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Serviço de distribuição. 6,5–16 toneladas.



Conteúdo.



O Atego 4–5

Versatilidade 6–15
Cabina, equipamentos 6–11

Motores, caixas de velocidade, sistema de engrenagem 12–13

Conforto de condução, facilidade de carroçamento 14–15

Eficiência 16–31
RoadEfficiency 16–17

Consumo de combustível reduzido 18–21

Baixos custos totais 22–25

Elevada segurança 26–27

Elevada utilização do veículo 28–31

Fiabilidade 32–37

Acessórios originais 38–39

Dados técnicos 40–43
Variantes de cabina 40–41

Visão geral dos modelos 42

Dados de desempenho dos motores 43

RoadStars 44–45





Resiste a tudo. Mercedes-Benz no serviço de distribuição.
O Atego prepara-o de modo excecional para as exigências que enfrenta no serviço de distribuição ligeira, graças à sua  
elevada eficiência e fiabilidade. E porque a sua versatilidade oferece uma configuração de veículo otimizada para a utilização 
em praticamente qualquer setor e para praticamente qualquer exigência.

Versatilidade. Com o Atego, tem um camião particularmente 
versátil ao seu dispor que, com equipamentos orientados 
para as suas necessidades, assegura que o trabalho no ser-
viço de distribuição seja simples e fácil de executar. 

Para uma orientação particularmente elevada para o uso,  
o Atego está disponível em quatro variantes de cabina e três 
variante diferentes de cockpit. Todas as cabinas se desta-
cam graças a uma ergonomia sofisticada, elevado conforto e 
inúmeros equipamentos orientados para o uso, facilitando, 
deste modo, o manuseamento e tornando ainda mais eficiente 
o seu próprio trabalho.

Mas o Atego também mostra toda a sua versatilidade no 
que respeita ao acionamento, por exemplo, com os motores 
económicos e potentes de 4 e 6 cilindros em linha, a caixa 
automatizada Mercedes PowerShift 3 e uma caixa de veloci-
dades manual disponível como opção. Uma grande seleção 

de caixas de velocidades e combinações de eixos fazem  
o resto. Para não esquecer o comportamento de marcha,  
seguro e dominante, que lhe permitirá resolver com facili-
dade e segurança também as situações de condução e  
manobra difíceis.

E porque as exigências no trabalho com o veículo no serviço 
de distribuição variam muito, o Atego também não deixa 
praticamente nenhum desejo por realizar, com a sua facili-
dade de carroçamento. O que começa pela conceção do 
sistema elétrico e eletrónico e termina com as mais diversas 
soluções de pré-instalação de fábrica.

Em suma: graças à sua versatilidade, com o Atego estará 
perfeitamente preparado para o serviço diário de distribuição. 
Hoje e no futuro.

1) Disponibilidade em função do peso bruto e do motor. Acesso baixo. A grande orientação para a utilização do Atego começa pelo 
acesso baixo: um ou dois degraus1), portas de abertura ampla e pegas em ambos 
os lados tornam o acesso fácil, seguro e confortável.
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Se não gosta de deixar nada ao acaso, o seu veículo 
também não o fará. As cabinas Atego.
À primeira vista e após um olhar mais atento, as quatro cabinas do Atego mostram o que é essencial no serviço de distribuição 
ligeira: três variantes de cockpit, ergonomia aperfeiçoada, grande conforto para conduzir e trabalhar e muitos pormenores 
orientados para a prática.

Cabina L ClassicSpace. Devido à sua oferta de espaço e  
à cama de conforto, a cabina (túnel do motor 320 mm),  
disponível como opção, oferece muito conforto e liberdade 
de movimentos, também em serviços que se prolonguem 
para além de um dia. A generosa oferta de espaço facilita o 
trabalho e proporciona, juntamente com a cama inferior, 
tempos de repouso agradáveis. O vasto número de arruma-
ções e espaços de carga facilitam a manutenção da ordem. 

Cabina S ClassicSpace, prolongada. A cabina (túnel do 
motor 320 mm) oferece um posto de trabalho cómodo, de 
clareza elevada e dimensões compactas. A parede traseira, 
prolongada em 180 mm proporciona espaço adicional.

Cabina S ClassicSpace. Devido às suas dimensões, a cabina 
S ClassicSpace (túnel do motor 320 mm) alia um posto de 
trabalho cómodo, oferecendo uma boa visão geral, ao com-
primento integral de carroçaria.

Cabina L BigSpace. Devido ao seu pé-direito1) de 1.910 mm, a cabina (túnel do motor 320 mm), disponível como opção, oferece muito conforto e liberdade  
de movimentos, também em serviços que se prolonguem para além de um dia.
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Classic Cockpit. Esta variante de cockpit com as suas muitas arrumações está perfeitamente dimensionada para o serviço de distribuição. Tudo é ergonómico  
e colocado ao alcance do condutor. Superfícies suaves proporcionam um ambiente de alta qualidade.

Variantes de cockpit. Elevada orientação para a utilização – 
também representada no Atego pelas diferentes variantes 
de cockpit. Todas as três caracterizam-se pela disposição 
ergonómica de todos os comandos e de arrumações orien-
tadas para a prática.

Standard Cockpit. Do porta-copos no raio de alcance do 
condutor à tomada: no cockpit Standard2) tudo se concentra 
em tornar a tarefa do condutor no transporte de distribuição 
mais agradável e mais fácil. 

Comfort Cockpit. Com a arrumação projetada para a  
frente, sob o parapeito, este cockpit disponível como opção 
ofe rece um espaço de arrumação adicional para além da  

já por si vasta oferta em arrumações, pelo que, também em 
viagens mais longas, tudo tem o seu devido lugar.

Conforto em detalhe. No Atego tem à sua disposição uma 
série de funções práticas e que aumentam o conforto. Fazem 
parte da extensão de equipamento o confortável pisca de 
contacto, um sinal de aviso para o travão de estacionamento 
e as luzes, a operação do Cruise Control através dos botões 
do volante multifunções e a iluminação Follow-me-Home, por 
exemplo. Resumindo: muitos elementos que melhoram o 
manuseamento no serviço quotidiano.

1) Pé-direito à frente dos bancos.
2) Equipamento de série em combinação com o banco central. 
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Posto de trabalho Atego. Trabalhar com descontração e 
concentração – o posto de trabalho no Atego impressiona 
logo à primeira. Dos cómodos bancos, passando pelo volante 
multifunções e o computador de bordo com controlo de  
arranque integrado à disposição ergonómica de todas as arru-
mações e comandos.

Painel de instrumentos de 10,4 cm. Com uma série de 
funções e indicações, o computador de bordo apresenta de 
forma rápida, abrangente e, ao mesmo tempo, clara todas 
as informações importantes.

Rádios. Para um entretenimento de qualidade, o Atego pode ser equipado,  
opcionalmente, com um rádio CD3), um rádio CD com interface Bluetooth®  
ou com um rádio CD Bluetooth® de conforto. Todos eles dispõem de uma  
ligação USB e Aux-In.

