększenia wydajności.

Oryginalne Części Regenerowane Mercedes-Benz. Bogate 
portfolio części regenerowanych, stanowiące ekonomiczną 
i przyjazną środowisku alternatywę, oferuje jak zwykle wysoką 
jakość oraz sprawdzone bezpieczeństwo w atrakcyjnych  
cenach. Zasoby oraz energię zaoszczędzone w ramach rege-
neracji oryginalnych części przekazujemy naszym klientom 
w formie obniżonej, atrakcyjnej ceny.

Pakiety po stałych cenach. Korzystając z naszych dostęp-
nych po stałych cenach pakietów, już z góry znają Państwo 
przyszłe koszty oraz czas trwania przeglądu względnie naprawy. 
To umożliwia bezpieczne planowanie kosztów i dyspozycyj-
ności pojazdu. 

Oryginalne Części Mercedes-Benz. Wysoka jakość w korzystnej cenie jako 
podstawa utrzymania wartości i całkowitej ekonomiczności pojazdu. Bogaty 
asortyment części, efektywna logistyka i szybka dostępność dopełniają reszty. 
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Umowy Serwisowe Mercedes-Benz1). Od przedłużenia 
gwarancji, poprzez pakiety serwisowe, po pełną umowę serwi-
sową obejmującą zużycie części – aby umożliwić miesięczne 
planowanie kosztów serwisowych i optymalne wykorzystanie 
floty, Mercedes-Benz oferuje umowy serwisowe o stopniowa-
nym zakresie. Są to elastyczne produkty naprawcze i serwi-
sowe, dostosowane do potrzeb klienta: gwarancja na układ 
napędowy (Extend) oraz przedłużenie gwarancji (ExtendPlus), 
połączenie przedłużenia gwarancji na układ napędowy  
z serwisem (Select) oraz pełna umowa serwisowa (Complete).

MercedesServiceCard. W przypadku awarii bezpłatna karta 
MercedesServiceCard umożliwia jeszcze szybszą obsługę 
administracyjną Service24h. Ponadto w przypadku awarii  
za granicą zaoszczędzą Państwo na opłacie manipulacyjnej 
Service24h. Oczywiście mają Państwo także możliwość regu-
lowania kartą MercedesServiceCard rachunków za naprawy, 
części i obsługę warsztatową w warsztatach Mercedes-Benz – 
wygodnie, bezpiecznie, bezgotówkowo i w całej Europie.

1) Dostępne na życzenie.

Zestawienie korzyści.

 – Przyjazna w serwisowaniu konstrukcja pojazdu: 
niskie koszty napraw i przeglądów

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

 – Pakiety po stałych cenach zapewniające  
maksymalne bezpieczeństwo planowania

 – Umowy Serwisowe Mercedes-Benz: przewidy-
walne raty miesięczne i zwiększona dyspozy-
cyjność pojazdu gwarancja na układ napędowy 
(Extend), przedłużenie gwarancji (ExtendPlus), 
połączenie przedłużenia gwarancji na układ 
napędowy z serwisem (Select), pełna umowa 
serwisowa (Complete)

 – Karta MercedesServiceCard umożliwiająca 
szybką obsługę administracyjną Service24h



38Ekonomiczność | Niskie koszty całkowite

Im wyższa wartość końcowa, tym większa ekonomiczność. 
To takie proste.
Nabywca naszego samochodu ciężarowego korzysta z jego nadzwyczajnej ekonomiczności. Wysoka oczekiwana wartość 
końcowa obniża bowiem koszty eksploatacji przez cały okres użytkowania. Jednocześnie kładzione są podwaliny na przyszłość. 
Bowiem pierwszorzędna ciężarówka to zarazem inwestycja w następną ciężarówkę.

Wartość końcowa. Oferujemy Państwu samochody ciężarowe, 
w przypadku których można oczekiwać nadzwyczaj wysokiej 
wartości końcowej ‒ dzięki innowacyjnym rozwiązaniom tech-
nicznym i zoptymalizowanym eksploatacyjnie konfiguracjom. 
To ważne dla każdego przedsiębiorcy. Im wyższa jest bowiem 
wartość pojazdu na końcu okresu użytkowania, tym mniejsza 
jest utrata wartości podczas jego użytkowania.

TruckStore. Partner Mercedes-Benz w zakresie samochodów 
używanych przyjmie w rozliczenie albo odkupi Państwa cię-
żarówkę niezależnie od marki. Nasze sklepy TruckStore dyspo-
nują wyjątkową ofertą sprawdzonych pojazdów używanych 
wszystkich marek, klas wiekowych i wersji wykonania.
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Umowa Buy-Back TruckStore. Aby od razu było jasne, 
na jaką kwotę mogą Państwo liczyć przy zwrocie pojazdu, już 
w momencie nabycia ciężarówki umowa Buy-Back1) zagwa-
rantuje Państwu jej wartość końcową. To pozwoli kalkulować 
także przyszłe wydatki i zwiększy Państwa bezpieczeństwo 
w planowaniu inwestycji kapitałowych – również inwestycji 
w następny samochód ciężarowy.

Gwarancja TruckStore. Używanym pojazdom z TruckStore 
można zaufać – ponieważ, niezależnie od marki, dla wielu 
pojazdów TruckStore oferuje europejską 12-miesięczną gwa-
rancję na cały układ napędowy. To minimalizuje ryzyko 
w przypadku nieprzewidzianej szkody i jednocześnie umożli-
wia szybkie, proste i odbiurokratyzowane usunięcie uszko-
dzenia, zapewniając Państwu możliwość szybkiej kontynuacji 
jazdy.

Leasing i kredyt Mercedes-Benz. Proszę skorzystać 
z atrakcyjnej palety ofert i pierwszorzędnego doradztwa: 
komplek sowa oferta usług finansowych MB Leasing  
i Mercedes-Benz Bank jeszcze Państwu ułatwi wybór od-
powiedniego do potrzeb używanego samochodu cięża-
rowego. Mogą Państwo wybierać spośród klasycznych 
modeli kredytu bądź leasingu lub też licznych zindy-
widualizowanych wariantów, zmniejszając zaangażowanie  
kapitału własnego.

1) Dostępna na życzenie.

Zestawienie korzyści.

 – TruckStore ‒ profesjonalna sieć oferująca  
odkup i sprzedaż używanych samochodów 
ciężarowych wszystkich marek, roczników 
i we wszystkich wersjach

 – Gwarantowana wartość końcowa w ramach 
umowy Buy-Back TruckStore1) już w momencie 
nabycia samochodu

 – Możliwość kalkulowania już przyszłych 
wydatków

 – Bez ryzyka w zakresie wartości odkupu  
na końcu okresu umownego

 – Kompleksowe usługi, takie jak leasing, kredyt 
i Europejska Gwarancja TruckStore
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Robimy wszystko dla uzyskania szczególnie  
wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
Bezpieczne docieranie do celu – przy wsparciu systemów asystujących i bezpieczeństwa, które aktywnie odciążają kierowcę, 
chronią pojazd i ładunek, zwiększając w ten sposób ekonomiczność w transporcie dalekobieżnym. Podczas każdej jazdy.

Wyposażenie bezpieczeństwa. Mercedes-Benz oferuje wiele 
systemów bezpieczeństwa i asystujących. Oprócz elektro-
nicznego układu hamulcowego z ABS i ASR, asystenta układu 
hamulcowego, blokady przeciwdziałającej staczaniu się po-
jazdu i Active Brake Assist, również system stabilizujący jazdę, 
asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie jazdy  
i asystent wspomagania koncentracji przyczyniają się do wy-
sokiego poziomu bezpieczeństwa. W unikaniu wypadków lub 
minimalizowaniu ich skutków kierowcę wspomagają dodatkowo 
np. reflektory bi-ksenonowe1), czujnik deszczu i oświetlenia1), 
lusterko boczne prawe z funkcją ustawienia do manewrowania1) 
oraz układ kontroli ciśnienia w ogumieniu1).

Active Brake Assist. Ten wymagany przepisami asystent  
hamowania awaryjnego rozpoznaje przeszkody poruszające 
się przed pojazdem, ostrzega kierowcę przed niebezpieczeń-
stwami oraz w razie konieczności inicjuje pełne hamowanie.

Pakiety Safety. Pakiety Driver i Safety1) zwiększają komfort 
i bezpieczeństwo. Korzystne warunki oraz atrakcyjna oferta 
leasingowa, kredytowa i ubezpieczeniowa zapewniają  
pożądaną ekonomiczność.

Asystent wspomagania koncentracji3) 4). Ten system rozpoznaje rosnące 
zmęczenie kierowcy i zaleca mu przerwę w pracy.

System automatycznego utrzymywania odległości2). Ten system bezpieczeństwa 
z funkcją Stop-and-go wspomaga kierowcę w stresowych sytuacjach oraz może 
zmniejszać ryzyko najechania na inny pojazd.
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Wtórny retarder wodny. Wtórny retarder wodny1) 5) nie podlega zużyciu i jest 
bezobsługowy, oferuje wyższą moc hamowania, wyższe średnie prędkości podczas 
zjazdów ze wzniesień oraz ma niższą masę od tradycyjnych retarderów olejowych.

Sprzęg siodłowy z czujnikami. Sprzęg siodłowy z czujnikami1) poprzez wskazanie 
na zintegrowanej tablicy wskaźników informuje kierowcę czy jest otwarty, czy  
zamknięty. To zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia oszczędności kosztów napraw.

Zestawienie korzyści.

