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Noul Actros. Pregătit să 
redefinească standardul.

Noul Actros. Un camion care face încă de azi ceea ce alții doar discută. Noul 
 Actros îndeplinește mai bine ca oricând cerințele mereu în creștere ale traficului 
pe distanțe lungi și ale transportului de mărfuri de mare tonaj. Cu eficiență 
sporită. Cu un confort unic. Și cu o fiabilitate exemplară. 

În acest scop l-am echipat cu inovații tehnice deschizătoare de perspective, care 
reduc semnificativ consumul de combustibil, sporesc gradul de utilizare și siguranța 
autovehiculului și asistă și mai mult șoferul în îndeplinirea sarcinilor sale în traficul 
pe distanțe lungi și în transportul de mărfuri de mare tonaj. Conectivitatea unică 
și orientată spre viitor și combinarea armonioasă a sistemelor de asistență inteli-
gente sunt alte atribute care evidențiază noul Actros – și creează o bază pentru  
a vă putea pune la dispoziție un autovehicul configurat extraordinar și foarte  
eficient pentru orice misiune în traficul pe distanțe lungi și transportul de mărfuri 
de mare tonaj. Noul Actros.
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Costuri totale reduse
+ Nivel ridicat de siguranță
+  Nivel ridicat de utilizare  

a autovehiculului

RoadEfficiency 
 reprezintă suma  
tuturor detaliilor.
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Eficiență pe toate planurile.
Noul Actros este rezultatul unei abordări generale pe care o numim RoadEfficiency.  
Astfel el îndeplinește mai bine ca oricând toate cerințele unui transport mai eficient.

RoadEfficiency. Cu noul model Actros vă promitem o efici-
ență și mai mare. Pe lângă costuri totale deosebit de reduse și 
o înaltă fiabilitate, acesta impresionează și prin sisteme de 
asistență pentru creșterea siguranței la drum, o utilizare sporită 
a autovehiculului și, nu în ultimul rând, printr-un confort sporit 
la conducere, muncă și locuire.

Costuri totale reduse. Aceasta este prima componentă a 
RoadEfficiency și o promisiune îndeplinită de noul Actros 
printr-un consum mai scăzut de combustibil față de predece-
sorul său: prin aerodinamica sa optimizată și, de exemplu, 
cu sistemul standard optimizat Predictive Powertrain Control.

Nivel ridicat de siguranță. Acesta este cel de-al doilea pilon 
al RoadEfficiency. Șoferul este degrevat în mod semnificativ 
datorită sistemelor de asistență, precum Active Drive Assist1) 2) 
sau noul sistem MirrorCam3), iar siguranța este sporită decisiv.

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 șoferu-
lui, autovehiculului și proceselor logistice, prin intermediul 
cărora pot fi îmbunătățite considerabil utilizarea și încărcarea 
 autovehiculului.

Fiabilitate. Cu noul Actros vă stă la dispoziție un camion care 
fundamentează o dată în plus promisiunea „Trucks you can 
trust”. De exemplu cu o tehnologie aplicativă și longevivă și cu 
toată experiența acumulată în peste 120 ani de construcții 
de autovehicule.

1) Echipare specială, numai pentru anumite configurații de autovehicule.
2) Echipare specială, doar în combinație cu direcție servo-twin, asistență pentru 

păstrarea distanței între autovehicule, sistem Active Brake Assist 5, asistență 
pentru reglarea stabilității și Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit, interactive.

3) Nu pentru autovehicule cu categoriile EX și FL de reglare automată a distanței.







Confortul reconfigurat.
Să muncești mai bine, să conduci mai bine,  
să locuiești mai bine. Noul Actros vă arată cum  
funcționează toate acestea.

Confort. Noul Actros oferă conceptelor de libertate de mișcare și atmosferă o 
semnificație cu totul proprie, fără a pierde din vedere viața de zi cu zi a șoferului. 
Pentru a stimula productivitatea șoferului și a împiedica instalarea oboselii am 
 redefinit încă o dată confortul. De la noul loc de muncă operabil intuitiv cu Multimedia 
Cockpit și sistem MirrorCam1) la o conectivitate și conectare în rețea de dome niul 
 viitorului și până la vasta ofertă de sisteme de asistență și de conducere, precum 
noul sistem Active Drive Assist2) 3), disponibil la cerere pentru anumite modele 
 Actros. Totul este gândit pentru a-i oferi șoferului un mediu de lucru și de odihnă 
extraordinar, astfel că perioadele sale de odihnă devin la fel de plăcute precum 
cele de la volan. Noi numim aceasta noua dimensiune a confortului.
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1) Nu pentru autovehicule cu categoriile EX și FL de reglare automată a distanței.
2) Echipare specială, numai pentru anumite configurații de autovehicule.
3) Echipare specială, doar în combinație cu direcție servo-twin, asistență pentru păstrarea distanței între 

 autovehicule, sistem Active Brake Assist 5, asistență pentru reglarea stabilității și Multimedia Cockpit/
Multimedia Cockpit, interactive.



Mai mult confort la conducere. Relaxat. Și eficient. Confor-
tul sporit la conducere în noul Actros este rezultatul combinării 
celei mai bune ergonomii posibile cu o tehnologie inovatoare. 
Pentru aceasta există componente consacrate precum impre-
sionantul tren de rulare, direcția sensibilă și cutia automată 
de viteze PowerShift 3. Dar, de exemplu, și sisteme precum 
perfecționatul Predictive Powertrain Control, noul sistem  
de asistență pentru semne de circulație și noul Active Drive 
Assist2) 3), disponibil la cerere pentru anumite modele Actros – 
premize extraordinare pentru o senzație de conducere sigură 
și suverană. 

Ușurare eficientă a sarcinii șoferului. Este valabil exact  
în traficul pe distanțe lungi: delegarea sarcinilor ușurează 
munca și protejează sistemul nervos. Cu noul sistem Active 
Drive Assist2) 3), disponibil la cerere pentru anumite modele 
Actros, apare în trafic un sistem de asistență la conducere, 
care ușurează eficient sarcina șoferului. Astfel, Active Drive 
Assist combină funcțiile diferitelor sisteme de asistență și de 
conducere pentru sporirea siguranței la drum. Rezultatul: 
 siguranță sporită printr-un risc scăzut de accident și totodată 
un stil de conducere rentabil și cu consum redus de combus-
tibil. Sau pe scurt: pur și simplu ușurare a sarcinilor șoferului.

