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Se poate măsura cu oricine.  
Mercedes-Benz în transportul de mărfuri.
Cu modelul Atego sunteți pregătiți în mod ireproșabil pentru provocările transportului de mărfuri ușoare. Prin înalta sa  
eficiență și fiabilitate. Și pentru că multilateralitatea sa oferă o configurație specifică a autovehiculului pentru practic orice 
pretenție și orice domeniu.

Polivalență. Cu Atego, beneficiați de un camion deosebit de 
versatil, care vă ajută să vă desfășurați mai ușor munca în 
transportul de mărfuri datorită numeroaselor dotări orientate 
către aplicații. 

Pentru un nivel deosebit de ridicat de orientare către aplicații, 
Atego este disponibil cu patru cabine și trei variante diferite 
de cockpit. Toate cabinele se remarcă printr-o ergonomie rafi-
nată, un confort ridicat, cât și printr-o multitudine de dotări 
orientate către aplicații, care permit astfel o manevrare simplă 
și o muncă eficientă.  

Și la propulsie modelul Atego își dovedește versatilitatea:  
de exemplu, prin motoarele în linie cu 4 și 6 cilindri rentabile  
și puternice, cu sistemul automat de cuplare Mercedes 
PowerShift 3 și cuplarea manuală disponibilă la cerere. O gamă 
largă de combinații de transmisii și punți se ocupă de restul. 
Nu trebuie omis sentimentul sigur, suveran la conducere, cu 

ajutorul căruia vă descurcați în siguranță și în cele mai  
dificile situații de conducere sau atunci când efectuați  
manevre dificile. 

Și având în vedere că cerințele privind munca cu autovehiculul 
în transportul de distribuție sunt foarte diverse, Atego înde-
plinește toate aceste nevoi datorită nivelului ridicat de compa-
tibilitate cu diverse suprastructuri. Acest lucru începe cu un 
concept de sisteme electrice și electronice și nu se termină 
nici la cele mai variate soluții de pre-echipare disponibile 
din fabrică.

Per total: Prin versatilitatea sa, cu modelul Atego sunteți  
pregătit ireproșabil pentru activitatea zilnică în transportul 
de mărfuri ușoare. Acum și în viitor.

1) Disponibilitate în funcție de tonaj și motorizare. Acces la înălțime joasă. Nivelul ridicat de orientare către aplicații al camionului 
Atego se poate observa începând cu accesul la înălțime joasă: una sau două 
trepte de acces1), uși cu unghi larg de deschidere, precum și mânerele de pe ambele 
părți facilitează urcarea în cabină, în mod sigur și confortabil.
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Dacă nu lăsați nimic la voia întâmplării, atunci nici 
autovehiculul dumneavoastră nu trebuie să o facă. 
Cabinele pentru șoferi, Atego.
De la prima vedere și privite în detalii – cele patru cabine pentru șoferi Atego vă arată ce înseamnă domeniul transportului 
mărfurilor ușoare: trei variante de cockpit, ergonomie rafinată, nivel ridicat de confort la conducere și pentru muncă și  
numeroase detalii practice.

Cabina ClassicSpace L. Datorită ofertei generoase de spațiu 
și patului confort, cabina ClassicSpace L (tunel motor de 
320 mm) disponibilă opțional oferă un nivel ridicat de confort 
și libertate de mișcare chiar și atunci când utilizarea depă-
șește o zi. Oferta generoasă de spațiu ușurează munca și asi-
gură o odihnă plăcută datorită patului confort din partea  
inferioară. Numeroasele compartimente și spații de depozitare 
permit păstrarea ordinii în cabină. 

Cabina ClassicSpace S, prelungită. Cabina (tunel motor  
de 320 mm) oferă un loc confortabil de muncă, un nivel ridi-
cat de claritate și dimensiuni compacte. Peretele posterior 
deplasat cu 180 mm mai în spate oferă spațiu suplimentar.

Cabina ClassicSpace S. Datorită dimensiunilor sale, cabina 
ClassicSpace S (tunel motor de 320 mm) oferă un loc con-
fortabil de muncă, un nivel ridicat de claritate și suprastructură 
cu lungime integrală.

Cabina BigSpace L. Datorită înălțimii în picioare1) de 1.910 mm, cabina BigSpace (tunel motor de 320 mm) disponibilă opțional oferă un nivel ridicat de confort și  
libertate de mișcare, chiar și atunci când utilizarea depășește o zi.
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Classic Cockpit. Această variantă de cockpit cu numeroasele spații de depozitare este perfect adaptată pentru utilizarea în transportul de distribuție.  
Totul este dispus ergonomic, la îndemâna șoferului. Suprafețele moi asigură un ambient de calitate superioară.

Variante de cockpit. Nivel ridicat de orientare către apli-
cații – acesta este scopul diferitelor variante de cockpit ale 
autovehiculului Atego. Toate cele trei se evidențiază prin 
amplasarea ergonomică a tuturor elementelor de comandă 
și a spațiilor de depozitare practice.

Cockpit-ul standard. De la suportul de pahare la îndemâna 
șoferului până la priză: în cockpit-ul standard2), totul este 
proiectat pentru a face mai plăcută și mai ușoară munca șofe-
rului în transportul de distribuție. 

Comfort Cockpit. Cu compartimentul de depozitare preferat 
aflat sub grilaj, acest cockpit disponibil la cerere oferă spațiu 
de depozitare suplimentar ofertei deja generoase de depozi-
tare. Astfel, totul are loc și în cazul curselor mai lungi.

Confort în cele mai mici detalii. Atego este echipat cu nume-
roase funcții practice menite să sporească nivelul de con-
fort. Din dotările standard fac parte luminile de semnalizare 
cu acționare confortabilă, un semnal de avertizare pentru 
frâna de parcare și lumini, controlul tempomatului cu ajutorul 
tastelor de pe volanul multifuncțional și iluminarea Follow 
me Home. Pe scurt: multe aspecte care îmbunătățesc mane-
vrarea la utilizarea zilnică.

1) Înălțimea în picioare în fața scaunelor.
2) Dotare standard în combinație cu scaunul central. 
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Locul de muncă din Atego. Relaxare și concentrare – locul 
de muncă din Atego impresionează de la bun început. De la 
scaunele confortabile la volanul multifuncțional și computerul 
de bord cu funcție integrată de verificare înaintea plecării, 
până la dispunerea ergonomică a tuturor spațiilor de depozi-
tare și elementelor de comandă.

Panou de bord cu diagonala de 10,4-cm. Cu ajutorul nume-
roaselor sale funcții și afișaje, computerul de bord asigură  
o afișare rapidă, cuprinzătoare și clară a tuturor informațiilor 
importante.

Radiouri. Pentru divertisment, Atego poate fi echipat la cerere cu un radio-CD3), 
un radio-CD cu conexiune Bluetooth® sau un radio-CD Bluetooth® Confort.  
Toate dispun de o conexiune USB și Aux-In.

Panou de bord cu diagonala de 12,7 cm, cu funcție video1). Pentru confort 
extraordinar și un nivel și mai ridicat de siguranță, acest panou de bord este  
pregătit pentru utilizarea unei camere video pentru marșarier2). Pentru ca zona 
din spatele autovehiculului să fie vizibilă.

Mercedes PowerShift 3. Dinamică vizibilă, manevrabilitate 
ușoară și consum redus: Sistemul automat de cuplare asigură 
selectarea precisă a treptelor de viteză, timpi reduși de 
schimbare a treptelor, confort ridicat la conducere și rentabi-
litate foarte ridicată.

Schimbarea manuală a treptelor de viteză. Pe lângă siste-
mul automat de cuplare, este disponibilă la cerere și o cuplare 
manuală cu asistare pneumatică pentru schimbarea treptelor 
de viteză. Această transmisie se distinge, printre altele, printr-o 
ergonomie excelentă și precizie ridicată la schimbarea trep-
telor de viteză, fiind necesară o forță redusă pentru schimba-
rea treptelor.

Volan multifuncțional. Cu câte 8 butoane de comandă pe partea stângă și cea 
dreaptă, puteți controla numeroase funcții. Puteți răspunde la telefon și modifica 
setările sistemului audio.

Preechipare utilizare Multimedia. Pentru integrarea  
simplă de telefoane mobile, MP3-playere sau sisteme de  
navigație obișnuite este disponibilă la cerere preechi-
parea universală. Redarea vocală se face prin intermediul  
difuzorului autovehiculului.
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Scaun pivotant confort. Scaunul cu suspensie pneumatică, disponibil ca echipare specială poate fi reglat separat și oferă condiții ergonomice foarte bune și  
un nivel ridicat de confort. Și funcția de încălzire a scaunului contribuie la acest lucru.

1) Dotare opțională.
2) Camera video pentru marșarier este disponibilă ca accesoriu Mercedes-Benz. 
3) Dotare standard pentru cabina șoferului L.

