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Para qualquer serviço na construção, para qualquer esta-
leiro e para o caminho até lá. Desde os camiões com caixa 
de carga, passando pelas betoneiras até aos camiões com 
caixa basculante, as variantes de estrada e de tração integral 
do Atego e do Arocs são verdadeiros profissionais para a 
construção. Devido à sua versatilidade e robustez possuem 
quase sempre uma resposta adequada para cada tarefa e 
para cada segmento no setor da construção. 

O Arocs de 18 a 41 toneladas é o especialista para o serviço 
pesado. Desenvolve a sua potência de forma tão fiável em 
terreno difícil como na estrada. A conetividade única, orien
tada para o futuro e a interação harmoniosa de sistemas de 
assistência inteligentes são outros atributos que distinguem 
o Arocs. E, com o Arocs até 250 toneladas, está ainda dis
ponível um trator semirreboque desenvolvido e construído 
especificamente para a movimentação de cargas particular
mente pesadas e volumosas. Com a sua versatilidade, a sua 
excelente fiabilidade e resistência, o Atego de 7,5 a 16 tone
ladas convence nos setores associados à construção, nomea
damente no setor agrícola, em estaleiros urbanos ou no 
ramo dos ofícios. 

Para além disso, com os seus económicos motores Euro VI, 
o Atego e o Arocs asseguram o prolongamento da vida útil 
de muitos componentes, custos de reparação e manutenção 
reduzidos, assim como uma grande facilidade de carroça
mento para uma utilização especialmente rentável. Resumindo: 
a MercedesBenz fornece o que a prática exige. No estaleiro 
e na estrada. Veja por si mesmo.

De profissionais. Para profissionais. 
Mercedes-Benz no serviço de estaleiro.
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Robustez. Toda a robustez e resistência do Arocs está espe
lhada desde logo nas cabinas, orientadas para a utilização, 
tanto na estrutura duradoura e extremamente resistente da 
cabina, como também no design atlético e forte. Para um 
elevado conforto de condução e trabalho existem, por exem
plo, três variantes de cockpit diferentes com volante multi
funções, caixa automatizada PowerShift 3 e uma ampla oferta 
de bancos largos e confortáveis. A conectividade única e 
equipamentos como o novo sistema MirrorCam e o travão 
de estacionamento eletrónico aumentam adicionalmente  
o conforto de condução e trabalho. 

O Arocs domina praticamente qualquer situação de condução 
com força. Os motores Euro VI robustos e potentes, a caixa 
de velocidades e os eixos são fabricados exclusivamente na 
MercedesBenz e foram especialmente concebidos para as 
exigências específicas no serviço de construção a partir de 
18 toneladas. A construção singular de suspensão e quadro, 
o controlo inteligente dos componentes da cadeia cinemática, 
o elevado binário dos motores e as passagens de caixa 
 extremamente rápidas da PowerShift 3 contribuem para que 
haja muita força disponível. 

Para uma excelente tração e uma boa mobilidade da dire
ção, a cadeia cinemática, o chassis, a suspensão e o quadro 
constituem um grupo de trabalho afinado com precisão, 
perfeitamente apto em todos os Arocs para as operações em 
estrada, no estaleiro ou em terrenos extremos. 

E para que mesmo ângulos de saída, de ataque e ventrais 
extremos não voltem a representar um sobressalto, dotámos 
o Arocs de um outro atributo para o estaleiro: a distância  
ao solo otimizada. Como vê, o Arocs está à altura de tudo. 
Venha conhecêlo.

A força inteligente na construção.  
O novo Arocs de 18 a 41 toneladas.
Seja como trator semirreboque, veículo de plataforma, betoneira ou veículo basculante pesado: as variantes  
de estrada e tração integral do novo Arocs oferecem um veículo especialmente robusto, resistente e preparado  
da melhor forma para o seu uso, pronto a enfrentar praticamente todos os desafios no transporte de estaleiro.
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Um ambiente duro precisa de um veículo robusto.
As cabinas do Arocs são convincentes pela orientação prática, robustez e capacidade de resistência.  
À primeira vista, com cada um dos pormenores e sempre que a situação o exija.

Cabinas para todas as exigências. Com as suas variantes 
de cabina com 2.300 mm de largura, o Arocs proporciona 
em todas as utilizações típicas na construção uma boa visibi
lidade geral e manuseamento fácil e exato. A entrada com 
degraus facilita o trabalho, tal como a disposição ergonómica 
dos comandos. Além disso, estão disponíveis cabinas L  
com 2.500 mm de largura, para serviços mais orientados 
para a estrada e para o conforto.

Robusto em todos os pormenores. Basta um olhar e sabese 
logo onde o Arocs está em casa. Desde o degrau móvel de 
acesso à cabina, com apoios flexíveis nos sentidos longitudinal 
e transversal, até ao corrimão no tejadilho – cada pormenor 
foi concebido com precisão face às exigências em estaleiro. 
O que se traduz em funcionalidade máxima a par de uma 
impressionante robustez, claramente sentida na suspensão 
da cabina de conforto1), que mesmo em grandes esforços 
apoia o condutor no terreno, na estrutura da capa do espe
lho2) e na grelha do radiador em forma de dentes. Não 
 esquecendo o parachoques em três peças com cantos de 
aço. Desta forma, os cantos de aço protegem os faróis 
 contra danos. 

Cabina S ClassicSpace3). A cabina com 2.300 mm de largura e 1.700 mm  
de comprimento com túnel do motor de 170 mm ou 320 mm de altura está 
 totalmente concebida para as exigências do serviço da construção com um 
 único tripulante, oferecendo uma boa visão geral.

Cabina L BigSpace. Com 1,99 m de pédireito entre os bancos, a cabina  
com piso plano e 2.500 mm de largura oferece uma extraordinária liberdade  
de movimentos e uma passagem cómoda para o lado do acompanhante.
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Corrimão no tejadilho. 

Corrimão no tejadilho. O corrimão no tejadilho, disponível 
como opção, torna a inspeção da caixa de carga mais  
confortável e segura. O degrau, integrado na parede lateral 
ou montado na parede traseira conforme a variante de  
cabina, permite uma posição segura.
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Proteção dos componentes. Para uma grande capacidade 
de resistência, o Arocs está equipado com dispositivos de 
proteção específicos para trabalhos especiais. Destes fazem 
parte, por exemplo, a placa de proteção do radiador e do 
motor4) em veículos com suspensão de molas, bem como a 
placa de proteção opcional para o depósito principal. Estão 
disponíveis também como opção as grelhas de proteção em 
aço para os faróis dianteiros e uma cobertura protetora de 
material a granel para os agregados. Outro exemplo para a 
elevada orientação para o uso do Arocs é o opcional pack 
espalhadoraacabadora. Tudo o que evite danos escusados 
e consequentemente custos de reparação desnecessários.

As vantagens em resumo.
• Cabinas robustas, concebidas para a construção,  

com pé-direito máximo até 1,99 m

• Estão disponíveis diversas variantes do túnel  
do motor ou piso plano

• Degrau flexível, variável no sentido longitudinal  
e transversal

• Para-choques em três peças com cantos de aço  
para proteção contra danos 

• Como opção, dispositivos de proteção especiais por 
exemplo para faróis, radiador, motor, depósito principal

1) De série em cabinas L com piso plano.
2) Apenas em combinação com o Classic Cockpit.
3) De série para cabinas com túnel do motor de 320 mm de altura.
4)   De série para suspensão de molas, equipamento opcional para  

suspensão pneumática.



O melhor lugar está reservado para o condutor.
Ao experimentar o banco pela primeira vez e após inúmeras viagens: As cabinas do Arocs mostram o que distingue um 
 posto de trabalho moderno. Com ergonomia exemplar, com grande funcionalidade e muitos pormenores novos e práticos, 
que tornam o trabalho árduo simplesmente mais fácil.
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Posto de trabalho ergonómico. Com o Arocs terá à sua 
espera um posto de trabalho perfeitamente concebido para 
o serviço no estaleiro. Está equipado de série com o Classic 
Cockpit. Como opção, estão disponíveis também o novo Multi
media Cockpit1) e o novo Multimedia Cockpit, interactive. 
Todos os cockpits oferecem um posto de trabalho prático 
e cómodo, que funciona simultaneamente como centro  
de  informação e centro de controlo: funções essenciais do 
veículo podem ser controladas com comodidade e segu
rança através do volante multifunções. 

Classic Cockpit. O Classic Cockpit está equipado com um 
display a cores TFT de 10,4 cm e oferece uma excelente 
 visualização de todas as informações do veículo. Os menus 
simples e intuitivos, a legibilidade sem encandeamento e 
uma fácil verificação antes da partida distinguem este painel 
de instrumentos. Como opção, está disponível também um 
painel de instrumentos com um display a cores TFT de 12,7 cm. 
Em combinação com o Classic Cockpit, o Arocs pode ser 
equipado opcionalmente com diversos rádios. Para além de 
um rádio com ligação USB está disponível também o Multi
media Radio Touch. Para além da operação simples e intuitiva, 
o rádio digital com função de vídeo e ecrã tátil de 7 polega
das destacase ainda pela elevada qualidade de som. E graças 
à integração do smartphone, pode ser usado também como 
dispositivo de navegação.

Multimedia Cockpit1). Para aumentar o conforto de con
dução, trabalho e operação, e para otimizar a ligação em  
rede entre o condutor, o veículo, a empresa e os processos  
logísticos, o Arocs pode ser equipado opcionalmente com o 
inovador Multimedia Cockpit. O novo e moderno posto de 
trabalho integra um total de quatro ecrãs. O display a cores 
principal e o MultiTouchDisplay secundário, cada qual  
com uma diagonal de ecrã de 26 cm, podem ser operados 
através do novo  volante multifunções com TouchControl 
Buttons. E dois monitores a cores de 38,6 cm, à direita e  
à esquerda, que juntamente com a MirrorCam asseguram 
uma excelente visibilidade para a retaguarda. O display a  
cores principal, de alta reso lução substitui o painel de ins
trumentos convencional e apresenta de forma clara e estru
turada todas as condições de condução e operacionais, 
bem como informações do veículo. O MultiTouchDisplay 
secundário tem um Radio Infotainment System integrado  
e permite um manuseamento simplificado de funções, como 
o aquecimento/ar condicionado, o telefone e a iluminação  
interior. É possível ainda controlar as mais diversas funções da 
carroçaria com o MultiTouchDisplay através de diferentes 
interruptores e de luzes de controlo que podem ser exibidos 
no ecrã. As diversas opções de ligação e conexão para  
terminais móveis representam um acréscimo adicional de 
conforto para trabalhar e de operação.

Multimedia Cockpit, interactive. Para um maior conforto 
de condução, trabalho e de operação a, está disponível como 
opção o Multimedia Cockpit, interactive com um display 
principal (painel de instrumentos) de 31,3 cm. O motorista 
pode escolher entre duas visualizações dos instrumentos, 
sendo apoiado por uma terceira quando o Sistema de Regu
lação de Distância ou o Active Drive Assist2) são ativados. 
Neste sentido, e para além da extensão de fornecimento do 
Multimedia Cockpit, incluemse também o sistema de nave
gação com o Assistente de Sinais de Trânsito, o Remote Online 
para controlo de diversas funções do veículo por smartphone 
e acesso ao portal MercedesBenz Truck App com muitas apli
cações para o MultiTouchDisplay secundário, que poten
ciam o conforto e a eficiência.
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1) De série para cabinas L, caso contrário equipamento opcional.
2) Equipamento especial, apenas para determinadas configurações do veículo.



Sistema de navegação e Assistente de Sinais de Trânsito2). 
Em combinação com o MercedesBenz Truck Navigation 
para uma orientação de rotas dinâmicas específicas para 
camiões e Live Traffic Information, o Assistente de Sinais  
de Trânsito também é de série. As informações sobre a  
navegação são exibidas no MultiTouchDisplay secundário. 
Adicionalmente, o Assistente de Sinais de Trânsito exibe os 
dois últimos sinais de trânsito relevantes no display principal.

Telefonia conforto, carregamento sem fios. Em combina
ção com os Multimedia Cockpits, o Arocs pode ser equipado 
 opcionalmente com a telefonia conforto e um berço do tele
móvel no painel de instrumentos, permitindo o carregamento 
sem fios de smartphones que suportem o standard Qi.

Keyless Start. A nova chave do veículo, de série, não tem 
apenas um novo visual, mas também permite um manusea
mento mais fácil. Para proceder ao arranque do motor com 
o botão start/stop, esta só tem de se encontrar no interior 
do veículo, podendo permanecer no bolso das calças ou do 
casaco durante a condução. A tecnologia NFC integrada 
permite um arranque do motor sem problemas mesmo com 
a bateria da chave descarregada.

Sistema de fecho conforto. O sistema de fecho, disponível 
como opção, aumenta o conforto de operação em combi
nação com a nova chave conforto. Para além da verificação 
das luzes imposta por lei, o sistema de fecho conforto per
mite abrir e fechar a porta do condutor e a do acompanhante 
separadamente. A facilidade de manuseamento inclui ainda 
o fecho das janelas laterais e do teto de correr/elevar aper
tando um botão.

Travão de estacionamento, eletrónico. O novo travão de 
estacionamento eletrónico com função HOLD alia um manu
seamento simplificado a mais segurança. A assistência ao 
arranque em subidas (Hill Holder) já existente faz o resto.