Locul de muncă din Actros. Modern, ergonomic, practic, 
motivant și nu în ultimul rând mai eficient. Indiferent că este 
vorba de șofer sau de firmă – noi suntem siguri: Locul de 
muncă din noul Actros o să vă impresioneze. El oferă șoferu-
lui cele mai bune condiții de muncă și conducere. Și prin 
 conectarea inteligentă cu centrala și cu procesele de logistică 
contribuie la o performanță și mai bună. Această promisiune 
este îndeplinită, de exemplu, prin noul Multimedia Cockpit și 
noul volan multifuncțional cu taste Touch Control Buttons.  
În plus: noua cameră video de la oglindă MirrorCam1), care 
înlocuiește clasica oglindă retrovizoare și face mai sigure 
schimbarea benzii de drum, virarea și parcarea. Nu trebuie 
uitată: noua frână electronică de parcare, care se activează 
automat la oprirea motorului. Sisteme de asistență a șoferului, 
ergonomia ridicată clasică și operarea intuitivă sunt alte 
 caracteristici care contribuie la faptul că munca devine, cu 
noul Actros, în primul rând: mai ușoară. 

Confort și muncă în armonie perfectă.
Confortul înseamnă mai mult decât doar lux. Acesta este răspunsul nostru la cerințele în creștere din traficul  
interurban și transportul de mărfuri de mare tonaj, care oferă condiții plăcute de muncă și condus.
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1) Nu pentru autovehicule cu categoriile EX și FL de reglare automată a distanței.
2) Echipare specială, numai pentru anumite configurații de autovehicule.
3) Echipare specială, doar în combinație cu direcție servo-twin, asistență pentru 

păstrarea distanței între autovehicule, sistem Active Brake Assist 5, asistență 
pentru reglarea stabilității și Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit, interactive.
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înaltă înlocuiește obișnuitul panou de bord și oferă o reprezen-
tare clară și explicită a tuturor parametrilor de funcționare ai 
autovehiculului, precum și informații despre autovehicul. Dis-
play-ul Multi-Touch secundar include un sistem integrat radio 
Infotainment și permite o manevrare mai simplă a func țiilor, 
ca de exemplu încălzire/climatizare, telefonie și ilu minare 
habitaclu. În plus cu display-ul Multi-Touch, pot fi coordonate 
diferite funcții ale suprastructurii, prin intermediul diferitelor 
comutatoare și lămpi martor reprezentate pe ecran. O multi-

tudine de posibilități de conectare și conexiune pentru 
 terminale mobile sporesc suplimentar confortul de lucru și 
de operare.

Multimedia Cockpit1). Pentru un confort sporit la conducere, 
muncă și operare, noul Actros este dotat cu un inovativ Multi-
media Cockpit. Noul și modernul loc de muncă cuprinde în 
 total patru ecrane. Display-ul color principal și display-ul Multi- 
Touch secundar cu diagonalele ecranelor de 10 inch, care 
pot fi operate prin intermediul noului volan multifuncțional cu 
butoane Touch Control. Și două display-uri color de 15 inch 
în dreapta și stânga, care, în combinație cu MirrorCam2) oferă o 
vedere excelentă în spate. Display-ul color primar de rezolu ție 
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Multimedia Cockpit, interactive. Pentru un confort și  
mai mare la conducere, muncă și operare este disponibil 
la cerere Multimedia Cockpit, interactive cu un display  
principal mare (panou de bord) de 12 inch. Șoferul poate 
alege între două variante de reprezentare a instrumen-
telor și este asistat cu o a treia reprezentare a instrumentelor 
dacă asistentul pentru menținerea distanței între autove-
hicule sau sistemul Active Drive Assist3) 4) sunt activate. În 
afara domeniului de utilizare al Multimedia Cockpit, vari-
anta interactive include și sistemul de navigație cu asistent 
pentru coordonarea diferitelor funcții ale autovehiculului 
prin inter mediul smartphone-ului și accesul în Mercedes-Benz 
Truck App Portal, ce pune la dispoziție mai multe aplicații 
pentru display-ul secundar Multi-Touch, care sporesc con-
fortul și eficiența. 

Volan multifuncțional, Touch Control Buttons5). Volanul 
multifuncțional cu butoane Touch Control din varianta de serie, 
în combinație cu Multimedia Cockpit, sporește confortul de 
utilizare și operare. Prin „ștergere” și „apăsare” a butoanelor 
Touch Control pot fi operate diferite sisteme și funcții ale 
 autovehiculului și pot fi afișate informații. Butoanele Touch 
Control de pe partea stângă servesc pentru operarea dis-
play-ului primar (panoul de bord), Butoanele Touch Control 
din dreapta la operarea display-ului secundar Multi-Touch.
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1) Echipare specială la cabinele S și M.
2) Nu pentru autovehicule cu categoriile EX și FL de reglare automată a distanței.
3) Echipare specială, numai pentru anumite configurații de autovehicule.
4) Echipare specială, doar în combinație cu direcție servo-twin, asistență pentru 

păstrarea distanței între autovehicule, sistem Active Brake Assist 5, asistență 
pentru reglarea stabilității și Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit, interactive.

5) Nu în combinație cu cockpit Classic. 



Keyless Start. La fel ca noul Actros, în general noua cheie a 
autovehiculului creează nu doar accente optice, ci susține și o 
manevrare mai simplă. Pentru pornirea motorului cu butonul 
Start-Stop, cheia trebuie să se afle în autovehicul, deci poate 
să rămână în buzunarul pantalonilor sau jachetei.

Instalația de închidere tip confort. Instalația de închidere, 
disponibilă la cerere, crește confortul la operare în combina-
ție cu noua cheie tip confort. Pe lângă verificarea luminilor 
prevăzută legal, cu instalația de închidere tip confort ușa șofe-
rului și a însoțitorului pot fi deschise și închise separat. De 
manevrarea simplă aparțin și blocarea geamurilor laterale și 
a acoperișului rabatabil/trapei prin apăsarea unei taste.

Aplicațiile Remote Online și Remote Truck1). Cu aplicația 
Remote Online poate fi conectat cu rețeaua proprie a autove-
hiculului un terminal mobil, de exemplu smartphone-ul șofe-
rului. Prin intermediul aplicației aferente, șoferul poate verifica 
și comanda cele mai diverse funcții ale autovehiculului, la o 
distanță de până la 25 de metri. De la nivelul combustibilului, 
la presiunea din anvelope și până la setările sistemului audio 
și iluminarea interioară.

Frână de parcare, electronică. Noua frână electronică de 
parcare cu funcție HOLD combină manevrarea mai simplă cu 
siguranța sporită. Asistentul de pornire în pantă (Hill Holder) 
deja existent, ajută și mai mult.
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Sistem radio Infotainment2). Noul Actros are în dotarea stan-
dard un sistem integrat radio Infotainment, care oferă o expe-
riență complet nouă în cabina șoferului. În plus, la cerere este 
disponibil și un radio digital cu Digital Audio Broadcasting 
(DAB+). Pentru conectarea unor dispozitive externe, stau la 
dispoziție o multitudine de posibilități de conexiune.