Scaune. Toate scaunele conving datorită confortului ridicat  
la ședere. Elementele de comandă sunt amplasate intuitiv, 
pernele scaunelor sunt deosebit de late, iar intervalul de  
reglare este deosebit de generos: pe lungime până la 200 mm, 
pe înălțime până la 100 mm. 

Scaun pivotant al șoferului, dotare standard. Scaunul  
cu suspensie pneumatică oferă un confort ridicat, numeroase 
variante de reglare și o tapițerie din material textil.

Scaun pivotant climatizat. Scaunul pivotant pneumatic,  
climatizat al șoferului, disponibil opțional, asigură un climat 
plăcut pentru șezut și un nivel ridicat de confort. Cotierele 
integrate și încălzirea din scaun contribuie în acest sens.

Sistem de încălzire și ventilație. Atego este echipat cu  
un sistem performant de încălzire și ventilație, cu reglarea  
debitului de aer, care se distinge prin reacții rapide. Opțional 
este disponibilă și o încălzire suplimentară cu aer cald.
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Spații și compartimente de depozitare. Conceptul de depo-
zitare îndeplinește cele mai variate cerințe, menține ordinea  
și asigură o vizibilitate și o eficiență îmbunătățite în cabină. 
De la spațiul mare de depozitare de pe grilaj la compartimen-
tele de depozitare din cockpit și de pe tunelul de transmisie 
până la spațiile de depozitare din capitonajele ușilor – toate 
sunt perfect adaptate la obiectele depozitate. La cerere, pen-
tru tunelul de transmisie, spațiul de depozitare de jos este 
disponibil cu două suporturi de pahare și nișă pentru scrumi-
eră, spațiul de sus este disponibil cu loc pentru obiecte de 
uz zilnic și o ladă frigorifică în care pot fi depozitate separat 
sticlele și alimentele. Plasa de depozitare de pe peretele din 
spate, disponibilă pentru cabinele S și M, extinde suplimentar 
oferta spațiului de depozitare.

Compartimentele de depozitare ale cabinei ClassicSpace L. 
Pe lângă compartimentele de depozitare din cockpit, uși și 
de pe tunelul motor, cele de deasupra parbrizului și de sub 
pat, de exemplu, oferă spațiu de depozitare suplimentar în 
cabina ClassicSpace L. 

Spațiu de depozitare deasupra parbrizului, 2 comparti-
mente. Cele două compartimente de depozitare sunt  
amplasate deasupra parbrizului și sunt ușor accesibile de pe 
scaunul șoferului și al pasagerului din față. În combinație  
cu Fleetboard-ul disponibil opțional, compartimentul mai 
apropiat de scaunul șoferului este ocupat.

Compartimentele de depozitare ale cabinei BigSpace. Cele trei compartimente de depozitare mari de deasupra parbrizului cabinei BigSpace L, dintre care unul cu capac, 
asigură un spațiu de depozitare generos. Compartimentele de depozitare mai mici, deschise, completează oferta de spații de depozitare și asigură mai multă ordine.
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Patul de jos, cabină L. Confortul maxim pentru odihnă și dormit este asigurat în toate cabinele L de patul inferior cu o lățime de 680 mm și o lungime de 2.095 mm.

Confort pentru odihnă și somn. În funcție de cabină Atego 
este disponibil cu diferite paturi confortabile. Pe lângă patul 
de jos standard disponibil în toate cabinele L, pentru cabina 
șoferului L BigSpace este disponibil la cerere și patul confort 
superior cu o lățime de 685 mm, lungime de 1.865 mm și o 
saltea cu spumă rece, cu 7 zone, de calitate superioară. În 
cabina pentru șofer S prelungită, patul de jos disponibil la 
cerere, de 610 mm lățime, oferă un confort ridicat la odihnă 
și somn. Iar combinația flexibilă disponibilă opțional între 
scaun și cușetă oferă, la alegere, un loc de dormit sau locuri 
pentru până la 4 persoane. 

Saltele. Salteaua confort de înaltă calitate, din spumă rece, 
cu 7 zone asigură un somn odihnitor. Această saltea dintr-o 
singură bucată, cu grosimea de 110 mm și sistem de suspen-
sie în partea inferioară, susține individual părțile corpului și 
asigură în același timp o ventilare eficientă a părții inferioare.

Prezentare generală  
a avantajelor.

•  Patru cabine și trei variante de cockpit pentru  
orientare excelentă către aplicații

•  Post de lucru proiectat ergonomic cu un panou  
de bord clar și lizibil și cu volan multifuncțional

•  Cutie automată Mercedes PowerShift 3, la cerere  
cuplare manuală 

•  Ofertă vastă de scaune late, confortabile,  
cu interval mare de reglare

•  Instalație de încălzire și aerisire cu pompă  
de aer, la cerere instalație de climatizare și  
încălzire suplimentară cu aer cald

•  Concept cuprinzător de compartimente și spații  
de depozitare

•  La cerere, diferite sisteme radio și interfață multimedia

•  Paturi confortabile în cabinele ClassicSpace L  
și BigSpace L
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Tehnologia privind motoarele și emisiile. Puternice, fiabile, 
economice – motoarele Euro VI ale camionului Atego se evi-
dențiază printr-un consum redus, agilitate, forță de tracțiune 
și nivel redus de zgomot. Iar motoarele în linie cu 4 cilindri 
pun la dispoziție până la 170 kW (231 CP) și un cuplu maxim 
de până la 900 Nm. Motoarele în linie cu 6 cilindri – până la 
220 kW (299 CP) și cuplu maxim până la 1.200 Nm.

Frână de motor. Sistemul de frânare cu trei niveluri de reglare 
și cu o putere de frânare de până la 235 kW, începând de  
la o greutate maxim admisă de 9,5 t, reduce uzura frânei de 
serviciu și sporește simultan siguranța și controlul asupra 
autovehiculului.

Programul de conducere power. Programul de conducere 
ajută la un stil de conducere agil în timpul deplasării pe teren 
dificil. În modul de conducere „power”, turația crește cu 
100 rpm pentru toate manevrele de comutare față de modul 
„standard”. Astfel, puterea maximă a motorului este dispo-
nibilă mai mult timp.

Funcții suplimentare. În cazul transmisiei Mercedes 
PowerShift 3, funcții suplimentare precum schimbarea rapi-
dă din treapta 1 în R și treptele pentru mers înapoi etajate 
scurt1) asigură efectuarea confortabilă a manevrelor. Plecarea 
de pe loc este deosebit de confortabilă datorită funcției de 
deplasare cu viteză redusă.

High Performance Engine Brake. Pentru și mai multă sigu-
ranță, aveți la dispoziție la cerere frâna de încetinire, fără 
uzură, cu reglare în 3 trepte și o putere de frânare, în funcția 
de varianta de motorizare, de până la 300 kW.

Variante de transmisie. Pentru un nivel ridicat de orientare 
către aplicații, Atego este disponibil cu transmisii cu 6, 8 sau 
9 trepte de viteză. În combinație cu raporturile de transmisie 
pentru puntea spate perfect adaptate, autovehiculul dispune 
de o propulsie economică.

Mercedes PowerShift 3. Dinamică vizibilă, manevrabilitate 
ușoară și consum redus: Sistemul automat de cuplare asigură 
selectarea precisă a treptelor de viteză, timpi reduși de 
schimbare a treptelor, confort ridicat la conducere și renta-
bilitate foarte ridicată.

Programul de rulare economy. Programul de conducere  
vă permite să schimbați treptele de viteză cu precizie și sprijină 
un stil de conducere deosebit de economic. Este o comple-
tare funcțională la modul de conducere „standard”.

Combinația extraordinară între putere și eficiență. 
Motoarele eficiente cu 4 și 6 cilindri, cu performanțe ridicate și consum redus, în combinație cu transmisia automată  
Mercedes PowerShift 3 facilitează conducerea, chiar și în condiții dificile.
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Programele de conducere ale camionului Atego. Atego este disponibil cu două programe de conducere, „economy” și „power”, din care dumneavoastră puteți  
selecta un program în momentul achiziției. Modurile de conducere variate sporesc eficiența și confortul la rulare.

1) Două trepte de marșarier ale cutiei de viteze cu 8 trepte.
2)  Viteză maximă de 89,8 km/h, poate fi atinsă prin apăsarea pedalei  

de accelerație.

Prezentare generală  
a avantajelor.