Aquecimento, ventilação e ar condicionado. O Arocs está 
equipado com um sistema de aquecimento regulado a ar, 
que se destaca por uma resposta rápida e uma ventilação sem 
correntes de ar. Para maior conforto, estão disponíveis, 
 opcionalmente, um ar condicionado ou um ar condicionado 
automático, bem como o aproveitamento do calor residual3) 4), 
um ar condicionado independente e diversas versões do aque
cimento adicional a água quente.

Volante multifunções, Touch Control Buttons1). O volante 
multifunções com Touch Control Buttons, de série, em combi
nação com o Multimedia Cockpit, aumenta o conforto de 
trabalho e operação. Ao «deslizar» e ao «carregar» sobre os 
Touch Control Buttons é possível operar os mais variados 
sistemas e funções do veículo, assim como aceder a informa
ções. O Touch Control Button do lado esquerdo destinase 
a operar o display principal (painel de instrumentos), o Touch 
Control Button à direita para operar o MultiTouchDisplay 
secundário.

Radio Infotainment System. O Arocs com cabina L está 
equipado de série com o Multimedia Cockpit, que com o sis
tema de RádioInfotainment integrado proporciona uma 
 experiência totalmente nova no interior da cabina. Para além 
disso, estão disponíveis, como opção, um rádio digital com 
Digital Audio Broadcasting (DAB+), assim como um sistema 
de som. Para a integração de dispositivos externos existe 
uma diversidade de ligações possíveis.

O novo Arocs | Posto de trabalho, interior 12

1) Não está disponível com o Classic Cockpit.
2) Não disponível em combinação com o Classic Cockpit, equipamento opcional 

em combinação com o Multimedia Cockpit, de série em combinação com 
 Multimedia Cockpit, interactive.

3) De série para cabinas L, caso contrário equipamento opcional.
4) Com tração integral, disponível apenas em combinação com aquecimento 

 adicional de água quente cabina ou cabina e motor ou OM 936.
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StyleLine. Com elementos decorativos em visual de 
alumínio, o equipamento opcional StyleLine confere  
ao interior um ambiente ainda mais elegante e moderno. 
Além do friso em alumínio e a inscrição no painel de 
instrumentos, bem como a placa StyleLine no comparti
mento de arrumação exterior, o caráter individual é 
realçado por exemplo pelas aplicações cromadas no  
volante em pele, nas alavancas da coluna de direção  
e no travão de estacionamento. A moldura cromada do 
painel de instrumentos e do Multi Touch Display secun
dário1) criam destaques brilhantes adicionais. E os tape
tes para condutor, acompanhante e na área central,  
em veludo de alta qualidade, rematam com elegância  
o caráter individual.

TrendLine. A TrendLine, disponível como opção, que  
inclui elementos decorativos com acabamento em  
madeira, dálhe a possibilidade de criar um ambiente 
quente e extremamente acolhedor na cabina. Para  
esse efeito, o  marcante friso com a inscrição TrendLine 
no painel de instrumentos é complementado com  
outras aplicações em madeira, nomeadamente junto à 
plataforma e ao lado do volante. A extensão de forne
cimento inclui também: tapetes em veludo para o con
dutor, acompanhante e sobre o túnel do motor, assim 
como a placa TrendLine no compartimento de arrumação. 
Além dos elementos decorativos em madeira, o vo
lante em pele e a alavanca com aplicações cromadas, 
as molduras cromadas para o painel de instrumentos  
e o MultiTouchDisplay secundário1)  imprimem outros 
destaques individuais.



Novo conceito de luz interior. O novo conceito de luz interior 
garante uma excelente iluminação da cabina em praticamente 
todas as situações. Para além da luz interior para iluminação 
integral da cabina e de dois focos de leitura, inclui uma suave 
luz azul de condução noturna para uma melhor orientação 
durante a viagem.

Iluminação ambiente LED. A nova iluminação ambiente em 
LED, disponível como opção, aumenta o conforto para condu
zir, trabalhar e habitar com as suas diversas opções de utili
zação. Assim, as lâmpadas LED azuis, de intensidade regulável, 
melhoram a iluminação na cabina em viagens noturnas. E a 
luz ambiente e de habitação indireta, também de intensidade 
regulável, em tom âmbar, garante um ambiente agradável no 
final de um dia de trabalho e durante a noite. O despertador 
luminoso, parte integrante da iluminação ambiente em LED, 

incrementa ainda mais o conforto. Para além do desperta
dor, tanto o rádio como outras fontes de áudio podem ser 
ati vadas para a hora de despertar.

Iluminação ambiente LED, conduzir e habitar. A iluminação 
ambiente em LED integra outros elementos de iluminação, 
contribuindo para mais uma melhoria da sensação de condu
ção e de habitação. Em viagens noturnas, os focos em LED 
azuis suplementares no compartimento de arrumação por cima 
do parabrisas e na zona dos pés conferem uma sensação 
de espaço ainda mais agradável. E a luz de habitação em tom 
âmbar com iluminação indireta suplementar nas arrumações 
junto às camas, por cima das portas e o foco em LED na caixa 
da coluna altifalante por baixo da arrumação junto ao para
brisas cria um ambiente particularmente acolhedor. Para um 
despertar natural: o relógio despertador luminoso.

Bancos. Todos os bancos convencem pelo elevado conforto. 
Os elementos de comando estão dispostos de forma intui
tiva, os assentos são particularmente largos e a amplitude de 
ajuste especialmente grande. O Arocs está equipado de 
 série com o banco pneumático standard para o condutor. O 
banco pneumático cumpre a sua função com elevado con
forto, muitas possibilidades de ajuste e estofos em tecido liso. 
Para ainda mais conforto, estão disponíveis como opção o 
banco pneumático conforto e o banco pneumático climatizado. 
O banco pneumático conforto, disponível como opção, ofe
rece condições ergonómicas muito boas e confortáveis, para 
o qual contribui também o aquecimento dos bancos integrado. 

Arrumações e compartimentos de carga. O conceito de 
arrumações pode ser ampliado individualmente e contribui 
para aumentar a ordem, a eficiência e permite o manusea
mento fácil no serviço da construção. O condutor mantém 
sempre a visão global. Desde as arrumações no cockpit até 
à arrumação no revestimento da porta com suporte de garra
fas integrado – todas perfeitamente preparadas para os obje
tos a arrumar. Nos compartimentos há espaço, por exemplo, 
para óculos de sol, bebidas, guias de remessa e pequenos 
objetos como esferográficas. Todas as arrumações têm uma 
disposição ergonómica e são fáceis de alcançar para o moto
rista. Isto aplicase também aos portacopos e portagarrafas. 
Adicionalmente, nas cabinas com piso plano, existe uma 
 gaveta para aumentar o espaço de arrumação1).
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As vantagens em resumo.
• MirrorCam para melhor visibilidade e mais segurança

• Nova chave, como opção sistema de fecho conforto

• Aquecimento e ar condicionado inovadores,  
e aproveitamento do calor residual

• Ar condicionado automático3) e sistema de ar condi-
cionado independente3) para um conforto ainda maior

• Conceito de compartimentos de arrumação amplo  
e expansível individualmente

Soluções de arrumação na Cabina M ClassicSpace. Dois 
compartimentos de arrumação com tampa atrás dos bancos 
oferecem muito espaço para tudo o que se deva ter no esta
leiro. Particularmente vantajoso: o compartimento do lado 
do condutor também pode ser acedido do lado de fora. Além 
disso, os compartimentos nas paredes laterais direita e 
 esquerda, por exemplo, oferecem ainda mais espaço de arru
mação. Sobre o túnel do motor pode ser montado, como 
opção, um banco central para um segundo acompanhante ou 
compartimentos de arrumação práticos.

Conforto de habitabilidade na cabina L BigSpace.  
A cabina L BigSpace, com 2.500 mm de largura para serviços 
orientados para a estrada e com dormidas frequentes, 
 possui uma cama conforto com 2.000 mm de comprimento 
e 750 mm de largura. Os compartimentos de arrumação em 
baixo são acessíveis por dentro e por fora e oferecem muito 
espaço, mesmo para objetos volumosos. Para uma melhor 
divisão estão disponíveis, como opção, dois portaobjetos 
deslocáveis e amovíveis.

Outros equipamentos. Para aumentar o conforto estão dis
poníveis como opção muitos outros equipamentos práticos, 
por exemplo um frigorífico com 25 l de volume2), a arrumação 
alta com 15 l de volume em veículos com túnel do motor ou 
o banco central para um segundo acompanhante. Além disso, 
estão disponíveis como opção uma mesa rebatível integrada 
no parapeito do lado do acompanhante e uma rede para baga
gens na parede traseira da cabina. A pistola de ar comprimido 
com tubo em espiral presta um serviço muito útil na limpeza 
da cabina.

1) Uma gaveta disponível de série, duas gavetas disponíveis como opção.
2) Volume de 36 l em veículos com piso plano.
3) Equipamento opcional.



Força abundante com consumo controlado.
Nos motores fortes e robustos do Arocs encontrase uma tecnologia Euro VI avançada e especialmente eficiente.  
Mas,  acima de tudo, a força exata de que precisa diariamente no duro serviço em estaleiro. E a caixa automatizada  
PowerShift 3 convence com elevado conforto de condução, seleção precisa da velocidade, uma transmissão de  
força eficiente e manuseamento melhorado.

Tecnologia de motores e emissões. Com uma vida útil par
ticularmente longa, os motores de 6 cilindros em linha do 
Arocs cobrem, sem exceção, todas as exigências de potência 
para a construção. Para uma orientação otimizada para o uso, 
os económicos motores Euro VI estão disponíveis em quatro 
classes de cilindrada de 7,7 l, 10,7 l, 12,8 l e 15,6 l. A gama 
de potências dos motores do Arocs começa com 175 kW 
(238 CV) e um binário máximo de 1.000 Nm e encontra, 
17 níveis acima, na motorização de topo com 460 kW (625 CV) 
e um binário máximo de uns impressionantes 3.000 Nm, a 
resposta mais forte e enérgica para todas as exigências do 
serviço de construção. Graças à moderna tecnologia de 
 gases de escape Euro VI, é possível produzir menos óxidos 
de azoto e menos partículas, logo na combustão, devido  
à recirculação dos gases de escape refrigerados. O filtro de 
partículas fechado impede quase por completo a emissão 
de partículas. A conversão dos óxidos de azoto ocorre no 
catalisador SCR através do AdBlue®, o qual é injetado no 
fluxo de gases de escape por meio de um dispositivo dosea
dor otimizado.

Travão motor. O sistema de travão motor acionável em três 
níveis até uma potência de travagem de 375 kW reduz o 
desgaste do travão de serviço e aumenta ainda a segurança 
e o controlo sobre o veículo. 

High Performance Engine Brake1). Para maior segurança 
está disponível como opção o travão motor, resistente  
ao desgaste com uma potência de travagem até 480 kW2). 
Este sistema de travagem acionável em três níveis reduz  
o desgaste do travão de serviço e aumenta ainda a segurança 
e o controlo sobre o veículo.

Caixas de velocidades para qualquer serviço. A caixa de 
velocidades convence pela mudança rápida de velocidades, 
um funcionamento silencioso e grande longevidade com  
binários transmissíveis elevados.
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Turbo-embraiagem com retardador. A turboembraiagem 
com retardador, disponível como opção, garante um arranque 
sensível e isento de desgaste, e manobras com a máxima 
força de tração bem como elevados binários de travagem, 
mesmo a baixas velocidades de circulação.

PowerShift 3. Dinâmica percetível, manuseamento fácil e baixo 
consumo: o sistema de engrenagem automatizado assegura 
uma seleção precisa de velocidades, tempos de passagem de 
caixa curtos, grande conforto de condução e rentabilidade 
muito elevada. Com os seus sensores de mudança, o sistema 
de engrenagem automatizado proporciona uma seleção de 
velocidades adaptada à respetiva situação de condução e 
carga. O funcionamento por inércia em descidas é detetado, 
mantendose a velocidade. E o modo de deslocação lenta com 
o modo de manobra integrado permite um arranque fácil e 
manobras sensíveis. Há ainda diversos modos de transmissão 
e funções adicionais que tornam a condução no serviço da 
construção mais fácil.
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Modos de transmissão do Arocs. Dependendo da utilização 
prevista, estão disponíveis os modos de transmissão «offroad» 
ou «economy/power». Todos os programas de condução 
 incluem quatro modos de condução diferentes para dominar 
situações de condução específicas de forma suprema e 
adequada3).

Funções adicionais. Com a PowerShift 3, as funções adicio
nais, como a engrenagem direta de 1 para R, o modo de  
balanceio e as velocidades de marcha atrás de desmultiplica
ção rápida garantem uma manobra fácil. Graças ao modo  
de deslocação lenta, o arranque é extremamente confortável. 
O bloqueio de rolamento ativado facilita ainda o arranque 
em subidas.

Outras características. No que diz respeito à orientação 
para a utilização, o sensor de inclinação é mais um acréscimo. 
Com ele é reconhecida a condução em descidas, impedindo 
a mudança para uma velocidade mais alta. Além disso, a ampla 
gama de binário permite manter a mudança por mais tempo 
no terreno, o que exige menos passagens de caixa, reduz as 
interrupções de força de tração e alivia a embraiagem e a 
caixa de velocidades.

As vantagens em resumo.
• Motores de 6 cilindros em linha, em quatro classes  

de cilindrada e um total de 18 níveis de potência

• Desenvolvimento de força espontâneo devido aos  
binários elevados, mesmo numa gama de rotações baixa

• Sistema de engrenagem automatizado PowerShift 3 
com seis variantes de caixa de velocidades orientadas 
para a utilização

• Programas de condução ativáveis e funções adicionais, 
modo de balanceio, marcha-atrás rápida

1) De série em combinação com o retardador a água secundário.
2) Dependendo da variante de motor.
3) O modo de transmissão de série depende do tipo de modelo selecionado.  