Sistem audio3). Sistemul audio multi-canal disponibil la cerere, 
cu ajutorul celei mai moderne tehnologii și a nenumăratelor 
difuzoare, oferă o experiență optimă a sunetului și îndeplinește 
astfel practic orice dorință în materie de audiție muzicală.
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Sistem de navigație și asistent pentru semne de  
cir culație1) 2). În combinație cu sistemul de navigație  
Mercedes-Benz Truck pentru ghidul de traseu dinamic  
și specific camioane lor și cu Live Traffic Information,  
și asistența pentru semne de circulație este în dotarea 
standard. Datele cartografice sunt reprezentate pe dis-
play-ul secundar Multi-Touch. Suplimentar, asistența pen-
tru semne de circulație afișează ultimele două semne 
de circulație relevante pe display-ul principal.

Telefonie tip confort, încărcare wireless2). Noul Actros 
poate fi echipat la cerere cu telefonie de tip confort și 
un suport de încărcare inductiv aflat pe panoul de bord, 
în care pot fi încărcate wireless smartphone-uri com-
patibile cu standardul Qi.

Instrucțiuni interactive de utilizare. Pentru informații 
 cuprinzătoare, pe internet stă la dispoziție utilizatorilor și 
persoanelor interesate un manual detaliat interactiv de 
 instrucțiuni cu descrieri, poze și videoclipuri.

1) Echipare specială, în serie, în combinație cu Multimedia Cockpit, interactive.
2) Nu în combinație cu cockpit Classic.
3) Doar în combinație cu cabină L cu podea netedă.
4) Echipare specială la cabinele S și M.
5) Nu pentru autovehicule cu categoriile EX și FL de reglare automată a distanței.

Prezentare generală  
a avantajelor.

• Conform sporit prin Multimedia Cockpit4), MirrorCam5) 
și frână electronică de parcare

• Sistem de navigație Mercedes-Benz Truck1) 2)  
și asistență pentru semne de circulație

• Opțional telefonie tip confort, încărcare wireless2)

• Cheie nouă, instalație de închidere tip confort

• Aplicațiile Remote Online & Remote Truck pentru 
 operarea mai multor funcții ale autovehiculului cu 
smartphone-ul

• Instrucțiuni interactive de utilizare



Cele mai frumoase camioane sunt marcate cu o stea.
În timpul călătoriei și în pauze: Interiorul noului Actros arată cum poate crește din nou motivația pentru solicitantul job  
din traficul pe distanțe lungi și din transportul de mărfuri de mare tonaj.

Design interior. Interiorul noului Actros îndeplinește cele mai 
înalte pretenții de confort la conducere, muncă și locuire. 
Pentru că la proiectarea cabinei șoferului, atenția se focali-
zează chiar pe șofer. De la alegerea culorii, care oferă un 
ambient prietenos și un spațiu confortabil, până la noul con-
cept de lumină din habitaclu. Totul există pentru a ușura 
munca și a crea pauze de odihnă cât mai comode și relaxante 
cu putință.

Concept de iluminat interior nou. Noul concept de iluminat 
interior oferă practic în orice situație o iluminare excelentă a 
cabinei. Pe lângă lampa interioară pentru iluminarea completă 
a cabinei și două spoturi de citit de culoare albă caldă, acest 
concept cuprinde și o lumină albastră de noapte pentru o mai 
bună orientare în timpul călătoriei.

Iluminat ambiental cu LED. Noul iluminat ambiental cu LED 
disponibil opțional, sporește confortul de conducere, muncă 
și locuire prin diferite posibilități de utilizare. Astfel, LED-urile 
albastre mate oferă o orientare mai bună în cabina pe timp 
de noapte. Iar lumina indirectă mată de perimetru și de locuire 
de culoarea chihlimbarului, după terminarea călătoriei și pe 
timp de noapte oferă o atmosferă intimă. Alarma cu simularea 
luminii naturale inclusă în iluminatul ambiental cu LED spo-
rește confortul. În plus, pentru momentul planificat al deștep-
tării pot fi activate și aparatul radio sau alte surse audio.

Iluminatul ambiental cu LED, a conduce și a locui. Ilu-
minatul ambiental cu LED disponibil la cerere contribuie prin 
elemente suplimentare de iluminare la o îmbunătățire supli-
mentară a senzației de conducere și de locuire. Astfel, pe timp 
de noapte, spoturile LED albastre suplimentare din sertarul 
de deasupra parbrizului și din spațiul pentru picioare oferă 
o senzație spațială și mai plăcută. Iar lumina de locuit de 

culoarea chihlimbarului, cu iluminatul suplimentar indirect 
din sertarele de la paturi, din cele de deasupra ușilor și cu 
un spot LED in capacul difuzorului de sub sertarul de la 
 parbriz, contribuie la o atmosferă deosebit de intimă. Există 
bineînțeles la bord: alarma cu simulare a luminii naturale.
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StyleLine. Echiparea specială StyleLine împrumută inte-
riorului un ambient și mai modern și plin de stil, prin 
 intermediul elementelor decorative cu aspect de aluminiu. 
Pe lângă bagheta cu finisaj din aluminiu și inscripția de 
pe panoul de instrumente, dar și placheta StyleLine de 
pe compartimentul de depozitare exterior, aplicațiile 
cromatice de pe volanul din piele, de pe levierele Pitman 
și frâna de parcare subliniază caracterul individual. Con-
turul din crom al panoului de instrumente și al display-ului 
Multi-Touch secundar1) adaugă alte accente strălucitoare. 
De asemenea, covorașele din velur de înaltă calitate pen-
tru șofer, însoțitor și de pe mijloc completează elegant 
caracterul individual.

TrendLine. Cu linia de echipare disponibilă la cerere 
TrendLine, aveți posibilitatea să oferiți cabinei o atmosferă 
caldă și deosebit de intimă, cu ajutorul elementelor deco-
rative cu aspect de lemn. Pentru aceasta, bara ornamen-
tală marcantă cu inscripție TrendLine de pe panoul de 
 instrumente este completată prin alte inserții de lemn, 
de exemplu pe platformă și lângă volan. Mai sunt de 
asemenea incluse: Inserții de velur în covorașele pentru 
șofer, însoțitor, precum și pe tunelul motor și pe plăcuța 
TrendLine de pe compartimentul de depozitare extern. În 
afara elementelor decorative din lemn, volanul din piele 
și levierul Pitman cu aplicații cromate, precum și cadrele 
cromate pentru panoul de bord și display-ul Multi-Touch1) 
evidențiază alte accente individuale.
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1) Nu în combinație cu cockpit Classic.



Scaune. Toate scaunele conving datorită confortului ridicat la 
ședere. Elementele de comandă sunt amplasate intuitiv, per-
nele scaunelor sunt deosebit de late, iar intervalul de regla re 
este deosebit de generos. Scaunul oscilant confort cu sus-
pensie pneumatică1) poate fi reglat individual și ergonomic. 
Încălzirea în scaune, reglarea pneumatică pe înălțime, regla-
rea înclinării și adâncimii pernelor scaunelor, precum și tetie-
rele integrate și centura automată cu reglare în 3 puncte 
pe înălțime sunt alte avantaje ale scaunului oscilant confort. 
Scaunul oscilant pneumatic și climatizat al șoferului, dispo-
nibil opțional, asigură un climat plăcut pentru șezut și un nivel 
ridicat de confort. Datorită sistemului activ de ventilație din 
spătar și suprafața scaunului se reduce căldura și umiditatea 
scaunului în cazul scaunului oscilant climatizat. Nenumăratele 
posibilități individuale de reglare, precum și cotierele integrate 
și încălzirea în scaune oferă condiții ergonomice extraordinare. 
Funcția de masaj disponibilă ca echipare specială pentru scau-
nul șoferului împiedică tensionarea mușchilor șoferului.