•  Motoare fiabile cu 4 și 6 cilindri în linie, cu consum  
redus și cuplu ridicat la turații reduse

•  Două clase de cilindree, 7 niveluri de putere de la  
115 kW (156 CP) până la 220 kW (299 CP)

•  Frână de motor performantă, la cerere High  
Performance Engine Brake

•  Transmisii diferite cu 6, 8 și 9 trepte de viteză pentru 
configurații ale sistemului de propulsie orientate  
către aplicații

•  Transmisia automată Mercedes PowerShift 3 cu  
programele de conducere „economy” sau „power”, 
precum și moduri de conducere ce pot fi activate/ 
dezactivate și funcții suplimentare
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Economy

Nu este posibilă  
comutarea într-o  
treaptă inferioară

Funcția EcoRoll nu  
poate fi dezactivată

Viteză maximă2)  
85 km/h

Standard

Este posibilă  
comutarea într-o treaptă 

inferioară

Funcția EcoRoll poate fi 
dezactivată

Viteză maximă  
89,8 km/h

Manual

Nu este posibilă  
comutarea într-o treaptă 

inferioară

Funcția EcoRoll poate fi 
dezactivată

Viteză maximă  
89,8 km/h

Power

Este posibilă  
comutarea într-o treaptă 

inferioară

Funcția EcoRoll  
dezactivată

Viteză maximă  
89,8 km/h



Aduce pe șosea ceea ce contează cu adevărat: totul.
De la Atego puteți avea așteptări mari: de exemplu, munca eficientă cu autovehiculul, un comportament foarte bun  
la conducere și un nivel ridicat de compatibilitate cu suprastructuri. Așadar, practic tot ce aveți nevoie. Și ceea ce  
nu trebuie să vă mai lipsească după prima călătorie.

Conducere precisă. Direcția precisă a autovehiculului Atego garantează efectuarea simplă, precisă a manevrelor, precum și deplasarea sigură în linie dreaptă la viteze 
mari, o stabilitate direcțională ridicată și, astfel, mai puține corecții ale traiectoriei.

Confort la conducere. Atego transmite un sentiment foarte 
plăcut, suveran la conducere. La baza acestuia stau asistentul 
pentru menținerea stabilității, suspensia cabinei, direcția, 
configurația punții spate și suspensia care interacționează 
exemplar.

Variante de suspensie. Atego este echipat cu arcuri parabo-
lice monolamelare sau multilamelare. Pentru un confort 
sporit la conducere, este disponibil și cu suspensii de oțel și 
pneumatice. Modelul Atego începând cu 12 t poate fi dotat  
la cerere și cu suspensii integral pneumatice.

Suspensie cabină spate ranforsată. Suspensia cabinei  
disponibilă opțional cu arcuri elicoidale ranforsate în partea 
din spate asigură confort în cazul cabinelor cu suspensie  
din oțel, de exemplu, atunci când cabina șoferului este echi-
pată cu o combinație scaun-pat.
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Configurația punții spate. Pentru un comportament suveran 
la conducere, camioanele Atego cu suspensie pneumatică 
de până la 10,5 t și 12 t cu cadru coborât, precum și toate 
camioanele Atego cu suspensie din oțel dispun de o confi-
gurație a punții spate1) care reduce subvirarea.

Punte spate cu stabilizator. Stabilizatorul robust reduce 
oscilațiile autovehiculului și asigură, astfel, un nivel mai ridicat 
de siguranță și confort. Stabilizatorul este amplasat pe 
puntea spate, sub cadru.

Modul special parametrizabil. Modulul special parametrabil (PSM) disponibil  
la cerere asigură prelucrarea excelentă a informațiilor și schimbul ireproșabil de 
informații între autovehicul și suprastructură.

1) Pentru Atego de până la 10,5 t și 12 t cu suspensie pneumatică și cadru coborât, 
precum și pentru toate modelele Atego cu suspensie din oțel. 

Punte față cu suspensie pneumatică. Puntea față cu sus-
pensie pneumatică, disponibilă la cerere pentru modelele 
Atego de cel puțin 12 t, sporește confortul la conducere 
deoarece nivelul autovehiculului se egalizează automat  
în cazul unei încărcături neuniforme. Chiar și în cazul încăr-
cării, garda la sol poate fi adaptată la înălțimea rampei.

Compatibilitate ridicată cu suprastructuri. Nivelul ridi-
cat de compatibilitate cu diverse suprastructuri este asi-
gurat, de exemplu, de modulul special parametrizabil, care 
simplifică în mod semnificativ posibilitățile de conectare, 
integrare și operare a suprastructurilor. În plus, numeroase 
măsuri vă permit să puteți utiliza mai rapid camionul 
Atego – de la amplasarea optimizată a tuturor componen-
telor pe cadru până la numeroasele pre-echipări.

Prezentare generală  
a avantajelor.

•  Confort suveran la conducere, nivel ridicat de  
compatibilitate cu suprastructuri

•  Asistent pentru menținerea stabilității

•  Suspensie în 4 puncte a cabinei

•  Nivel redus de subvirare datorită configurației  
optimizate a punții spate1)

•  Direcție directă, precisă pentru o stabilitate direcțio-
nală ridicată și mai puține corecții ale traiectoriei

•  Variante de suspensii orientate spre aplicații pentru 
un confort sporit la conducere și un transport sigur  
al încărcăturii

•  Posibilități foarte bune de instalare și integrare  
a suprastructurilor

•  Soluții rentabile de pre-echipare disponibile din fabrică
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 Costuri totale reduse
+ Nivel ridicat de siguranță
+  Nivel ridicat de utilizare  

a autovehiculului

  RoadEfficiency reprezintă  
suma tuturor detaliilor.

RoadEfficiency. V-am promis mai demult costuri totale 
reduse – și ne-am ținut de această promisiune: Investiția  
într-un camion Mercedes-Benz este rentabilă, de exemplu, 
datorită costurilor reduse aferente consumului de combus-
tibil, costurilor scăzute de reparație și de întreținere și nu în 
ultimul rând, datorită valorii reziduale ridicate. Acum vă 
promitem o eficiență și mai cuprinzătoare. Pe lângă costurile 
totale deosebit de scăzute și înalta fiabilitate, la o mai mare 
eficiență contribuie și o siguranță sporită și o utilizare și mai 
mare a autovehiculului.

Costuri totale reduse. Aceasta este prima componentă a 
RoadEfficiency și o promisiune pe care Atego o respectă zi de 
zi prin eficiența sa ridicată în materie de consum de combus-
tibil. Este însă și o promisiune bazată pe multilateralitatea sa 
la fiecare deplasare în transportul de mărfuri, prin costurile 
scăzute de reparații și întreținere, ca și prin intervalele mari 
de revizie.

Nivel ridicat de siguranță. Aceasta este a doua componentă 
a RoadEfficiency și o caracteristică a camioanelor noastre, 
care face ca dumneavoastră să vă simțiți în siguranță în timpul 

călătoriei cu Atego. Aceasta începe de la proiectarea cabinei 
șoferului și nu se oprește la sistemul electronic de frânare 
standard. Nu trebuie uitate: Echipările și sistemele de asis-
tență care ușurează considerabil sarcina șoferului și măresc 
siguranța. 

Nivel ridicat de utilizare a autovehiculului. Al treilea pilon 
al conceputului RoadEfficiency este reprezentat de inovația 
serviciului Mercedes-Benz Uptime și alte avantaje definitorii. 
Printre acestea se numără manevrarea simplă și procese  
de lucru simplificate, inclusiv interacțiunea inteligentă a șofe-
rului, autovehiculului și proceselor logistice, prin intermediul 
cărora pot fi îmbunătățite considerabil utilizarea și încărcarea 
autovehiculului. 

Fiabilitate. Cu modelul Atego vă stă la dispoziție un camion 
pentru transportul de mărfuri, care confirmă zi de zi promisi-
unea „Trucks you can trust”. Este posibil de exemplu printr-o 
tehnologie orientată spre aplicații și de cursă lungă, ca și cu 
toată experiența acumulată în peste 110 ani de construcții 
de mașini.

Eficiență pe toate planurile.
Aduce împreună tot ce își are locul împreună: RoadEfficiency combină costurile totale reduse cu nivelul înalt de siguranță  
și cu nivelul ridicat de utilizare a autovehiculului. Pentru și mai multă eficiență în transporturi.
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Nu vă mulțumiți niciodată cu mai puțin.  
În afara consumului.
Cu modelul Atego aveți la dispoziție autovehicule care utilizează combustibilul deosebit de eficient. Pentru că, cu cât este 
mai scăzut consumul de combustibil, cu atât mai scăzute sunt costurile totale.

Tehnologie cu consum redus de carburant. Toate motoarele 
Euro VI se remarcă printr-un consum scăzut. La motoarele în 
serie cu 4 și 6 cilindri ale modelului Atego, injecția de mare 
presiune contribuie la un consum scăzut, de exemplu, cu o pre-
siune de injecție de până la 2.400 de bari și recircularea  
răcită a gazelor arse și susține totodată o ardere fără funingine. 

În plus, la un consum scăzut contribuie atât configurațiile  
de propulsie adaptate utilizării, cutia automată de viteze 
Mercedes PowerShift 3, cât și aerodinamica rafinată și 
sistemul Eco-Support standard. 

Nivelurile de putere ale motoarelor. Motoarele Euro VI 
economice din dotarea camionului Atego sunt disponibile 
în două clase de cilindree și șapte niveluri de putere de  
la 115 kW (156 CP) până la 220 kW (299 CP).