 – Bogate standardowe wyposażenie w elementy 
bezpieczeństwa: Active Brake Assist, syst. stabi-
lizujący jazdę, asyst. utrzymywania pojazdu 
na zadanym pasie jazdy, asyst. wspomagania 
koncentracji i oświetlenie Follow-me-Home

 – System automatycznego utrzymywania  
odległości2) z funkcją stop-and-go, Active  
Brake Assist 41) 6) 7) oraz asystent martwego 
pola1) 9) 10) 11)

 – Wtórny retarder wodny1) 5) osiągający moment 
hamowania do 3500 Nm

 – Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu1)  
dla ciągnika i naczepy/przyczepy

 – Sprzęg siodłowy z czujnikami1)

 – Lusterko po stronie pasażera z ustawieniem 
do manewrowania1)

 – Pakiety Safety1)

 – Reflektory bi-ksenonowe1), funkcja doświetlania 
skrętu1), reflektory przeciwmgielne1) i światła 
do jazdy dziennej LED1)

1) Wyposażenie dodatkowe.
2) Wyposażenie dodatkowe, tylko w połączeniu z systemem Active Brake Assist 3 

lub Active Brake Assist 4.
3) Dostępny tylko w połączeniu z asystentem utrzymywania pojazdu na zadanym 

pasie jazdy.
4) W granicach możliwości systemu. 
5) Dostępny w połączeniu z hamulcem silnikowym High Performance Engine Brake.
6) Wyposażenie dodatkowe, tylko w połączeniu z systemem automatycznego 

utrzymywania odległości.
7) Przewidywana dostępność od 12/2016.
8) W optymalnych warunkach.
9) Dostępny tylko do 4x2 LS i 6x2 L.
10) W połączeniu ze zbiornikiem o wymiarach 650 mm x 700 mm.
11) W połączeniu z trzyczęściowym błotnikiem.

Active Brake Assist 41) 6 ) 7). Czwarta generacja tego systemu wspomaga  
kierowcę4) 8), wykonując pełne hamowanie przy podjeżdżaniu do nieruchomych 
i ruchomych obiektów oraz częściowe hamowanie przy podjeżdżaniu do poru-
szających się pieszych, co pozwala na minimalizację lub całkowite wyeliminowanie 
wypadków.

Asystent martwego pola1) 9) 10) 11). Może wspomagać kierowcę podczas skręcania 
lub zmiany pasa ruchu, wykrywając ruchome i stacjonarne obiekty w strefie ostrze-
gania po prawej stronie lub na torze ruchu pojazdu z naczepą4) 8) i w razie niebez-
pieczeństwa ostrzegając kierowcę wizualnie i dźwiękowo.
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Robimy wszystko dla uzyskania szczególnie  
wysokiej dyspozycyjności pojazdu. 
Krótkie czasy przestoju i stała gotowość do eksploatacji: na przykład dzięki naszej gęstej, obejmującej całą Europę sieci 
warsztatów serwisowych o wydłużonych godzinach otwarcia; Umowa Service Complete i Service24h Mercedes-Benz to szybka 
pomoc w razie awarii.

Serwis Mercedes-Benz. Do wszelkich prac warsztatowych 
mają Państwo do dyspozycji około 1800 punktów serwisowych 
Mercedes-Benz na terenie Europy, w tym niektóre otwarte 
nawet do godziny 22.00. Dzięki naszemu wykwalifikowanemu 
personelowi oraz niezwykle sprawnej logistyce części, moż-
liwe są szczególnie krótkie czasy naprawy, a Państwa Actros 
wraca na drogi tak szybko, jak to możliwe.

Przeglądy. Informacje wskazywane w kokpicie informują 
kierowcę zawczasu o tym, kiedy przypada najbliższy przegląd 
pojazdu. Aby to umożliwić, stale analizowane są dane o rze-
czywistym obciążeniu pojazdu: na przykład każdy pojedynczy 
rozruch na zimno, zużycie okładzin hamulcowych, a także 
stan silnika i olejów we wszystkich podzespołach. Dzięki temu 
możliwe jest przezorne planowanie przeglądów i łączenie ich  
na przykład z wymaganymi prawem badaniami obowiązkowymi. 
Pozwala to uniknąć dodatkowych przestojów.

Wydłużone godziny otwarcia. Spośród około 1800 punktów 
serwisowych Mercedes-Benz na terenie Europy, niektóre 
otwarte są nawet do godziny 22.00. Pozwala to na bardziej 
elastyczne planowanie przeglądów technicznych. A dodat-
kowo: nawet większe naprawy mogą być wykonane w ciągu 
jednego dnia roboczego, tak aby Państwa pojazd spędzał 
w serwisie tylko tyle czasu, ile jest naprawdę niezbędne. 
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Mercedes-Benz Service Complete. Umowa Full Service 
Complete przyniesie Państwu wyłącznie korzyści. Stanowi ona 
zabezpieczenie wszystkich elementów konstrukcyjnych i pod-
zespołów pojazdu oraz zawiera wymianę, naprawę i przeglądy 
techniczne wszystkich części podlegających zużyciu, a finan-
suje się ją w obliczonych z góry, atrakcyjnych ratach miesięcz-
nych. Umowę Service Complete można ponadto opcjonalnie 
rozszerzyć o ochronę międzynarodową (Europa). To umożliwi 
wykorzystywanie dni przestoju na planowane naprawy i prze-
glądy również za granicą, a więc optymalizację wykorzystania 
pojazdu.

Service24h Mercedes-Benz: wsparcie przez całą dobę. 
Service24h Mercedes-Benz 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 00800 5 777 7777. Wykwalifikowani pracownicy obsłu-
gują dzwoniących w ich ojczystym języku, organizując szybką 

pomoc ze strony najbliżej położonego serwisu samochodów 
ciężarowych Mercedes-Benz. W przypadku awarii pojazdu 
swoim mobilnym warsztatem do akcji wyruszają znakomicie 
wyposażeni serwisanci, którzy w czterech na pięć przypad-
ków są w stanie rozwiązać problem w miejscu unieruchomienia 
pojazdu, tak aby umożliwić jak najszybszą kontynuację reali-
zacji zadnia przewozowego.

Spojrzenie w przyszłość. Mercedes-Benz nigdy nie prze-
stanie pracować nad rozwiązaniami, które zwiększają wydaj-
ność i tym samym dyspozycyjność pojazdu ciężarowego.

1) W zależności od operatora. Alternatywnie: +48 22 583 43 63 (połączenie może 
być płatne).

2) W razie szkód na zdrowiu lub życiu osób należy najpierw wezwać policję i służby 
ratunkowe.

Zestawienie korzyści.

 – Gęsta sieć warsztatów, ok. 1800 punktów  
serwisowych w Europie

 – Długie godziny otwarcia warsztatów: niektóre 
czynne do godz. 22.00

 – System serwisowania: przezorne planowanie 
przeglądów i krótkie czasy przestoju

 – Umowa Mercedes-Benz Service Complete: 
przewidywalne raty miesięczne i zwiększona 
dyspozycyjność pojazdu

 – Service24h: szybka pomoc w razie awarii2) 
przez całą dobę poprzez bezpłatną1) infolinię 
serwisową 00800 5 777 7777
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Innowacyjne prowadzenie tylnej osi. Innowacyjne prowadzenie tylnej osi1)  
zapewnia wysoką stabilność poprzeczną i niewielkie przechyły boczne, redukuje 
konieczność dokonywania korekt kierownicą oraz gwarantuje bardzo dobre  
zachowanie pojazdu pod względem pod- i nadsterowności.

Dynamika jazdy. Actros wyróżnia się doskonałą dynamiką 
jazdy. To zasługa precyzyjnej współpracy wszystkich kompo-
nentów układu napędowego, układu jezdnego i zawieszenia. 
Precyzyjne reagowanie dynamicznych silników rzędowych 
i perfekcyjnie do niego dostosowana strategia przełączania 
automatycznego systemu przełączania biegów Mercedes  
PowerShift 3 umożliwiają na przykład spontaniczne i komfor-
towe ruszanie. W połączeniu z hipoidalną osią tylną, wytwa-
rzana przez silnik siła napędowa przepływa na koła niezwykle 
efektywnie, zapewniając maksymalną optymalizację eksplo-
atacyjną i niskie zużycie paliwa, a tym samym wzrost ekono-
miczności.

Również w zakresie komfortu jazdy perfekcyjnie zharmoni-
zowano wszystkie elementy – począwszy od precyzyjnego 
układu kierowniczego, poprzez ramę i 4-miechowe zawieszenie 
pneumatyczne, po innowacyjne prowadzenie tylnej osi1). 

Podsumowując: znakomity komfort oraz nadzwyczajne  
poczucie pewności i odprężenia podczas jazdy. Od startu 
do mety.

Imponująca dynamika jazdy: pewność i relaks w drodze.
Precyzyjnie zharmonizowane konfiguracje układu napędowego, dynamiczny rozwój mocy, wysoka stabilność jazdy oraz  
precyzyjne prowadzenie znacząco zmniejszają obciążenie kierowcy i zapewniają mu wyjątkowe odczucia podczas jazdy. 
Krótko mówiąc: rzadko którą ciężarówką jeździ się tak pewnie i spokojnie jak Actrosem.

1) Tylko w pojazdach 4x2, niedostępne dla Actrosa Loader.
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Przyjemność jazdy i ekonomiczność ściśle połączone.
Dynamiczne, komfortowe ruszanie oraz natychmiastowy odczuwalny rozwój mocy – w Actrosie perfekcyjnie zharmonizowano 
wszystkie komponenty układu napędowego. Dla uzyskania wysokiej ekonomiczności i niezwykłej dynamiki jazdy.