Sistem de încălzire și climatizare. Instalația de încălzire  
și climatizare se distinge prin reacții imediate și permite o 
 ventilație fără producerea curenților de aer. Climatizarea 
 automată disponibilă opțional adaptează cantitatea de aer, 
distribuția aerului și temperatura în mod automat la con-
dițiile ambientale și oferă funcții suplimentare de  confort. 
 Instalația de climatizare staționară, disponibilă la cerere, 
poate asigura climatizarea cabinei timp de 8 ore. Pentru 
aceasta nu este necesară funcționarea în ralanti a moto-
rului, ceea ce are efecte pozitive atât fonic, cât și asupra 
consumului de combustibil. Utilizarea căldurii reziduale 
 permite, și după oprirea motorului, o încălzire a cabinei 
 șoferului timp de încă maxim două ore. În completare  
la instalația de încălzire vă oferim o încălzire suplimentară  
cu apă caldă2), care încălzește cabina șoferului până la  
11 ore chiar și la temperaturi exterioare foarte scăzute, astfel 
încât înnoptările în cabină să fie confortabile.
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Paturi confortabile3). Un nivel maxim de confort în perioa-
dele de odihnă și de somn – de acest lucru se ocupă paturile 
tip confort, late de 750 mm și lungi de 2.200 mm, din noul 
model Actros, care sunt dotate standard cu saltele cu grosimea 
de 110 mm, dintr-o singură bucată, cu 7 zone cu spumă rece. 
Un nivel și mai ridicat de confort este garantat de salteaua cu 
multiple zone PremiumComfort, disponibilă la cerere atât 
pentru patul din partea superioară cât și pentru cel din partea 
inferioară. La patul tip confort de jos, canapeaua poate fi 
 rabatată complet în sus cu cearceaful și apoi prinsă cu două 
centuri de peretele din spate al cabinei. Acest lucru ușurează 
accesul la compartimentele de depozitare externe și permite 
utilizarea completă a zonei de reglare a scaunului. Patul tip 
confort de sus3) 4) 5) poate fi reglat la nivel în direcția de depla-
sare, astfel încât să aveți o suprafață plană pe care să vă 
 puteți întinde, chiar și atunci când parcați în rampă. Volumul 
de livrare include o perdea (de jur împrejur) și un panou de 
comandă pentru diferitele funcții de confort.



Confort suplimentar. Perdeaua de jur împrejur, lumina de 
 lectură și elementele de comandă accesibile din pat pentru 
camera video MirrorCam, radio, lumini, plafonul/trapa gli-
santă, precum și pentru sistemul de încălzire în staționare și 
de climatizare în staționare, sporesc confortul în perioadele  
de odihnă și de somn.

Concept SoloStar. Conceptul de cabină a șoferului disponibil  
opțional pentru cabine late de 2.500 mm, oferă relaxare con-
fortabilă, mai multă libertate de mișcare și cel mai înalt grad de 
funcționalitate. Conceptul SoloStar dispune de un caracter 
accentuat similar unei camere de zi, de confort extraordinar 
pentru relaxare și somn, precum și de numeroase dotări. 
Conceptul este foarte potrivit pentru un singur șofer. Elemen-
tul central îl reprezintă fotoliul confortabil de lângă peretele 
din spate al cabinei, unde vă puteți întinde picioarele. În cazul 
în care sunt doi șoferi, cabina dispune de o tetieră și o cen-

Prezentare generală  
a avantajelor.

• Atmosferă intimă grație unui concept nou de iluminat 
interior pentru iluminarea optimă a cabinei șoferului

•   Concepte de interior StyleLine6) și TrendLine6)

•  Ofertă vastă de scaune versatile, reglabile, pentru 
menținerea condiției fizice

• Instalație de încălzire și climatizare inovatoare, cu 
 reglare a fluxului de aer și utilizarea căldurii reziduale

• Climatizare automată6) și climatizarea automată  
în repaus6) pentru un nivel și mai ridicat de confort

• Echipare opțională SoloStar Concept3) pentru o senzație 
spațială extraordinară și o funcționalitate deosebită
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tură de siguranță automată integrată cu fixare în 3 puncte. 
Schimbarea în cabină nu reprezintă o problemă, la fel cum 
nici luatul mesei nu este o problemă datorită mesei care se 
poate plia în jos, prevăzută cu sertar pentru tacâmuri. Saltea-
ua confort din spumă rece, cu 7 zone, asigură odihnă în 
 timpul nopții.

1) Dotare opțională, dotare standard pentru BigSpace și GigaSpace.
2) Disponibil și pentru acționarea cabinei și motorului.
3) Nu este disponibil pentru cabine S și M.
4) Dotare standard în combinație cu conceptul SoloStar.
5) Nu este disponibil pentru cabina ClassicSpace L.
6) Dotare opțională.



Mai mult spațiu pentru lucrurile dumneavoastră.  
Și pentru pretențiile dumneavoastră.
Cine se deplasează mult are nevoie de spațiu personal. Și de loc pentru tot ce nu ar trebui să lipsească în cazul unei curse lungi. 
De aceea, cabinele șoferului unui Actros oferă volume deosebit de mari ale habitaclului și un spațiu enorm de depozitare.

Rafturi. În afara de dotările standard cuprinzătoare, la cerere 
sunt disponibile alte rafturi1), care contribuie la utilizarea 
spațiului existent în mod individual și eficient. Aici sunt incluse, 
de exemplu, la cabinele șoferului cu tunel motor de 320 mm – 
cutia de depozitare de jos cu două suporturi de pahare și loc 
pentru scrumieră, și cutia de depozitare de sus, care la un 
volum de 15 l oferă suficient spațiu pentru lucruri de uz zilnic 
și în plus permite urcarea sigură la patul de sus. În compar-
timentul superior de bagaje de mână cu plasa de bagaje de 
mari dimensiuni, care poate fi utilizată în mod flexibil, de pe 
peretele din spate al cabinei șoferului, puteți depozita nume-
roase ustensile folosite în viața cotidiană. Compartimente 
de depozitare iluminate din interior de deasupra parbrizului 
oferă nu doar un volum de depozitare enorm de până la 
332 l, ci și o libertate de mișcare extraordinară. Cu un volum 
de până la 420 l, cele două compartimente de depozitare  
cu acces din interior și exterior ale cabinei L, amplasate sub 
pat, oferă spațiu enorm de depozitare. Pentru o mai bună 
compartimentare, sunt disponibile la cerere două cutii de 
depozitare variabile.
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Sertare. Conceptul variat de depozitare al noului model 
 Actros include, pe lângă diferite rafturi și compartimente de 
depozitare, și rafturi diverse. În cabinele șoferului cu podea 
plană, un sertar de sub panoul de instrumente oferă spațiu 
suplimentar de depozitare. La cerere este disponibil și un al 
doilea sertar în partea de jos. La cabinele L ale șoferului cu 
tunel motor de 170 mm, sub pat se află un sertar practic cu 
un volum de 51 l. Alternativ se poate dota la cerere și cu un 
frigider cu volum de 26 l. Cabinele GigaSpace și BigSpace 
sunt dotate cu două sertare spațioase, dintre care unul poate 
fi configurat opțional ca frigider cu un volum de 36 l2).