Transmisie putere eficientă. Pentru o transmisie eficientă a 
puterii de la motor pe șosea la modelul Atego stau la dispoziție 
cutii de viteze diferite cu 6, 8 și 9 viteze, ca și punți hipoide 
cu transmisie diferită și economie de combustibil. O eficiență 
ridicată oferă și cutia de viteze automată standard Mercedes 
PowerShift 3: Cu strategia optimizată de cuplare și programele 
de rulare specifice utilizării, ea permite un stil de conducere 
suveran și preventiv în practic orice situație din trafic.

Programe de rulare specifice utilizării. Modelul Atego este 
dotat standard cu programul de rulare economy. Acesta 
include diferite programe de rulare, care permit o manevrare 
precisă și simplă și un stil de conducere cu economie de 
combustibil în practic orice situație din trafic. Opțional este 
disponibil și programul de rulare power.

Rezistență redusă la înaintare și rulare. Pentru o rezistență 
mai mică la înaintare, designul modelului Atego a fost opti-
mizat până în cele mai mici detalii. De la bara de protecție la 
panourile de colț și plafon – totul contribuie la reducerea 
rezistenței la înaintare și, prin urmare, a consumului de carbu-
rant. În plus, piese aerodinamice disponibile la cerere reduc  
și ele consumul.
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Tehnologie Euro VI.
Prin recircularea gazelor de eșapament răcite, în timpul arderii combustibi-
lului se produce o cantitate mai mică de oxizi de azot și de particule. 

Filtrul de particule Diesel închis împiedică aproape în întregime pătrunderea 
particulelor. AdBlue® este introdus fără aer în fluxul gazelor de eșapament 
prin intermediul unității de dozare optimizate.

Prezentare generală  
a avantajelor.

•  Motoare Euro VI rentabile și fiabile cu două clase  
de cilindree și șapte niveluri de putere de  
la 115 kW (156 CP) până la 220 kW (299 CP) 

•  Injecția de mare presiune cu o presiune de injecție  
de până la 2.400 de bari

•  Consumatori auxiliari cu consum optimizat

•  Sistemul automat de cuplare standard Mercedes 
PowerShift 3 cu programe de rulare orientate către 
aplicații, cu activare/dezactivare precise și funcții  
suplimentare

•  Transmisie eficientă a puterii prin configurații ale  
grupului motopropulsor cu consum optimizat

•  Aerodinamică optimizată

Eficiență | Consum redus de combustibil 19



Fleetboard. Fleetboard oferă soluții telematice individuale 
pentru a crește la maxim încărcarea autovehiculului și efi-
ciența parcului dumneavoastră auto. Astfel aveți totul sub 
control –  întotdeauna și pretutindeni. La baza acestor 
servicii stă computerul de bord Truck Data Center1) disponibil 
la cerere din fabrică

Analiza performanței Fleetboard. Analiza performanței 
Fleetboard contribuie la un stil de conducere economic, 
menit să reducă gradul de uzură. În acest sens, sistemul 
telematic centralizează datele tehnice ale camionului și le 
evaluează. În baza acestor date, comportamentul la condu-
cere al șoferului este evaluat prin acordarea unor note. 
Acest lucru permite o evaluare obiectivă a stilului de condu-
cere și o instruire adaptată pentru șoferul respectiv. Per  
total, puteți realiza pe termen lung o economie de combus-
tibil de până la 15 %.

Portalul Fleetboard. Planificarea simplificată: Pe o suprafață operabilă intuitiv și bazată pe internet sunt combinate în mod clar toate datele din serviciile Fleetboard 
rezervate. În plus, obțineți recomandări de acțiune cu care vă puteți optimiza afacerile zilnice și astfel le puteți eficientiza.

Pentru noi, eficiența nu este doar scopul. Ci calea.
Conexiunea inteligentă între șofer, parc auto și comandă oferă posibilitatea de a spori în continuare eficiența. Analiza utilizării 
din cadrul funcției Fleetboard, ca și instruirile șoferilor noștri poate reduce și mai mult consumul pe termen lung.
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1) Dotare opțională.
2) Independent de sistemul de telematică Fleetboard.

Eco-Support2). Sistemul sprijină șoferul în vederea adoptării 
unui stil de conducere eficient și economic. În acest scop, 
sistemul folosește rezultatele din Truck Data Center1) și le 
transformă în recomandări prin care stilul de conducere se 
poate optimiza în continuare și astfel consumul de combustibil 
și uzura se reduc pe termen lung.

Fleetboard Driver. Aplicația gratuită concepută special pentru șofer, permite accesul direct la datele din cadrul serviciilor de analiză a utilizării și gestionare  
a timpului Fleetboard. Astfel, șoferii obțin o imagine de ansamblu asupra stilului de conducere, precum și asupra timpilor de conducere și de odihnă actuali. 

Eco Training. În cadrul Mercedes-Benz EcoTraining disponibil 
la cerere veți învăța un stil de conducere cu ajutorul căruia 
veți putea utiliza și mai eficient potențialul tehnic al camionului 
dumneavoastră. Astfel, puteți obține economii de combustibil 
de până la 10 %.

Prezentare generală  
a avantajelor.

•  Portalul Fleetboard reunește toate datele pe  
un singur suport

•  Suplimentar: Economie de combustibil prin analiza 
utilizării din Fleetboard, Eco-Support2) și instruire  
Mercedes-Benz Eco

•  Fleetboard Driver pentru șofer cu acces direct la datele 
din serviciile de analiză a utilizării și gestionare a  
timpului Fleetboard

Eficiență | Consum redus de combustibil 21



Un Mercedes își merită întotdeauna prețul.  
Chiar și atunci când îl revindeți.
Odată cu camioanele noastre, vă stau la dispoziție autovehicule deosebit de rentabile. De costurile scăzute se îngrijesc  
nsă, de exemplu, și ofertele atractive de service Mercedes-Benz și valoarea reziduală estimată ridicată la sfârșitul perioadei 
de utilizare.

Contractele de service Mercedes-Benz. De la prelungiri 
ale garanției până la pachete de întreținere și la contracte 
complete de service inclusiv uzura – pentru a garanta costuri 
totale reduse, Mercedes-Benz vă oferă la cerere contracte 
de service, în baza cărora beneficiați de servicii de reparație 
și de întreținere pentru autovehiculele dumneavoastră, în 
toată Europa, în condiții deosebit de avantajoase. Contractele 
individuale de service sunt clasificate astfel încât să acopere 
perfect cerințele fiecărui parc auto. Toate contractele de ser-
vice pot fi combinate cu noul produs de service disponibil la 
cerere Mercedes-Benz Uptime1) 2), care contribuie la creșterea 
disponibilității autovehiculului și la planificarea optimă a 
programărilor în service.
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Mercedes-Benz Complete. Cu ajutorul contractului disponibil 
opțional pentru toate operațiunile de service Mercedes-Benz 
Complete beneficiați de toate avantajele. Acesta include asigu-
rarea tuturor componentelor și agregatelor autovehiculului, 
înlocuirea, repararea și întreținerea tuturor pieselor supuse 
uzurii. În plus profitați de toate avantajele telediagnozei 
automate în timp real prin Mercedes-Benz Uptime1) 2), și toate 
acestea la o rată lunară deosebit de atractivă. 

Mercedes ServiceCard. Cu ajutorul cardului de service 
Mercedes disponibil la cerere, puteți alimenta fără num-
erar la peste 44.000 de benzinării cu combustibil Diesel din 
cadrul rețelei UTA, în condiții avantajoase. Utilizatorii  
Mercedes ServiceCard beneficiază și de consilierea pentru 

fiecare cursă în parte în vederea optimizării costurilor de  
alimentare. În cazul unei defecțiuni, cu ajutorul cardului de 
service Mercedes gestionarea administrativă a Service24h 
se va derula și mai rapid. Desigur, cu Mercedes ServiceCard 
aveți, de asemenea, posibilitatea să plătiți facturile pentru 
operațiunile de reparații, piese și lucrările de service în cadrul 
service-urilor Mercedes-Benz, în mod confortabil și sigur, 
fără numerar, în toată Europa.

Valoare reziduală. Cu ajutorul camioanelor noastre aveți  
la dispoziție autovehicule care vă permit să vă așteptați la  
o valoare reziduală deosebit de ridicată datorită tehnologiei 
inovatoare pentru autovehicule și configurațiilor optimizate 
pentru aplicații ale autovehiculelor. Acest lucru este important 
pentru orice firmă – inclusiv în ceea ce privește investiția  
în următorul camion. Prezentare generală  

a avantajelor.
•  La cerere, contracte de service Mercedes-Benz pentru 

rate lunare planificabile, precum și nivel ridicat de  
disponibilitate a autovehiculului

•  Opțional, card de service Mercedes pentru optimi-
zarea costurilor de alimentare cu combustibil și pentru  
gestionarea administrativă rapidă a Service24h

•  Valoare reziduală garantată prin intermediul contractului 
buy-back încă din momentul achiziției

•  Niciun risc privind valoarea rambursată la finalul  
contractului
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1) Se poate combina cu toate serviciile Fleetboard.
2) Doar în combinație cu Truck Data Center.