Nos veículos com o modo de transmissão «power» de série, o modo «offroad» 
está disponível como opção.



Para construir é preciso uma fundação forte.
Resistência e robustez fazem parte do equipamento base do Arocs. Na construção.  
No material. E no quadro, no chassis e na suspensão.

O chassis certo para cada serviço. O serviço na construção 
e na estrada coloca requisitos diferentes ao chassis. Por este 
motivo, desenvolvemos dois para o Arocs. Um, mais estreito, 
com 744 mm de largura, que convence mesmo em condi
ções de terreno extremas pela elevada capacidade de torção 
e pela estabilidade. E um segundo, mais largo, com 834 mm 
de largura, que pode explorar todas as suas vantagens na 
estrada, mas que convence ao mesmo tempo em operações 
leves fora de estrada.

Eixos. Seja no terreno, no estaleiro ou na estrada, os eixos do 
Arocs convencem sempre: Consoante a utilização e o chassis, 
estão disponíveis diversos eixos dianteiros com uma carga 
admissível sobre o eixo dianteiro até 9 t. Para a utilização em 
estrada, o Arocs está equipado com eixos hipoides, conce
bidos para uma carga sobre o eixo até 13 t. No serviço da 
construção, o eixo planetário com uma capacidade de até 
16 t revela toda a sua eficácia.

Quadro com capacidade de torção. Para o serviço na construção o Arocs está equipado com o quadro estreito com capacidade de torção especial.  
Desta forma, a enorme força chega ao solo sem perdas, mesmo em terrenos acidentados.
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Oferta de tração integral. Para uma tração excelente, 
 estão disponíveis duas variantes de tração integral: permanente 
e acoplável. Para o serviço maioritariamente em terrenos 
 difíceis de grandes exigências, por exemplo o arranque em 
subidas de piso instável, o Arocs está equipado com uma 
tração integral permanente. Para o caso de elevadas exigências 
de carga útil e ao baixo consumo está disponível a tração 
 integral acoplável.

Hydraulic Auxiliary Drive1). Para os serviços mais orientados 
para a estrada, com necessidades de aumento de tração 
 espontâneas, está disponível como opção o Hydraulic Auxiliary 
Drive. A assistência ao arranque é adequada para todos os 
serviços que requerem tração máxima por curtos períodos, 
não podendo no entanto dispensar uma elevada carga útil  
e uma cadeia cinemática otimizada. 

Distância ao solo. Serviços diferentes exigem distâncias ao 
solo diferentes. Quer seja trator semirreboque, camião com 
caixa de carga, betoneira ou camião basculante – o Arocs 
satisfaz praticamente todas as exigências. Todos os modelos 
Arocs apresentamse com um quadro mais elevado e, por
tanto, com uma maior distância ao solo. Assim, os camiões 
basculantes de tração integral convencem também em ter
renos difíceis pela sua grande distância ao solo. Os tratores 
semirreboque Arocs oferecem uma altura base suficiente 
para que possam circular incólumes no estaleiro. E para um 
ângulo de ataque e de saída otimizado, o Arocs dispõe de 
longarinas traseiras mais curtas.

Compensação da carga sobre os eixos. A distribuição  
de carga pelos eixos dianteiros evita danos provenientes de 
sobrecarga nos veículos 8x6 e 8x8.

Variantes de suspensão. Com suspensão de molas robusta 
ou uma combinação de suspensão de molas e suspensão 
pneumática – o Arocs oferece a solução certa para cada uti
lização prevista. A suspensão de molas robusta e duradoura 
proporciona uma capacidade de carga particularmente boa 
e elevado conforto de suspensão no serviço da construção. 
Com os conjuntos de molas parabólicas de peso otimizado 
e os amortecedores e estabilizadores ajustados com preci
são, estará preparado para tudo. O Arocs para o serviço em 
estrada está equipado com suspensão de molas no eixo 
dianteiro e suspensão pneumática no eixo traseiro. Combi
nada com o quadro largo, a suspensão pneumática de  
4 foles2) contribui para uma excelente estabilidade em estrada 
e um elevado conforto de condução. Um nível de ruído mais 
baixo, um transporte de carga mais cuidadoso e operações 
de carga mais simples nos tratores semirreboque e camiões 
com caixa de carga são vantagens adicionais. Como opção, 
a suspensão pneumática pode também ser preparada para 
cargas maiores.

Plena força de travagem. Dependendo do uso, o Arocs 
está equipado com travões de tambor, uma combinação de 
travões de disco e travões de tambor, ou travões de disco 
para uma curta distância de travagem. Para aumentar a segu
rança, as funções complexas de travagem e tração de toda  
a composição são controladas através do sistema de travões 
eletrónico com sistema antibloqueio e sistema antipatinagem.
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As vantagens em resumo.
• Suspensão de molas robusta e duradoura para  

uma grande capacidade de carga e resistência no 
duro serviço da construção

• Diversos quadros, otimizados para a utilização  
em estaleiros/todo-o-terreno ou em estrada

• Diversas variantes de tração integral orientadas para 
a utilização, bem como Hydraulic Auxiliary Drive1) para 
tração máxima de curta duração sob carga útil elevada

• Elevada distância ao solo

1) Disponível como opção para veículos de 2 e 3 eixos com suspensão pneumática 
no eixo traseiro.

2) Opcionalmente com capacidade de carga aumentada.





Para utilização em condições extremas. Graças a uma 
 variedade de medidas técnicas, o Arocs é ainda mais robusto 
e possui uma estabilidade e resistência especialmente  
elevadas. Compensa. Desde o primeiro dia. 

Conceitos de veículo específicos para o setor. Com o 
Arocs o serviço de estaleiro é especialmente eficiente. Para 
cumprir ainda melhor esta exigência mesmo sob condições 
muito duras e em serviços sensíveis à carga útil, como por 
exemplo, os de semirreboque basculante e betoneira, tem  
à sua disposição o Arocs Loader e o Arocs Grounder.

Os especialistas para tarefas especiais.  
O Arocs Loader e o Arocs Grounder.
Para uma carga útil especialmente elevada e para esforços extremos. Com o Arocs Loader e o Arocs Grounder pomos  
à sua disposição dois especialistas do setor de construção que se suplantam onde de facto importa: no estaleiro.
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Arocs Loader. No Arocs Loader foram executadas de modo 
consequente todas as possibilidades que permitam poupar 
no peso próprio. O resultado: veículos tratores 4x2 otimizados 
para a carga útil e veículos betoneiras 8x4/4 com 32 tone
ladas de peso bruto admissível.

Arocs Grounder. Com estes tratores semirreboque, camiões 
com caixa de carga, betoneiras e camiões basculantes  
concebidos para operações extremamente pesadas, levará 
um grande avanço também no que respeita à estabilidade  
e  resistência. A base para a robustez do Arocs Grounder con
siste num quadro extremamente estável em aço de grão  
fino de alta resistência moldado a frio com longarinas de 
9 mm de espessura.





O Arocs até 250 toneladas. Com o Arocs até 250 toneladas 
chega à estrada um veículo desenvolvido e construído de 
forma consequente para a movimentação de cargas particu
larmente pesadas e ou volumosas. Mais ainda, com as suas 
cabinas, proporciona exatamente o conforto para trabalhar e 
habitar de que necessita no transporte de cargas excecionais. 

Com os seus motores Euro VI, potentes e fiáveis, a caixa auto
matizada PowerShift 3 e, por exemplo, a turboembraiagem 
com retardador, dispõe de um acionamento forte e altamente 
resistente, que atinge na medida exata o desempenho que 
a prática do transporte de cargas excecionais exige. 

E para que possa empregar a enorme potência com fiabili
dade, equipámos o novo Arocs até 250 toneladas com uma 
construção particularmente robusta do chassis, suspensão 
e quadro, que transmite com precisão a força disponibilizada 
para a estrada, mesmo com a carga máxima. 

A multiplicidade de ofertas em equipamentos e tipos de modelo 
garante a máxima flexibilidade e a melhor orientação para o 
uso, oferecendo um veículo perfeitamente configurado para 
praticamente qualquer serviço.

Transporte de cargas excecionais facilitado.  
O Arocs até 250 toneladas.
O Arocs até 250 toneladas define padrões em termos de conforto, performance do veículo e flexibilidade  
no transporte de cargas excecionais. À primeira vista, em cada viagem e nas pausas.
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Tecnologia que cumpre o que promete.
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Reservatório de ar comprimido1) 
Enorme reserva de ar para uma solicitação frequente na 
travagem do conjunto veículo e reboque de cargas pesadas

Depósito de combustível1) 
Depósito em alumínio de 900 l para máxima autonomia

Sistema de refrigeração traseiro1) 
Sistema de refrigeração reforçado para um arrefecimento 
ideal do motor e do retardador, durante a operação

Sistema de escape que cumpre a norma Euro VI

Eixo de arrasto anterior1) 
8 t com suspensão pneumática, de direção hidráulica

Acoplamento para cargas pesadas na traseira1) 
Montado no suporte para reboque de cargas pesadas, 
 ligações ao reboque montadas na lateral

Placa de suporte para semirreboque1) 
Evita danos no quadro e na travessa final

Acoplamento da quinta roda de 3,5" e dispositivo  
de ajuste1) 
Para regulação individual do comprimento do trator e 
 semirreboque e ótima distribuição da carga sobre os eixos

Degrau e plataforma de apoio1) 
Para um acesso confortável e seguro ao quadro do veículo

Turbo-embraiagem com retardador



1) Equipamento opcional.
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Revestimento lateral com entradas de ar frio1) 
Para uma excelente admissão de ar frio

Acoplamento para cargas pesadas à frente1) 
O suporte do reboque reforçado à frente está equipado  
de série com um engate de altura variável. Além disso, 
pode ser também montado um engate para cargas pesadas 
ROCKINGER1).





Versatilidade. Independentemente do ramo do setor da cons
trução em que opera e independentemente da configuração 
do veículo: com o Atego tem um camião muito versátil ao seu 
dispor, que, com os muitos equipamentos orientados para 
a sua área de aplicação, assegura que o trabalho no setor de 
construção seja simples e fácil de executar. 

Para permitir uma orientação máxima para o uso, o Atego 
está disponível com duas cabinas diferentes que se distinguem 
por uma ergonomia sofisticada, elevado conforto e inúme
ros equipamentos orientados para o uso. Com três variantes  
de cockpit diferentes, volante multifunções, a direção pre
cisa, a caixa automatizada PowerShift 3, bem como os bancos 
confortáveis, o Atego oferece um elevado conforto de condu
ção e trabalho. Fazem parte dos pontos fortes do Atego tam
bém os motores de 4 e 6 cilindros em linha, potentes e ao 
mesmo tempo económicos no consumo, uma grande seleção 
de configurações da cadeia cinemática, e um comportamento 1) Equipamento opcional.

Para qualquer problema existe sempre uma solução.  
O Atego de 7,5 até 16 toneladas.
Com o Atego estará excelentemente preparado para o setor de construção. Graças à sua elevada eficiência e fiabilidade.  
E graças à sua versatilidade, que oferece para praticamente todas as necessidades uma configuração de veículo otimizada 
para o uso.
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de condução seguro e com domínio, que lhe permite superar 
em segurança mesmo as situações de condução e mano
bras mais difíceis. Não esquecendo: uma facilidade de carroça
mento que permite uma solução otimizada para praticamente 
qualquer necessidade. 

A elevada orientação para a utilização do novo Atego revelase 
também no acesso móvel das variantes do Atego com tra
ção integral. Além de que pormenores como a grelha de prote
ção dos faróis1) evitam danos e possibilitam simultaneamente 
uma limpeza rápida e simples dos faróis.

O Atego apresentase no setor da construção como um ver
dadeiro profissional, que não deixa, no serviço diário, prati
camente nenhuma questão em aberto. E que pode contribuir 
decisivamente para que conduza de uma forma ainda mais 
rentável no setor da construção.



Diz-se que apenas voar seria melhor. Nós duvidamos.
À primeira vista e após um olhar mais atento – as cabinas do Atego mostram o que é essencial no setor da construção. 
Com ergonomia sofisticada, com um elevado conforto de condução e de trabalho e com muitos pormenores práticos.

Variantes de cabina. A cabina S e a cabina S com parede 
traseira 180 mm mais longa convencem com medidas exte
riores compactas e muito espaço no interior. Além disso,  
o design interior apelativo, o acabamento de alta qualidade, 
muitos detalhes e equipamentos práticos asseguram um 
elevado conforto no trabalho e na condução.

Posto de trabalho Atego. Para trabalhar de uma forma des
contraída mas sem perder a concentração, o Atego dispõe 
de três tipos de cockpit, orientados para a utilização, com um 
painel de instrumentos de 10,4 cm que proporciona uma 
 visualização rápida, abrangente e a clara de todas as informa
ções importantes. Como opção, está disponível também um 
painel de instrumentos de 12,7 cm com função de vídeo, por 
exemplo, para a utilização de uma câmara de marchaatrás1). 
Todas as três variantes de cockpit caracterizamse pela sua 
conceção ergonómica e disposição exemplar de arrumações 
e comandos. O volante multifunções oferece mais uma van
tagem em termos de conforto para trabalhar.