Compartimente externe de depozitare. Sertare sub pat. 
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Masă pe partea însoțitorului. Masa rabatabilă disponibilă ca 
echipare specială este integrată în panoul de instrumente și 
poate fi rabatată și pliată rapid pentru a putea lucra sau mânca.

Prezentare generală  
a avantajelor.

• O gamă foarte mare de rafturi și compartimente  
de depozitare

• Volum de depozitare de până la 332 l  
deasupra parbrizului

• Opțional frigider cu un volum de până la 36 l

• Masă rabatabilă opțională integrată, pentru  
partea însoțitorului

1) În funcție de varianta de cabină a șoferului.
2) De asemenea disponibil și pentru StreamSpace cu lățimea de 2.500 mm.



Un camion care atrage privirile.
Cu cabinele sale, noul Actros oferă un răspuns optim pentru practic orice pretenție legată de traficul pe distanțe lungi  
și transportul de mărfuri de mare tonaj. Combinația perfectă de design și funcționalitate, pe care o subliniază în mod unic  
și prin exteriorul său marcant. 
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Variante de cabină. Cu 17 variante de cabină cu două lățimi, 
cinci forme ale acoperișului (CompactSpace, ClassicSpace, 
StreamSpace, BigSpace și GigaSpace) și trei variante de tunel 
motor (320 mm, 170 mm, podea netedă), Actros oferă o 
 variantă aproape optimă de cabină pentru aproape orice fel 
de pretenție legată de spațiu, dotări și confort.

Să vezi și să fii văzut mai bine. Noua semnătură luminoasă, 
în combinație cu farurile fază lungă tipice, fac camionul Actros 
inconfundabil pe timp de zi și de noapte. Și noua lumină supli-
mentară în viraje ca și faza lungă/scurtă opțională automată1) 
prin condițiile îmbunătățite de luminozitate și o iluminare 
 optimizată a carosabilului, oferă mai multă siguranță în practic 
orice situație din trafic.

ExtraLine2). De la lumina de întâmpinare, care proiectează pe 
podea steaua Mercedes în dreapta și stânga lângă camionul 
Actros, la deschiderea ușii, la lumina de poziție cu LED-uri a 
sistemului MirrorCam cu aspect cromat și până la lămpile  
de semnalizare cu LED-uri și lămpile spate cu LED-uri – noua 
linie de echipare ExtraLine combină un aspect vizual incon-
fundabil cu o siguranță și o fiabilitate sporite. Și: pe timp de zi 
bara cromată accentuează caracterul individual pe paraso-
larul și masca farurilor în gri titan, disponibile opțional. 



Lumini de zi LED1) și faruri spate LED2). Prin designul 
 modern, nu evidențiază doar aspecte vizuale inconfundabile, 
ci contribuie prin durata prelungită de viață la costuri reduse  
de întreținere și reparații. Lămpile de marșarier LED, disponi-
bile opțional, se remarcă îndeosebi prin funcția de semna-
lizare, prin care un semnal luminos, care se derulează de la 
interior spre exterior, indică direcția.

Atracție aerodinamică. Prin sistemul MirrorCam3) în locul 
oglinzii retrovizoare obișnuite, noul model Actros stabilește 
elemente distinctive impresionante din punct de vedere optic 
și aerodinamic.

Corp deflector aer, rabatabil cu clapetă deflectoare muchie 
spate. Pentru o aerodinamică și mai îmbunătățită, noul  
Actros poate fi echipat opțional cu noile clapete deflectoare 
muchie spate și spoilerele de plafon.

Upgrade GigaSpace2). Pentru o apariție și mai marcantă, 
cabina GigaSpace este dotată cu elemente de design de indi-
vidualizare suplimentare. Pe lângă rama cromată cu inscripție 
GigaSpace și camera video de la oglindă MirrorCam, cu aspect 
cromatic/culoarea mașinii, mai există, de exemplu, și farurile 
cu cadru gri și lămpile de semnalizare cu LED-uri.

Senzor de ploaie. Pentru un confort și siguranță sporite, 
senzorul de ploaie disponibil la cerere activează automat 
ștergătorul în momentul începerii ploii.

Prezentare generală  
a avantajelor.

• 17 variante de cabine ale șoferului pentru utilizarea  
în traficul pe distanțe lungi și pentru transportul de 
mărfuri de mare tonaj

• Design exterior marcant optimizat, concept de  
iluminare și aerodinamică optimizată

• MirrorCam3) pentru un consum și mai redus

• La cerere pachete de echipare ExtraLine  
și Upgrade GigaSpace pentru o apariție și mai  
marcantă și mai individualizată.
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1) Nu în combinație cu tunelul motor de 320 mm și cu puntea față dreaptă.
2) Dotare opțională.
3) Nu pentru autovehicule cu categoriile EX și FL de reglare automată a distanței.





Economic de la bun început.
Noul Actros reprezintă tehnologie auto fiabilă și cu economie de combustibil,  
costuri scăzute și randamente ridicate. Sau pe scurt: mai multă eficiență.

Mai multă eficiență. Un consum redus de combustibil 
 contribuie decisiv la rentabilitate. O caracteristică pe care 
Actros a dovedit-o în activitatea zilnică. 

Odată cu noul model Actros apare pe șosea un camion care 
economisește iarăși până la 3 % pe autostradă și până la 5 % pe 
drumurile naționale. De exemplu, prin optimizarea grupului 
motopropulsor, a aerodinamicii și prin sistemul standard perfec-
ționat Predictive Powertrain Control, care acum contribuie  
la un consum scăzut și pe drumurile naționale și  județene. 

Tot costuri generale scăzute înseamnă și noile sisteme  
de asistență care sporesc siguranța la rulare și contribuie  
la  fiabilitatea camionului dumneavoastră. În plus eficiența 
crește printr-o utilizare sporită a autovehiculului. De exemplu, 
prin servicii inovatoare, adaptate perfect cerințelor dum-
neavoastră precum Mercedes-Benz Uptime1) 2) 3). În afară de 
asta, vă stau la dispoziție, la cerere, serviciile Fleetboard 
pentru a spori performanța proceselor dumneavoastră logis-
tice. Totul pentru și mai multă eficiență. Noul model Actros.
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1) Componentă integrată a contractelor de service Mercedes-Benz Complete, 
Mercedes-Benz Select și Mercedes-Benz SelectPlus; disponibilă ca opțiune 
 împreună cu fiecare contract de service suplimentar sau ca produs separat.