Mercedes PowerShift 3. Odczuwalna dynamika, łatwe pro-
wadzenie i niskie zużycie paliwa: automatyczny system prze-
łączania biegów zapewnia precyzyjny wybór biegów, krótkie 
czasy przełączania, wysoki komfort jazdy oraz optymalną 
ekonomiczność. Tryb jazdy „economy” wspomaga nadzwyczaj 
ekonomiczny styl jazdy, natomiast tryb jazdy „power” jazdę 
bardzo dynamiczną. W programie jazdy fleet stałym ustawie-
niem jest tryb jazdy „economy”. Mercedes PowerShift 3 
umożliwia szybkie przełączanie z biegu pierwszego na wstecz-
ny oraz oferuje szybkie przełożenia biegów wstecznych,  
zapewniające komfort manewrowania. Dzięki funkcji pełzania 
ruszanie jest dużo bardziej komfortowe.

Funkcje dodatkowe. Funkcje dodatkowe Mercedes PowerShift 3, takie jak  
bezpośrednie przełączanie z biegu pierwszego na wsteczny oraz szybkie  
przełożenia biegów wstecznych, ułatwiają manewrowanie. Dzięki funkcji pełzania 
również ruszanie jest nadzwyczaj komfortowe.

Programy jazdy w Actrosie. Actros jest dostępny z trzema programami jazdy ‒ 
fleet, economy i power ‒ z których klient wybiera jeden podczas zakupu pojazdu. 
Różne tryby jazdy zwiększają komfort jazdy i wydajność.
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Hipoidalna oś tylna. Tylna oś wykonana jest jako oś odkształcalna z blachy stalowej o zoptymalizowanej masie, z kołem talerzowym 440 mm. Montuje się ją w 3-osiowych 
pojazdach z zawieszeniem pneumatycznym, eksploatowanych w zestawach ciężarowych o dop. masie całkowitej 80 t. Jest wyposażona w przełożenie pojedyncze.  
Uzębienie hipoidalne zapewnia cichą pracę i niewielkie straty wskutek tarcia. Wały napędowe osadzone są w bezobsługowych łożyskach kompaktowych. Bezobsługowe 
są także łożyska zębników.

Tryb EcoRoll. Precyzyjne zastosowanie trybu EcoRoll utrzymuje Actrosa dłużej 
w fazach swobodnego toczenia, zarówno na odcinkach płaskich, jak i przed 
szczytami wzniesień i na końcu zjazdu ze wzniesienia, co jeszcze zwiększa jego 
ekonomiczność jazdy.

Program jazdy economy. Ten załączany precyzyjnie program jazdy umożliwia 
jazdę szczególnie ekonomiczną.

Zestawienie korzyści.

 – Niezwykła dynamika jazdy dzięki doskonale 
zestrojonym konfiguracjom układu napędowego 
i spontanicznie reagującym silnikom

 – Automatyczny system przełączania biegów 
Mercedes PowerShift 3 ze zoptymalizowa-
nymi eksploatacyjnie, precyzyjnie załączanymi 
trybami jazdy i funkcjami dodatkowymi

 – Precyzyjny wybór biegu w zależności  
od sytuacji jezdnej

 – Hipoidalna oś tylna o zmniejszonych stratach 
wynikających z tarcia

 – Pełna oferta przełożeń tylnej osi i wariantów 
skrzyń biegów

1) Prędkość maksymalna 89,8 km/h osiągana pedałem gazu.
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Wyjątkowe właściwości jezdne.  
Zapewniają wyjątkowe odczucia podczas jazdy.
Rama, układ jezdny, zawieszenie i układ kierowniczy – w Actrosie wszystkie elementy łączą się w doskonałą całość,  
zapewniając podczas jazdy unikalne poczucie pewności, bezpieczeństwa i spokoju.

Właściwości jezdne Actrosa. Actros odznacza się doskonałą 
statecznością na drodze oraz zapewnia poczucie pewności 
i bezpieczeństwa podczas jazdy. To między innymi zasługa 
szerokiej, sztywnej ramy, innowacyjnego prowadzenia tylnej 
osi1) oraz bezpośredniego, precyzyjnego układu kierowniczego.

Komponenty zawieszenia. Wszystkie elementy zawieszenia 
Actrosa zostały precyzyjnie zharmonizowane: od zawieszenia 
foteli, poprzez dostępne w trzech wariantach zawieszenie 
kabiny kierowcy, po 4-miechowe zawieszenie pneumatyczne 
tylnej osi. To wszystko razem daje wysoki komfort resoro-
wania w miejscu pracy kierowcy oraz chroni pojazd i ładunek.

Precyzyjny układ kierowniczy. Bezpośredni i szczególnie czuły układ kierowniczy wspomagany jest z siłą zależną od prędkości jazdy. To sprawia, że manewrowanie 
jest nadzwyczaj łatwe, lekkie i bezpieczne. Natomiast przy większych prędkościach układ ten zapewnia bezpieczną stateczność kierunkową i maksymalną stabilność 
toru jazdy. Wysoka precyzja kierowania i bardzo dobre zachowanie pojazdu pod względem pod- i nadsterowności to kolejne zalety, które przyczyniają się do zwiększenia 
bezpieczeństwa i pewności prowadzenia.
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Prowadzenie tylnej osi. Decydujący wkład w doskonałą 
charakterystykę jazdy wnosi także innowacyjne prowadzenie 
tylnej osi1): w porównaniu z tradycyjnym wahaczem trój-
kątnym, punkty łączenia obu wahaczy wzdłużnych z osią tylną 
zostały przeniesione dalej na zewnątrz. Rezultat: najlepsza 
możliwa stabilność poprzeczna, mniejsza potrzeba korekty 
kierownicą oraz bardzo dobre zachowanie pojazdu pod 
względem pod- i nadsterowności.

Rama. Rama Actrosa jest konstrukcją bezkompromisowo przygotowaną do eksploatacji w transporcie dalekobieżnym. Rozstaw podłużnic wynoszący 834 mm i sztywna 
konstrukcja zapewniają wysoką stateczność pojazdu na drodze oraz komfortowe właściwości jezdne. Inne zalety: siatka otworów w 50-milimetrowych odstępach 
na całej długości, szeroka oferta rozstawów osi, zwisów ramy oraz poprzeczek tylnych.

Zawieszenie pneumatyczne. Zamontowane daleko na zewnątrz miechy pneuma-
tyczne 4-miechowego zawieszenia pneumatycznego w połączeniu z innowacyjnym 
prowadzeniem tylnej osi1) zapewniają bardzo dobrą charakterystykę przechyłów 
oraz wyraźnie mniejsze przechyły boczne na zakrętach.

Zestawienie korzyści.

 – Komfortowe, bezpieczne właściwości jezdne 
i poczucie pewności podczas jazdy

 – Idealnie zharmonizowane elementy zawieszenia 
foteli, kabiny i podwozia

 – Bezpośredni, czuły układ kierowniczy  
zapewniający wysoką precyzję kierowania

 – Innowacyjne prowadzenie tylnej osi1)  
zapewniające wysoką stabilność poprzeczną 
oraz bardzo dobre zachowanie pojazdu pod 
względem pod- i nadsterowności

 – 4-miechowe zawieszenie pneumatyczne  
zapewniające bardzo dobrą charakterystykę 
przechyłów oraz niewielkie przechyły boczne

 – Sztywna rama z szerokim rozstawem podłużnic 
zapewniająca wysoką stateczność pojazdu 
na drodze

 – Duża przyjazność w zabudowie dzięki szerokiej 
ofercie rozstawów osi, zwisów ramy oraz  
poprzeczek tylnych

1) Tylko w pojazdach 4x2, niedostępne dla Actrosa Loader.
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Po prostu więcej załadować.  
Actros Loader i Actros Volumer.
Aby odsunąć chwilę, gdy dojdą Państwo do granic swoich mocy transportowych pod względem masy i objętości  
przewożonego ładunku, proszę wysłać w trasę Actrosa Loader i Actrosa Volumer – dwóch prawdziwych specjalistów,  
którzy potrafią zabrać w drogę większy ładunek.

Specjaliści. Oferując Actrosa Loader i Actrosa Volumer, Mercedes-Benz udostępnia 
Państwu konfiguracje pojazdu dostosowane do różnych rodzajów eksploatacji. 
Dzięki nim przewozy wymagające dużej ładowności i dużej pojemności ładunkowej 
będą przynosiły większy zysk.

Branżowe wersje pojazdu

Wysoki stopień dostosowania do różnych rodzajów eksploatacji

Konfiguracja pojazdu 
o zoptymalizowanej masie, 

umożliwiająca uzyskanie większej 
ładowności; wybór mocy silnika 

oraz kabin kierowcy dostosowany 
do różnych rodzajów 

eksploatacji; wysoki poziom 
bezpieczeństwa

Bardzo mała wysokość płaszczy-
zny siodła poniżej 900 mm, wy-
sokość przestrzeni ładunkowej 
3 m w świetle, duża pojemność 
zbiorników, konfiguracje układu 
napędowego obniżające zużycie 
paliwa, szeroki wybór wariantów 

kabin kierowcy

Do przewozów wymagających 
dużej ładowności:

Actros Loader

Do przewozu ładunków  
o dużej objętości:

Actros Volumer

Duża wydajność, wysoka dochodowość

Branżowe wersje pojazdu. Eksploatacja Actrosa w trans-
porcie dalekobieżnym jest nadzwyczaj ekonomiczna. Aby 
spełnić wymogi wysokiej ekonomiczności również w trans-
portach ładunków o dużej masie oraz transportach ładunków 
o dużej objętości, skonstruowaliśmy Actrosa Loader i Actrosa 
Volumer. Bowiem do zadań specjalnych potrzeba specjalnych 
narzędzi, czyli w tym przypadku wyspecjalizowanych pojazdów. 