Classic Cockpit. O Classic Cockpit do Atego com inúmeras arrumações está excelentemente concebido para o serviço no setor da construção.  
Tudo é ergonómico e colocado ao alcance do motorista.
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1) Está disponível uma câmara traseira na acessórios originais MercedesBenz.
2) Equipamento de série em combinação com o banco central.

Standard Cockpit. Do portacopos à tomada, no raio de 
 alcance do condutor, todo o Cockpit Standard2) foi desenhado 
para tornar o trabalho mais confortável e fácil.

Comfort Cockpit. Com a arrumação projetada para a frente 
sob o parapeito, este cockpit, disponível como opção, oferece 
um espaço de arrumação adicional para além do vasto 
 espaço para arrumações, pelo que, também em viagens mais 
longas, tudo tem o seu devido lugar.

Banco pneumático conforto. 
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Volante multifunções. Com oito teclas de comando à 
 esquerda e à direita, há muitas funções que podem ser 
 comandadas a partir do volante. Assim, é possível atender 
chamadas telefónicas, operar sistemas de assistência e 
 alterar configurações do rádio.

Pré-instalação para uso multimédia. A préinstalação 
 universal para uma integração fácil de telemóveis, leitores 
de MP3 ou sistemas de navegação convencionais está dis
ponível como opção. A saída de voz processase pelas colunas 
do veículo.

Rádios. Para um entretenimento de qualidade, o Atego pode 
ser equipado, como opção, com um rádio com ligação USB 
ou com um rádio com ligação USB e Bluetooth®.

As vantagens em resumo.
• Posto de trabalho de conceção ergonómica

• Três variantes distintas de cockpit orientadas  
para a utilização 

• Caixa automatizada PowerShift 3 para um melhor 
 manuseamento, caixa manual disponível

• Volante multifunções de operação intuitiva

• Extensa oferta de bancos largos e cómodos, com 
grande amplitude de regulação

Bancos. Todos os bancos convencem pelo elevado conforto. 
Os comandos estão dispostos de forma intuitiva, as almofadas 
são particularmente largas e a amplitude de ajuste especial
mente grande: na longitudinal até 200 mm, em altura até 
100 mm. O Atego está equipado de série com o banco pneu
mático standard para o condutor. O banco pneumático cumpre 
a sua função com elevado conforto, muitas possibilidades 
de ajuste e estofos em tecido liso. Para ainda mais conforto, 
estão disponíveis como opção o banco pneumático conforto 
e o banco pneumático climatizado. O banco pneumático con
forto com suspensão pneumática, disponível como equipa
mento especial, pode ser ajustado individualmente, oferecendo 
excelentes condições ergonómicas e muito conforto. O aque
cimento integrado dos bancos contribui para este conforto.



High Performance Engine Brake. Para uma maior segurança 
está disponível, como opção, o travão auxiliar de três níveis, 
resistente ao desgaste, com uma potência de travagem de 
até 280 kW, em função da variante de motor.

Variantes de caixa de velocidades. Orientado para a utiliza
ção, o Atego está disponível com caixa de 6, 8 ou 9 veloci
dades. Em combinação com as configurações do eixo traseiro, 
perfeitamente afinadas, ele oferece uma operação rentável.

PowerShift 3. Dinâmica percetível, manuseamento fácil e baixo 
consumo: o sistema de engrenagem automatizado assegura 
uma seleção precisa de velocidades, passagens de caixa rápi
das, grande conforto de condução e rentabilidade excelente. 

Caixa manual. Para além da caixa de velocidades automati
zada está também disponível, como opção, uma caixa manual 
com assistência pneumática à força de engrenamento. Ela 
destacase, entre outros, pela excelente ergonomia e elevada 
precisão de passagens de caixa com forças de engrena
mento reduzidas.

Tecnologia de motores e emissões. Potentes, fiáveis, ren
táveis, os motores Euro VI do Atego destacamse pelo baixo 
consumo, resposta espontânea, força de tração e operação 
suave. Os motores de 4 cilindros em linha disponibilizam até 
170 kW (231 CV) e um binário máximo de até 900 Nm. Os 
motores de 6 cilindros em linha disponibilizam até 220 kW 
(299 CV) e um binário máximo de até 1.200 Nm. Graças à 
moderna tecnologia de gases de escape Euro VI, é possível 
produzir menos óxidos de azoto e menos partículas, logo na 
combustão, devido à recirculação dos gases de escape refri
gerados. O filtro de partículas fechado impede quase por 
completo a emissão de partículas. A conversão dos óxidos 
de azoto ocorre no catalisador SCR através do AdBlue®, o 
qual é injetado no fluxo de gases de escape por meio de um 
dispositivo doseador otimizado.

Travão motor. O sistema de travagem auxiliar de série a par
tir de 9,5 t de peso bruto, acionável em três níveis até uma 
potência de travagem de 235 kW, reduz o desgaste do travão 
de serviço e aumenta ainda a segurança e o controlo sobre 
o veículo.

Vai perguntar-se porque é que alguma  
vez conduziu outro veículo.
Pode ter as suas expetativas no Atego: motores eficientes de 4 e 6 cilindros em linha, um excelente comportamento de 
marcha e uma elevada facilidade de carroçamento. Ou seja, praticamente tudo do que precisa. E de não quererá prescindir, 
logo após a primeira viagem.
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Modos de transmissão. No Atego, os clientes podem optar, 
dependendo do tipo de modelo, entre os modos de trans
missão «power» ou «offroad», ambos com modos de trans
missão que permitem uma condução adaptada à situação1).

Funções adicionais. Com a PowerShift 3, as funções adicio
nais, como a engrenagem direta de 1 para R e a velocidade 
de marchaatrás de desmultiplicação rápida2) proporcionam 
uma manobra fácil. Graças ao modo de deslocação lenta, o 
arranque é extremamente confortável.
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Conforto de condução. O Atego transmite um compor
tamento de marcha de qualidade e com domínio. A base é 
constituída pelo Assistente de Controlo de Estabilidade3),  
a suspensão da cabina, a direção, a configuração do eixo 
traseiro e a suspensão que trabalham numa cooperação 
exemplar.

Direção com precisão. A direção sensível do Atego asse
gura um manuseamento fácil e exato na manobra e, a velo
cidades elevadas, uma marcha em linha reta segura, grande 
estabilidade direcional, reduzindo a necessidade de corrigir 
a direção.

Configuração do eixo traseiro. Para um comportamento de 
marcha com domínio, os Atego até 10,5 t e 12 t de chassis 
rebaixado com suspensão pneumática e todos os Atego com 
suspensão de molas estão equipados com uma configura
ção do eixo traseiro que reduz a subviragem por oscilação.

Suspensão de molas. Para um elevado conforto de condução 
e suspensão em estradas alcatroadas e não alcatroadas, o 
Atego está equipado com molas parabólicas de várias lâminas 
de peso otimizado.

Tração integral. Para exigências de tração aumentadas, o 
Atego está disponível com tração integral acoplável ou com 
tração integral permanente. Graças à caixa de transferência, 
ainda pode poupar peso e combustível.

Facilidade de carroçamento. A grande facilidade de carro
çamento é facultada, por exemplo, pelo módulo especial 
 parametrizável que simplifica consideravelmente as opções 
de ligação, a integração e a operação da carroçaria. Várias 
medidas ajudam a garantir que o Atego chegue rapidamente 
às suas mãos e entrando mais cedo em ação – como a  
disposição otimizada de todos os componentes no chassis, 
uma grande variedade de tomadas de força, a diversas  
préinsta lações de fábrica.

As vantagens em resumo.
• Motores de 4 e 6 cilindros em linha, económicos  

e fiáveis, com binário elevado a baixas rotações

• Duas classes de cilindrada, sete níveis de potência  
de 115 kW (156 CV) a 220 kW (299 CV)

• Travão motor potente; opcionalmente,  
High Performance Engine Brake

• Sistema de engrenagem automatizado PowerShift 3, 
assim como modos de condução e funções adicionais 
comutáveis1)

• Subviragem por oscilação reduzida devido à configu-
ração otimizada do eixo traseiro

1) O modo de transmissão de série depende do tipo de modelo selecionado.  
Nos veículos com o modo de transmissão «power» de série, o modo «offroad» 
está disponível como opção.

2) Duas velocidades de marchaatrás em caixas de 8 velocidades.
3) Não disponível em combinação com tração integral.





1) Não disponível no Atego.

Eficiência | RoadEfficiency 33

Moldado a todos os níveis para a eficiência.
A eficiência é a soma dos detalhes: o RoadEfficiency combina baixos custos totais com elevada segurança  
e elevada utilização do veículo. Para ainda mais eficiência no transporte.

RoadEfficiency. Com os nossos veículos, prometemoslhe 
uma eficiência ainda mais abrangente. Para além dos custos 
totais particularmente reduzidos e da elevada fiabilidade, 
uma maior segurança e uma utilização do veículo superior 
contribuem para mais eficiência.

Baixos custos totais. Esta é o primeiro pilar do RoadEfficiency 
e uma promessa que o Atego cumpre todos os dias e em 
 todos os serviços através da sua versatilidade. E uma que o 
Arocs cumpre através de um consumo de combustível mais 
baixo em comparação com o seu antecessor.

Elevada segurança. Este é o segundo pilar do RoadEfficiency, 
o qual estamos permanentemente a otimizar através do 
 desenvolvimento continuado de sistemas para aumentar a 
segurança de condução. Sistemas de assistência como o 
Active Brake Assist 51), disponível em muitos Arocs, ou a nova 
MirrorCam1) aliviam significativamente o esforço do condu
tor e aumentam a segurança de forma determinante.

Elevada utilização do veículo. O terceiro pilar do 
 RoadEfficiency é composto pelo MercedesBenz Uptime, 

uma inovação em termos de serviços, e por outras 
 vantagens pioneiras. Destas fazem parte, tanto o manu
seamento mais simples e os processos de operação  
mais fáceis, como a comunicação inteligente entre a via
tura, o serviço MercedesBenz e a empresa de trans
portes permitindo aumentar substancialmente a utilização  
do veículo.

Fiabilidade. Com o Atego e o Arocs tem à sua disposição 
camiões que fundamentam dia após dia a promessa «Trucks 
you can trust». Por exemplo com uma tecnologia orientada 
para o uso e duradoura, e com toda a experiência de mais 
de 120 anos de construção de veículos.

Baixos custos totais
+ Elevada segurança
+ Elevada utilização do veículo

A eficiência é a soma  
dos detalhes.



Nunca se contente com menos. Exceto no consumo.
Com o Atego e o Arocs tem à sua disposição veículos que usam o combustível de uma forma extremamente eficiente.  
O Arocs é agora ainda mais eficiente em termos de consumo graças ao Predictive Powertrain Control de série.

Tecnologia economizadora de combustível. Todos os 
 motores Euro VI destacamse pelo baixo consumo. Para o 
baixo consumo contribuem também os programas de con
dução económica, e a aerodinâmica sofisticada. Além disso, 
existe no Arocs o sistema aperfeiçoado Predictive Powertrain 
Control que suporta um modo de condução especialmente 
eficiente e de baixo consumo. E, em combinação com o 
 melhorado PPC, o novo sistema MirrorCam1) proporciona uma 
aerodinâmica melhorada. Tudo para uma poupança adicio
nal de combustível.

Eixos, caixas de velocidades, consumidores suplementares. 
Uma grande seleção de desmultiplicações do eixo traseiro  
e de caixas de velocidades orientadas para a utilização con
tribui também para um baixo consumo. Passagens de caixa 
rápidas e consumidores suplementares económicos, como 
o controlo do ar comprimido em função da necessidade e  
a bomba de direção, contribuem para reduzir o consumo.

Hydraulic Auxiliary Drive1) 2). O Hydraulic Auxiliary Drive 
isento de manutenção conjuga as vantagens da tração inte
gral com as da tração clássica. Oferece tração adicional 
quando necessária – e quase não pesa nos percursos longos. 
O Hydraulic Auxiliary Drive pesa menos 350 ou 500 quilo
gramas, em comparação, respetivamente, com a tração inte
gral acoplável ou permanente. Além de não haver nenhum 
eixo de tração desacoplado, o que reduz o consumo até seis 
ou oito por cento, respetivamente face à tração integral 
 acoplável ou permanente.
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Baixa resistência ao ar e ao rolamento. Para uma menor 
resistência ao ar, o design do Atego e do Arocs foi otimizado 
até ao ínfimo pormenor. Do parachoques ao tejadilho, pas
sando pelos painéis de canto, tudo contribui para uma baixa 
resistência ao ar e, assim, para menos consumo. Além disso, 
o sistema MirrorCam instalado em combinação com os Multi
media Cockpits opcionais1) no Arocs pode reduzir o consumo 
de combustível em até 1,3%. E, como opção, as peças amo
víveis aerodinâmicas podem reduzir o consumo ainda mais. 
O sistema de controlo da pressão dos pneus1), disponível como 
opção, contribui para a redução da resistência ao rolamento, 
contribuindo assim também para um consumo mais baixo.
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As vantagens em resumo.
• Predictive Powertrain Control1): Consumo de 

 combustível reduzido

• Atego: duas classes de cilindrada, sete níveis  
de  potência – Arocs: quatro classes de cilindrada,  
18 níveis de potência

• Baixo consumo por motores económicos e eficientes 
e passagens de caixa rápidas

• Desmultiplicações do eixo traseiro e caixas  
de velocidades orientadas para a utilização

Predictive Powertrain Control1). O sistema PPC, agora de 
série, integra um estilo de condução adaptado à topografia 
no sistema de engrenagem automatizado e, combinado com 
uma estratégia de troca de velocidades afinada com preci
são, permite economias de combustível até 5%. A nova amplia
ção das funções do Predictive Powertrain Control permite 
aproveitar agora as vantagens do sistema também em estra
das nacionais. Para além de sistemas de posicionamento 
por satélite, o Predictive Powertrain Control utiliza também 
mapas precisos em 3D. 