Contractul buy-back. Pentru ca dumneavoastră să știți cu 
siguranță pe ce sumă vă puteți baza în momentul returnării 
autovehiculului, prin semnarea contractului buy-back, dispo-
nibil la cerere în momentul achiziționării camionului, vi se 
garantează valoarea reziduală a autovehiculului.



Standarde înalte de calitate atât pentru camioanele 
Mercedes-Benz, cât și pentru servicii.
Achiziție? Leasing? Sau mai întâi închiriere? Cu serviciile de leasing financiar, leasing operațional, credit auto, închiriere  
auto pe termen scurt și asigurări CASCO și RCA, adaptate afacerii dumneavoastră, sunteți mereu cu un pas înainte.
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Contractele de service Mercedes-Benz. Pentru a garanta 
costuri totale reduse, Mercedes-Benz vă oferă la cerere con-
tracte de service, în baza cărora beneficiați de servicii de  
reparație și de întreținere pentru autovehiculele dumneavoas-
tră, în toată Europa, în condiții deosebit de avantajoase. În 
plus, aveți la dispoziție opțional CharterWay ServiceLeasing. 
Acest serviciu combină avantajele contractelor de service 
Mercedes-Benz cu leasingul într-o soluție completă, persona-
lizată, avantajoasă, fără a necesita investiții suplimentare.
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Servicii financiare Mercedes-Benz. Prin intermediul 
Mercedes-Benz Financial Services, veți avea la dispoziție 
un partener competent și dedicat care vă va oferi soluții  
de finanțare specializate, personalizate și concepute exclusiv 
pentru clienții Mercedes-Benz.

Servicii financiare flexibile. Mercedes-Benz Financial  
Services și reprezentanții de vânzări autorizați Mercedes-Benz 
din toată țara, vă vor oferi soluții avantajoase și flexibile 
adaptate nevoilor dumneavoastră.

Preț avantajos. Atunci când echipați camionul dumneavoastră 
cu anumite componente de siguranță (ABA5), cu ajutorul 
Mercedes-Benz Financial Services veți economisi suplimentar. 
Ceea ce presupune că, pe lângă prețul redus al pachetului 
distribuit pe durata de finanțare, profitați și de condiții de preț 
și asigurare avantajoase.

Prezentare generală  
a avantajelor.

• Contracte de service Mercedes-Benz pentru garantarea 
mobilității și reducerea sarcinilor administrative

•   Mercedes-Benz Financial Services oferă o gamă de 
servicii financiare complete: leasing financiar, leasing 
operațional, credit auto și asigurări

• Finanțare Mercedes-Benz Financial Services flexibilă 
și rapidă pentru autocamioane noi și rulate

•  Reduceri atractive ale primei de asigurare pentru  
autovehiculele cu anumite dotări de siguranță

Utilizarea finanțărilor cu valoare reziduală poate fi o soluție 
pentru a crește rentabilitatea. Utilizarea valorii reziduale 
duce la scăderea costurilor pe parcursul întregii perioade de 
utilizare. În același timp, puneți bazele viitorului deoarece,  
la nivelul perioadei de utilizare, puteți opta pentru utilizarea 
unui nou camion, beneficiind astfel de progresul tehnologic 
de ultimă generație Mercedes-Benz.

Plătești cât consumi. Camioanele Mercedes-Benz permit 
utilizarea valorii reziduale ridicate datorită tehnologiei inova-
toare pentru camioane și a configurațiilor optimizate pentru 
aplicațiile acestora. Acest lucru este important pentru fiecare 
antreprenor. Deoarece aceasta crește eficiența, plătind doar 
pentru cât utilizezi și nu pentru achiziție.

Autocamioane rulate. Partenerul local pentru autovehicule 
rulate Mercedes-Benz vă preia camioanele dumneavoastră 
indiferent de marcă. Departamentul nostru, Autocamioane 
Rulate, vă furnizează o ofertă unică de autovehicule verifi-
cate, aparținând tuturor mărcilor, categoriilor de vechime și 
disponibile în toate variantele de execuție.

Contract buy back. Prin semnarea contractului de buy back, 
în momentul achiziționării camionului vi se garantează valoa-
rea autovehiculului. Acesta reprezintă un factor calculabil pen-
tru viitor ce vă oferă un nivel de siguranță în ceea ce privește 
investiția dumneavoastră, dar și cea pentru următorul camion.

Servicii financiare Mercedes-Benz. Profitați de o gamă 
convingătoare de oferte și de consiliere de prim rang: ofertele 
cuprinzătoare de servicii financiare de la Mercedes-Benz  
Financial Services vă simplifică alegerea unui camion care să 
corespundă nevoilor dumneavoastră. Alegeți între diferite 
modele clasice de finanțare și numeroase variante persona-
lizate și vă veți reduce efortul financiar necesar investiției 
dumneavoastră. 



Siguranța este fundația ADN-ului nostru.
Sosire în siguranță – datorită sistemelor inovative de asistență pentru creșterea siguranței la drum, care ușurează în mod  
activ sarcinile șoferului, protejează autovehiculul și încărcătura și contribuie astfel la un nivel mai ridicat de eficiență.  
La fiecare călătorie.

Nivel ridicat de siguranță. Camioanele care sunt sigure, nu 
reprezintă doar o mare evoluție pentru toți participanții la 
trafic. Acestea sunt și mai eficiente. Deoarece sunt implicate 
mai rar în accidente și susțin și ușurează sarcina șoferului. 
De aceea, toată experiența noastră de peste 45 de ani se 
concentrează asupra dezvoltării sistemelor inovatoare de 
asistență. Pe lângă sistemul electronic de frânare cu ABS, 
ASR, asistentul la frânare și sistemul de prevenire a depla-
sării înapoi, asistentul pentru frânarea de urgență Active Brake 
Assist, asistentul pentru menținerea stabilității, asistentul 
pentru menținerea benzii de rulare și luminile de rulare pe 
timp de zi contribuie, de asemenea, la sporirea siguranței. 
Sisteme precum senzorul de ploaie și de lumină disponibil la 
cerere și frânele de motor cu până la 235 kW1) sprijină 
suplimentar șoferul. Premise favorabile pentru a îndeplini 
sigur și eficient sarcina din transportul de mărfuri. 

High Performance Engine Brake. Pentru și mai multă sigu-
ranță, aveți la dispoziție la cerere frâna de încetinire, fără 
uzură, cu reglare în 3 trepte și o putere de frânare, în funcția 
de varianta de motorizare, de până la 300 kW.

Asistent pentru menținerea benzii de rulare. Asistentul 
pentru menținerea benzii de rulare verifică permanent dis-
tanța laterală între autovehicul și marcajele benzii de rulare  
și avertizează șoferul în legătură cu schimbarea involuntară 
a benzii.
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1) Dotare standard începând de la 9,5 t.

Prezentare generală  
a avantajelor.

•  Sistem electronic de frânare cu ABS, ASR, asistent  
la frânare și sistem de asistență la pornirea în pantă

•  Asistentul pentru menținerea stabilității, asistentul 
pentru menținerea benzii de rulare și lumina de rulare 
pe timp de zi pentru un standard ridicat de siguranță

•  Frână de motor cu până la 235 kW1), opțional cu  
High Performance Engine Brake 

•  Opțional lumină de rulare pe timp de zi cu LED, ca și 
lămpi de gabarit cu LED și lămpi spate cu LED

•  La cerere senzor de ploaie și de lumină
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Asistent pentru menținerea stabilității. Asistentul pentru 
menținerea stabilității recunoaște situații precum derapajul 
sau tractarea și se împotrivește fizic în măsura posibilităților. 
Aceasta poate împiedica situațiile periculoase din trafic și 
astfel sporește siguranța.

Tehnologie LED. Lumina de rulare pe timp de zi cu LED-uri, 
disponibilă la cerere, sprijină o sesizare mai bună a autovehi-
culului pe timp de zi și astfel sporește siguranța. Opțional 
sunt disponibile și lămpi de gabarit și stopuri cu LED-uri și 
lămpi spate cu LED-uri.
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Mai puțină staționare, mai multă deplasare.  
Printr-o utilizare optimă a autovehiculului.
Prin conectarea inteligentă între autovehicul, Mercedes-Benz Service și firma dumneavoastră de transport pot  
fi sporite semnificativ utilizarea, încărcarea autovehiculului și eficiența proceselor dumneavoastră logistice.

Viziunea care stă în spatele Mercedes-Benz Uptime: 
Predictibilitate 100 % și disponibilitate maximă a autove-
hiculului. Cu Mercedes-Benz Uptime urmărim un țel clar:  
să minimizăm defecțiunile neplanificate ale autovehiculului 
și să facem reparațiile să devină planificabile – și astfel să 
creștem pentru dumneavoastră disponibilitatea autovehiculului.