Actros Loader to ciągniki siodłowe i podwozia ciężarowe 
o zoptymalizowanej ładowności, zaliczające się do najlżejszych 
w transporcie dalekobieżnym. Już fabrycznie. Wyposażamy 
je w mocne i oszczędne silniki Euro VI, zoptymalizowane eks-
ploatacyjnie kabiny kierowcy, bez konieczności rezygnacji 
z wysokiego poziomu bezpieczeństwa Actrosa. 

Actros Volumer oferuje możliwość jeszcze wydajniejszego 
przewozu ładunków o dużej objętości. Pojazd ten, będący 
doprawdy specjalistą od transportów objętościowych, z wyso-
kością płaszczyzny siodła mniejszą niż 900 mm, spełnia też 
wysokie wymogi stawiane ciągnikom siodłowym 4x2. W prak-
tyce daje to wysokość przestrzeni ładunkowej wynoszącą 
w świetle 3 m. Oprócz dużej pojemności ładunkowej, do lep-
szej ekonomiczności pojazdu przyczyniają się także konfigu-
racje układu napędowego znacznie obniżające zużycie paliwa 
oraz na przykład ogromna pojemność zbiorników. Następna 
zaleta to wybór wariantów kabin dostosowanych do różnych 
rodzajów eksploatacji; przykładowo kabina CompactSpace 
nadaje się świetnie do przewozu samochodów.
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Actros Loader: dla wszystkich, którzy  
potrzebują większej ładowności.
Mniejsza masa własna, większa ładowność – od osłony chłodnicy po poprzeczkę tylną. Actros Loader został zaprojektowany 
specjalnie z myślą o branżach, w których ładowność jest czynnikiem decydującym. Dlatego pojazd ten zalicza się do najlżejszych 
w transporcie dalekobieżnym – zarówno jako ciągnik siodłowy, jak i podwozie ciężarowe. A to się opłaca. Podczas każdej jazdy.

Pojazd typu Loader. Większa ładowność ‒ większa ekono-
miczność. Actros Loader – to ciągniki siodłowe i podwozia 
ciężarowe o zoptymalizowanej ładowności, które pomimo 
ciężkiej technologii Euro VI są znacznie lżejsze od sprawdzo-
nego Actrosa z silnikiem Euro V. To zasługa całego szeregu 
większych i mniejszych rozwiązań obniżających masę pojazdu, 
dzięki którym podczas każdej jazdy można po prostu zabrać 
więcej ładunku. Dla zapewnienia jak największej elastyczności 
w konfiguracji pojazdu, istnieje również możliwość rezygnacji 
z niektórych obniżających masę cech wyposażenia. Na przykład 
w celu zwiększenia komfortu czy obniżenia zużycia paliwa.

Fabryczna optymalizacja ładowności. Przygotowany spe-
cjalnie do zastosowań wymagających dużej ładowności, cią-
gnik siodłowy Actros Loader jest na przykład wyposażany  
w kabinę kierowcy ClassicSpace z tunelem silnika o wyso kości 
320 mm oraz lekki silnik o pojemności 7,7 l i mocy 235 kW1) 
(320 KM). Do jego podstawowego wyposażenia należą również 
system Mercedes PowerShift 3 z 12-stopniową skrzynią  
biegów z biegiem bezpośrednim oraz opony superszerokie 
na aluminiowych obręczach.

Kabiny kierowcy. Actrosa Loader można wyposażyć w kabinę 
kierowcy typu L ClassicSpace z tunelem silnika o wysokości 
170 mm lub 320 mm. Dostępne są również dwie dopraco wane 
aerodynamicznie kabiny StreamSpace z tunelem silnika, 
umożliwiające osiągnięcie niskiego zużycia paliwa.

Zamknięty prawy bok kabiny. Mniejsza masa własna, większa ładowność.  
Zamknięty prawy bok kabiny zmniejsza masę pojazdu o pięć kilogramów.
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Rozwiązania obniżające masę pojazdu. W Actrosie Loader wiele części i cech wyposażenia zaprojektowano konsekwentnie z myślą o branżach wymagających  
dużej ładowności. Wiemy jednak, że ładowność nie zawsze jest najważniejsza, dlatego z niektórych rozwiązań zwiększających ładowność mogą Państwo zrezygnować – 
na przykład w celu zwiększenia komfortu czy obniżenia zużycia paliwa.

Zestawienie korzyści.

 – Niezwykle duża ładowność, uzyskana dzięki 
konfiguracjom pojazdu dostosowanym  
do rodzaju eksploatacji oraz rozwiązaniom  
obniżającym masę pojazdu

 – Z niektórych cech wyposażenia zmniejszających 
masę można zrezygnować

 – Lekkie, oszczędne silniki rzędowe Euro VI 
o pojemności skokowej 7,7 lub 10,7 l, w dzie-
sięciu klasach mocy: od 175 kW (238 KM)  
do 335 kW (455 KM)

 – Cztery warianty kabin kierowcy
 – Wysokie bezpieczeństwo – dostępne  

są wszystkie systemy bezpieczeństwa  
i systemy asystujące

 – Pakiety Safety2)

Silniki. Ciągniki siodłowe Actros Loader wyposażamy w silniki 
Euro VI o pojemności skokowej 7,7 l i mocy od 235 kW 
(320 KM). Dla podwozi ciężarowych w tej klasie pojemności 
skokowej oferujemy do wyboru pięć klas mocy ‒ od 175 kW 
(238 KM) do 260 kW (354 KM). Actros Loader może być rów-
nież wyposażony w silniki o pojemności skokowej 10,7 l,  
dostępne w pięciu klasach mocy, od 240 kW (326 KM) 
do 335 kW (455 KM).

Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa. Actros Loader 
jest oferowany z wszelkimi dostępnymi systemami asy-
stującymi i bezpieczeństwa – zamawianymi pojedynczo lub 
powiązanymi w korzystnych, zróżnicowanych pakietach  
Safety2). Więcej informacji na stronie 40.

1) Podwozia ciężarowe Actros Loader: od 175 kW (238 KM).
2) Wyposażenie dodatkowe.
3) Ilustracja przykładowa – pokazuje oddzielny zbiornik ON/AdBlue®.

1 Brak luku dachowego

2 Zamknięty prawy bok kabiny

3 Dolne łóżko obniżone

4 Oddzielny zbiornik  
ON/AdBlue®, w standardzie: 
zbiornik zespolony3)  
(300 l ON i 25 l AdBlue®)

5 Zoptymalizowana masa  
poprzeczki tylnej dla 4x2 LS

6 Akumulatory 170 Ah

7 Brak dolnej osłony 
aerodynamicznej

Cechy wyposażenia, z któ-
rych można zrezygnować

8 Zoptymalizowana masa 
przedniej szyby

9 Brak żaluzji osłony chłodnicy 
przy tunelu silnika o wyso-
kości 170 mm

10 Zoptymalizowana masa  
wykładziny podłogowej

11 Aluminiowy wspornik  
wejściowy

12 Zoptymalizowane pod  
względem masy prowadzenie 
tylnej osi

Cechy wyposażenia, z któ-
rych nie można zrezygnować
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Actros Volumer: dla wszystkich,  
którzy potrzebują dużo miejsca.
Ogromna pojemność ładunkowa, konfiguracje układu napędowego obniżające zużycie paliwa, duży zasięg pojazdu oraz  
perfekcyjne dostosowanie do preferowanego przez Państwa rodzaju eksploatacji – Actros Volumer pokazuje, jak należy dziś 
konstruować ciągniki siodłowe oraz podwozia ciężarowe, aby można było nimi przewozić ładunki objętościowe z dużym zyskiem.

Pojazd typu Volumer. Jako prawdziwy specjalista w dzie-
dzinie transportów objętościowych, Actros Volumer umożliwia 
optymalne wykorzystanie maksymalnej pojemności trans-
portowej w transporcie dalekobieżnym. W połączeniu z ogumie-
niem 315/45 oraz obniżeniem poziomu do jazdy, możliwe 
jest uzyskanie wysokości płaszczyzny siodła mniejszej niż 
900 mm, a tym samym wysokości przestrzeni ładunkowej 
3 m w świetle ‒ a więc na przykład wygodne ustawienie trzech 
palet samochodowych jedna na drugiej. Inne zalety: konfi-
guracje układu napędowego obniżające zużycie paliwa oraz 
różnorodna oferta wariantów zbiorników paliwa zapewnia-
jąca niskie koszty paliwa i nadzwyczaj duży zasięg pojazdu 
bez tankowania.

Kabiny kierowcy. Actros Volumer jest dostępny łącznie  
z jedenastoma wariantami kabin kierowcy, spełniającymi prak-
tycznie wszystkie wymogi międzynarodowego i krajowego 
transportu ładunków objętościowych. Wybór sięga od kabiny 
GigaSpace po kabinę CompactSpace, optymalną do prze-
wozu samochodów.

Napęd. Także konfiguracje układu napędowego zoptyma-
lizowane dla różnych rodzajów eksploatacji czynią Actrosa 
Volumer ekonomicznym rozwiązaniem transportowym.  
Albowiem dzięki szerokiej ofercie przełożeń tylnej osi, Actros 
Volumer również z ogumieniem 315/45 może być wyposa-
żony w skrzynię biegów z biegiem bezpośrednim. W stosunku 
do skrzyni z nadbiegiem uzyskuje się wtedy oszczędność  
paliwa do 1%.

Silniki. Oszczędne 6-cylindrowe silniki rzędowe Actrosa  
Volumer są dostępne w trzech klasach pojemności skokowej, 
7,7 l, 10,7 l i 12,8 l, oraz w łącznie piętnastu klasach mocy ‒ 
od 175 kW (238 KM) do 390 kW1) (530 KM).