Conduzir de forma proativa, automaticamente. Seja uma 
encosta íngreme, antes de um cume, ao rolar numa descida, 
em baixas de terreno ou em terrenos planos – o Predictive 
Powertrain Control reconhece antecipadamente as situações 
de condução iminentes e age de forma proativa. O Predictive 
Powertrain Control calcula permanentemente a energia ciné
tica do veículo e utilizaa, por exemplo, antes de cumes ou 
em terrenos planos nas fases EcoRoll. O que reduz as perdas 
por arrasto e poupa combustível. O sistema assegura ainda 
uma sequência de mudanças de velocidade adaptada à situa
ção de condução iminente, reduzindo as operações de troca 
e saltos maiores de velocidades. O que contribui também para 
um consumo mais baixo.

Para além do percurso da estrada com descidas e subidas 
próximas, também são identificados os cruzamentos, as rotun
das e os sinais de trânsito assinalados nos mapas em 3D. 
Com base nestes dados, o Predictive Powertrain Control oti
miza os momentos de troca de velocidades, os saltos nas 
velocidades e a velocidade do Cruise Control. E, a energia 
cinética do veículo é aproveitada da melhor forma, para evi
tar acelerações, trocas de velocidades e travagens desneces
sárias. Desta forma, o Cruise Control pode ser solicitado  
em quase todas as situações de condução, o que apoia o con
dutor e promove um estilo de condução economizador de 
combustível, também em estradas nacionais. Em combinação 
com o Cruise Control, o Predictive Powertrain Control pode 
ser utilizado a velocidades a partir de 15 km/h.

1) Não disponível no Atego.
2) Disponível como opção para veículos de 2 e 3 eixos com suspensão pneumática 

no eixo traseiro.
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Fleetboard. É um sistema de telemática composto por diversas 
opções que se adaptam às necessidade específicas da gestão 
de frota de cada cliente, permitindo melhorar de forma con
sistente a eficiência da sua operação. O controlo e a moni
torização podem ser realizados em qualquer local e momento. 
O acesso realizase através de uma aplicação instalada no 
seu computador pessoal ou de uma aplicação móvel no seu 
smartphone, ambas com uma interface estruturada e intui tiva. 
Os dados obtidos permitem uma análise da eficiência de con
dução dos veículos da frota. Com a app Fleetboard Driver os 
motoristas acedem aos dados pessoais de Análise de Desem
penho e Gestão de Tempos (tacógrafo), possibilitandolhes  
a gestão dos tempos de descanso e trabalho e a visualização 
da sua eficiência de condução.

Para nós, a eficiência não é apenas a meta.  
Mas o caminho.
A comunicação inteligente em rede entre motorista, veículo e gestão de tráfego proporciona uma oportunidade  
para aumentar ainda mais a eficiência. Com a Análise de Desempenho Fleetboard, tal como com as nossas ações  
de formação para motoristas é possível continuar a reduzir o consumo de forma duradoura.
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Análise de Desempenho Fleetboard. Este serviço Fleetboard 
permite melhorar a eficiência de condução reduzindo, con
sequentemente, o consumo de combustível e o desgaste do 
veículo. Adicionalmente permite monitorizar a utilização de 
sistemas avançados de apoio à condução, como o Predictive 
Powertrain Control (PPC). Os dados recolhidos pelo sistema 
de telemática permitem estruturar as ações de formação de 
forma individual e personalizada, com foco nos critérios que 
devem ser melhorados e dando destaque aos que o motorista 
tenha um bom desempenho. Bem feitas as contas, pode 
economizarse até 15% no longo prazo. 

Fleetboard Apps. Indo ao encontro das exigências dos  
nossos clientes, por forma a permitir o acesso aos serviços 
Fleetboard em qualquer local e momento, são disponibi
lizadas aplicações móvels (apps) tanto para o sistema iOS 
como Android.

Eco-Support1). Tratase de uma opção no sistema de bordo 
do veículo que apresenta de forma resumida a eficiência de 
condução desde o inicio da viagem. Atento a esta opção o 
motorista pode ajustar, em temporeal, o seu estilo de condu
ção, para uma redução no consumo de combustível e des
gaste da viatura.

Eco Training. Como este sistema, disponível em opção,  
poderá explorar ainda mais todo o potencial de economia do 
seu veículo, podendo atingir uma poupança no consumo  
de combustível de até 15% no longo prazo.

As vantagens em resumo.
• Solução completa para a gestão de frota: desde  

a localização dos veículos e apoio logístico, passando 
pela gestão de tempos, até à Análise de Desempenho

• Permite melhorar a eficiência na condução, com 
 consequente redução de consumo de combustível  
e desgaste do veículo

• Aplicações para dispositivos móveis que permitem  
o acesso em qualquer local e momento

1) Independente do sistema telemático Fleetboard.



Um Mercedes-Benz tem sempre um saldo positivo. 
 Mesmo quando o vende.
Comprar? Fazer um leasing? Ou antes alugar? Mantenhase sempre na dianteira com produtos de leasing e aluguer 
 adaptados à sua empresa, bem como soluções globais adequadas às necessidades específicas para aquisição de  
veículos e proteção da mobilidade.
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CharterWay. As propostas de aluguer do CharterWay permi
tem o aumento das suas capacidades de transporte de forma 
flexível – totalmente sem afetação de capital e sem risco.  
O CharterWay alia flexibilidade e encargos administrativos 
reduzidos a custos previsíveis, previamente estabelecidos 
com exatidão. 

Mercedes-Benz Financiamento. Com a MercedesBenz 
 Financiamento, uma das instituições financeiras líderes  
do ramo automóvel, tem à sua disposição um parceiro com
petente e empenhado.

Mercedes-Benz Complete. Com o contrato de serviço com
pleto MercedesBenz Complete, disponível como opção, todas 
as vantagens estão do seu lado. Estão incluídas a proteção 
de todos os componentes e agregados de fábrica do veículo, 
assim como a substituição, a reparação e a manutenção de 
todas as peças de desgaste. Além de beneficiar ainda de todas 
as vantagens do telediagnóstico totalmente automatizado 
em tempo real através do MercedesBenz Uptime1) 2). Tudo 
isto por uma prestação mensal bastante atrativa, calculada 
de forma precisa. 

Mercedes-Benz ServiceContracts. Desde extensões de garan
tia, passando por pacotes de manutenção, ao contrato de 
serviço completo, incluindo desgaste – para custos de manu
tenção baixos e previsíveis todos os meses, a MercedesBenz 
disponibiliza, a título opcional, diversos contratos de serviço 
que lhe permitem obter serviços de reparação e manuten
ção para o seu veículo sob condições especialmente atrativas, 
em toda a Europa. Os diferentes contratos de serviço Após
Venda estão escalonados de forma a darem uma excelente 
cobertura aos requisitos de qualquer frota. Todos os contratos 
de serviço ApósVenda podem ser combinados com o inovador 
produto de assistência MercedesBenz Uptime1) 2), disponível 
como opção, que contribui para um aumento suplementar da 
disponibilidade do veículo e a otimização da previsibilidade 
das visitas à oficina.



Eficiência | Custos globais reduzidos 39

As vantagens em resumo.
• Mercedes-Benz ServiceContracts opcionais para 

 prestações mensais previsíveis e maior disponibilidade 
do veículo

• Produtos de aluguer CharterWay para soluções  
de mobilidade flexíveis

• Mercedes-Benz Financiamento para produtos 
 personalizados de leasing e aluguer

• Mercedes ServiceCard opcional para otimização  
dos custos de abastecimento de combustível

• TruckStore – Compra e venda de camiões usados de 
todas as marcas, idades e modelos, bem como oferta 
generalizada de serviços financeiros

• Garantia do valor residual, logo no ato de aquisição, 
através do Contrato Buy-Back opcional

1) Combinável como todos os serviços Fleetboard.
2) Apenas em combinação com Truck Data Center.

MercedesServiceCard. Com o Mercedes ServiceCard facili
tamos o processamento administrativo dos serviços prestados 
na vasta rede de oficinas MercedesBenz a nível europeu, 
em particular pelo MercedesBenz Service24h. Graças à con
cessão automática de uma garantia de pagamento, os nossos 
clientes pagam faturas de reparações, peças sobressalentes 
e serviços de oficina sem numerário. Os utilizadores dos 
serviços Full Service podem ainda reabastecer em mais de 
50.000 postos de abastecimento de diesel da rede UTA em 
toda a Europa, sem recorrer a numerário e com condições 
atrativas e beneficiar de serviços adicionais. Os clientes 
Mercedes ServiceCard têm a segurança de usufruir de servi
ços de assistência e de ajuda rápida e fiável em caso de avaria 
e que os seus condutores estarão preparados para diversas 
eventualidades. Simples. Inteligente. Eficiente.

TruckStore. A vasta oferta de serviços TruckStore facilitalhe 
a decisão por um camião usado, selecionado de acordo 
com as suas necessidades.

Valor residual. Com os nossos camiões disponibilizamos 
veículos, que devido à sua inovadora tecnologia e às configu
rações de veículo otimizadas para a utilização, permitem 
 antever um valor residual particularmente elevado. O que  
é importante para qualquer empresário, também no que  
respeita ao investimento no próximo camião.

Contrato Buy-Back. Para que saiba, com segurança, o 
montante com o qual poderá contar na retoma do veículo,  
o  valor residual serlheá garantido, logo no ato da compra 
do seu camião, através do contrato BuyBack.



A segurança é a base do nosso ADN.
Chegar em segurança, com o apoio de sistemas de assistência inovadores, que apoiam ativamente o condutor  
e que poupam o veículo e a carga, contribuindo, assim, para uma maior eficiência. Em cada viagem.

Elevada segurança. Camiões muito seguros são um grande 
progresso, e não apenas para os utentes da via. São também 
mais eficientes porque apoiam dando suporte ao condutor. 
E é por isso que há mais de 45 anos nos focamos no desen
volvimento de sistemas de assistência inovadores. Com o 
novo Active Brake Assist 5)1) 2), de série para determinados 
veículos, o Assistente de Sinais de Trânsito2) 3), o travão de 
estacionamento eletrónico2) com função HOLD e o Assistente 
do Controlo de Estabilidade do reboque2) 4) 5), damos conti
nuidade a este trabalho pioneiro – colocando assim sistemas 
de assistência na estrada, que apoiam e aliviam ainda mais 
o condutor – bons pressupostos para chegar ao destino de 
forma segura e eficiente.

Active Brake Assist 51) 2). A quinta geração do sistema faz 
parte do equipamento de série e apoia o condutor6) 7), na 
medida em que pode efetuar, em determinadas circunstâncias, 
uma travagem a fundo perante objetos imóveis e em movi
mento. Assim como, em certas situações e até uma velocidade 
de 50 km/h, pode efetuar também uma travagem parcial ou  
a fundo perante peões em movimento, podendo assim mitigar 
as consequências de um acidente ou evitálo na totalidade.

MirrorCam2). No lugar dos espelhos retrovisores tradicio
nais, o Arocs, em combinação com cabinas L e o Multimedia 
 Cockpit ou o Multimedia Cockpit, interactive, é equipado 
com o inovador e aerodinamicamente sofisticado sistema 
 MirrorCam. Este poupa combustível e oferece uma visão 
melhorada para trás e na área do pilar A. O sistema MirrorCam 
proporciona ainda uma maior segurança nas manobras, tal 
como nas mudanças de direção e de faixa de rodagem, nomea
damente pela alternância8) da imagem da câmara. Em alter
nativa à nova MirrorCam, encontrase também disponível um 
clássico sistema de espelhos em combinação com o  
Classic Cockpit.

Assistente de Mudança de Direção2) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15).  
O sistema, disponível como opção, pode apoiar o condutor 
quando este muda de direção ou de faixa de rodagem ao  
detetar objetos estáticos ou em movimento na zona de alerta, 
à direita, ou na trajetória varrida pelo veículo6) 7), alertando  
o condutor ótica e acusticamente em caso de perigo.

Eficiência | Nível elevado de segurança 40



Eficiência | Nível elevado de segurança 41

As vantagens em resumo.
• Sistemas de assistência inovadores para mais 

 segurança, eficiência e elevado conforto na condução

• MirrorCam2) para melhor visibilidade e ainda  
mais segurança 

• Segurança adicional devido a luzes de máximos/ 
médios e luzes direcionais automáticas2) 17), faróis 
 traseiros em LED17)

Sistema de Controlo de Proximidade2) 16). O sistema de 
assistência com função «stop and go» pode apoiar o condutor 
na manutenção da velocidade e da distância e pode mini
mizar o risco de colisões traseiras.

Assistente do Controlo de Estabilidade do reboque2) 4) 5).  
O sistema aumenta a segurança da condução, travando preven
tivamente o veículo e o reboque/semirreboque em situações 
de condução específicas que possam ocorrer e estabilizando 
assim o conjunto do veículo trator e reboque/semirreboque.

Assistente de Sinais de Trânsito2) 3). Em condições ade
quadas, o novo sistema de assistência ao condutor reconhece 
sinais de trânsito específicos em tempo real e exibe os dois 
mais importantes no painel de instrumentos, contribuindo 
assim para a segurança e o conforto de condução.