2) Se poate combina cu toate serviciile Fleetboard.
3) Disponibil standard cu opțiune de deselectare.



Nu vă mulțumiți niciodată cu mai puțin.  
În afara consumului.
Cu cât este mai scăzut consumul de combustibil, cu atât mai scăzute sunt costurile totale. De aceea, am făcut totul  
și la noul model Actros pentru a reduce în continuare consumul standard.

Tehnologie cu consum redus de carburant. Toate motoarele 
Euro VI se remarcă printr-un consum scăzut. La consumul 
scăzut contribuie și programele de rulare cu consum redus, 
raportul de multiplicare optimizat la puntea spate1), sistemul 
Mirror Cam și sistemul standard optimizat Predictive Power-
train Control. Consumatori auxiliari inteligenți și aerodinami-
ca rafinată se ocupă de restul. Într-un cuvânt: astfel se poate 
economisi combustibil pe autostrăzi și drumuri naționale 
prin comparație cu predecesorii.

Tehnologia privind motoarele și emisiile. Motoarele Euro VI 
economice sunt disponibile în patru clase de cilindree de 
la 7,7 l până la 15,6 l și într-un număr total de 18 niveluri de 
putere, de la 175 kW (238 CP) până la 460 kW (625 CP). 
Datorită tehnologiei moderne Euro VI pentru evacuarea gazelor 
arse, prin sistemul răcit de recirculare a gazelor arse, deja 
de la arderea combustibilului se generează mai puțini oxizi de 
azot și mai puține particule. Filtrul de particule diesel închis 
împiedică aproape în întregime evacuarea particulelor. Elimi-
narea noxelor se realizează prin intermediul AdBlue®, care, 
cu ajutorul unei unități de dozare optimizate, este injectat fără 
aer în fluxul de gaze arse.

Programele de conducere Actros. Modelul Actros este dotat 
standard cu programul de rulare economy/power. Progra-
mul de rulare economy se folosește în traficul interurban și 
contribuie la creșterea eficienței. Prin programul de rulare 
power se poate oricând activa puterea maximă, de exemplu 
în rampe. Opțional, în loc de programul de rulare power, 
stau la dispoziție programul de rulare economy+, precum și 
programul de rulare fleet, care au fost concepute în mod 
special în raport cu viteza maximă admisă și modul de cuplare 
a vitezelor.

Aerodinamică rafinată. Pentru o rezistență cât mai scăzută 
a aerului și un consum și mai redus am continuat optimiza-
rea aerodinamicii modelului Actros: Astfel, noua cameră video 
de la oglindă MirrorCam2) reduce în mod standard consumul 
de combustibil cu până la 1,3 %. 

Punte spate cu lubrifiere activă. Nivelul redus de pierderi 
prin frecare, consumul redus de combustibil, precum și gradul 
ridicat de silențiozitate și astfel confortul ridicat la condu-
cere, constituie caracteristicile esențiale ale acestei punți.

Transmisie punte cu reducere a consumului. Prin raportul 
optimizat de transmisie, această punte motoare, în combina-
ție cu motorul în linie cu 6 cilindri OM 471 și o echipare cu 
 anvelope de 315/70 R 22,5, permite economii suplimentare 
de combustibil pe autostrăzi și drumuri naționale.
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Prezentare generală  
a avantajelor.

• Motoare economice și fiabile Euro VI în patru  
clase de cilindree

• Programe de rulare cu consum redus 

• Aerodinamică rafinată

1) Serie în combinație cu OM 471.
2) Nu pentru autovehicule cu categoriile EX și FL de reglare automată a distanței.





Să conduceți pur și simplu mai bine –  
cu Predictive Powertrain Control.
Cu sistemul System Predictive Powertrain Control, acum în dotare standard începând chiar din acest moment,  
conduceți mai economic. Pe autostrăzi și drumuri naționale.

Predictive Powertrain Control. Sistemul disponibil acum ca 
echipare standard integrează un stil de conducere adaptat  
la topografie în transmisia automată și permite economii de 
combustibil de până la 5 % în combinație cu strategia de 
schimbare a treptelor de viteză, adaptată cu precizie. Astfel, 
noua extensie a funcției Predictive Powertrain Control per-
mite utilizarea avantajelor sistemului și pe drumurile naționale. 
Predictive Powertrain Control folosește, pe lângă sistemul 
de localizare prin satelit, și hărți 3D precise. 

Pe lângă cursul drumului cu pantele și rampele care urmează, 
sunt recunoscute și intersecțiile, sensurile giratorii și semnele 
de circulație care sunt înregistrate în hărțile 3D. Pe baza 
 datelor, Predictive Powertrain Control optimizează momentele 
pentru inițierea cuplării, schimbările de viteze și viteza tem-
pomatului. Și: energia cinetică a autovehiculului este utilizată 
pentru a evita accelerări, schimbări de viteză sau frânări 
 inutile. Astfel, tempomatul poate fi folosit în aproape toate 
situațiile din trafic. Acest fapt ușurează sarcina șoferului și 
contribuie, și pe drumurile naționale la un stil de conducere 
economic. Predictive Powertrain Control se poate utiliza în 
combinație cu tempomatul la viteze începând cu 15 km/h.

Să conduci preventiv în mod automat. Indiferent că este 
vorba de un munte abrupt, de un vârf de colină, de coborârea 
unei pante, în depresiuni sau la șes – Predictive Powertrain 
Control recunoaște din timp situațiile din traficul din față și 
acționează preventiv. În acest scop Predictive Powertrain 
Control determină în permanență energia cinetică a autovehi-
culului și o folosește de exemplu înaintea vârfurilor de colină 
sau la câmpie, pentru etapele de rulare economică. Acest lucru 
reduce pierderile de tracțiune și economisește combustibil. 
În plus, sistemul se îngrijește de o secvență de cuplare adap-
tată situației din trafic care urmează, deci de exemplu mai 
puține procese de cuplare și schimbări mai mari de viteze. 
Și acest lucru contribuie la scăderea consumului.
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Prezentare generală  
a avantajelor.

• Un consum standard de combustibil redus  
cu până la 5 %

• Recunoașterea cursului drumului, precum pante,  
rampe, intersecții și sensuri giratorii care urmează

• Optimizarea momentelor de schimbare a treptei  
de viteză, selectarea vitezelor și a vitezei reglate  
pentru tempomat

• Utilizare optimă a sistemului printr-o reglare  
dependentă de trafic, ca și prin asistența pentru  
semne de circulație

• Acum utilizabil nu doar pe autostrăzi,  
ci și pe drumuri naționale
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Fleetboard. Fleetboard oferă soluții telematice individuale 
pentru a spori la maxim încărcarea autovehiculelor și  
eficiența parcului dumneavoastră auto. Astfel aveți totul 
sub control – tot timpul și peste tot. Pe o suprafață ope-
rabilă 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 opti-
miza afacerile zilnice și astfel le puteți eficientiza. 
Aplicația gratuită Fleetboard Driver specială pentru șoferi 
 permite accesul direct la datele de analiză a utilizării și 
 gestionare a timpului din serviciile Fleetboard. Astfel, șoferii 
 obțin o imagine de ansamblu asupra stilului de conducere, 
 precum și asupra timpilor de conducere și de odihnă actuali.