Duży zasięg pojazdu. Oferując objętość zbiorników do 990 l w ciągnikach  
siodłowych oraz do 1000 l w podwoziach ciężarowych z niską ramą, Actros Volumer 
może przewozić ładunki objętościowe na nadzwyczaj duże odległości.
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Szczegółowe informacje o pojazdach typu Volumer. Bardzo mała wysokość płaszczyzny siodła poniżej 900 mm stwarza w Actrosie Volumer warunki do ekonomicznego 
przewozu ładunków objętościowych. Kolejne walory to wysokość przestrzeni ładunkowej wynosząca 3 m w świetle, szeroki wybór wariantów kabin oraz konfiguracje 
układu napędowego i warianty zbiorników zoptymalizowane pod różne rodzaje eksploatacji.

Zestawienie korzyści.

 – Bardzo mała wysokość płaszczyzny siodła 
w ciągnikach siodłowych 4x2

 – Wysokość przestrzeni ładunkowej 3 m w świetle
 – Szeroka oferta przełożeń tylnej osi
 – Paliwooszczędne konfiguracje układu  

napędowego dostosowane do rodzaju  
eksploatacji, z każdym ogumieniem

 – Duży zasięg pojazdu dzięki pojemności  
zbiornika paliwa do 990 l w przypadku  
ciągników siodłowych oraz do 1000 l  
w przypadku podwozi ciężarowych z niską 
ramą

 – Silniki rzędowe Euro VI o obniżonym zużyciu 
paliwa w 15 klasach mocy, od 175 kW  
(238 KM) do 390 kW1) (530 KM)

 – Łącznie jedenaście wariantów kabin kierowcy 
o szerokościach 2500 i 2300 mm, np. kabina 
CompactSpace dla pojazdów do przewozu  
samochodów

Pojemność zbiorników. Mimo iż technologia oczyszczania 
spalin Euro VI zajmuje sporo miejsca, ciągniki siodłowe Actros 
Volumer można wyposażyć w zbiorniki o pojemności do 990 l. 
W przypadku podwozi ciężarowych z niską ramą dostępna jest 
nawet pojemność zbiorników do 1000 l. To gwarantuje duży 
zasięg pojazdu bez tankowania i daje oszczędności, ponieważ 
nie jest konieczny późniejszy montaż dodatkowych zbiorników.

1) Tylko 6x2 LnR.

1 Jedenaście wariantów kabin kierowcy 
dostosowanych do rodzaju eksploatacji

2 Silniki Euro VI w 15 klasach mocy

3 Konfiguracje układu napędowego obniżające 
zużycie paliwa

4 Duży zasięg dzięki szerokiej ofercie zbiorników 
paliwa różnej wielkości

5 Wysokość przestrzeni ładunkowej 3 m w świetle

6 Mała wysokość ramy lub płaszczyzny siodła
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Ułatwienia w transporcie ciężkim.  
Actros do 250 ton.

Actros do 250 ton. Actros do 250 ton to ciągnik, który od po-
czątku do końca zaprojektowano i skonstruowano do prze-
wozu szczególnie ciężkich i dużych ładunków. Co więcej, Actros 
do 250 ton wyznacza wzorce komfortu, osiągów i elastycz-
ności. Zarówno na pierwszy rzut oka, podczas każdej jazdy, jak 
też w czasie przerw na odpoczynek – jego kabiny GigaSpace 
i BigSpace oferują dokładnie taki komfort pracy i mieszkania, 
jakiego potrzebują Państwo w transporcie ciężkim. 

Mocne i niezawodne silniki Euro VI, automatyczny system 
przełączania biegów Mercedes PowerShift 3 oraz turbo-
sprzęgło z retarderem składają się na wytrzymały i skrajnie 
obciążalny układ napędowy, który zawsze udostępnia dokład-
nie taką moc, jakiej wymaga praktyka transportu ciężkiego. 
A żeby w pełni wykorzystać potężną moc silnika, wyposaży-
liśmy Actrosa do 250 ton w układ jezdny, zawieszenie i ramę 
o szczególnie wytrzymałej konstrukcji, dzięki czemu udo-
stępniana siła napędowa jest precyzyjnie przenoszona na koła 
nawet przy maksymalnym obciążeniu. 

Maksymalną elastyczność i optymalne dostosowanie  
do rodzaju eksploatacji zapewnia różnorodność oferty wypo-
sażenia i wzorów konstrukcyjnych, dzięki której możemy 
otrzymać perfekcyjnie skonfigurowany pojazd do praktycznie 
każdego zastosowania. Ułatwienia w transporcie ciężkim. 
Actros do 250 ton.

Centrala mocy. 6-cylindrowe silniki rzędowe Actrosa do 250 ton pokrywają 
wszystkie obszary zapotrzebowania na moc w transporcie ciężkim. Trwała  
i niezawodna konstrukcja to kolejna zaleta jednostek napędowych Euro VI.
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Actros do 250 ton.  
Skoncentrowana technika w skrócie.

1) Wyposażenie dodatkowe.

1 Zbiorniki sprężonego powietrza1) 
Bardzo duża pojemność powietrzna umożliwiająca częste wykorzystywanie  
przy hamowaniu ciężkiego zestawu drogowego

2 Zbiornik paliwa1) 
900-litrowy zbiornik aluminiowy, zapewniający maksymalny zasięg bez tankowania

3 Tylny układ chłodzenia1) 
Zintegrowany układ chłodzenia zapewnia optymalne chłodzenie podczas pełnego  
obciążania silnika i pracy turbosprzęgła z retarderem

4 Układ wydechowy Euro VI

5 Oś pchana1) 
8 t, zawieszona pneumatycznie, kierowana hydraulicznie

6 Sprzęg do transportu ciężkiego z tyłu1) 
Zamontowany na wsporniku sprzęgu do transportu ciężkiego. Przyłącza przyczepy  
zamontowane po bokach
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7 Płyta wsporcza naczepy1) 
Pozwala uniknąć uszkodzeń ramy i poprzeczki tylnej

8 Sprzęg siodłowy, 88,9 mm (3,5") i mechanizm przesuwny1) 
Umożliwia indywidualną regulację długości całego zestawu ciężarowego  
i optymalny rozdział nacisku na osie

9 Wejście i pomost serwisowy1) 
Do komfortowego i bezpiecznego wchodzenia na ramę pojazdu

10 Spojler boczny z wlotami powietrza chłodzącego1) 
Zapewnia optymalny dopływ powietrza chłodzącego

11 Sprzęg do transportu ciężkiego z przodu1) 
Wzmocniony wspornik sprzęgu przedniego jest standardowo wyposażony  
w sprzęg wielopoziomowy
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Dodatkowy układ chłodzenia SLT. Dodatkowy układ  
chłodzenia1) gwarantuje możliwość wykorzystywania pełnej  
mocy silnika bez ograniczeń czasowych. Ponadto zapewnia 
on maksymalne czasy eksploatacji zintegrowanego retardera. 
Tylny układ chłodzenia zapewnia moc szczególnie przy na-
przemiennym napędzaniu i wyhamowywaniu pojazdu, wyso-
kich tempe raturach zewnętrznych i na dużej wysokości, 
a przede wszystkim podczas jazd na wzniesieniach z dużym 
obciążeniem. Układ ten umieszczono w wieży chłodniczej 
za kabiną kierowcy.

Turbosprzęgło z retarderem1). Umożliwia ono szczególnie 
mocne ruszanie z miejsca oraz precyzyjne, nieograniczone 
czasowo manewrowanie w niskim zakresie obrotów i z pełnym 
momentem obrotowym do 3000 Nm. Niepodlegające zuży-
ciu turbosprzęgło z retarderem w jednym podzespole łączy 
funkcje hydrodynamicznego sprzęgła rozruchowego oraz 
retardera pierwotnego.

Przenoszenie dużej siły napędowej przez długi czas.  
Tak jak tego wymaga praktyka transportu ciężkiego.
Sama wysoka moc nie wystarczy – musi ona jeszcze dotrzeć dokładnie tam, gdzie jest potrzebna i przede wszystkim wtedy, 
gdy jest potrzebna. Jak to możliwe, pokazuje Actros do 250 ton, na przykład z automatycznym systemem przełączania  
biegów Mercedes PowerShift 3, programami jazdy zoptymalizowanymi pod kątem rozmaitych zastosowań, 16 biegami oraz 
turbosprzęgłem z retarderem.



61Actros do 250 ton | Skrzynia biegów, napęd

Mercedes PowerShift 3. W Actrosie do 250 ton standardowo 
zastosowano automatyczny system przełączania biegów 
Mercedes PowerShift 3 w połączeniu z turbosprzęgłem z retar-
derem i optymalnie zestrojoną 16-stopniową przekładnią 
kłową. Precyzyjny i dostosowany do sytuacji na drodze wybór 
biegów zapewnia odpowiednio dostosowany program prze-
łączania „heavy”. Funkcja pełzania ze zintegrowanym trybem 
manewrowym umożliwia natomiast szczególnie łatwe rusza-
nie i precyzyjne manewrowanie. Pracę w transporcie ciężkim 
ułatwiają ponadto różne dostępne tryby jazdy oraz funkcje 
dodatkowe.

Skrzynia biegów G 280-16/11,7–0,69. Do nadzwyczaj 
trudnych zadań dostępny jest Actros do 250 ton z systemem 
Mercedes PowerShift i 16-stopniową skrzynią biegów1).

Zestawienie korzyści.