Painel de instrumentos de 12,7 cm com função de vídeo1). Para um excelente 
conforto e segurança acrescida, este painel de instrumentos está preparado 
para a utilização de uma câmara traseira2), com a qual a área atrás do veículo 
fica visível.

Mercedes-Benz PowerShift 3. Dinâmica percetível, manu-
seamento 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.

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

Volante multifunções. Com oito teclas de comando à esquerda e à direita, há 
muitas funções que podem ser controladas. Assim é possível atender chamadas 
telefónicas e alterar configurações do rádio.

Pré-instalação para uso multimédia. A pré-instalação  
universal para uma integração fácil de telemóveis, leitores 
de MP3 ou sistemas de navegação convencionais está  
disponível como opção. A saída de voz processa-se pelas 
colunas do veículo.
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Banco pneumático conforto. O banco pneumático disponível como equipamento opcional pode ser ajustado individualmente, oferecendo, assim, as melhores  
condições ergonómicas e muito conforto, para o qual contribui também o aquecimento dos bancos integrado.

1) Equipamento opcional.
2) Está disponível uma câmara traseira através dos acessórios originais  

Mercedes-Benz. 
3) De série na cabina L.

Bancos. Todos os bancos convencem pelo elevado con-
forto. Os comandos estão dispostos de forma intuitiva, as 
almofa das são particularmente largas e a amplitude de  
ajuste especialmente grande: na longitudinal até 200 mm, 
em altura até 100 mm.

Banco pneumático do condutor, standard. O banco  
pneumático cumpre a sua função com elevado conforto, 
muitas possibilidades de ajuste e estofos em tecido liso.

Banco pneumático do condutor, climatizado. O banco 
pneumático e climatizado do condutor, disponível como  
opção, proporciona um aquecimento agradável do banco  
e muito conforto, para o que contribuem também os  
apoios de braço integrados e o aquecimento dos bancos.

Sistema de aquecimento e ventilação. O Atego está  
equipado com um sistema de aquecimento e ventilação de 
elevada eficiência, regulado a ar, que se destaca, entre  
outros aspetos, pela sua resposta rápida. Um aquecimento 
adicional a ar quente está disponível como opção.
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Espaços de arrumação. O conceito de arrumações cumpre 
os mais diversos requisitos, facilita a manutenção da ordem 
e proporciona mais visibilidade e eficiência na cabina. Da 
grande arrumação sobre o parapeito, passando pelas arru-
mações no cockpit e sobre o túnel do motor, até às arru-
mações no revestimento da porta – todas estão conciliadas 
para a arrumação de objetos. Opcionalmente, a arrumação 
inferior para o túnel do motor está disponível com dois porta- 
copos e um suporte para cinzeiro, enquanto a arrumação 
superior tem espaço para objetos do dia a dia e uma caixa fri-
gorífica, na qual é possível armazenar garrafas e alimentos 
em separado. A rede porta-objetos disponível como opção 
para as cabinas S e M, localizada no painel traseiro, aumenta 
adicionalmente o espaço de arrumação.

Compartimentos de arrumação cabina L ClassicSpace. 
Para além das arrumações no cockpit, nas portas e sobre  
o túnel do motor, na cabina L ClassicSpace os comparti-
mentos de arrumação sobre o para-brisas e debaixo da cama 
oferecem um espaço de arrumação suplementar. 

Arrumação por cima do para-brisas, 2 compartimentos. 
Ambos os compartimentos situam-se acima do para- 
brisas e podem ser comodamente alcançados pelo condutor 
e acompanhante. Em combinação com o Fleetboard,  
como opção, o compartimento próximo do condutor não  
se encontra disponível.

Compartimentos de arrumação BigSpace. Os três grandes compartimentos de arrumação por cima do para-brisas na cabina L BigSpace, um dos quais equipado 
com uma tampa rebatível, proporcionam muito espaço de arrumação. O compartimento de arrumação menor e aberto, em baixo, completa a oferta de espaço  
de arrumação e assegura uma maior organização.
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Cama inferior, cabina L. A cama inferior com 680 mm de largura e 2.095 mm de comprimento garante o máximo conforto para repousar e dormir em todas  
as cabinas L.

Conforto para repousar e dormir. Em função da cabina,  
o Atego está disponível com diferentes camas de reconhecido 
conforto. Para além da cama inferior disponível de série  
em todas as cabinas L, a cabina L BigSpace também oferece, 
opcionalmente, a cama conforto superior com 685 mm de 
largura, 1.865 mm de comprimento e um colchão inteiriço 
de espuma fria de 7 zonas de alta qualidade. Na cabina S 
prolongada, a cama inferior de 610 mm de largura, opcional, 
garante mais conforto para repousar e dormir. E a combi-
nação flexível de banco e cama, disponível como opção, pro-
porciona alternadamente um lugar para dormir ou lugares 
sentados para um máximo de quatro pessoas. 

Colchões. O colchão conforto de alta qualidade, de espuma 
fria, com 7 zonas proporciona um sono repousante. Este 
colchão inteiriço de 110 mm de espessura, com um sistema 
de suspensão inferior sustenta individualmente cada parte  
do corpo, assegurando, ao mesmo tempo, uma ventilação 
eficiente.

As vantagens em resumo.
•  4 cabinas e 3 variantes de cockpit para uma excelente 

orientação para o uso

•  Posto de trabalho ergonómico com painel de instru-
mentos com boa legibilidade e volante multifunções

•  Caixa automatizada Mercedes PowerShift 3; caixa  
manual disponível como opção 

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

•  Sistema de aquecimento e ventilação regulado  
a ar; opcionalmente, ar condicionado e aquecimento 
adicional a ar quente

•  Extenso conceito de arrumações

•  Opcionalmente, diversos rádios e interface multimédia

•  Camas confortáveis nas cabinas L ClassicSpace  
e BigSpace
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Tecnologia de motores e emissões. Potentes, fiáveis, ren-
táveis – os motores Euro VI do Atego destacam-se 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.

Travão motor. O sistema de travagem auxliar de série a partir 
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.

Modo de transmissão power. O modo de transmissão apoia 
um estilo de condução ágil em topografias difíceis. Quer 
seja em circulação com o veículo totalmente carregado ou 
circuitos de distribuição íngremes: os programas de con-
dução oferecem um resultado excelente na respetiva situação 
em matéria de comportamento de arranque, dinâmica do  
arranque otimizada bem como seleção da relação de caixa  
e dinâmica de engrenagem.

Funções adicionais. Com a Mercedes PowerShift 3, as  
funções adicionais, como a engrenagem direta de 1 para R 
e a velocidade de marcha-atrás de desmultiplicação rápida1) 
proporcionam uma manobra fácil. Graças ao modo de deslo-
cação lenta, o arranque é extremamente confortável.

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 300 kW, em função da variante de motor.