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.  
Modul Analiza Performanţei din cadrul Fleetboard, împreună cu sesiunile de instruire a șoferilor reduc și mai mult  
consumul pe termen lung.
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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 plus, se va afișa nivelul de intensitate a utilizării 
sistemului Predictive Powertrain Control. În baza acestor 
date, comportamentul la conducere al șoferului este evaluat 
prin acordarea unor note. Acest lucru permite o evaluare 
obiectivă a stilului de conducere și o instruire adaptată pentru 
șoferul respectiv. Per total, puteți realiza o economie de 
combustibil de până la 15 %.

Aplicații Fleetboard. Fleetboard oferă soluții telematice 
 individuale, care contribuie la scăderea costurilor și totodată 
la creșterea productivității. Pentru a utiliza toată gama de 
servicii Fleetboard stau la dispoziție atât soluții desktop/client, 
cât și diferite aplicații pentru Android și iOS.

Eco-Support1). Sistemul sprijină șoferul în vederea adoptării 
unui stil de conducere eficient și economic. În acest scop, 
sistemul folosește rezultatele din Truck Data Center și le tran s-
formă în recomandări prin care stilul de conducere se poate 
optimiza în continuare și astfel consumul de combustibil și 
uzura se reduc pe termen lung.

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 combus-
tibil 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-Support1) 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
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1) Independent de sistemul de telematică Fleetboard.



Un Mercedes își merită întotdeauna prețul.  
Chiar și atunci când îl revindeți.
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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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.

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. 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 dumneavoas-
tră 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.

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 pro-
gramărilor în service.
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1) Se poate combina cu toate serviciile Fleetboard.
2) Disponibil standard cu opțiune de deselectare.

Prezentare generală  
a avantajelor.

• La cerere, contracte de service Mercedes-Benz pentru 
rate lunare planificabile, precum și nivel ridicat de 
 disponibilitate a autovehiculului

• Mercedes-Benz Financial Service pentru produse 
 personalizate de leasing și finanțare

• Mercedes ServiceCard opțional pentru optimizarea 
costurilor de alimentare

• TruckStore – cumpărare și vânzare de camioane rulate 
indiferent de marcă, vechime și variante, precum  
și oferte cuprinzătoare pentru servicii de finanțare

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

Mercedes ServiceCard. Cu Mercedes ServiceCard  
simplificăm derularea administrativă a vizitelor în service în 
toată rețeaua europeană cuprinzătoare de ateliere auto 
 Mercedes-Benz, în special prin Mercedes-Benz Service24h. 
Datorită alocării unei garanții de plată, clienții noștri pot 
achita facturile pentru reparații, piese de schimb și servicii 
de atelier fără numerar. În plus, utilizatorii serviciilor Full 
 Service pot alimenta în toată Europa la peste 50.000 de stații 
de alimentare cu motorină din rețeaua de alimentare UTA, 
fără numerar, în condiții atrăgătoare, și profită și de alte servi-
cii suplimentare. Clienții Mercedes ServiceCard au certi-
tudinea că vor primi ajutor rapid și de încredere în caz de 
 intervenții service și avarie și că șoferii lor sunt pregătiți 
pentru orice eventualitate, chiar și fără numerar. Simplu. 
Inte ligent. Eficient.

TruckStore. Partenerul pentru autovehicule rulate 
 Mercedes-Benz vă preia camioanele dumneavoastră indife-
rent de marcă sau le cumpără de la dumneavoastră. Rețeaua 
TruckStore vă furnizează o ofertă unică de autovehicule rulate, 
verificate, aparținând tuturor mărcilor, categoriilor de vechime 
și disponibile în toate variantele de execuție. Ofertele cuprin-
zătoare pentru servicii de finanțare precum leasing și finanțare 
TruckStore vă ușurează și mai mult alegerea unui camion 
 rulat, selectat în funcție de nevoile dumneavoastră. Indiferent 
de marcă, TruckStore oferă și autovehicule cu garanție de  
6, 12 și 24 de luni, care reduce riscul în cazul unei daune 
imprevizibile și asigură în același timp o derulare rapidă, 
 simplă și lipsită de birocrație a dosarului de daună.

Valoare reziduală. La Mercedes-Benz Trucks vă stau 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 impor-
tant pentru orice firmă – inclusiv în ceea ce privește investiția 
în următorul camion.

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, dis-
ponibil la cerere în momentul achiziționării camionului, vi se 
garantează valoarea reziduală a autovehiculului. 



Siguranța este fundația ADN-ului nostru.
În siguranță la destinație – cu ajutorul sistemelor inovatoare de asistență pentru sporirea siguranței la rulare,  
precum sistemul Active Brake Assist 51), șoferii sunt degrevați în mod activ, autovehiculul și încărcătura sunt protejate  
și eficiența este crescută. La fiecare călătorie.
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Nivel ridicat de siguranță. Camioanele 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 concentre-
ază asupra dezvoltării sistemelor inovatoare de asistență. Cu 
noul Active Drive Assist2) 3), disponibil opțional, sistemul stan-
dard Active Brake Assist 51) îmbunătățit, cu asistentul pentru 
semne de circulație4), frâna electronică de parcare cu funcție 
HOLD și cu asistentul de stabilitate a remorcii5), ducem mai 
departe această muncă de pionierat și aducem astfel pe 
 șosea sisteme de asistență care sprijină suplimentar șoferul – 
prin urmare condiții bune pentru ca acesta să sosească la 
destinație în siguranță și deci eficient.

Active Brake Assist 51). Cea de-a cincea generație a siste-
mului este disponibilă ca echipare standard și asistă șoferul6) 7) 
prin inițierea, în anumite condiții, a unei frânări totale în cazul 
obiectelor staționare și mobile, precum și, în anumite situații, 
până la o viteză a autovehiculului de 50 km/h, a unei frânări 
parțiale sau totale în cazul pietonilor care se deplasează, redu-
când astfel sau evitând în totalitate accidentele.

Active Drive Assist2) 3). Noul sistem de asistență la condu-
cere disponibil la cerere pentru anumite modele Actros asistă 
șoferul la păstrarea unei distanțe sigure până la autovehiculul 
din față și să rămână pe mijlocul benzii de drum. Acesta oferă, 
îndeosebi pe distanțele lungi și monotone, multă siguranță, 
confort ridicat în timpul perioadelor de relaxare, sporind astfel 
siguranța stării șoferului. Noul sistem Active Drive Assist 
 reprezintă o extensie a funcției asistentului de menținere a 
distanței8), care, alături de reglarea automată a distanței cu 
funcția Stop-and-go poate asista în mod activ șoferul la men ți-
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1) Echipare standard pentru vehiculele pentru care un asistent de frânare de  
urgență este o cerință legală.