 – Tylny układ chłodzenia1) przy długich czasach 
eksploatacji silnika i retardera

 – Niepodlegające zużyciu turbosprzęgło  
z retarderem1), przystosowane do skrajnych 
obciążeń podczas ruszania z miejsca  
i manewrowania

 – 16-stopniowy automatyczny system  
przełączania biegów Mercedes PowerShift 31)

 – Krótkie czasy przełączania biegów, wysokie 
osiągi

 – Dostosowane do rozmaitych zastosowań  
programy jazdy oraz precyzyjnie dołączane 
tryby jazdy i funkcje dodatkowe

 – Technologia oczyszczania spalin Euro VI  
na niewielkiej przestrzeni

Program jazdy heavy2). Ten program jazdy jest dostosowany 
specjalnie do transportu ciężkiego. Wyróżnia się on nadzwy-
czaj krótkimi czasami przełączania oraz precyzyjnym, dosto-
sowanym do danej sytuacji wyborem biegów.

Program jazdy power2). Obejmuje on tryby jazdy „power”, 
„standard” i „manualny”. Tryb „power” jest przewidziany  
do eksploatacji drogowej i w razie potrzeby umożliwia bardzo 
dynamiczny sposób jazdy.

1) Wyposażenie dodatkowe.
2) Alternatywa bez dopłaty.
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● Do dużych obciążeń przy pomimo 
to dobrych wartościach zużycia 

paliwa

● Bardzo krótkie czasy przełączania

 ● Dostępna funkcja kickdown

● Automatyczny powrót do trybu 
„standard” sterowany czasowo  

lub bazujący na momentach

● Brak EcoRoll

standard

● Do dużych obciążeń z wysokim 
komfortem przełączania biegów

● EcoRoll możliwy (aktywacja/
dezaktywacja w menu)

● Dostępna funkcja kickdown

● EcoRoll tylko do masy całkowitej 
zestawu ciężarowego ok. 80 t

manualny

● Bez funkcji kickdown

● Brak EcoRoll

● Bez automatycznego powrotu  
do trybu „standard”

● W ramach zastosowań specjalnych 
możliwość wyboru biegu przez 

kierowcę, bez udziału automatyki

heavy

● Do bardzo dużych obciążeń 
i wymagającej topografii trasy

● Przełączanie na wyższy bieg tylko 
przy odpowiednim poziomie obrotów

● Bardzo krótkie czasy przełączania

● Dostępna funkcja kickdown

● Bez automatycznego powrotu  
do trybu „standard”

● Brak EcoRoll
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Doskonałe warunki ramowe dla elastycznych zastosowań.
Specjalne przewozy wymagają specjalnych pojazdów. Dlatego Actros do 250 ton nie tylko oferuje szczególnie wytrzymałe  
i nośne wyposażenie podstawowe, ale dzięki wielu właściwościom daje się optymalnie dostosować do indywidualnych wymagań 
w transporcie ciężkim.

Sprzęg wielopoziomowy z przodu 50 mm1). Do zadań 
związanych z ciągnięciem lub pchaniem można ciągnik siodło-
wy do transportu ciężkiego wyposażyć w dodatkowe sprzęgi 
do transportu ciężkiego. W tym celu do wspornika montażo-
wego z przodu mocuje się sprzęg wielopoziomowy lub sprzęg 
do transportu ciężkiego, do zadań związanych z pchaniem 
i ciągnięciem.

Poprzeczka tylna do transportu ciężkiego. Za pomocą tej 
poprzeczki tylnej1) można zamontować sprzęg przyczepowy 
do transportu ciężkiego. To poszerza możliwości wykorzystania 
pojazdu. Pozycja wzmocnionej poprzeczki tylnej umożliwia 
zamocowanie sprzęgu przyczepowego G 150 u góry lub sprzęgu 
przyczepowego do transportu ciężkiego (do 250 t) na dole.

Poprzeczka dla sprzęgu do transportu ciężkiego z przodu. Do szczególnie 
wymagających zadań w transporcie ciężkim można zamontować poprzeczkę dla 
sprzęgu do transportu ciężkiego z przodu1).

Sprzęg przyczepowy do transportu ciężkiego1). Sprzęg przyczepowy do trans-
portu ciężkiego typu 56 E jest przystosowany do ciągnięcia ładunków o masie  
do 250 t. Może on być zamontowany na poprzeczce do transportu ciężkiego 
w dwóch różnych pozycjach.
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Zestawienie korzyści.

 – Sprzęgi do transportu ciężkiego1) z przodu  
i z tyłu do zadań związanych z ciągnięciem lub 
pchaniem ciężkich ładunków

 – Wysoki stopień optymalizacji eksploata-
cyjnej dzięki zastosowaniu różnych sprzęgów 
siodłowych i płyt montażowych

 – Wzmocnienie ramy1) zapewniające maksymalną 
stabilność i wytrzymałość

 – Wytrzymałe osie tylne o nośności  
sięgającej 16 t

 – Kierowana hydraulicznie, zawieszona  
pneumatycznie i opcjonalnie odciążana  
oś pchana1) zapewniająca dobrą trakcję  
i wysoką stabilność jazdy

 – Dodatkowe schowki1) na ramie
 – Skrzynia balastowa1) zapewniająca dobrą 

trakcję w eksploatacji z przyczepą dyszlową

Wyposażenie wstępne, pojazd do transportu ciężkiego. 
Stanowi doskonałe przygotowanie samochodu ciężarowego 
do eksploatacji jako ciągnika do transportu ciężkiego; umoż-
liwia zmniejszenie liczby późniejszych modyfikacji. Wybiera 
się podłużnice ramy z odpowiednim zwisem, wzmocnienie 
ramy, wymagany układ kierowniczy oraz inne elementy wyma-
gane do eksploatacji jako pojazd do transportu ciężkiego SLT.

Mechanizm przesuwny, Jost EV-HD 850, wysokość 
142 mm, 36 t1). Mechanizm ten umożliwia zmianę wymiaru 
posadowienia siodła. To daje możliwość dopasowywania  
do naczep o różnych promieniach zataczania z uwzględnieniem 
dopuszczalnych nacisków na osie.

Osie na zwolnicach planetarnych, koło talerzowe 300 mm2). 
Stalowa oś tylna 13 t wyposażona jest w 300-milimetrowe 
koło talerzowe, przekładnię różnicową oraz zwolnicę plane-
tarną w każdej piaście koła, dzięki czemu jest przystoso-
wana do maksymalnych obciążeń. Dzięki dwustopniowemu 
przełożeniu, maksymalny moment napędowy osiągany jest 
bezpośrednio w piastach kół. Osie z żeliwa szarego odznaczają 
się dużym prześwitem i dopuszczalnymi naciskami do 16 t.

Oś pchana, 8 t, kierowana hydraulicznie1). Kierowana 
hydraulicznie i opcjonalnie odciążana oś pchana o nośności 
8 t zwiększa dopuszczalny nacisk na siodło pojazdu. Regu-
lacja jest w pełni automatyczna, co gwarantuje optymalne 

1) Wyposażenie dodatkowe.
2) Wyposażenie dodatkowe dla pojazdów 6x4 i 8x4.

Sprzęg siodłowy do transportu ciężkiego1). Ten sprzęg siodłowy umożliwia  
wykorzystywanie zawsze maksymalnego nacisku na siodło czteroosiowego ciągnika.

Skrzynka narzędziowa ze stali szlachetnej1). Skrzynka narzędziowa poza kabiną 
stanowi schowek na materiały do zabezpieczania ładunku i narzędzia. Ma wymiary 
700 x 680 x 770 mm i dużą pojemność. Jej maksymalne obciążenie to 200 kg.

obciążenie pojazdu. W stanie odciążonym można krótkotrwale 
zwiększyć trakcję na osiach napędzanych.
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Wyrazisty detal. Skrzela wykonane z polerowanej na wysoki połysk stali szlachetnej1), przeznaczone na osłony międzyosiowe, emanują mocą i dynamiką – a także 
wzmacniają indywidualny charakter Państwa Actrosa.

Dla najbardziej wymagających – oryginalne akcesoria.
Actros to więcej niż ciężarówka. To także miejsce pracy, towarzysz podróży i przestrzeń życiowa. Tym założeniom odpowiada 
bogata oferta Oryginalnych Akcesoriów Mercedes-Benz – zapewniająca szereg możliwości zindywidualizowanej adaptacji pojazdu.

Oryginalne akcesoria. Actros odznacza się komfortem pra-
cy, mieszkania i snu, jak mało który pojazd przeznaczony  
do transportu dalekobieżnego. Oryginalne akcesoria umożli-
wią Państwu podwyższenie tego komfortu i wzbogacenie  
go o osobiste akcenty: na przykład za pomocą wykończonych 
chromem i stalą szlachetną elementów domontowywanych, 
zapewniających oryginalny wizerunek. Również we wnętrzu 
nasze oryginalne akcesoria zadowolą nawet najbardziej 
wymagających. Wiele małych i większych dodatków uczyni 
Państwa codzienną pracę piękniejszą, bardziej komfortową, 
bezpieczniejszą i wydajniejszą. Ich bogaty wybór znajdą Państwo 
w aktualnym katalogu akcesoriów oraz u najbliższego dealera 
Mercedes-Benz.

1) Wyposażenie niedostępne dla Actrosa do 250 t.
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Ekstra dodatki na każdy dzień.
Uniwersalne, funkcjonalne, piękne i motywujące ‒ Oryginalne Akcesoria Mercedes-Benz do Actrosa przyczyniają się w różny 
sposób do tego, że praca w transporcie dalekobieżnym jest przyjemniejsza i lżejsza. Przyjemnego wybierania!