Mercedes-Benz Uptime în acțiune. Cu service-ul inovativ 
Mercedes-Benz Uptime1) 2) 3) aveți o activitate de transport și 
mai fiabilă și rentabilă. Deoarece necesarul de reparații și  
întreținere este sesizat din timp și astfel devine planificabil. 
Prin comunicarea continuă a tuturor sistemelor conectate 
la bord se generează zilnic mai mulți GB de date pe fiecare 
camion, care pot fi folosiți pentru diferite diagnoze ale auto-
vehiculului. Astfel, încă de azi este susținută complet auto-
mat și de la distanță o mare parte a tuturor procedurilor de 
diagnoză de către Mercedes-Benz Uptime. Cu rezultatul că 
motivul defecțiunii este deja cunoscut în service înainte ca 
autovehiculul să ajungă acolo. Mercedes-Benz Uptime reușește 
să instaleze automat la centrul autorizat, în decurs de circa 
240 secunde după redactarea datelor din camion, recomandă-
rile de acțiune pentru service-ul auto. Acest fapt este permis 

deoarece know-how-ul existent al service-ului auto este 
salvat cu precizie în serverele back-end ale service-ului  
Mercedes-Benz. Astfel se asigură diagnoza, recomandări 
clare de acțiune și identificarea pieselor pe baza instruc-
țiunilor corespunzătoare de reparații. Sau pe scurt: Astfel pot 
fi pregătite optim și vizitele neplanificate în service. În cele 
peste 1.500 de centre de distribuție autorizate Mercedes-Benz 
pentru Mercedes-Benz Uptime din Europa aceasta duce,  
de exemplu, la o perioadă de diagnoză de până la 3 ori mai 
scurtă pentru testul inițial din service. Acest fapt eco-
nomisește timp și bani. La majoritatea autovehiculelor cu 
Mercedes-Benz Uptime s-au putut reduce cu mai mult de  
jumătate vizitele neplanificate în service datorită recunoaș-
terii timpurii a defecțiunilor. Aceasta nu este o promisiune,  
ci un fapt. Pentru dumneavoastră asta înseamnă: Camioanele 
revin mai repede pe șosea. Mercedes-Benz Uptime permite  
o disponibilitate crescută a autovehiculelor și astfel un grad 
și mai ridicat de utilizare a acestora.

1) Disponibil ca opțiune pentru fiecare contract de service Mercedes-Benz  
sau ca produs separat.

2) Se poate combina cu toate serviciile Fleetboard.
3) Doar în combinație cu Truck Data Center.



Mercedes-Benz Uptime
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Asistență în timp real pentru clienți în ceea ce 
privește măsurile de reparare. În multe cazuri, 
reparațiile care nu au fost efectuate la timp cresc 

gradul de uzură al autovehiculului sau al remorcii atașate 
sau conduc la defecțiuni sau daune. Pentru a preveni asta, 
Mercedes-Benz Uptime furnizează din timp, prin intermediul 
portalului de client, instrucțiuni concrete de acțiune prin care 
pot fi evitate vizite inutile în service și costuri cu reparațiile.

Gestionarea eficientă a operațiunilor de repa-
rație și de întreținere. În baza necesarului de 
întreținere și reparații sesizat de Mercedes-Benz 

Uptime, partenerul dumneavoastră de service îmbină lucrările 
de întreținere și de reparație viitoare, vă contactează proactiv 
și stabilește cu dumneavoastră o programare care este 
adaptată în mod optim planificării curselor dumneavoastră și 
lucrărilor viitoare.

Evitarea defectării autovehiculelor. În momentul 
în care este anunțată o defecțiune sesizată de 
sistem veți fi informat imediat. Dacă este necesară 

o reparație urgentă, Mercedes-Benz Customer Assistance 
Center (CAC) vă sprijină în mod activ pentru organizarea și rea-
lizarea unei programări în service. Astfel, se poate evita o 
posibilă defecțiune, camionul dumneavoastră poate fi reparat 
rapid, iar dumneavoastră puteți efectua comanda de trans-
port în timp util.



Portalul pentru clienți Mercedes-Benz Uptime. Dacă vă 
decideți pentru Mercedes-Benz Uptime primiți acces la porta-
lul online exclusiv Mercedes-Benz Uptime. Portalul oferă în 
timp real o privire de ansamblu asupra stării generale a tutu-
ror autovehiculelor dumneavoastră: Toate informațiile și 
recomandările actuale de acțiune din partea Mercedes-Benz 
Uptime sunt prezentate în mod explicit. De asemenea și 
informațiile privind starea actuală a pieselor supuse uzurii și 
a echipamentelor autovehiculelor individuale vă stau la dis-
poziție pe acest portal. Aceasta permite o planificare optimă 
a întreținerii și reparațiilor.

Și în cazul în care folosiți Fleetboard în plus față de  
Mercedes-Benz Uptime, aceste informații sunt afișate și  
în cockpit-ul Fleetboard. Astfel, dumneavoastră puteți  
lucra în continuare cu sistemul cu care sunteți obișnuit.

Mercedes-Benz Service24h: asistență non-stop.  
Mercedes-Benz Service24h asigură asistență direct în caz de 
defecțiuni – 365 de zile pe an, 24 de ore pe zi. Pentru per-
soanele care doresc să efectueze un apel, vă stă la dispoziție 
gratuit1) numărul de telefon 00800 5 777 7777. În cazul în 
care șoferul apasă suplimentar butonul „Service-Call- Button”, 
datele autovehiculul și coordonatele locului unde s-a pro-
dus defecțiunea tehnică sunt transmise către Mercedes-Benz 
Service24h2). În cazul unei defecțiuni tehnice, intervin cel 
mai bine tehnicienii de service echipați optim cu un atelier 
mobil, astfel încât autovehiculul să-și continue cât mai  
repede posibil deplasarea.

Service-ul Mercedes-Benz. Pentru toate operațiunile de 
service vă stau la dispoziție aproximativ 1.700 de centre de 
service Mercedes-Benz în toată Europa, unele dintre acestea 
fiind deschise până la ora 22.00. În plus, personalul nostru cali-
ficat și rețeaua logistică deosebit de eficientă în domeniul 

pieselor de schimb reduc timpul de reparații, asigurând  
revenirea în trafic cât mai rapid posibil a autovehiculului 
dumneavoastră.

Truck Data Center3). Acest modul de conectivitate reprezintă 
baza pentru toate serviciile Fleetboard, precum și utilizarea 
Mercedes-Benz Uptime. 

Truck App Center4). Cu aplicația disponibilă la cerere, Truck 
App Center obțineți acces la portalul aplicației Mercedes-Benz 
Truck. Portalul de aplicații Mercedes-Benz Truck este locul 
de comercializare a aplicațiilor care fac flotele de camioane și 
mai performante. Aplicațiile pot accesa în timp real datele 
referitoare la autovehicul, facilitând astfel sarcinile cotidiene 
ale șoferilor și contribuind la o eficiență și mai mare a întregii 
flote datorită interconectării inteligente. 
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1) În funcție de furnizorul de servicii. Alternativ: +49 69 95307277  
(în cazul apelării folosind o rețea fixă, pot apărea costuri suplimentare).

2) Serviciul este disponibil doar pentru clienții Mercedes-Benz Uptime.
3) Dotare opțională.
4) Doar în combinație cu Truck Data Center.
5) Doar în combinație cu modul special programabil.
6) Disponibil ca opțiune pentru fiecare contract de service Mercedes-Benz  

sau ca produs separat.
7) Se poate combina cu toate serviciile Fleetboard.
8) În cazul vătămărilor corporale vă rugăm să informați mai întâi Poliția și  

forțele de intervenție.

Aplicația Fleetboard DispoPilot. Aplicația pentru sistemul de 
operare Android permite structurarea flexibilă și dinamică a 
proceselor și capacităților logistice – de exemplu, prin integra-
rea subcontractanților în cadrul proceselor dvs. de transport.

Fleetboard Manager. Fleetboard Manager este o aplicație 
gratuită care vă oferă o intrare simplă și rapidă în lumea 
conectivității. Aplicația transmite diferite informații despre 
autovehicul la baza parcului auto și ajută astfel la identifi-
carea potențialului de optimizare.

Modul special parametrizabil. Modulul special parametrabil 
(PSM) disponibil la cerere asigură prelucrarea excelentă a 
informațiilor și schimbul ireproșabil de informații între auto-
vehicul și suprastructură.

Prezentare generală  
a avantajelor.