Variantes de caixa de velocidades. Para uma elevada 
orientação para a utilização, o Atego está disponível com 
caixa de 6, 8 ou 9 velocidades. Em combinação com as  
configurações do eixo traseiro, perfeitamente afinadas, ele 
oferece uma operação rentável.

Mercedes-Benz PowerShift 3. Dinâmica percetível, manu-
seamento 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.

Modo de transmissão economy. O programa de trans-
missão pode ser ativado deliberadamente e apoia um estilo 
de condução económico. Trata-se de um complemento  
funcional ao modo de transmissão standard.

A combinação excecional de força e eficiência. 
Motores de 4 e 6 cilindros em linha, com grande desempenho e baixo consumo – e com a caixa automatizada  
Mercedes PowerShift 3 a condução torna-se mais fácil, mesmo sob condições adversas.
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Atego Modos de transmissão. O Atego está disponível com os dois modos de transmissão economy ou power, podendo optar por um deles no ato da compra.  
Os diferentes modos de transmissão aumentam o conforto de condução e a eficiência.

1) Duas velocidades de marcha-atrás em caixas de 8 velocidades.
2) Vmáx 89,8 km/h possíveis com o acelerador.

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

•  Caixas opcionais de 6, 8 e 9 velocidades para  
configurações de transmissão otimizadas para o uso

•  Caixa automatizada Mercedes PowerShift 3 com os 
modos de transmissão economy ou power, bem  
como modos de transmissão de ativação específica  
e funções adicionais
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Leva para a estrada o que realmente importa: tudo.
Pode ter as suas expetativas no Atego: por exemplo, o trabalho eficiente com o veículo, um excelente comportamento  
de marcha e uma grande facilidade de carroçamento. Ou seja, praticamente tudo do que precisa. E de que não quererá 
prescindir, logo após a primeira viagem.

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

Conforto de condução. O Atego transmite um compor-
tamento de marcha de qualidade e domínio. A base é  
constituída pelo Assistente de Controlo da Estabilidade,  
a suspensão da cabina, a direção, a configuração do  
eixo traseiro e a suspensão, exemplarmente sintonizados.

Variantes de suspensão. O Atego está equipado com  
molas parabólicas de uma ou mais lâminas. Para um maior 
conforto de condução, também está disponível com sus-
pensão pneumática e em aço. Opcionalmente, o Atego a 
partir de 12 t também pode ser equipado com suspensão 
pneumática integral.

Suspensão da cabina, traseira, reforçada. A suspensão 
da cabina com molas helicoidais posteriores reforçadas,  
disponível como opção, apoia o conforto de suspensão em 
cabinas com suspensão de aço, quando a cabina está equi-
pada, por exemplo, com uma combinação de banco e cama.

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 
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Atego com suspensão de aço estão equipados com uma 
configuração do eixo traseiro1) que reduz a subviragem por 
oscilação.

Estabilizador eixo traseiro. O estabilizador de conceção 
robusta reduz a oscilação do veículo, assegurando maior  
segurança e conforto. Ele encontra-se no eixo traseiro, por 
baixo do chassis.

Eixo dianteiro com suspensão pneumática. O eixo dian-
teiro com suspensão pneumática disponível para o Atego  
a partir de 12 t aumenta o conforto de condução devido  
à compensação automática do nível do veículo em caso  

Módulo especial parametrizável. O módulo especial parametrizável (PSM),  
disponível como opção, assegura um processamento excecional da informação 
e a troca eficaz de informação entre o veículo e a carroçaria.

1) Para o Atego com suspensão pneumática até 10,5 t e 12 t de chassis  
rebaixado, assim como para todos os Atego com suspensão de aço. 

de desequilíbrio da carga. Ele adapta-se também à altura  
do cais durante os processos de carga.

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. Além 
disso, há uma série de medidas que contribuem para que  
o Atego chegue mais cedo às suas mãos, entrando mais 
cedo em ação – da disposição otimizada de todos os compo-
nentes no chassis a diversas pré-instalações de fábrica.

As vantagens em resumo.
•  Conforto de condução dominante, grande  

facilidade de carroçamento

•  Assistente de Controlo de Estabilidade

•  Suspensão de 4 pontos da cabina

•  Subviragem por oscilação reduzida devido à  
configuração otimizada do eixo traseiro1)

•  Direção direta e sensível para elevada estabilidade  
direcional e necessidade reduzida de correções  
da direção

•  Variantes de suspensão orientadas para o uso,  
maior conforto de condução e transporte mais  
suave da carga

•  Excelentes opções de ligação e integração  
da carroçaria

•  Pré-instalações de fábrica economizadoras  
de custos
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 Baixos custos totais
+ Elevada segurança
+ Elevada utilização do veículo

 A eficiência é a soma dos 
detalhes.

RoadEfficiency. Já no passado prometemos-lhe baixos custos 
totais – e cumprimos essa promessa: o investimento num 
camião Mercedes-Benz compensa, por exemplo, devido aos 
baixos custos de consumo de combustível, baixos custos  
de reparação e manutenção e, ainda, devido ao elevado valor 
residual. Agora prometemos uma eficiência ainda mais 
abrangente. Para além dos custos totais particularmente redu-
zidos e da elevada fiabilidade, uma maior segurança e uma 
utilização do veículo superior contribuem para mais eficiência.

Baixos custos totais. Este é o primeiro pilar do RoadEfficiency 
e, simultaneamente, uma promessa que o Atego cumpre 
diariamente graças à elevada eficiência do seu consumo de 
combustível. E uma promessa que este veículo sublinha  
todos os dias no serviço de distribuição graças à sua versa-
tilidade, aos seus baixos custos de repa ração e manuten-
ção, bem como aos seus longos inter valos de manutenção.

Elevada segurança. Este é o segundo pilar do RoadEfficiency 
e representa uma característica dos nossos camiões que 
contribui para que usufrua de elevada segurança em todas 
as viagens realizadas com o Atego. Este processo começa  

na construção das cabinas e prolonga-se muito para além 
do sistema de travagem eletrónico de série. Não esquecendo: 
equipamentos e sistemas de assistência que reduzem visi-
velmente a pressão sobre o condutor e aumentam ainda mais 
a segurança. 

Elevada utilização do veículo. O terceiro pilar do  
RoadEfficiency reflete a da inovação no serviço Mercedes-Benz 
Uptime e outras vantagens pioneiras. Destas fazem parte, 
para além de um manuseamento mais fácil e processos de 
trabalho simplificados, também uma rede inteligente entre 
condutor, veículo e processos logísticos, permitindo aumentar 
significativamente a utilização do veículo. 

Fiabilidade. Com o Atego, dispõe de um camião de distribui-
ção que cumpre diariamente o lema “Trucks you can trust”. 
Por exemplo, devido à sua tecnologia resistente e orientada 
para o uso, bem como à enorme experiência baseada em 
mais de 110 anos de construção automóvel.