Dachowy wspornik lamp. Dachowe wsporniki lamp1)  
są optymalnie dopasowane do kształtu danej kabiny, wyko-
nane ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk 
i oferują miejsce na maksymalnie cztery dodatkowe reflektory. 
Poprawiają one oświetlenie drogi przed pojazdem oraz  
zapewniają zindywidualizowany wizerunek.

Dodatkowe reflektory. Reflektory drogowe lub robocze za-
pewniają optymalny rozdział światła i poprawiają widoczność. 
Odpowiednie do wszystkich dachowych wsporników lamp 
Mercedes-Benz.

Chromowane obudowy lusterek. Dwuczęściowy komplet 
osłon montowanych po stronie kierowcy i pasażera to kolejny 
element zdobiący samochód, zapewniający mu bardziej 
lśniący i atrakcyjniejszy wygląd.

Zestaw pościelowy Pause. Komfortowy relaks w pięknym  
wystroju. Kołdra i poduszka wypełnione są przyjemną mie-
szanką poliestrowo-bawełnianą – poszwy wykonane są z przy-
tulnej, szlachetnej tkaniny i można je prać w temperaturze 
do 60°C.

Elegancja i styl. Przód pojazdu z chromowanymi lamelami sprawia, że pełna 
dynamiki sylwetka Actrosa nabiera jeszcze większej wyrazistości.

Osłony nakrętek kół. Każdy detal ma znaczenie: osłona nakrętek koła ze stali 
nierdzewnej chroni obręcz koła i nakrętki przed uszkodzeniem oraz wzmacnia 
indywidualny wizerunek pojazdu.
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Uchwyt na telefon komórkowy z funkcją ładowania. Uniwersalna stacja 
dokująca pasuje do wielu telefonów komórkowych. W połączeniu z dostępnym 
fabrycznie przygotowaniem do montażu będzie bezpiecznym miejscem dla  
telefonu, naładuje jego baterię i zwiększy komfort telefonowania.

Podparcia pleców i karku. Dostępne pojedynczo podparcia pleców i karku 
efektywnie zmniejszają obciążenie w okolicach lędźwi i mięśni pleców.

Praktyczny i kompaktowy. Obciągnięty sztuczną skórą odchylany stolik  
z regulacją wysokości jest idealny do spożywania posiłków, pracy z laptopem lub 
jako praktyczna półka.

Zestawienie korzyści.

 – Dachowy wspornik lamp1) i dodatkowe 
reflektory zwiększające widoczność

 – Aplikacje chromowane i ze stali szlachetnej 
zwiększają indywidualność i zapewniają  
doskonały wizerunek

 – Osłona nakrętek koła oraz ozdobna osłona 
piasty tylnej osi chronią obręcze kół i nakrętki

 – Uniwersalny uchwyt na telefon komórkowy  
z funkcją ładowania, do większości popularnych 
telefonów komórkowych

 – Praktyczny odchylany stolik do pracy, jedzenia 
i jako dodatkowa półka

 – Zestawy pościelowe wysokiej jakości, 
zapewniające relaksujący sen

 – Podparcia pleców i karku, umożliwiające  
wygodną, zrelaksowaną pozycję siedzącą  
i ergonomiczną postawę ciała

 – Owiewki na okna boczne: umożliwiają jazdę 
z otwartym oknem bez przeciągów.

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

1) Należy przestrzegać przepisów krajowych dotyczących montażu i użytkowania 
dachowych wsporników lamp.
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Podwozia ciężarowe Actros – zestawienie typów

Dopuszczalna masa całkowita w t 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20

Konfiguracja układu napędowego 4x2 4x2 4x2 4x2

Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne

Wersje silnikowe

OM 936

175 kW (238 KM) • • – •

200 kW (272 KM) x x – x

220 kW (299 KM) x x – x

235 kW (320 KM) x x – x

260 kW (354 KM) x x – x

OM 470

240 kW (326 KM) x x • x

265 kW (360 KM) x x x x

290 kW (394 KM) x x x x

315 kW (428 KM) x x x x

335 kW (455 KM) x x x x

OM 471

310 kW (421 KM) x x x x

330 kW (449 KM) x x x x

350 kW (476 KM) x x x x

375 kW (510 KM) x – – x

390 kW (530 KM) x – – x

OM 473

380 kW (517 KM) x – – x

425 kW (578 KM) x – – x

460 kW (625 KM) x – – x
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 • standard x wyposażenie dodatkowe – niedostępne 1) Pojazd do transportu samochodów.

25 25 (Volumer) 25 26 26 33

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

pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne

– – – – – –

• • • • • –

x x x x x –

x x x x x –

x x x x x –

x x x x x •

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

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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Podwozia ciężarowe Actros – zestawienie typów

Dopuszczalna masa całkowita w t 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20

Konfiguracja układu napędowego 4x2 4x2 4x2 4x2

Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne

Rozstaw osi

3250 mm – – – –

3550 mm – – – –

3700 mm x2) – – x

3850 mm – – – –

4000 mm x2) – – x

4150 mm – – – –

4300 mm x2) – – x

4600 mm x2) – – x

4900 mm x2) x3) 4) – x

5200 mm x2) – – x

5500 mm x2) x3) 4) x3) 4) x

5800 mm x2) x3) 4) x3) 4) x

6100 mm x2) – – x

6400 mm x2) – – x

6700 mm x2) x3) 4) – x

Warianty kabin kierowcy

Kabina typu L CompactSpace z tunelem 170 mm – x x7) –

Kabina typu L CompactSpace z tunelem 320 mm – – •8) –

Kabina typu L ClassicSpace z tunelem 170 mm x7) x7) x x7)

Kabina typu L ClassicSpace z tunelem 320 mm •8) •8) •8) •8)

Kabina typu L ClassicSpace z płaską podłogą x9) x9) – x9)

Kabina typu L StreamSpace o szerokości 2300 mm, z tunelem 320 mm x8) x8) – x8)

Kabina typu L StreamSpace o szerokości 2300 mm, z tunelem 170 mm x x x x

Kabina typu L StreamSpace o szerokości 2300 mm, z płaską podłogą x9) x9) – x9)

Kabina typu L StreamSpace o szerokości 2500 mm, z płaską podłogą x9) x9) x x9)

Kabina typu L BigSpace x9) x9) x x9)

Kabina typu L GigaSpace x9) x9) x x9)
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 • standard x wyposażenie dodatkowe – niedostępne 1) Pojazd do transportu samochodów. 2) Również jako Actros Loader z silnikami o mocy od 175 kW (238 KM) do 315 kW (428 KM) (tylko OM 936 i OM 470). 3) Z silnikami 
o mocy od 175 kW (238 KM) do 350 kW (476 KM). 4) Pojazd z niską ramą, wyłącznie z zawieszeniem pneumatycznym na osi przedniej i osi tylnej. 5) Również jako Actros Loader z silnikami o mocy od 220 kW (299 KM) do 315 kW (428 KM) 
(tylko OM 936 i OM 470). 6) Z silnikami o mocy od 200 kW (272 KM) do 375 kW (510 KM). 7) Standard w poł. z OM 471 i OM 473. 8) Nie w połączeniu z OM 471 i OM 473. 9) Nie w połączeniu z OM 936.

25 25 (Volumer) 25 26 26 33

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

pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne

– – x6) – – –

– – x6) – – –

– – – x – x

– – x6) – – –

x5) x4) 6) – x x x

– – x6) – – –

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) – – – x –

– – – – – –

– – – – – –

– x – – – –

– – – – – –

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

•8) •8) •8) •8) •8) •8)

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

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

x x x x x x

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

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

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

x9) x9) x9) x9) x9) x9)
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Ciągniki siodłowe Actros – zestawienie typów

Dopuszczalna masa całkowita w t 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)1) 18 (CC)2) 20

Konfiguracja układu napędowego 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne

Wersje silnikowe

OM 936

175 kW (238 KM) • • • – •

200 kW (272 KM) x x x – x

220 kW (299 KM) x x x – x

235 kW (320 KM) x x x – x

260 kW (354 KM) x x x – x

OM 470

240 kW (326 KM) x x x • x

265 kW (360 KM) x x x x x

290 kW (394 KM) x x x x x

315 kW (428 KM) x x x x x

335 kW (455 KM) x x x x x

OM 471

310 kW (421 KM) x x x x x

330 kW (449 KM) x x x x x

350 kW (476 KM) x x x x x

375 kW (510 KM) x – – – x

390 kW (530 KM) x – – – x

OM 473

380 kW (517 KM) x – – – x

425 kW (578 KM) x – – – x

460 kW (625 KM) x – – – x
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 • standard x wyposażenie dodatkowe – niedostępne 1) Low-Deck. 2) Pojazd do transportu samochodów.