• Mercedes-Benz Uptime4) 6) 7): asistență personalizată 
pentru clienți, în timp real, pentru o planificare mai  
eficientă a programărilor în service și pentru disponi-
bilitate maximă a autovehiculului 

• Service24h: ajutor rapid non-stop în caz de urgență8)

•  Rețea densă de centre autorizate cu circa 1.700 puncte 
de lucru în Europa, programe de lucru prelungite,  
uneori până la orele 22:00 

•  Modul special programabil opțional pentru comanda 
și operarea simplificată a suprastructurii 

•  Computerul autovehiculului Fleetboard Truck Data 
Center3) ca bază pentru toate serviciile Fleetboard

•  Motor automat Start-Stop opțional pentru  
suprastructură
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Motor Start-Stop pentru producătorul suprastructurii5). 
Pentru o mai bună utilizare a autovehiculului și proceduri 
simplificate de lucru, Atego poate fi dotat la cerere cu un 
motor automat Start-Stop pentru suprastructuri. Astfel,  
sistemul electronic al suprastructurii poate porni automat 
și apoi opri din nou motorul la cerere și independent de 
starea de blocare a cabinei șoferului. Pentru a preveni o uti-
lizare abuzivă, ca de exemplu un furt al autovehiculului,  
la pornirea motorului cu ajutorul sistemului electronic al 
suprastructurii, cutia de viteze este blocată astfel încât  
să nu fie posibilă o pornire neautorizată. 





Fiabilitate. Pentru noi aceasta înseamnă: să vă punem la dis-
poziție camioane care funcționează bine și în condiții extreme 
sau pe teren accidentat. Cu alte cuvinte: „Trucks you can 
trust”. Ca partener care vă ajută să vă rezolvați eficient sarci-
nile zilnice de transport, vom face și pe viitor totul pentru ca 
dumneavoastră să fiți plin de încredere când porniți la drum. 
Cu toată experiența acumulată în peste 110 ani de construcții 
de autovehicule. Prin intermediul camioanelor cu componente 

și dotări robuste, testate de mii de ori, care au în vedere 
condițiile topografice și climaterice de la fața locului. Acest 
lucru este valabil atât pentru motoare, cuplare, cutie de  
viteze și punți motoare, cât și pentru șasiu, tren de rulare, 
suspensii și cabinele șoferului. Pentru că numai atunci când  
fiecare componentă este deosebit de fiabilă poate fi și întreg 
camionul deosebit de fiabil. Așa cum cere practica. 

Își consolidează poziția  
de leader și în viitor.
La construcția camionului nostru stabilim întotdeauna cele mai stricte standarde de 
calitate care există: cerințele provenite din practică. Sau pe scurt: ale dumneavoastră.
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Testat pentru a îndeplini cele mai înalte cerințe:  
ale dumneavoastră.
De la ștergătoare și până la lămpile de frână – fiabilitatea aparține echipării standard Mercedes-Benz. Pentru că încă din 
faza de proiectare și dezvoltare este valabil principiul: fiecare componentă este importantă.

Dezvoltare și testare. Fiabilitatea unui camion este determi-
nată încă din faza de dezvoltare. Prin obiective de fiabilitate 
bine definite pentru fiecare piesă și ansamblu de piese, precum 
și pentru întregul camion. Baza muncii din Centrul de dezvol-
tare și testare din Wörth sunt, pe lângă experiența îndelungată, 
și cele mai moderne metode științifice și nu în ultimul rând 
așteptările clienților noștri. Și: Tot ceea ce am proiectat va fi 
supus unor teste extreme de încărcare. De la testele func-
ționale ale fiecărei componente, la testele de anduranță pe 
standul de probe și până la testele de rulare. Verificăm  
robustețea, durabilitatea și fiabilitatea camioanelor noastre 
în orice privință. 

Motoare fiabile. Toate motoarele se disting printr-o construc-
ție deosebit de robustă și durabilă, un nivel ridicat de fiabili-
tate și o durată lungă de viață. O capacitate mare de încărcare 
a motorului în linie cu 4 și 6 cilindri a fost atinsă, între altele, 
printr-o răcire optimizată a motorului și măsuri constructive 
precum pistoanele de oțel monobloc, barele de direcție și 
rulmenții ranforsați, precum și de carterul motorului cu con-
strucție mai rigidă. În plus, curba de cuplu lată reduce numă-
rul de schimbări ale treptelor de viteză și reduce astfel uzura 
ambreiajului și a cutiei de viteze.

Grup motopropulsor. Toate componentele grupului motopro-
pulsor sunt adaptate unele la celelalte și sunt produse exclusiv 
de Mercedes-Benz. Cutia automată Mercedes PowerShift 3, 
cu senzorii sensibili de cuplare, asigură o selectare a treptelor 
de viteză precisă și adaptată situației respective de trafic și 
de încărcare. O transmisie foarte bună a forței este asigurată 
de ambreiajele cu 1 sau 2 discuri, care sunt dispuse pentru 
un cuplu uriaș de până la 3.000 Nm. În orice situație, punțile 
motoare robuste și cu greutate optimizată de până la 16 t 
sarcină pe punte, fac ca forța enormă a motoarelor să fie 
transformată în propulsie fără pierderi pe cât posibil și cu 
econo mie de combustibil.

Șasiu, tren de rulare, suspensie. Utilizarea pe străzi și șanti-
ere solicită diferit șasiul, trenul de rulare, suspensia și frânele. 
De aceea, toate camioanele noastre sunt echipate exact cu 
componentele care le face să fie bine pregătite pentru utili-
zarea lor specifică. Pentru un nivel ridicat de orientare către 
aplicații, durată lungă de viață și fiabilitate, contribuie diferi-
tele dimensiuni și forțe ale șasiului. În plus, vă stă întotdeauna 
la dispoziție varianta de suspensii corespunzătoare utilizării 
specifice – deci suspensii de oțel, oțel/aer sau aer. Iar de o 
putere fiabilă de frânare sunt responsabile fie frânele cu disc,  

o combinație de frâne cu disc și frâne cu tambur, fie frânele 
cu tambur.

Durată de viață mai lungă. De la protecția anti-corozivă  
a cabinei șoferului, prin utilizarea de tablă zincată și șasiul  
robust, care sunt protejate împotriva ruginii grație grundului 
catodic de adâncime, până la radiatorul uleiului de motor pen-
tru o sarcină redusă sau filtre de aer performante și inter-
vale lungi de întreținere – totul contribuie la o înaltă fiabilitate.
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Centrul de dezvoltare și testare din Wörth. O fiabilitate ridicată și o durată lungă de viață au tradiție la Mercedes-Benz. În Centrul de dezvoltare și testare din Wörth circa 300 de angajați se îngrijesc ca dumneavoastră să porniți plin de încredere la drum.
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Producție în Wörth. Angajații celei mai mari fabrici de cami-
oane din lume din Wörth merg la lucru cu pasiune și meticulo-
zitate și montează zilnic până la 470 camioane. De la șasiurile 
robuste și cu aplicație practică, la cabinele produse și vopsite 
după dorința clientului și până la motoarele fabricate la fabrica 
din Mannheim din piese turnate de înaltă valoare. Toate com-
ponentele sunt verificate permanent în decursul procesului de 

producție și creație. În plus, controlul final, decisiv și cuprin-
zător, stabilește dacă fiecare camion care părăsește fabrica 
noastră corespunde cerințelor noastre de calitate și fiabilitate.  

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Conversii de 
autovehicule personalizate. Mercedes-Benz Custom Tailored 
Trucks extinde portofoliul vast al autovehiculelor noastre și 

îndeplinește dorințele dumneavoastră speciale la calitatea 
consacrată Mercedes-Benz: de exemplu reconstrucții com-
plexe ale punților, modificări de șasiu pentru suprastructuri 
speciale sau mutarea unor componente. Pe scurt, cu ajutorul 
Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks primiți exact soluția 
de care aveți nevoie pentru aplicația dumneavoastră.
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Centrul de informare pentru domeniile de activitate (BIC). 
La Centrul de informare pentru domeniile de activitate din 
Wörth vă stau la dispoziție în permanență aproximativ 180 de 
autovehicule complete, specifice domeniilor de activitate, cu 
suprastructuri de la peste 60 de producători. Toate autovehi-
culele și suprastructurile pot fi rulate, testate și comparate 
direct între ele, în condiții reale.

Ușor de reparat. Există multe motive pentru care noile 
camioane Mercedes-Benz pot fi reparate și întreținute la 
costuri la fel de avantajoase ca în cazul modelelor prece-
dente. De exemplu așa-numita „simplificare tehnică”. Pentru 
că ceea ce nu se montează, nici nu poate să se strice. La 
construirea camioanelor noastre avem în vedere ca toate 
componentele să poată fi schimbate sau reparate rapid și 
ieftin, în cazul defectării lor.

Prezentare generală  
a avantajelor.