Moldado a todos os níveis para a eficiência.
Junta o que deve estar junto: o RoadEfficiency combina baixos custos totais com elevada segurança e elevada utilização  
do veículo. Para ainda mais eficiência no transporte.
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Nunca se contente com menos. Exceto no consumo.
Com o Atego, tem à sua disposição veículos que usam o combustível de uma forma extremamente eficiente.  
Isto porque quanto mais baixo for o consumo de combustível, mais baixos serão os custos totais.

Tecnologia economizadora de combustível. Todos os  
motores Euro VI destacam-se pelo baixo consumo. Nos moto-
res de 4 e 6 cilindros em linha do Atego, por exemplo,  
o sistema de injeção de alta pressão com até 2.400 bar de 
pressão de injeção e a recirculação refrigerada dos gases  
de escape contribuem para o baixo consumo de combustível, 
apoiando, simultaneamente, a combustão pobre em partí-
culas de fuligem. Por seu lado, as configurações do aciona-

mento orientadas para o uso e a caixa automatizada Mercedes 
PowerShift 3, a par com a aerodinâmica sofisticada e o  
Eco-Support de série, por exemplo, apoiam igualmente um 
consumo reduzido. 

Gama de motores. Os económicos motores Euro VI do Atego 
estão disponíveis em duas classes de cilindrada e sete  
níveis de potência de 115 kW (156 CV) a 220 kW (299 CV).

Transmissão de força eficiente. Para uma transmissão  
de força eficiente do motor para a estrada, o Atego dispõe 
de diferentes caixas de 6, 8 ou 9 velocidades, bem como  
de eixos hipoides com diferentes desmultiplicações que redu-
zem o consumo de combustível. A caixa de velocidades  
automatizada de série Mercedes PowerShift 3 oferece igual-
mente elevada eficiência: com uma estratégia de passagens 
de caixa otimizada e programas de transmissão orientados 
para o uso, este sistema possibilita um estilo de condu-
ção seguro e previdente em praticamente todas as situações 
de condução.

Programas de transmissão orientados para o uso. O Atego 
encontra-se equipado de série com o programa de trans-
missão economy, o qual integra diferentes modos de trans-
missão que permitem um manuseamento fácil e preciso, 
bem como um estilo de condução económico, em pratica-
mente todas as situações de condução. O programa de 
transmissão economy também está disponível como opção.

Baixa resistência ao ar e ao rolamento. Para uma menor 
resistência ao ar, o design do Atego foi otimizado até ao mais 
ínfimo pormenor. Do para-choques ao tejadilho, passando 
pelos painéis de canto – tudo contribui para uma baixa resis-
tência ao ar e, assim, para menos consumo. Adicional-
mente, as peças amovíveis aerodinâmicas disponíveis como 
opção reduzem ainda mais o consumo.
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Tecnologia de emissões 
Euro VI.

Devido à recirculação refrigerada dos gases de escape formam-se, logo na 
combustão, menos óxidos de azoto e menos partículas.

O filtro de partículas fechado impede quase por completo a emissão de 
partículas. O AdBlue® é injetado através da unidade doseadora otimizada, 
sem ar no caudal de escape.

As vantagens em resumo.
•  Motores Euro VI económicos e de confiança com  

duas classes de cilindrada e sete níveis de potência 
de 115 kW (156 CV) a 220 kW (299 CV) 

•  Sistema de injeção de alta pressão com até 2.400 bar 
de pressão de injeção

•  Consumidores secundários com consumo melhorado

•  Caixa automatizada de série Mercedes PowerShift 3 
com programas de transmissão otimizados para o uso, 
assim como modos de transmissão com ativação  
específica e funções adicionais

•  Transmissão de força eficiente graças a configurações 
da cadeia cinemática com consumo otimizado

•  Aerodinâmica otimizada
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Fleetboard. O Fleetboard disponibiliza soluções de tele-
mática individuais concebidas para maximizar a utilização do 
veículo e a eficiência da sua frota. Assim, pode ter tudo sob 
controlo – sempre e em qualquer lugar. A base é constituída 
pelo computador de bordo Truck Data Center1), disponível 
opcionalmente de fábrica.

Análise de Desempenho Fleetboard. A análise de desem-
penho Fleetboard contribui para um estilo de condução que 
reduz o consumo e o desgaste. Para o efeito, o sistema  
telemático recolhe dados do camião e analisa-os. Com base 
nestes dados, são calculadas notas para o estilo de con-
dução dos motoristas, o que permite uma avaliação objetiva 
do estilo de condução e uma formação adaptada ao res-
petivo motorista. Resumindo, assim pode poupar-se até 15% 
de combustível.

Portal Fleetboard. Planeamento da expedição facilitado: Todos os dados dos serviços Fleetboard que tenha encomendado encontram-se reunidos de forma  
estruturada numa interface web based de operação intuitiva. Obterá ainda recomendações de ação com as quais poderá otimizar a sua atividade diária, organizando-a 
com maior eficiência.

Para nós, a eficiência não é apenas a meta.  
Mas o caminho.
A comunicação inteligente em rede entre condutor, frota e encomenda 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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1) Equipamento opcional.
2) Independente do sistema telemático Fleetboard.

Eco-Support2). O sistema apoia o condutor num estilo de 
condução eficiente, de baixo consumo. Utiliza, para esse 
efeito, os resultados do Truck Data Center1) e transforma-os 
em recomendações que possam otimizar ainda mais o estilo 
de condução individual e, consequentemente, reduzir o con-
sumo de combustível e o desgaste de forma permanente.

Fleetboard Driver.app. A aplicação gratuita, especialmente destinada ao condutor, permite o acesso direto aos dados dos serviços Fleetboard Análise de Desempenho 
e Gestão de Tempo. Assim, os motoristas têm uma visão geral sobre o seu estilo de condução, assim como sobre os seus períodos de condução e repouso. 

Eco Training. No Mercedes-Benz Eco Training, disponível 
como opção, é transmitido um estilo de condução com  
o qual poderá explorar ainda melhor o potencial técnico do  
seu camião. E, assim, poderá conseguir poupanças até  
15% em combustível.

As vantagens em resumo.
•  O portal Fleetboard reúne todos os dados  

numa interface

•  Adicionalmente: Economia de combustível pela  
Análise de Desempenho Fleetboard, Eco-Support2)  
e Mercedes-Benz Eco Training

•  Fleetboard Driver.app para acesso direto a dados  
dos serviços Fleetboard Análise de Desempenho e 
Gestão de Tempo
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Um Mercedes-Benz tem sempre um saldo positivo. 
Mesmo quando o vende.
Com os nossos camiões tem à sua disposição veículos extremamente rentáveis. Mas os baixos custos são também  
assegurados pela atrativa oferta de serviços Mercedes-Benz e pelo valor residual expectável no final do período de utilização.
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Mercedes-Benz ServiceContracts. De extensões de garantia, 
passando por pacotes de manutenção, ao contrato de ser-
viço completo, incluindo desgaste – para custos de manuten-
ção baixos e previsíveis todos os meses, a Mercedes-Benz 
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 atrati-
vas, em toda a Europa. Os diferentes contratos de serviço 
Após-Venda estão escalonados de forma a darem uma exce-
lente cobertura aos requisitos de qualquer frota. Todos  
os contratos de serviço Após-Venda podem ser combinados 
com o inovador Mercedes-Benz Uptime1) 2), que contribui 
para um aumento suplementar da disponibilidade do veículo 
e a otimização da previsibilidade das visitas à oficina.