Travão de estacionamento, eletrónico2). O travão de esta
cionamento eletrónico conjuga facilidade de manuseamento, 
conforto de condução e segurança. A ativação é automática 
ao desligar o motor, podendo, contudo, também ligarse e 
desligarse no cockpit, acionando a alavanca. Para maior 
 segurança, o travão de estacionamento eletrónico é automa
ticamente ativado também ao abrir a porta com o motor em 
funcionamento e a uma velocidade de 0 km/h. A função HOLD 
integrada é ativada com o veículo parado, por exemplo num 
semáforo vermelho ou antes de uma subida, acionando sim
plesmente o pedal do travão com uma pressão maior. A fun
ção desativase ao acionar novamente o pedal do acelerador. 
Assim evitase também que o veículo deslize com perigo para 
trás ao arrancar numa subida.

Luz de máximos/de médios e luz direcional automáticas2). 
O novo sistema de faróis, disponível como opção, contribui 
para uma maior segurança por via de uma iluminação otimi
zada da faixa de rodagem. Além da luz diurna em LED, inte
gra também a luz de máximos e de médios automática, a luz 
direcional automática e farol dianteiro de nevoeiro automático. 
Em função da viragem do volante e da velocidade, o farol 
dianteiro de nevoeiro no interior da curva é automaticamente 
ativado durante a mudança de direção, ficando a área da 
curva mais iluminada. Além de que o ligar e desligar automá
ticos da luz de máximos representam um aumento adicional 
do conforto e da segurança de condução.

Luzes traseiras LED. Os faróis traseiros em LED, opcionais, 
contribuem para uma maior segurança graças aos LEDs robus
tos e duradouros num design específico, reduzindo ainda 
custos de manutenção e reparação. Além das luzes indicado
ras de mudança de direção, de travão e dos faróis traseiros, 
esta extensão do equipamento inclui ainda a luz traseira e de 
iluminação da matrícula, a luz traseira de nevoeiro bem 
como as luzes de contorno/de presença lateral.

Faróis bixénon2) 17). As luzes de médios e de máximos bene
ficiam da eficiência luminosa particularmente elevada dos 
faróis bixénon que, face às luzes padrão, consomem ainda 
menos energia.

1)  Equipamento de série para veículos onde, por lei, é requerido  
um Sistema Avançado de Travagem de Emergência.

2) Não disponível no Atego.
3) Não disponível em combinação com o Classic Cockpit, equipamento opcional 

em combinação com o Multimedia Cockpit, de série em combinação com 
 Multimedia Cockpit, interactive.

4) Apenas em combinação com travão de estacionamento eletrónico.
5) Apenas em combinação com reboque/semirreboque com ABS/EBS.
6) Dentro dos limites do sistema.
7) Em condições ideais.
8)  Apenas em combinação com reboque/semirreboque com capacidade  

de CAN bus.
9)  Disponível para Actros e Arocs 4x2, 6x2 e 6x4. Podem verificarse restrições 

devido à configuração.
10) Em combinação com a secção do depósito estreita (650 x XXX mm).
11) Em combinação com o guardalamas de três peças.
12)  Apenas para tratores semirreboque e veículos em quadro com eixo traseiro 

com suspensão pneumática.
13) Não disponível para volante à direita.
14) Não disponível para veículo de 4 eixos.
15) Não para tratores semirreboque com eixo de arrasto anterior de 22,5".
16) Equipamento especial, apenas em combinação com o Active Brake Assist 5.
17) Equipamento opcional.



Parar menos, rolar mais.  
Com a utilização ideal do veículo.
A comunicação inteligente em rede entre veículo, Serviço MercedesBenz e a sua empresa de transportes permite  
melhorar substancialmente a utilização e a ocupação do veículo e a eficiência dos seus processos logísticos.
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A visão por trás do Mercedes-Benz Uptime: 100% de 
previsibilidade e máxima disponibilidade do veículo. 
Com o MercedesBenz Uptime, temos um objetivo claro: 
minimizar continuamente falhas não planeadas e tornar  
as reparações previsíveis, aumentando assim a disponibili
dade das viaturas para si.

Mercedes-Benz Uptime em operação. Com o novo serviço 
MercedesBenz Uptime1) 2) 3) viaje com ainda mais fiabilidade 
e rentabilidade. As necessidades de reparação e manutenção 
são detetadas de forma precoce e tornamse assim previsí
veis. Através da comunicação constante de todos os sistemas 
em rede a bordo, são gerados todos os dias vários gigabytes 
de dados por camião, que podem ser utilizados para diversos 
processos de diagnóstico do veículo. Atualmente, uma grande 
parte dos diagnósticos já são apoiados de forma totalmente 
automática e remota pelo MercedesBenz Uptime. Isto signi
fica que a causa da avaria é conhecida pela oficina antes do 
seu veículo lá chegar. O MercedesBenz Uptime consegue, 
depois da recolha de dados do camião, enviar de forma total
mente automática recomendações de atuação para a oficina. 
Tudo isto é possível, pois o knowhow existente das oficinas 
encontrase armazenado, com um acesso seguro, nos servi
dores do serviço MercedesBenz. Isto permite fazer o diagnós
tico. As recomendações de atuação claras e a identificação 
de peças são assegurados com base nas instruções de repa
ração. Ou seja, desta forma, também é possível preparar  
de forma ideal visitas não programadas à oficina. Nas mais 
de 1.500 oficinas MercedesBenz certificadas para o 

 MercedesBenz Uptime na Europa, é proporcionado, por 
exemplo, um tempo de diagnóstico até 3 vezes mais  
curto para o teste inicial na oficina. O que poupa tempo 
e dinheiro. Na maioria dos veículos equipados com 
 MercedesBenz Uptime foi possível reduzir as visitas não 
 planeadas à oficina para menos de metade através da 
 deteção precoce de falhas. Não é uma promessa, é um 
 facto. Para si, isso significa que os seus camiões voltam  
mais rapidamente à estrada. O MercedesBenz Uptime 
 permite uma maior disponibilidade do veículo e assim  
uma utilização ainda mais eficiente do mesmo.

1) Parte integrante dos contratos de serviço MercedesBenz Complete, disponível 
como opção com qualquer outro contrato de serviço ou como produto separado.

2) Pode ser combinado com todos os serviços Fleetboard.
3) Apenas em combinação com Truck Data Center.



Mercedes-Benz Uptime
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Assistência ao cliente em tempo real. Muitas 
vezes, as reparações que não são feitas atempa
damente aumentam o desgaste do veículo ou  

no reboque acoplado e provocam avarias ou danos. Para o 
evitar, o MercedesBenz Uptime fornecelhe atempadamente, 
através do portal de clientes, recomendações de atuação 
concretas, sobre medidas de reparação necessárias realizar 
no seu camião ou semirreboque.

Gestão eficiente das reparações e manuten-
ções. Com base nas necessidades de manutenção 
e reparação detetadas pelo MercedesBenz 

 Uptime, a sua oficina autorizada agrupa os trabalhos de manu
tenção e reparação iminentes e contactao de forma proativa 
para acordar a data que melhor se adequa à agenda profis
sional e às necessidades de manutenção.

Previsão de avarias com paragem previsíveis. 
Quando o sistema detetar uma falha, será infor
mado imediatamente. Caso seja necessário uma 

reparação imediata, o MercedesBenz Customer Assistance 
Center (CAC) apoiao ativamente na organização e marcação 
da visita à oficina. Desta forma, consegue evitarse uma 
possível avaria, o seu camião pode ser rapidamente reparado 
e a tarefa de transporte pode ser cumprida.
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Portal de clientes Mercedes-Benz Uptime. Optando pelo 
MercedesBenz Uptime, obterá acesso ao exclusivo Portal 
Online MercedesBenz Uptime. Este dá, em tempo real, uma 
visão global completa sobre o estado geral dos seus veícu
los: todas as mensagens atuais e recomendações de atuação 
do MercedesBenz Uptime são apresentadas de uma forma 
clara. Também estão à sua disposição informações sobre o 
estado atual de peças de desgaste e consumíveis dos diver
sos veículos. Isso permite um planeamento de manutenção 
e reparação ideal. E, se além do MercedesBenz Uptime 
 utilizar também o Fleetboard, estas informações são também 
mostradas no Cockpit Fleetboard. Com elas, pode continuar 
a trabalhar no seu sistema habitual. 

Para mais informações sobre o MercedesBenz Uptime,  
consulte o seu Concessionário MercedesBenz ou 
www.mercedesbenz.com/uptime

Mercedes-Benz Service24h: a qualquer hora.  
O MercedesBenz Service24h garante ajuda direta em  
caso de avaria – 365 dias no ano e 24 horas por dia.  
Para contacto telefónico, está disponível o número gratuito1) 
00 800 5 777 7777. Em caso de avaria, serão enviados 
 técnicos de manutenção com uma oficina móvel equipada  
com os melhores sistemas de reparação, de modo que  
o veículo possa continuar a sua viagem o mais rapidamente 
possível.

Serviço Mercedes-Benz. Para todos os serviços de oficina 
tem à sua disposição por toda a Europa cerca de 1.700 Ofici
nas Autorizadas MercedesBenz, algumas das quais abertas 
até às 22 horas. Os nossos técnicos especializados e uma 
logística de peças extremamente eficiente conseguem ainda 
períodos de reparação particularmente curtos e asseguram que 
o seu camião regresse o mais depressa possível à estrada. 

Truck Data Center2). Este módulo de conectividade constitui 
a base para todos os serviços Fleetboard e para a utilização 
do MercedesBenz Uptime.

Portal Mercedes-Benz Truck App3) 4). O MercedesBenz Truck 
App Portal é a loja onde encontrará todas as aplicações  
que melhoram ainda mais o desempenho das suas frotas de 
camiões. As aplicações podem aceder a dados dos veículos 
em tempo real, o que não facilita apenas o trabalho quotidiano 
dos motoristas, mas, devido à interligação em rede inteli
gente, contribui também para uma maior eficiência de toda 
a frota.

Remote Online & Remote Truck App5) 6). O Remote Online 
permite ligar um dispositivo móvel, como o smartphone  
do condutor, à própria rede do veículo. Com a respetiva  
aplicação, o condutor pode verificar e comandar as mais  
diversas funções do veículo a uma distância até 25 metros. 
Do nível de combustível, passando pela pressão dos pneus  
às configurações do rádio e iluminação interior.

habbl. Com habbl. o camião tornase um elemento digital 
da sua cadeia logística. Todos os intervenientes obtêm total 
transparência sobre o estado dos seus pedidos devido à 
simples articulação com viagens e veículos. Para que possa 
planear com confiança, obterá uma previsão (ETA) a partir 
do veículo para a chegada da mercadoria. O habbl liga ainda 
de forma simplificada expedidores, operadores logísticos, 
empresas subcontratadas e destinatários em rede. 

Basic Connectivity. Serviço gratuito com acesso através da 
Fleetboard Manager App, que oferece acesso aos serviços 
de conetividade MercedesBenz. A aplicação exibe informação 
sobre os veículos da frota, permitindo identificar potenciais 
de otimização.
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Módulo especial Arocs. O novo módulo especial progra
mável serve de interface entre veículo e carroçaria e permite 
assim um manuseamento mais simples e eficiente. Assim 
podem ser indicadas e operadas diferentes funções de veículo 
e carroçaria com até quatro interruptores virtuais no Multi 
Touch Display secundário do novo Multimedia Cockpit, dispo
nível como opção.

Interruptor adicional5). De forma a manter os custos de car
roçamento tão baixos quanto possível e a aumentar o con
forto no trabalho e na operação, o cockpit pode alojar logo 
de fábrica um módulo de interruptores adicional, disponível 
como opção, com um máximo de quatro interruptores suple
mentares para diversas funções da carroçaria. Se o módulo 
especial parametrizável for combinado com o Multimedia 
Cockpit, há mais interruptores virtuais disponíveis.

Baterias AGM, isentas de manutenção5). Com tecnologia 
Absorbent Glass Mat, estas baterias totalmente isentas de 
manutenção e disponíveis como opção oferecem, em com
paração com baterias tradicionais de eletrólito líquido, um 
aumento de capacidade até 25% e uma vida útil substancial
mente superior. 

Interruptor de emergência para fabricantes de carro-
çarias2) 5). A favor de uma segurança mais elevada e para 
poder reagir rapidamente em caso de emergência, existe 
a possibilidade de equipar o cockpit do Arocs com um inter
ruptor de paragem de emergência para determinadas  
funções da carroçaria.

App do fabricante de carroçarias5) 7). Para o controlo digital 
de carroçarias através do Multi Touch Display secundário5) 8) 
existe uma variedade de apps específicas para fabricantes de 
carroçarias, que aumentam o conforto de trabalho e contri
buem para uma utilização otimizada do veículo.

As vantagens em resumo.
• Mercedes-Benz Uptime4) 9) 10): atendimento personalizado 

ao cliente, em tempo real para maior previsibilidade  
e máxima disponibilidade do veículo 

• Service24h: ajuda rápida em casos de emergência  
a qualquer hora11) 

• Vasta rede de oficinas com oficinas autorizadas  
em toda a Europa

• Remote Online & Remote Truck App5) 6) para a operação 
de muitas funções do veículo com o smartphone

• Módulo especial programável para facilitar o comando 
e a operação de carroçarias5)

1) Dependendo do operador.
2) Equipamento opcional.
3) Equipamento opcional, de série em combinação com Multimedia Cockpit, 

 interactive.
4) Apenas em combinação com Truck Data Center.
5) Não disponível no Atego.
6) Não disponível em combinação com o Classic Cockpit, equipamento opcional 

em combinação com o Multimedia Cockpit, de série em combinação com 
 Multimedia Cockpit, interactive.