•  Fiabilitate printr-o proiectare și producție deosebit de 
robustă și durabilă la Mercedes-Benz 

•  Configurații ale grupului motopropulsor combinate  
optim cu o structură deosebit de robustă și o durată 
de viață ridicată

•  Punți, componente de șasiu, tren de rulare, suspensie 
și frâne orientate către aplicații

•  Centrul de informare pentru domeniile de activitate 
din Wörth cu aproximativ 180 de soluții orientate  
către practică 

•  Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks pentru conversii 
personalizate de autovehicule

•  Intervale lungi între revizii și proiectare orientată pe 
servicii pentru costuri reduse de reparații și întreținere

•  Piese de origine Mercedes-Benz pentru fiabilitate și 
pentru menținerea valorii, precum și piese de schimb 
originale, ca alternativă convenabilă
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Piesele de origine Mercedes-Benz. În cazul reviziilor și repa-
rațiilor sunteți în siguranță cu piesele de schimb de origine 
Mercedes-Benz. Pentru că acestea sunt concepute special 
pentru fiecare scop în parte și și-au demonstrat calitatea  
în nenumărate teste pe mii de kilometri, în faza de testare 
a autovehiculului.

Piese de schimb de origine Mercedes-Benz. Ca alternativă 
economică și ecologică, portofoliul cuprinzător de piese de 
schimb oferă nivelul ridicat de calitate tipic Mercedes-Benz 
și siguranța dovedită, la prețuri avantajoase.



Aparate de emisie-recepție. Întotdeauna pe drum, întot-
deauna pe recepție: Exact când ești mult pe drum, conexiunile 
bune sunt importante. Un aparat de emisie-recepție oferă 
premize optime pentru a păstra contactul cu colegii. 

Deflectoare de vânt de pe geamurile laterale. Setul optimi-
zat aerodinamic, cu tentă sau transparent, pentru partea 
șoferului și a însoțitorului vă protejează de curenții de aer în 
timpul conducerii cu geamurile deschise.

Protecție și confort. Husele protejează scaunele împotriva 
uzurii, deteriorării și murdăririi. În plus, acestea conving prin 
senzația plăcută și fixarea simplă, care împiedică alunecarea.

Pentru cele mai exigente cerințe – accesoriile de origine.
Pentru ca modelul Atego să îndeplinească și mai bine așteptările personale legate de un camion perfect pentru transport 
marfă: accesoriile de origine Mercedes-Benz.

Efecte strălucitoare în mișcare. Capacul bulonului roții din oțel inoxidabil de înaltă calitate nu arată doar strălucitor, ci și protejează de deteriorări jantele și piulițele roților.
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Treaptă din oțel inoxidabil. Întotdeauna o urcare de efect în cabină: datorită treptei din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu protecție anti-alunecare.Totul în câmpul vizual. Sistemul de camere video pentru mers înapoi se activează 
automat la cuplarea treptei pentru mers înapoi și face vizibilă zona din spatele 
autovehiculului, asigurând un nivel ridicat de siguranță și de protecție împotriva 
accidentelor la efectuarea manevrelor.

Covorașe din velur și rips. Covorașele rezistente protejează interiorul împotriva 
deteriorărilor și murdăriei, sunt perfect adaptate la forma spațiului pentru picioare 
și sunt prevăzute în partea inferioară cu un strat anti-alunecare.
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Cabina ClassicSpace S extinsă

Cabina ClassicSpace S

Cabina ClassicSpace S extinsă

Cabina ClassicSpace S

Cabina ClassicSpace S prelungită
Lățime exterioară: 2.295 mm
Lungime exterioară: 1.830 mm
Lățime interioară: 2.000 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.510 mm

Atego – variante de cabină.
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Cabina ClassicSpace S
Lățime exterioară: 2.295 mm
Lungime exterioară: 1.650 mm
Lățime interioară: 2.000 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.510 mm
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Cabina BigSpace L

Cabina ClassicSpace L

Cabina BigSpace L

Cabina ClassicSpace L

Cabina ClassicSpace L
Lățime exterioară: 2.295 mm
Lungime exterioară: 2.250 mm
Lățime interioară: 2.000 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.510 mm

Cabina BigSpace L
Lățime exterioară: 2.295 mm
Lungime exterioară: 2.250 mm
Lățime interioară: 2.000 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.910 mm
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Prezentare modele Atego.
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Tonaj 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

Configurație 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Suspensie puntea spate Oțel Oțel Oțel Oțel Oțel Oțel Oțel Oțel Pneu-
matică

Pneu-
matică

Pneu-
matică

Pneu-
matică

Pneu-
matică

Pneu-
matică

Pneu-
matică

Pneu-
matică

Motorizări  

OM 934  

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

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

155 kW (211 CP) – x x x x x x x – x x x x x x x

170 kW (231 CP) – x x x x x x x – x x x x x x x

OM 936  

175 kW (238 CP) – – x x x x x x – – x x x x x x

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

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

Ampatament  

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 – – – – – – – – –

Variante de cabină  

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

Cabina ClassicSpace S prelungită x x x x x x x x x x x x x x x x

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

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

 • standard
x disponibil la cerere
– nu este disponibil
1)  Disponibil și ca autovehicul  

cu șasiu jos.
2)  Disponibil doar pentru seria 

 constructivă cu șasiu jos.
3)  Disponibil doar pentru seria  

constructivă cu șasiu standard.
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Performanțele motoarelor.

R6 cilindree de 7,7 l
kW (CP)
la 2.200 rpm

Nm
la 1.200–1.600 rpm

 175 (238) 1.000

 200 (272) 1.100

 220 (299) 1.200

Putere mai mare, cuplu mai ridicat. Cu o putere de până  
la 220 kW (299 CP) și un cuplu maxim de 1.200 Nm,  
motoarele cu 6 cilindri în linie furnizează exact puterea de 
care aveți nevoie în aplicațiile dumneavoastră.

Cilindree mai mică, putere mai mare. Motoarele în linie  
cu 4 cilindri ale modelului Atego impresionează prin  
datele tehnice, care înainte erau caracteristice motoarelor  
cu 6 cilindri.

OM 934 – 5,1 l OM 936 – 7,7 l

Pu
te

re
 ( k

W
)

Pu
te

re
 ( k

W
)

R4 cilindree de 5,1 l
kW (CP)
la 2.200 rpm

Nm
la 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

200

150

100

50

0

250

200

150

100

0

Cu
pl

u 
( N

m
)

Cu
pl

u 
( N

m
)

1.000

800

600

400

200

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Turații (rpm) Turații (rpm)



RoadStars. RoadStars este platforma interactivă de comuni-
care Mercedes-Benz, pentru șoferi, antreprenori și pasionații 
de camioane – și dumneavoastră puteți participa activ în 
marea comunitate RoadStars. Utilizatorii înregistrați primesc 
în mod regulat cele mai noi informații și au posibilitatea de  
a intra în detalii: de exemplu comentând, încărcând imagini, 
folosind funcția de chat sau prin distribuirea conținuturilor. 

În calitate de membru puteți profita de evenimentele, ofertele 
și experiențele exclusiviste Mercedes-Benz Trucks. Fie că este 
vorba despre smartphone, tabletă, laptop sau desktop – este 
suficientă o conexiune la internet și puteți accesa ori unde și 
oricând pagina RoadStars. Participați acum și deveniți  
un adevărat RoadStar:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars: propria casă pentru toți  
cei care se simt acasă când sunt pe drum.
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RoadStars în prim-plan. Experimentați în fiecare săptămână cele mai noi actualizări de la RoadStars – portalul interactiv de la Mercedes-Benz Trucks. Vă așteaptă, pe lângă cele mai noi știri și contribuții actuale, promoțiile întotdeauna pasionante și 
distractive de participare și câștig.
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Referitor la datele din acest catalog: pot avea loc modificări asupra produselor ulterior finalizării redactării acestui document, la data de 30.11.2018. Producătorul 
își rezervă dreptul de a efectua modificări de construcție și formă, devieri de la paleta de culori, precum și modificări ale cantității de livrat, pe parcursul duratei de 
livrare, atât timp cât modificările și devierile nu lezează interesul cumpărătorului. Dacă distribuitorul sau producătorul utilizează simboluri sau cifre pentru descrierea 
comenzii sau a produsului comandat, nu se pot reclama drepturi exclusiv din acest fapt. Imaginile și textele pot include, de asemenea, accesorii sau dotări opționale 
care nu aparțin gamei standard de livrare. Diferențele de culoare se datorează tehnicii de tipărire. Imaginile au caracter ilustrativ și nu redau neapărat imaginea reală 
a autovehiculului original. Aspectul autovehiculelor originale poate fi diferit de cel din imagini. Sub rezerva modificărilor. Acest catalog conține variante și instrucțiuni de 
utilizare care nu sunt incluse în oferta națională. Acest catalog este valabil la nivel internațional. Referirile la directivele și consecințele legale, juridice și financiare au valabi-
litate numai pe teritoriul Republicii Federale Germania, în momentul finalizării redactării acestui document. Dacă aveți întrebări legate de normele legislative în vigoare 
în țara dumneavoastră și de efectele acestora, dar și de legislația în vigoare, puteți să vă adresați dealerului dumneavoastră de autovehicule comerciale Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz-trucks.com
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