TruckStore. O parceiro da Mercedes-Benz para veículos usados aceita a retoma 
ou compra o seu camião, independentemente da marca. A TruckStore oferece 
uma seleção única de veículos usados inspecionados de todas as marcas, idades 
e modelos.
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1) Pode ser combinado com todos os serviços Fleetboard.
2) Apenas em combinação com Truck Data Center.

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

MercedesServiceCard. Com o MercedesServiceCard  
disponível como opção pode abastecer, sem recorrer a nume-
rário e em toda a Europa, em mais de 44.000 postos de 

abastecimento da rede UTA com condições atrativas. Os  
utilizadores do MercedesServiceCard beneficiam também de 
um aconselhamento personalizado de rotas para otimização 
dos custos de combustível. Com o MercedesServiceCard é 
possível proceder ao processamento administrativo do  
Service24h de forma ainda mais rápida em caso de avaria. 
O MercedesServiceCard dá-lhe também a possibilidade  
de pagar faturas de reparação, peças e serviços de oficina 
em Oficinas Autorizadas Mercedes-Benz com comodidade  
e segurança, sem recorrer a numerário – em toda a Europa.

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  

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

prestações mensais previsíveis e maior disponibilidade 
do veículo

•  MercedesServiceCard opcional para otimização  
dos custos de combustível e um processamento  
administrativo rápido do Service24h

• TruckStore – Compra e venda de camiões usados  
de todas as marcas, idades e modelos

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

•  Sem risco do valor de retoma no final do contrato

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 mon-
tante com o qual poderá contar na retoma do veículo,  
o valor residual ser-lhe-á garantido, logo no ato da compra 
do seu camião, através do contrato Buy-Back.



Quem estabelece padrões no veículo,  
não fica aquém na manutenção.
Comprar? Fazer um leasing? Ou antes alugar? Mantenha-se 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.

Mercedes-Benz ServiceContracts. Para custos globais redu-
zidos, a Mercedes-Benz oferece-lhe diversos contratos de 
serviço Após-Venda opcionais, mediante os quais obterá ser-
viços de reparação e manutenção para o seu veículo, em 
toda a Europa, com condições particularmente atrativas. Além 
disso, tem ainda o serviço CharterWay opcionalmente à sua 
disposição. Este combina as vantagens dos Mercedes-Benz 
ServiceContracts com o financiamento, numa solução global 
personalizada e atrativa.
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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. 
Poderá escolher o seu veículo entre uma vasta oferta de via-
turas adaptadas a vários setores de atividade. O CharterWay 
alia flexibilidade e encargos administrativos reduzidos a cus-
tos previsíveis, previamente estabelecidos com exatidão.

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

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

As vantagens em resumo.
• Todos os contratos de serviço podem ser combinados 

com financiamento.

•  Controlo de planeamento e de custos simplificado  
devido a prestações previamente estabelecidas

• Mercedes-Benz ServiceContracts opcionais para prote-
ção da mobilidade e redução da carga administrativa.

•  Mercedes-Benz Financiamento para produtos persona-
lizados de leasing e aluguer



A segurança é a base do nosso ADN.
Chegar em segurança – com o apoio de sistemas de assistência inovadores que reforçam a segurança na condução,  
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. 
Por isso, toda a nossa experiência de mais de 45 anos é dedi-
cada ao desenvolvimento de sistemas de assistência inova-
dores. A par do sistema de travões eletrónico com ABS, ASR, 
assistência à travagem e bloqueio de rolamento, o assistente 
de travagem de emergência Active Brake Assist, o Assistente 
de Controlo da Estabilidade, o Assistente de Faixa de Roda-
gem e as luzes diurnas asseguram uma elevada segurança. 
Adicionalmente, sistemas como, por exemplo, o sensor de 
chuva e de luz, disponível como opção, e o travão motor com até 
235 kW1) são um apoio suplementar do motorista. Assim,  
estão reunidas todas as condições para realizar as suas tarefas 
no serviço de distribuição com segurança e eficiência.

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 300 kW, em função  
da variante de motor.

Assistente de Faixa de Rodagem. O Assistente de Faixa de 
Rodagem controla permanentemente a distância lateral  
entre o veículo e as marcações do piso da estrada, alertando 
o motorista para uma mudança de faixa involuntária.
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1) De série a partir de 9,5 t.

As vantagens em resumo.
•  Sistema de travagem eletrónico com ABS, ASR,  

assistência à travagem e bloqueio de rolamento

•  Assistente de Controlo de Estabilidade e luzes de  
circulação diurna, para um nível de segurança elevado.

•  Travão motor até 235 kW1), opcionalmente  
High Performance Engine Brake 

•  Luzes diurnas em LED, luzes delimitadoras em LED  
e faróis traseiros em LED como opção

•  Sensor de chuva e de luz opcional
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Assistente de Controlo da Estabilidade. O Assistente  
de Controlo da Estabilidade deteta quando o veículo patina  
ou entra em derrapagem, contrariando estes fenómenos 
sempre que fisicamente possível. Isto pode evitar situações 
de condução perigosas e, assim, aumentar a segurança.

Tecnologia LED. A luz diurna em LED, disponível como  
opção, apoia uma melhor identificação do veículo de dia e 
de noite, contribuindo assim para uma maior segurança.  
Opcionalmente, também estão disponíveis luzes delimita-
doras e luzes de presença traseiras, ambas em LED.
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Parar menos, rolar mais. Com a utilização ideal do veículo.
A comunicação inteligente em rede entre veículo, Serviço Mercedes-Benz e a sua empresa de transportes permite melhorar 
substancialmente a utilização e a ocupação do veículo e a eficiência dos seus processos logísticos.

A visão por trás do Mercedes-Benz Uptime: 100% de pre-
visibilidade e máxima disponibilidade do veículo. Com  
o Mercedes-Benz Uptime temos um objetivo claro: minimizar 
continuamente falhas não planeadas dos veículos e tornar 
as reparações previsíveis, aumentando assim cada vez mais 
a disponibilidade dos veículos para si.