7) Apenas em combinação com o portal MercedesBenz Truck App.
8) De série no Arocs em combinação com Multimedia Cockpit,  

Multimedia Cockpit, interactive.
9) Parte integrante dos contratos de serviço MercedesBenz Complete, disponível 

como opção com qualquer outro contrato de serviço ou como produto separado.
10) Combinável como todos os serviços Fleetboard.
11)  Em caso de danos pessoais informe primeiro a polícia e as equipas  

de salvamento.





Fiabilidade. Para nós, isso significa disponibilizarlhe veículos 
que funcionem sem problemas sob condições extremas e 
em terrenos difíceis. Por outras palavras: «Trucks you can trust». 

Enquanto parceiro que o apoia na concretização dos seus ser
viços de transporte diários, também no futuro iremos conju
gar todos os esforços para que possa circular com especial 
fiabilidade. Com toda a experiência de mais de 120 anos  
na construção automóvel. Com camiões com componentes 
e equipamentos robustos, amplamente comprovados, que 
têm as condições topográficas e climáticas do local de utili
zação em conta. 
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Aumenta o seu avanço.
A construção dos nossos camiões regese sempre pelos mais rigorosos padrões de qualidade existentes:  
as exigências da prática. Ou seja: As suas.

O que se aplica a motores, caixas de velocidades, transmis
são e eixos motrizes, tal como a chassis, suspensão, amorte
cedores e cabinas. Pois só a fiabilidade de cada um dos 
componentes em particular permite que o todo camião seja 
particularmente fiável. Tal como a prática o exige.



Desenvolvimento e ensaio. A fiabilidade de um camião  
é determinada logo no desenvolvimento. Com a definição de 
metas de fiabilidade para cada uma das peças e cada con
junto, tal como para o camião enquanto sistema completo. Para 
além da longa experiência, também os métodos científicos 
mais modernos e, não menos importante, as expetativas dos 
nossos clientes constituem a base para o trabalho no Centro 
de Desenvolvimento e Ensaio em Wörth. Testamos a robustez, 
longevidade e fiabilidade dos nossos camiões em todos  
os aspetos. 

Produção em Wörth. Os colaboradores da maior fábrica de 
camiões, em Wörth, abraçam o seu trabalho com paixão e 
rigor. A começar pelo quadro robusto, orientado para a utiliza
ção, passando pelas cabinas produzidas e pintadas de acordo 
com as preferências do cliente aos motores produzidos com 
peças fundidas de alta qualidade na fábrica de Mannheim. 
Todos os componentes são alvo de testes constantes ao longo 
de todo o processo de produção e de formação.

Testado para responder às maiores exigências: As suas.
Do limpavidros à luz de travão, na MercedesBenz a fiabilidade faz parte do equipamento de base.  
Pois logo no desenvolvimento e na construção o lema é: todos os componentes são importantes.
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Motores fiáveis. Todos os motores destacamse pela cons
trução robusta e duradoura, por uma elevada fiabilidade e por 
uma maior longevidade. 

Cadeia cinemática. Todos os componentes da cadeia cine
mática estão afinados entre si e são fabricados exclusiva
mente na MercedesBenz. Em todo o caso, os eixos motrizes 
robustos e de peso otimizado, com uma capacidade até 
16 toneladas, fazem com que a enorme força dos motores 
seja transformada em tração da forma mais eficaz possível, 
poupando combustível.

Chassis, suspensão, amortecedores. A estrada e o  
transporte de estaleiro solicitam o chassis, a suspensão, os 
amortecedores e os travões de forma distinta. Por esse  
motivo, os nossos camiões estão equipados exatamente com 
os componentes que os deixam bem preparados para a  
respetiva  utilização. A elevada orientação para a utilização, 
a grande longevidade e a fiabilidade são asseguradas  
designadamente pelas diferentes larguras e espessuras do 
quadro bem como pelas diversas variantes de suspensão.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Modifica
ções do veículo à medida. A MercedesBenz Custom Tailored 
 Trucks expande o vasto portefólio dos nossos camiões e 
concretiza as suas necessidades especiais na qualidade 
comprovada MercedesBenz.

Centro de Informação Setorial (CIS). No Centro de Informa
ção Setorial em Wörth tem permanentemente à sua disposição 
cerca de 180 veículos completos com carroçarias típicas  
do setor e soluções de carroçaria de mais de 60 fabricantes. 
Todos os veículos e soluções de carroçaria podem ser 
 experimentados num test drive em condições reais e direta
mente comparados.

Peças originais e peças originais recondicionadas 
 Mercedes-Benz. Mais de 100 anos de experiência no desen
volvimento de veículos e de peças transformam as nossas 
peças em peças genuínas MercedesBenz. Através de especi
ficações exatas e precisas do fabricante, do desenvolvimento 
constante e de ensaios e controlos exaustivos, garantimos que 
as nossas peças genuínas correspondem sempre à mais 
 recente tecnologia e cumprem os elevados padrões de quali
dade da MercedesBenz. O sistema de logística perfeitamente 
ajustado assegura que as nossas peças originais sejam forne
cidas rapidamente e sem problemas ao seu concessionário. 
Para além disso, oferecemoslhe ainda um vasto número de 
componentes como peças recondicionadas MercedesBenz, 
entre as quais agregados, componentes mecânicos e elétricos 
ou motores e caixas de velocidades recondicionados.

As vantagens em resumo.
• Fiabilidade graças à construção robusta e produção 

pela Mercedes-Benz 

• Centro de Informação Setorial em Wörth

• Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks para 
 modificações do veículo feitas à medida

• Peças originais Mercedes-Benz para uma elevada 
 fiabilidade e preservação de valor, assim como peças 
originais recondicionadas como alternativa de preço 
reduzido



Para as maiores exigências – os acessórios originais.
Com o Atego e o Arocs estará excelentemente preparado para o serviço de estaleiro. Para garantir que ambos possam 
 responder ainda melhor às suas expectativas pessoais quanto ao veículo de construção perfeito, existe uma vasta gama  
de acessórios originais MercedesBenz: Para inúmeras possibilidades de configuração personalizada.

Tampa do depósito com fechadura. A tampa do depósito 
com fechadura dificulta a vida ao furto de combustível e 
graças ao sistema de chave única é de manuseamento fácil 
e cómodo.

Cinzeiro adicional. O cinzeiro adicional removível mantém 
limpos a cabina e o ambiente. É colocado no lugar do  
portagarrafas do lado do condutor e do acompanhante.

Farol rotativo em LED. O farol rotativo cor de laranja no 
 tejadilho identifica transportes com dimensões ou pesos que 
requerem uma atenção especial. A montagem é efetuada 
através de uma placa de montagem disponível à parte.

Barra de luzes no tejadilho1). Feitas em aço inoxidável, robusto e com polimento brilhante, as barras de luzes do tejadilho não ficam apenas bem, mas oferecem 
 ainda espaço para até quatro faróis adicionais. Os faróis, redondos ou quadrados, iluminam bem qualquer estaleiro. As barras de luzes do tejadilho estão disponíveis 
em diversas variantes para todas as cabinas Arocs.
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1) Na instalação e utilização de barras de luzes no tejadilho há que considerar  
as normas legais específicas do país.

2) No Arocs apenas em combinação com o Classic Cockpit.

Proteção e conforto. As capas de proteção protegem os bancos contra 
 desgaste, danos e sujidade, além de convencerem pela sensação agradável  
e pela montagem simples e antiderrapante.

Tapetes de borracha. Os tapetes em borracha com perfil, resistentes ao óleo, 
estão inseridos nos lados do condutor e acompanhante. Estão adaptados aos 
contornos do piso e ao tamanho da cabina.

Ar condicionado de parque no tejadilho. O ar condicionado de parque no 
 tejadilho permite uma potência de arrefecimento até 850 W e proporciona um 
ambiente agradável graças à desumidificação adicional do ar.

Defletores de vento dos vidros laterais2). O conjunto de aerodinâmica 
 otimizada, escurecido ou claro, disponível para o lado do condutor e acompanhante, 
protege das deslocações de ar quando se circula de janelas abertas.
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As vantagens em resumo.
• Barra de luzes no tejadilho1) e faróis adicionais para 

melhor visibilidade, também com tecnologia LED

• Farol rotativo cor de laranja em LED para transportes 
que requerem uma atenção especial

• Tampas com fechadura para os depósitos de combus-
tível e AdBlue®

• Ar condicionado independente no tejadilho, com 
 altura de instalação baixa, em vez da escotilha do teto

• Defletores de vento dos vidros laterais2) para menos 
correntes de ar na condução com janelas abertas
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Peso bruto (t) 18 18 18 20 20 20

Configuração de eixos 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Suspensão traseira Pneumática Pneumática Molas Molas Pneumática Molas

Motorizações  

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

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

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

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

Distância entre eixos (300 mm matriz) 3.300–3.900 3.300–3.900 3.600–3.900 3.600–3.900 3.300–3.900 3.600–3.900

Grupo de produtos – Loader – Grounder – Grounder

Variantes de cabinas  

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm • • • • • •

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina M ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina L ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, piso plano x – – x x –

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, piso plano x – – x x –

Cabina L StreamSpace, 2.500 mm, piso plano x – – x x –

Cabina L BigSpace, 2.500 mm, piso plano x – – x x –

Dados técnicos. O novo Arocs.
Arocs Tratores semirreboque – Visão geral dos modelos.
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 • de série   x disponível como opção   – não disponível   1) A partir de 235 kW (320 CV).   2) Nenhum 175 kW (238 CV).

25 25 25 26 26 26 33 33 33

6x2 ENA (eixo de arrasto  
de rodado simples)

6x2/2 VLA (eixo de  
arrasto anterior) 22,5"

6x2/4 VLA (eixo de  
arrasto anterior) 22,5"

6x2 DNA (eixo de arrasto 
de rodado duplo)

6x4 6x4 6x4 6x4 6x6

Pneumática Pneumática Pneumática Pneumática Molas Pneumática Molas Pneumática Molas

x2) – – x2) x2) x2) – – –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

– – – – x x x x x

3.300, 3.450 2.550 2.550 3.300, 3.450 3.300–3.900 3.300–3.900 3.300–3.900 3.300–3.900 3.600–4.200

– – – – – – Grounder – Grounder

• • • • • • • • •

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –
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Peso bruto (t) 18 18 18 20 20 20 25 25

Configuração de eixos 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x2 ENA  
(eixo de  arrasto  

de rodado  simples)

6x2/4 VLA  
(eixo de  arrasto  
anterior) 22,5"

Suspensão traseira Molas Pneumática Molas Molas Pneumática Molas Pneumática Pneumática

Motorizações  

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

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

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

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

Distância entre eixos (300 mm matriz) 3.600–6.600 3.300–6.600 3.600–4.500 3.300–6.600 3.300–6.600 3.600–4.500 3.900–6.000 3.150–4.050

Grupo de produtos – – – Grounder – Grounder – –

Variantes de cabinas

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm • • • • • • • •

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina M ClassicSpace Low Roof x x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina L ClassicSpace Low Roof x x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, piso plano x x – x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, piso plano x x – x x – x –

Cabina L StreamSpace, 2.500 mm, piso plano x x – x x – x –

Cabina L BigSpace, 2.500 mm, piso plano x x – x x – x –

Dados técnicos. O novo Arocs.
Arocs Veículos em quadro – Visão geral dos modelos.
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 • de série   x disponível como opção   – não disponível   1) Nenhum 175 kW (238 CV).   2) Nenhum 460 kW (625 CV).   3) Nenhum 240 kW (326 CV).

26 26 26 33 33 33 32 32 32 32 41

6x2 DNA  
(eixo de  arrasto  

de rodado  duplo)

6x4 6x4 6x4 6x4 6x6 8x2/4 ENA  
(eixo de arrasto  

de rodado  simples)

8x4/4 8x4/4 8x4/4 ENA  
(eixo de arrasto  

de rodado  simples)

8x4/4

Pneumática Molas Pneumática Molas Pneumática Molas Pneumática Molas Pneumática Pneumática Molas

x1) x1) x1) – – – x1) x1) x1) x1) –

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

x x x x x x x x x x x

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

3.900–6.000 3.600–5.700 3.600–5.700 3.600–5.700 3.600–5.700 3.600–5.100 4.250–6.050 4.250–6.350 4.250–6.350 3.600–5.700 4.250–6.350

– – – Grounder – Grounder – – – – Grounder

• • • • • • – • • • •

x x x x x – • x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x
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Peso bruto (t) 18 18 18 20 20 20 26

Configuração de eixos 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x4

Suspensão traseira Molas Pneumática Molas Molas Pneumática Molas Molas

Motorizações

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

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

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

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

Distância entre eixos (300 mm matriz) 3.600–5.400 3.600–5.400 3.600–4.500 3.600–5.400 3.600–5.400 3.600–4.500 3.300–5.400

Grupo de produtos – – – Grounder – Grounder –

Variantes de cabinas

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm • • • • • • •

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina M ClassicSpace Low Roof x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina L ClassicSpace Low Roof x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, piso plano – – – x x – x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, piso plano – – – x x – x

Cabina L StreamSpace, 2.500 mm, piso plano – – – x x – x

Cabina L BigSpace, 2.500 mm, piso plano – – – x x – x

Dados técnicos. O novo Arocs.
Arocs Veículos para caixa basculante – Visão geral dos modelos.
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 • de série   x disponível como opção   – não disponível   1) Nenhum 175 kW (238 CV).   2) Nenhum 460 kW (625 CV).   3) Nenhum 240 kW (326 CV).