24 25 25 25 26 26 33

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

pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne

– – – – – – –

• • • • • • –

x x x x x x –

x x x x x x –

x x x x x x –

x x x x x x •

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x 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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Ciągniki siodłowe Actros – zestawienie typów

Dopuszczalna masa całkowita w t 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)1) 18 (CC)2) 20

Konfiguracja układu napędowego 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne

Rozstaw osi

2650 mm – – – – –

2990 mm – – – – –

3250 mm – – – – –

3400 mm – – – – –

3550 mm x – – – x

3700 mm x3) x4) 5) x4) 5) – x

3850 mm x3) – – x5) x

4000 mm x3) – – – x

Warianty kabin kierowcy

Kabina typu L CompactSpace z tunelem 170 mm – – x x7) –

Kabina typu L CompactSpace z tunelem 320 mm – – – •8) –

Kabina typu L ClassicSpace z tunelem 170 mm x7) • x7) x x7)

Kabina typu L ClassicSpace z tunelem 320 mm •8) – •8) x8) •8)

Kabina typu L ClassicSpace z płaską podłogą x9) x9) x9) – x9)

Kabina typu L StreamSpace o szerokości 2300 mm, z tunelem 320 mm x8) – x8) – x8)

Kabina typu L StreamSpace o szerokości 2300 mm, z tunelem 170 mm x x x x x

Kabina typu L StreamSpace o szerokości 2300 mm, z płaską podłogą x9) x9) x9) – x9)

Kabina typu L StreamSpace o szerokości 2500 mm, z płaską podłogą x9) x9) x9) – x9)

Kabina typu L BigSpace x9) x9) x9) – x9)

Kabina typu L GigaSpace x9) x9) x9) – x9)
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 • standard x wyposażenie dodatkowe – niedostępne 1) Low Deck. 2) Pojazd do transportu samochodów. 3) Również jako Actros Loader z silnikami o mocy od 235 kW (320 KM) do 315 kW (428 KM) (tylko OM 936 i OM 470). 
4) Z silnikami o mocy od 175 kW (238 KM) do 350 kW (476 KM). 5) Pojazd z niską ramą, wyłącznie z zawieszeniem pneumatycznym na osi przedniej i osi tylnej. 6) Nie w połączeniu z OM 473. 7) Standard w połączeniu z OM 471 i OM 473. 
8) Nie w połączeniu z OM 471 i OM 473.  9) Nie w połączeniu z OM 936.

24 25 25 25 26 26 33

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

pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne pneumatyczne

– – x3) x – – –

x3) – – – – – –

– x6) – – x x6) x

– x6) – – x x6) x

– x – – x x x

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – x – x

– – – – – – –

– – – – – – –

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

•8) •8) •8) •8) •8) •8) •8)

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

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

x x x x x x x

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

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

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

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)
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Actros do 250 ton – zestawienie typów

Dopuszczalna masa całkowita w t 33 41

Konfiguracja układu napędowego 6x4 8x4/4

Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne pneumatyczne

Wersje silnikowe OM 473

380 kW (517 KM) • •

425 kW (578 KM) x x

460 kW (625 KM) x x

Rozstaw osi

3300 mm x x1)

3900 mm x x

Warianty kabin kierowcy

Kabina typu L BigSpace x x

Kabina typu L GigaSpace x x

 • standard x wyposażenie dodatkowe 1) Tylko dla pojazdów semi-SLT.



77Dane techniczne | Dane o osiągach silników

Dane o osiągach silników

Silniki Euro VI: przyszłościowa technika, moc  
do 460 kW (625 KM) i maksymalny moment  
obrotowy do 3000 Nm. Actros do 250 ton jest  
dostępny wyłącznie z silnikami o pojemności  
skokowej 15,6 l (OM 473).
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OM 473 OM 471

OM 470

OM 471, 2. generacji

R6, pojemność skokowa 7,7 l

kW (KM) Nm
przy 2200 obr/min przy 1200–1600 obr/min

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

R6, pojemność skokowa 10,7 l

kW (KM) Nm
przy 1800 obr/min przy 1100 obr/min

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

R6, pojemność skokowa 12,8 l

kW (KM) Nm
przy 1800 obr/min przy 1100 obr/min

310 (421) 2100 2300 1)

330 (449) 2200 24001)

350 (476) 2300 2500 1)

375 (510) 2500

R6, pojemność skokowa 12,8 l

kW (KM) Nm
przy 1600 obr/min przy 1100 obr/min

310 (421) 2100 2300 1)

330 (449) 2200 24001)

350 (476) 2300 2500 1)

375 (510) 2500
390 (530) 2600

R6, pojemność skokowa 15,6 l

kW (KM) Nm
przy 1600 obr/min przy 1100 obr/min

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

1) W pojazdach z ramą normalną w połączeniu z przełożeniami 
tylnej osi i = 2,611 oraz i = 2,533 na 12. biegu.
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OM 470, 2. generacji

R6, pojemność skokowa 10,7 l

kW (KM) Nm
przy 1600 obr/min przy 1100 obr/min

240 (326) 1700
265 (360) 1800
290 (394) 1900
315 (428) 2100
335 (455) 2200
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Actros do 33 ton – warianty zbiorników

Warianty zbiorników w Actrosie. Elastyczne możliwości 
kombinacji: przy zastosowaniu tego samego przekroju zbior-
ników możliwe są kombinacje różnych pojemności zbiorni-
ków po lewej i po prawej stronie. Dotyczy to zbiorników oleju 
napędowego i AdBlue®, a także zbiorników zespolonych. 
Ilustracje pokazują dwa możliwe warianty dla ciągników siodło-
wych z integralnym tyłem.

Modułowy system zbiorników. W celu dostosowania pojazdu do swoich  
indywidualnych wymogów, Actrosa do 33 t można wyposażyć w zbiorniki o różnych 
wysokościach i szerokościach.

Przykład wariantu zbiorników dla ciągnika siodłowego Actros 4x2,  
(rozstaw osi 3700 mm): 1300 l ON, 90 l AdBlue®. Od rozstawu  
osi 3850 mm są dostępne zbiorniki o pojemności 1420 l – po lewej 
stronie: 880 l ON i 90 l AdBlue®, po prawej stronie: 540 l ON.

Przykład wariantu zbiorników dla ciągnika siodłowego Actros  
Volumer 4x2, (rozstaw osi 3700 mm: 990 l ON, 75 l AdBlue®).

1 Zbiornik zespolony szeroki/wysoki, 820 l ON, 90 l AdBlue®

2 Drugi zbiornik po prawej stronie szeroki/wysoki, 480 l ON

3 System oczyszczania spalin

4 Akumulator

1 Zbiornik zespolony szeroki/niski, 660 l ON, 75 l AdBlue®

2 Drugi zbiornik po prawej stronie szeroki/niski, 330 l ON

3 System oczyszczania spalin

4 Akumulator

700 mm

565 mm

650 mm

735 mm
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Actros – warianty kabin kierowcy.

Warianty kabin kierowcy. Oferując łącznie jedenaście 
wariantów kabin kierowcy, Actros zapewnia doskonały komfort 
pracy, mieszkania i snu. Przykładem niech będzie kabina 
typu L GigaSpace o wysokości wnętrza 2,13 m oraz SoloStar 
Concept. Oprócz wariantów kabin o szerokości 2500 mm 
z płaską podłogą, dostępne są także warianty kabin o szero-
kości 2300 mm z płaską podłogą na całej powierzchni1).  
Actros do 250 ton jest dostępny wyłącznie z wariantami kabin 
GigaSpace lub BigSpace.

Kabina typu L GigaSpace z SoloStar Concept Kabina typu L: szerokość zewnętrzna 2500 mmOgólne dane techniczne.

Szerokość zewnętrzna: 
Kabina GigaSpace, BigSpace i StreamSpace (1)  
2500 mm 
Wszystkie kabiny ClassicSpace, CompactSpace oraz 
StreamSpace (2, 3, 4) 2300 mm 
Długość zewnętrzna: 
Wszystkie kabiny 2300 mm

Wysokość wnętrza pomiędzy fotelami: 2130 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 2050 mm

Wysokość wnętrza pomiędzy fotelami: 1990 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1910 mm

Kabina typu L GigaSpace Kabina typu L BigSpace

1) Na życzenie płaska podłoga w kabinach o szerokości 2300 mm.
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Kabina typu L: szerokość zewnętrzna 2300 mm

Wysokość wnętrza pomiędzy fotelami: 1970 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1830 mm

Wysokość wnętrza pomiędzy fotelami: 1970 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1840 mm

Tunel silnika: 170 mm 
Wysokość wnętrza nad tunelem silnika: 1785 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1840 mm

Bez ilustracji: Kabina typu L StreamSpace (4) 
Tunel silnika: 320 mm 
Wysokość wnętrza nad tunelem silnika: 1635 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1840 mm

Kabina typu L StreamSpace (1)  
(szerokość zewnętrzna 2500 mm)

Kabina typu L StreamSpace (2)  
(szerokość zewnętrzna 2300 mm, płaska podłoga)

Kabina typu L StreamSpace (3)  
(szerokość zewnętrzna 2300 mm, tunel silnika)
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81Dane techniczne | Warianty kabin kierowcy

Tunel silnika: 170 mm 
Wysokość wnętrza nad tunelem silnika: 1460 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1590 mm

Bez ilustracji: Kabina typu L ClassicSpace,  
płaska podłoga (1) 
Wysokość wnętrza pomiędzy fotelami: 1640 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1590 mm

Bez ilustracji: Kabina typu L ClassicSpace (3) 
Tunel silnika: 320 mm 
Wysokość wnętrza nad tunelem silnika: 1310 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1600 mm

Bez ilustracji: Kabina typu L CompactSpace (1) 
Tunel silnika: 170 mm 
Wysokość wnętrza nad tunelem silnika: 1215 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1397 mm

Bez ilustracji: Kabina typu L CompactSpace (2) 
Tunel silnika: 320 mm 
Wysokość wnętrza nad tunelem silnika: 1065 mm 
Wysokość wnętrza przed fotelami: 1397 mm

Kabina typu L ClassicSpace (2) 
(szerokość zewnętrzna 2300 mm, tunel silnika)
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Informacje o niniejszym katalogu: Po zakończeniu redakcji tej publikacji, 20.05.2016 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 wyposażenie 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 niektórych krajach. Niniejsza 
publikacja jest przeznaczona na rynek międzynarodowy. Stwierdzenia na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą wyłącznie Republiki 
Federalnej Niemiec w momencie zamykania redakcji. Wiążących i aktualnych informacji udzielą Państwu dealerzy samochodów ciężarowych Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.pl/transport-dalekobiezny
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