Mercedes-Benz Uptime em operação. Com o novo serviço 
Mercedes-Benz Uptime1) 2) 3) viaje com ainda mais fiabili-
dade e rentabilidade. As necessidades de reparação e manu-
tenção são detetadas de forma precoce e tornam-se assim 
previsíveis. 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 diagnósticos do veículo. Atualmente, uma grande 
parte de todos os processos de diagnóstico já é apoiada de 
forma totalmente automática e remota pelo Mercedes-Benz 
Uptime. Isto significa que a causa da avaria é reconhecida 
pela oficina, antes do seu veículo lá chegar. Depois de rece-
bidos os dados do camião, o serviço Mercedes-Benz Uptime 
consegue enviar ao concessionário, de uma forma auto-
mática, recomendações de atuação para a oficina. Tudo isto 

é possível, pois o know-how das oficinas encontra-se  
armazenado, com acesso seguro, nos servidores remotos 
Mercedes-Benz. Isto permite fazer o diagnóstico, reco-
mendações de atuação claras e a identificação de peças  
assegurados com base nas instruções de reparação. Ou  
seja, desta forma, também é possível preparar de forma 
ideal visitas não programadas à oficina. Por exemplo,  
nas mais de 1.500 oficinas autorizadas Mercedes-Benz  
certificadas para o Mercedes-Benz Uptime na Europa,  
isto proporciona um tempo de diagnóstico até 3 vezes mais 
rápido do que o teste inicial na oficina. O que poupa  
tempo e dinheiro. Na maioria dos veículos Mercedes-Benz 
Uptime foi possível reduzir as visitas não planeadas à  
oficina para menos de metade através do 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 Mercedes-Benz Uptime permite uma maior  
disponibilidade do veículo e assim uma utilização ainda  
mais eficiente do mesmo.

1) Disponível como opção com cada contrato de serviço Mercedes-Benz  
ou como produto separado.

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



Mercedes-Benz Uptime

Eficiência | Elevada utilização do veículo 29

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 Mercedes-Benz Uptime fornece-lhe atempadamente, 
através do portal de clientes, recomendações de atuação 
concretas, sobre medidas de reparação necessárias realizar 
no seu camião ou semi-reboque.

Gestão eficiente das reparações e manu-
tenções. Com base nas necessidades  
de manu tenção e reparação detetadas pelo  

Mercedes-Benz Uptime a sua oficina autorizada agrupa  
os trabalhos de manutenção e reparação iminentes e  
contacta-o de forma proativa para acordar a data que  
melhor se adequa à agenda profissional e às necessidades  
de manutenção.

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

reparação imediata, o Mercedes-Benz Customer Assistance  
Center (CAC) apoia-o ativamente na organização e marcação 
da visita à oficina. Desta forma, consegue evitar-se uma 
possível avaria, o seu camião pode ser rapidamente reparado 
e a tarefa de transporte pode ser cumprida.



Portal de clientes Mercedes-Benz Uptime. Optando pelo 
Mercedes-Benz Uptime, obterá acesso ao exclusivo Portal 
Online Mercedes-Benz 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 Mercedes-Benz Uptime são apresentadas de forma clara. 
Também estão à sua disposição informações sobre o estado 
atual de peças de desgaste e consumíveis dos diversos  
veículos. Isso permite um planeamento de manutenção e repa-
ração ideal.

E, se além do Mercedes-Benz Uptime utilizar também  
o Fleetboard, estas informações são também mostradas no 
Cockpit Fleetboard. Com elas, pode continuar a trabalhar  
no seu sistema habitual.

Mercedes-Benz Service24h: a qualquer hora. O  
Mercedes-Benz 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)  
00800 5 777 7777. Se o condutor pressionar adicional-
mente o botão “Service-Call-Button”, os dados do veí culo  
e as coordenadas do local da avaria são transmitidos  
ao Mercedes-Benz Service24h2). Em caso de avaria, são  
enviados técnicos de assistência muito bem equipados  
com uma oficina móvel para que o seu veículo continue  
viagem o mais depressa possível.

Serviço Mercedes-Benz. Para todos os serviços de oficina 
tem à sua disposição por toda a Europa cerca de 1.700 Ofi-
cinas Autorizadas Mercedes-Benz, 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 Center3). Este módulo de conetividade constitui  
a base para todos os serviços Fleetboard e para a utilização 
do Mercedes-Benz Uptime. 

Truck App Center4). O Truck App Center, disponível como  
opção, permite-lhe aceder ao Mercedes-Benz Truck App 
Portal. O Mercedes-Benz 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 inteligente, contribui 
também para uma maior eficiência de toda a frota.
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1) Em função do operador.
2) Serviço apenas disponível para clientes Mercedes-Benz Uptime.
3) Equipamento opcional.
4) Apenas em combinação com Truck Data Center.
5) Apenas em combinação com o módulo especial programável.
6) Disponível como opção com cada contrato de serviço Mercedes-Benz  

ou como produto separado.
7) Pode ser combinado com todos os serviços Fleetboard.
8) Em caso de danos pessoais informe primeiro a polícia e as equipas  

de salvamento.

Fleetboard DispoPilot.app. A aplicação com base no sis-
tema Android permite a organização flexível e dinâmica  
de capacidades e processos logísticos por exemplo, através 
da integração de subcontratados nas suas operações  
de transporte.

Fleetboard Manager App. O Fleetboard Manager é gratuito  
e é uma aplicação que oferece um acesso rápido e simples 
à conetividade. A aplicação transmite várias informações  
do veículo à base da frota, ajudando a identificar potenciais 
de otimização.

Módulo especial parametrizável. O módulo especial para-
metrizável (PSM), disponível como opção, assegura um  
processamento excecional da informação e a troca eficaz 
de informação entre o veículo e a carroçaria.

As vantagens em resumo.
• Mercedes-Benz Uptime4) 6) 7): acompanhamento ao  

cliente personalizado e em tempo real para maior  
previsibilidade das estadias em oficina e máxima  
disponibilidade do veículo 

• Service24h: auxílio rápido, a qualquer hora, em caso 
de emergência8)

•  Vasta rede de oficinas com cerca de 1.700 pontos  
de assistência em toda a Europa, horários de funciona-
mento alargados, em parte até às 22 horas 

•  Módulo especial programável e opcional para facilidade 
de comando e operação de carroçarias 

•  Computador de bordo Fleetboard Truck Data Center3) 
como base de todos os serviços Fleetboard

•  Start/stop do motor automático e opcional para  
carroçarias

Eficiência | Elevada utilização do veículo 31

Sistema start-stop do motor para fabricantes de carro-
çarias5). Para uma melhor utilização do veículo e procedi-
mentos de trabalho simplificados, o Atego pode ser equipado, 
opcionalmente, com o sistema automático start-stop do  
motor para carroçarias. Este sistema permite ao sistema ele-
trónico da carroçaria iniciar e parar novamente e de forma 
automática o motor, caso seja necessário e independente-
mente do veículo estar fechado ou não. Para evitar a utili-
zação indevida do veículo, por exemplo em caso de furto, a 
caixa de velocidades é bloqueada pelo sistema eletrónico  
da carroçaria quando o motor arranca, impossibilitando, assim, 
que o veículo entre em movimento sem autorização.