26 33 33 33 32 32 32 41 41 41

6x4 6x4 6x4 6x6 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA (eixo de arrasto 
de rodado simples)

8x4/4 8x6/4 8x8/4

Pneumática Molas Pneumática Molas Molas Pneumática Pneumática Molas Molas Molas

x1) – – – x1) x1) x1) – – –

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

x x x x x x x x x x

x x x x2) x x x x – x

3.300–5.400 3.300–5.400 3.300–5.400 3.600–4.500 4.250–6.350 4.250–6.350 3.600–5.700 4.250–6.350 4.550–6.050 4.850–5.450

– Grounder – Grounder – – – Grounder Grounder Grounder

• • • • • • • • • •

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – – x x – – –

x x x – – x x – – –



Peso bruto (t) 26 33 32 32 32 41

Configuração de eixos 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA (eixo de arrasto  
de rodado simples)

8x4/4

Suspensão traseira Molas/Pneumática Molas/Pneumática Molas/Pneumática Molas/Pneumática Pneumática Molas

Motorizações  

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

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

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

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

Distância entre eixos (300 mm matriz) 3.300–4.200 3.300–4.200 4.250–6.050 4.250–6.050 3.600–5.700 4.250–6.050

Grupo de produtos – Grounder3) – Loader – Grounder

Variantes de cabinas

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm • • • • • •

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 170 mm x x x x x x

Cabina M ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x x x x x

Cabina L ClassicSpace Low Roof x x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 170 mm x x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, piso plano – – – – – –

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, piso plano – – – – – –

Cabina L StreamSpace, 2.500 mm, piso plano – – – – – –

Cabina L BigSpace, 2.500 mm, piso plano – – – – – –

Dados técnicos. O novo Arocs.
Arocs Veículos para betoneira – Visão geral dos modelos.
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Dados técnicos. O novo Arocs.
Arocs até 250 toneladas – Visão geral dos modelos.

 • de série   x disponível como opção   – não disponível   1) Nenhum 175 kW (238 CV).   2) A partir de 235 kW (320 CV).   3) Em conjunto com molas.   4) Pode variar em função da legislação nacional.   
5) Nenhum 240 kW (326 CV).   6) Nenhum 335 kW (455 CV).

Peso bruto (t) 33 41 33 41 41

Configuração de eixos 6x4 8x4/4 6x6 8x6/4 8x8/4

Suspensão traseira Molas Molas Molas Molas Molas

Motorizações

Designação do motor OM 473 OM 473 OM 473 OM 473 OM 473

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

Distância entre eixos em mm 3.600/3.900 3.900 4.200 4.200 4.850

Cabina L  

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

Cargas admissíveis sobre os eixos (kg)4)

Carga no eixo dianteiro 7.500–9.000 7.500–9.000 9.000 9.000 9.000

Eixo intermédio/2.º eixo dianteiro – 8.000 – 8.000 9.000

Carga no eixo traseiro 2x13.000 2x13.000 2x13.000 2x13.000 2x13.000

Pesos autorizados (kg)4)

Peso bruto admissível do veículo 33.000 41.000 33.000 41.000 41.000

Peso bruto admissível do veículo com semirreboque/reboque 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000



Cabina S ClassicSpace

Largura exterior: 2.300 mm
Comprimento exterior: 1.700 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.600 mm

Variantes do túnel do motor
Túnel do motor: 170 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.460 mm

Túnel do motor: 320 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.310 mm

Com as suas nove cabinas, o Arocs cobre exemplarmente 
todas as exigências impostas aos diferentes serviços de 
construção. Sejam serviços diurnos no estaleiro ou na logís
tica de construção, ou sejam utilizações que impliquem 
 dormidas frequentes – todas as cabinas convencem pela sua 
construção robusta e duradoura e pelo seu posto de trabalho 
ergonómico e confortável, bem como por um manuseamento 
simples e eficiente. O Arocs até 250 toneladas está disponível 
exclusivamente com a cabina BigSpace de 2.500 mm de lar
gura, em combinação com tração integral exclusivamente 
com a cabina StreamSpace de 2.300 mm de largura.

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace

Cabina S 
(2.300 mm de largura)

Dados técnicos. O novo Arocs.
Arocs – Variantes de cabina.
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Cabina M ClassicSpace

Largura exterior: 2.300 mm
Comprimento exterior: 2.000 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.600 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.500 mm1)

Variantes do túnel do motor
Túnel do motor: 170 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.460 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.360 mm1)

Túnel do motor: 320 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.310 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.210 mm1)

Cabina M CompactSpace

Largura exterior: 2.300 mm
Comprimento exterior: 2.000 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.400 mm

Variantes do túnel do motor
Túnel do motor: 170 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.215 mm

Túnel do motor: 320 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.065 mm

Cabina M 
(2.300 mm de largura)

Cabina M CompactSpace Cabina M CompactSpace

Cabina M ClassicSpaceCabina M ClassicSpace

1) Cabina M ClassicSpace Teto Baixo.
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Cabina L 
(2.300 mm de largura)

Cabina L StreamSpace Cabina L StreamSpace

Cabina L StreamSpace

Largura exterior: 2.300 mm
Comprimento exterior: 2.300 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.840 mm

Variantes do túnel do  
motor Túnel do motor: 170 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.785 mm

Túnel do motor: 320 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.635 mm
Pédireito piso plano: 1.970 mm

Cabina L ClassicSpace

Largura exterior: 2.300 mm
Comprimento exterior: 2.300 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.590 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.490 mm1)

Variantes do túnel do motor
Túnel do motor: 170 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.460 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.360 mm1)

Túnel do motor: 320 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.310 mm
Pédireito sobre o túnel do motor: 1.210 mm1)

Pédireito piso plano: 1.640 mm
Pédireito piso plano: 1.540 mm1)

Cabina L ClassicSpaceCabina L ClassicSpace

1) Cabina L ClassicSpace Teto Baixo.
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Cabina L BigSpace

Largura exterior: 2.500 mm
Comprimento exterior: 2.300 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.910 mm
Pédireito piso plano: 1.990 mm

Cabina L 
(2.500 mm de largura)

Cabina L StreamSpaceCabina L StreamSpace

Cabina L BigSpace Cabina L BigSpace

Cabina L StreamSpace

Largura exterior: 2.500 mm
Comprimento exterior: 2.300 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.830 mm
Pédireito piso plano: 1.970 mm
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Peso bruto (t) 7,49 7,99 9,5 10,5 11,99 13,5

Configuração de eixos 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Suspensão traseira Molas Molas Molas Molas Molas Molas

Motorizações

OM 934

115 kW (156 CV) • • • • • –

130 kW (177 CV) x x x x x •

155 kW (211 CV) x x x x x x

170 kW (231 CV) x x x x x x

OM 936

175 kW (238 CV) – x x x x x

200 kW (272 CV) – – – – x x

220 kW (299 CV) – – – – x x

Distância entre eixos

3.020 mm • • • • – –

3.260 mm – – – – • •

3.320 mm x x x x – –

3.560 mm – – – – x –

Variantes de cabinas

Cabina S ClassicSpace • • • • • •

Cabina S ClassicSpace prolongada x x x x x x

Cabina L ClassicSpace – – – – – –

Cabina L BigSpace – – – – – –

Dados técnicos. O Atego.
Atego para caixa basculante e em quadro – Visão geral dos modelos.
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 • de série   x disponível como opção   – não disponível

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

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

Molas Molas Molas Molas Molas Molas Molas

– – – – – – –

• • • – • • •

x x x • x x x

x x x x x x x

x x x x 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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Cabina S ClassicSpace prolongada

Largura exterior: 2.295 mm
Comprimento exterior: 1.830 mm
Largura interior: 2.000 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.510 mm

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace prolongada Cabina S ClassicSpace prolongada

Cabina S (4x2)

Cabina S ClassicSpace

Largura exterior: 2.295 mm
Comprimento exterior: 1.650 mm
Largura interior: 2.000 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.510 mm
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Dados técnicos. O Atego.
O Atego – Variantes de cabina.
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Cabina S ClassicSpace prolongada

Largura exterior: 2.500 mm
Comprimento exterior: 1.830 mm
Largura interior: 2.000 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.510 mm

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace prolongada Cabina S ClassicSpace prolongada

Cabina S (4x4)

Cabina S ClassicSpace

Largura exterior: 2.500 mm
Comprimento exterior: 1.650 mm
Largura interior: 2.000 mm
Pédireito à frente dos bancos: 1.510 mm
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Dados técnicos. O novo Arocs.
Dados de desempenho dos motores.
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OM 473 OM 936
6 cilindros em linha, 15,6 l de cilindrada 6 cilindros em linha, 7,7 l de cilindrada

 
Potência

380 kW  
(517 CV)

425 kW  
(578 CV)

460 kW  
(625 CV)

175 kW 
(238 CV)

200 kW 
(272 CV)

220 kW 
(299 CV)

235 kW 
(320 CV)

260 kW 
(354 CV)

Número de cilindros 6 6 6 6 6 6 6 6

Cilindrada (l) 15,6 15,6 15,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Potência máxima às (rpm) 1.600 1.600 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Binário máx. (Nm) 2.600 2.800 3.000 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

Binário máximo às (rpm) 1.100 1.100 1.100 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600

Potência do travão motor, Standard (kW) 3501) 3501) 3501) 2352) 2352) 2352) 2352) 2352)

Potência do travão motor, High Performance (kW) 4801) 4801) 4801) 2802) 2802) 2802) 2802) 2802)

OM 471, 2ª Geração OM 470, 2ª geração
6 cilindros em linha, 12,8 l de cilindrada 6 cilindros em linha, 10,7 l de cilindrada

 
Potência

310 kW 
(421 CV)

330 kW 
(449 CV)

350 kW 
(476 CV)

375 kW 
(510 CV)

390 kW 
(530 CV)

240 kW 
(326 CV)

265 kW 
(360 CV)

290 kW 
(394 CV)

315 kW 
(428 CV)

335 kW 
(455 CV)

Número de cilindros 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

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

Potência máxima às (rpm) 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Binário máx. (Nm) 2.100 2.200 2.300 2.500 2.600 1.700 1.800 1.900 2.100 2.200

Binário máximo às (rpm) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Potência do travão motor, Standard (kW) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701)

Potência do travão motor, High Performance (kW) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251)



Dados técnicos. O Atego.
Dados de desempenho dos motores.

1) Com um binário de travagem máx. autorizado (2.300 rpm).
2) Com um binário de travagem máx. autorizado (3.000 rpm).
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OM 934 OM 936
4 cilindros em linha, 5,1 l de cilindrada 6 cilindros em linha, 7,7 l de cilindrada

 
Potência

115 kW  
(156 CV)

130 kW  
(177 CV)

155 kW  
(211 CV)

170 kW  
(231 CV)

175 kW  
(238 CV)

200 kW  
(272 CV)

220 kW  
(299 CV)

Número de cilindros 4 4 4 4 6 6 6

Cilindrada (l) 5,1 5,1 5,1 5,1 7,7 7,7 7,7

Potência máxima às (rpm) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Binário máx. (Nm) 650 750 850 900 1.000 1.100 1.200

Binário máximo às (rpm) 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600

Potência do travão motor, Standard (kW) 1402) 1402) 1402) 1402) 2352) 2352) 2352)

Potência do travão motor, High Performance (kW) 1702) 1702) 1702) 1702) 2802) 2802) 2802)



 

RoadStars. O RoadStars é a plataforma de comunicação 
 interativa da MercedesBenz para motoristas, empresários e 
todos aqueles que se interessam por camiões – tornese 
também um membro ativo da grande comunidade RoadStars. 
Utilizadores registados recebem regularmente as informa
ções mais recentes e têm a possibilidade de participar mais 
ainda: através de comentários, uploads de imagens, chats 

ou partilha de conteúdos. Enquanto membro pode beneficiar 
ainda de eventos exclusivos, ofertas e experiências na 
 MercedesBenz Trucks. Seja com smartphone, tablet, portátil 
ou computador – basta uma ligação à internet e o RoadStars 
estará a postos, sempre e em qualquer lugar. Participe já e 
tornese um verdadeiro RoadStar:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars: a casa de todos aqueles  
que se sentem em casa na estrada.
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Relativamente às indicações neste catálogo: após a data de fecho da redação desta brochura, 30.08.2019, poderão ter ocorrido alterações a este produto. 
 Ressalva-se as modificações na construção ou formato, desvios nas cores e alterações no volume de equipamentos por parte do fabricante durante o período de 
fornecimento, desde que estas alterações ou desvios sejam admissíveis para o comprador, tendo em consideração os interesses do vendedor. Caso o vendedor  
ou o construtor utilizem sinais ou números para referenciarem a encomenda ou o objeto encomendado, estes não poderão ser objeto de reclamação de direitos. As 
ilustrações e descrições podem conter também acessórios e equipamentos opcionais que não fazem parte do equipamento de série. Alterações nas cores devem-se 
à técnica de impressão. Esta publicação também poderá apresentar modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países. Este catálogo é distribuído 
 internacionalmente. Informações sobre normas legais, jurídicas, fiscais e os seus efeitos aplicam-se apenas na República Federal da Alemanha, à data do fecho de 
redação deste catálogo. Para obtenção de dados atualizados e preços específicos deve contactar a rede de Concessionários Oficiais Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz-trucks.com
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