Fiabilidade. Para nós, isso significa disponibilizar-lhe veícu-
los 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 serviços de transporte diários, também no futuro ire-
mos conjugar todos os esforços para que possa circular com 
especial fiabilidade. Com toda a experiência de mais de  
110 anos na construção automóvel. Com camiões com com-

ponentes e equipamentos robustos, amplamente compro-
vados, que têm as condições topográficas e climáticas  
do local de utilização em conta. O que se aplica a motores, 
caixas de velocidades, transmissão e eixos motrizes, tal 
como a chassis, suspensão, amortecedores e cabinas. Pois 
só a fiabilidade de cada um dos componentes em parti-
cular permite que o todo camião seja particularmente fiável. 
Tal como a prática o exige. 

Aumenta o seu avanço.
A construção dos nossos camiões rege-se sempre pelos mais rigorosos padrões 
de qualidade existentes: as exigências da prática. Ou seja: As suas.
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Testado para responder às maiores exigências: As suas.
Do limpa-vidros à luz de travão, na Mercedes-Benz a fiabilidade faz parte do equipamento de base. Pois logo no  
desenvolvimento e na construção o lema é: todos os componentes são importantes.

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 cientí-
ficos 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. E, tudo o que 
desenvolvemos é submetido aos mais extremos testes de 
esforço. A começar pelo ensaio de funcionalidade de compo-
nentes isolados, passando pela operação contínua no banco 
de ensaios ao teste de estrada. Testamos a robustez, longevi-
dade e fiabilidade dos nossos camiões em todos os aspetos.

Motores fiáveis. Todos os motores destacam-se pela cons-
trução robusta e duradoura, por uma elevada fiabilidade e 
por uma maior longevidade. A elevada resistência dos moto-
res de 4 e 6 cilindros em linha foi conseguida, entre outros 
fatores, pela refrigeração otimizada do motor e por medidas 
construtivas, como pistões em aço inteiriços, bielas e rola-
mentos reforçados ou o bloco do motor de conceção mais 
rígida. Por outro lado, a ampla curva de binário reduz o  
número de operações de troca de velocidade, aliviando tam-
bém a embraiagem e a caixa de velocidades.

Cadeia cinemática. Todos os componentes da cadeia  
cinemática estão afinados entre si e são fabricados exclusi-
vamente na Mercedes-Benz. O sistema de engrenagem  
automatizado Mercedes PowerShift 3, com os seus sensíveis 
sensores de engrenagem, proporciona uma seleção de  
velocidades precisa, adaptada à respetiva situação de condu-
ção e carga. As embraiagens de 1 ou 2 discos asseguram 
uma excelente ligação por atrito, concebidas para binários 
até uns consideráveis 3.000 Nm. Em todo o caso, as robus-
tas cadeias cinemáticas de peso otimizado asseguram que  
a força dos motores seja transformada em avanço com  
o mínimo de perdas e, logo, com poupança de 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 longa orientação para a utilização, a 
grande longevidade e fiabilidade são asseguradas designa-
damente pelas diferentes larguras e espessuras do chassis. 
Como complemento, é sempre disponibilizada a suspen-
são adequada à respetiva utilização – ou seja, suspensão  
de aço, aço/pneumática ou totalmente pneumática. E a  

potência de travagem de confiança é conseguida ou através 
de travões de disco, de uma combinação de travões de disco 
e de tambor ou de travões de tambor.

Vida útil mais longa. Da proteção anticorrosão das cabinas 
pela utilização de chapas galvanizadas e do chassis prote-
gido contra a ferrugem por imersão catódica ao radiador do 
óleo para uma carga térmica mais reduzida ou aos filtros  
de ar de grande eficiência e aos longos intervalos de manu-
tenção – tudo contribui para um elevado nível de fiabilidade.
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Centro de Desenvolvimento e Ensaio de Wörth. Grande fiabilidade e durabilidade são uma tradição na Mercedes-Benz. Os cerca de 300 colaboradores do Centro de Desenvolvimento e Ensaio de Wörth garantem que possa circular com fiabilidade.
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Produção em Wörth. Os colaboradores da maior fábrica de 
camiões do mundo em Wörth executam o seu trabalho com 
paixão e um cuidado minucioso, montando até 470 camiões 
diariamente. A começar pelo chassis robusto, passando pelas 
cabinas produzidas e pintadas de acordo com as preferên-
cias do cliente aos motores produzidos com peças fundidas 

de alta qualidade na fábrica de Mannheim. Todos os compo-
nentes são alvo de testes constantes ao longo de todo o 
processo de produção e de formação. Além do mais, a ins-
peção final, abrangente e conclusiva, garante que todos  
os camiões que saem da nossa fábrica cumprem os nossos 
critérios de qualidade e fiabilidade.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Modifi-
cações do veículo à medida. Mercedes-Benz Custom Tailored 
Trucks expande o vasto portefólio dos nossos camiões e 
realiza as suas opções especiais na qualidade comprovada 
Mercedes-Benz: por exemplo, modificações complexas  
dos eixos, modificações de chassis para carroçarias especiais 

Fiabilidade 36



ou a deslocação de componentes. Resumindo, na  
Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks obterá a solução 
exata para as necessidades do seu serviço.

Centro de Informação Setorial (CIS). No Centro de Infor-
mação Setorial em Wörth tem permanentemente à sua  
disposição cerca de 180 veículos completos com carroça-
rias 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 diretamente comparados.

Fácil de reparar. Ao conceber os nossos camiões, garantimos 
que – caso seja necessário – os componentes possam ser 
rapidamente substituídos ou reparados e por um preço aces-
sível. Esta é uma das razões pelos quais os Mercedes-Benz 
ServiceContracts conseguem ser tão competitivos.

As vantagens em resumo.
•  Fiabilidade devido à construção e fabricação robustas 

e especialmente duradouras na Mercedes-Benz 

•  Configurações da cadeia cinemática afinadas com 
precisão com uma técnica de construção particular-
mente robusta e vida útil aumentada

•  Eixos, chassis, suspensão, amortecedores e compo-
nentes dos travões orientados para a utilização

•  Centro de Informação Setorial em Wörth com cerca 
de 180 soluções setoriais, orientadas para a prática 

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

•  Longos intervalos de manutenção e construção  
orientada para a assistência para custos de reparação 
e manutenção reduzidos

•  Peças originais Mercedes-Benz para uma elevada  
fiabilidade e preservação de valor, assim como peças 
originais recondicionadas como alternativa de  
preço reduzido
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Peças originais Mercedes-Benz. Na manutenção e repa-
ração, escolha as peças originais Mercedes-Benz. Pois estas 
são desenvolvidas especificamente para o respetivo uso  
e deram provas da sua qualidade em inúmeros ensaios e em 
milhares de quilómetros de testes de estrada.

Peças originais recondicionadas Mercedes-Benz. Enquanto 
alternativa económica e ecológica, o vasto portefólio de  
peças recondicionadas oferece a elevada qualidade habitual e 
a segurança comprovada Mercedes-Benz a preços atrativos.



Rádios CB. Sempre em viagem, sempre contactável: quando 
se anda muito por fora, é importante ter bons contactos. 
Um rádio CB proporciona as condições ideais para se manter 
em contacto com os seus colegas. 

Defletores de vento dos vidros laterais. O conjunto de aero-
dinâmica otimizada, escurecido ou claro, disponível para o 
lado do condutor e acompanhante, protege das deslocações 
de ar quando se circula de janelas abertas.

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

Para as maiores exigências – os acessórios originais.
Para que o Atego corresponda ainda mais à sua ideia pessoal do que deve ser um camião de distribuição perfeito:  
os acessórios originais Mercedes-Benz.

Brilhos emocionantes. A proteção dos pernos das rodas em aço inoxidável de alta qualidade não oferece apenas um visual incrível, mas também protege a jante  
e as porcas da roda contra eventuais danos.
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Degrau em aço inoxidável. Uma entrada sempre brilhante: com o degrau antiderrapante em aço inoxidável de alta qualidade.Sempre tudo debaixo de olho. O sistema de câmara traseira é ativado auto-
maticamente com a engrenagem da marcha-atrás e torna visível a área  
imediatamente atrás do veículo, proporcionando segurança e proteção contra 
acidentes na manobra.

Tapetes em veludo e canelados. Os resistente tapetes protegem o habitáculo 
contra danos e sujidade, estão perfeitamente ajustados à forma do piso e dispõem, 
no verso, de um revestimento antiderrapante.
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Cabina S ClassicSpace prolongada

Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace prolongada

Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace prolongada
Largura exterior: 2.295 mm
Comprimento exterior: 1.830 mm
Largura interior: 2.000 mm
Pé-direito à frente  
dos bancos: 1.510 mm

O Atego –  
Variantes de cabina.
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Cabina S ClassicSpace
Largura exterior: 2.295 mm 
Comprimento exterior: 1.650 mm 
Largura interior: 2.000 mm
Pé-direito à frente 
dos bancos: 1.510 mm



Cabina L BigSpace

Cabina L ClassicSpace

Cabina L BigSpace

Cabina L ClassicSpace

Cabina L ClassicSpace
Largura exterior: 2.295 mm
Comprimento exterior: 2.250 mm
Largura interior: 2.000 mm
Pé-direito à frente  
dos bancos: 1.510 mm

Cabina L BigSpace
Largura exterior: 2.295 mm
Comprimento exterior: 2.250 mm
Largura interior: 2.000 mm
Pé-direito à frente  
dos bancos: 1.910 mm
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Atego – Visão geral.
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Peso bruto 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15

Configuração dos eixos 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Suspensão do eixo traseiro Aço Aço Aço Aço Aço Aço Aço Aço Pneu-
mática

Pneu-
mática

Pneu-
mática

Pneu-
mática

Pneu-
mática

Pneu-
mática

Pneu-
mática

Pneu-
mática

Motorizações  

OM 934  

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

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

155 kW (211 CV) – x x x x x x x – x x x x x x x

170 kW (231 CV) – x x x x x x x – x x x x x x x

OM 936  

175 kW (238 CV) – – x x x x x x – – x x x x x x

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

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

Distância entre eixos  

3.020 mm • • • • • – – – – • – – – – – –

3.320 mm x x x x x – – – – x – – – – – –

3.560 mm – – – – – •3) • • – – – – – •3) • •

3.620 mm x x x x x x2) – – • x • • • x2) – –

4.160 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4.220 mm x x x x x x3) – – x x x x x x2) – –

4.760 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4.820 mm – x x x x x2) – – – x x x x x2) – –

5.360 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

5.420 mm – – – – – x2) – – – – – – – x2) – –

5.960 mm – – – – – x3) – – – – – – – – – –

6.260 mm – – – – – x3) x – – – – – – – – –

Variantes de cabina  

Cabina S ClassicSpace • • • • • • • • • • • • • • • •

Cabina S ClassicSpace prolongada x x x x x x x x x x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

Cabina L BigSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

• de série
x disponível como opção
– não disponível
1)  Também disponível como veículo  

de chassis rebaixado.
2)  Apenas disponível para modelos 

com chassis rebaixado.
3)  Apenas disponível para modelos 

com chassis padrão.
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Dados de desempenho dos motores.

6 cilindros em linha, 7,7 l de cilindrada
kW (CV)
a 2.200 rpm

Nm
a 1.200–1.600 rpm

 175 (238) 1.000

 200 (272) 1.100

 220 (299) 1.200

Mais potência, mais binário. Com uma potência até  
220 kW (299 CV) e um binário máximo até 1.200 Nm,  
os motores de 6 cilindros em linha disponibilizam a força 
exata de que precisa para os seus serviços.

Menos cilindrada, mais potência. Os motores de 4 cilindros 
em linha do Atego convencem com dados de desempenho 
anteriormente reservados aos motores de 6 cilindros.

OM 934 – 5,1 l OM 936 – 7,7 l
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4 cilindros em linha, 5,1 l de cilindrada
kW (CV)
a 2.200 rpm

Nm
a 1.200–1.600 rpm

 115 (156) 650

 130 (177) 750

 155 (211) 850

 170 (231) 900

 800 1.200 1.600 2.000 2.400  800 1.200 1.600 2.000 2.400

 800 1.200 1.600 2.000 2.400  800 1.200 1.600 2.000 2.400
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RoadStars. O RoadStars é a plataforma de comunicação  
interativa da Mercedes-Benz para motoristas, empresários  
e todos aqueles que se interessam por camiões – torne-se  
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 benefi-
ciar ainda de eventos exclusivos, ofertas e experiências  
na Mercedes-Benz 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 torne-se um verdadeiro RoadStar: 
www.roadstars.mercedes-benz.pt

RoadStars: a casa de todos aqueles  
que se sentem em casa na estrada.
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RoadStars em primeira mão. Semana após semana, fique a par das últimas atualizações do RoadStars – o portal interativo da Mercedes-Benz Trucks. Para além dos destaques mais recentes e de contributos atuais, há sempre atividades emocionantes 
e divertidas à sua espera, para participar e ganhar.
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Relativamente às indicações neste catálogo: após a data de fecho da redação desta brochura, 30.11.2018, poderão ter ocorrido alterações a este produto.  
Ressalvam-se as alterações na construção e formato, desvios nas cores e alterações no volume de equipamentos por parte do construtor 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. As ilustrações apresentadas são meramente exemplificativas e não reproduzem necessariamente o estado real dos veículos  
originais. A aparência dos veículos originais pode divergir destas ilustrações. Sujeito a alterações. Esta publicação poderá também apresentar modelos e serviços  
que não são oferecidos em todos os países. Este catálogo é distribuído internacionalmente. Informações sobre normas legais, jurídicas e fiscais e os seus efeitos  
aplicam-se apenas na 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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