2) Echipare specială, numai pentru anumite configurații de autovehicule.
3)  Echipare specială, doar în combinație cu direcție servo-twin, asistență pentru 

păstrarea distanței între autovehicule, sistem Active Brake Assist 5, asistență 
pentru reglarea stabilității și Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit, interactive.

4) Echipare specială, în serie, în combinație cu Multimedia Cockpit, interactive.
5) Doar în combinație cu remorcă/semiremorcă cu ABS/EBS.
6) În limitele capacității sistemului.
7) În condiții optime.
8) Dotare opțională, disponibilă doar în combinație cu Active Brake Assist 5.
9) Nu pentru autovehicule cu categoriile EX și FL de reglare automată a distanței.
10) Doar în combinație cu remorcă/semiremorcă compatibilă cu magistrala CAN.

nerea benzii de rulare. În acest scop se utilizează tehnologia 
optimizată a radarului și camerei video a noului sistem Active 
Brake Assist 51) în combinație cu direcția asistată electric și 
asistentul pentru menținerea benzii de rulare. Astfel, șoferul 
va fi direcționat înapoi pe banda rulare printr-o intervenție 
activă la bracare în cazul părăsirii neintenționate a acesteia, în 
cazul unui sistem Active Drive Assist dezactivat dar al asis-
tenței pentru menținerea benzii de rulare activată.

Camera video de la oglindă MirrorCam9). În locul obișnuitei 
oglinzi retrovizoare, noul Actros este echipat cu o cameră 
 video la oglindă MirrorCam, inovatoare și aerodinamică. Astfel 
se economisește combustibil și se asigură o vizibilitate mai 
bună în spate, precum și în zona stâlpului A. În plus, sistemul 
MirrorCam conferă o siguranță mai mare la parcare, virare 
sau schimbarea benzii de drum, de exemplu, prin înclinarea10) 
imaginii camerei. Alternativ, la noul sistem MirrorCam este 
disponibilă și o instalație clasică cu oglinzi, în combinație cu 
cockpit-ul Classic.



Asistent pentru viraje1) 2) 3). Sistemul disponibil opțional 
poate asista șoferul la viraje sau în momentul schimbării 
benzii de rulare, deoarece recunoaște în anumite situații 
obiectele mobile și staționare din zona de pericol de pe 
 partea dreaptă sau în curbele recunoscute4) 5) și avertizează 
șoferul prin semnale vizuale și acustice în caz de pericol.

Asistentul pentru semne de circulație8). Noul sistem de 
asistență detectează în condiții adecvate anumite semne de 
circulație în timp real, afișează cele mai importante două 
semne pe panoul de bord și contribuie astfel la siguranță și 
confortul la rulare.
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Asistentul pentru menținerea distanței6). Sistemul de 
asistență cu funcție Stop and go poate ajuta șoferul în situați-
ile stresante și poate reduce riscul accidentelor din spate.

Asistentul de stabilitate a remorcii7). Sistemul crește 
 siguranța la rulare prin faptul că, în condiții speciale posibile 
de trafic, frânează preventiv autovehiculul și remorca/ 
semiremorca, stabilizând astfel ansamblul.
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Prezentare generală  
a avantajelor.

• Sisteme de asistență inovatoare pentru și mai multă 
siguranță, eficiență și confort sporit la rulare

• MirrorCam11) pentru vizibilitate îmbunătățită și mai 
multă siguranță 

• Siguranță suplimentară datorită fazei scurte/lungi/ 
luminii suplimentare în viraje9) 10), luminii de rulare pe 
timp de zi cu LED10), lămpilor spate cu LED9)

Frână de parcare, electronică. Frâna electronică de parcare 
îmbină manevrarea simplă, confortul la rulare și siguranța. 
Se activează automat la oprirea motorului – poate însă să fie 
pornită sau oprită și prin acționarea manetei din cockpit. 
Pentru și mai multă siguranță, frâna de parcare electronică 
este activată automat și la deschiderea ușii, dacă motorul 
este pornit și viteza este 0 km/h. Funcția HOLD integrată se 
activează simplu în stare de repaus, de exemplu la culoarea 
roșie a semaforului sau pe munte, prin apăsarea puternică a 
pedalei de frână. Funcția se dezactivează imediat ce pedala 
de frână este apăsată încă o dată. Acest lucru împiedică alu-
necarea periculoasă la vale în cazul urcării unei rampe.

Fază lungă/scurtă automată și lumină suplimentară în 
viraje9) 10). Noul sistem de faruri disponibil la cerere contribuie 
la creșterea siguranței printr-o iluminare optimizată a benzii 
de drum. Alături de lumina de rulare pe timp de zi cu LED, 
acesta include și o fază scurtă și lungă automate, o lumină 
suplimentară în viraje automată și faruri de ceață. În funcție 
de bracare și de viteză se activează automat la virare farul 
de ceață dinspre interiorul curbei și astfel zona curbei este 
iluminată mai bine. În plus, cuplarea și decuplarea automa-
tă a fazei lungi sporește suplimentar confortul și siguranța 
la rulare.

Lumini de zi LED10) și faruri spate LED9). Noua lumină  
de rulare pe timp de zi cu LED cu lămpi de semnalizare 
 inter mitentă integrate ajută, în combinație cu farurile tipice 
 camionului Actros și cu cabina L, la o mai bună recu-
noaștere a autovehiculului pe timp de zi și astfel sporește 
 siguranța. În plus, această lumină este diminuată auto-
mat dacă este activată faza scurtă. Lămpile spate LED 
 opționale contribuie la și mai multă siguranță datorită 
LED-urilor robuste și durabile cu design special, ce reduc,  
în plus, costurile cu întreținerea și reparațiile. Pachetul  
de echipare include, pe lângă lămpile de semnalizare, de  
frânare și lămpile pentru marșarier, și lămpile spate și  
pe cea pentru numărul de înmatriculare, lampa de ceață 
spate, precum și lămpile contur/de marcaj lateral.

Faruri Bi-Xenon. Luminile de întâlnire și faza lungă profită  
de raza de acțiune deosebit de mare a farurilor Bi-Xenon,  
care au nevoie de mai puțină putere decât luminile obișnuite.

1) Disponibil doar pentru 4x2 LS și 6x2 L.
2) În combinație cu rezervorul cu dimensiunile 650 x 700 mm.
3) În combinație cu aripa alcătuită din trei secțiuni.
4) În limitele capacității sistemului.
5) În condiții optime. 
6) Dotare opțională, disponibilă doar în combinație cu Active Brake Assist 5.
7) Doar în combinație cu remorcă/semiremorcă cu ABS/EBS.
8) Echipare specială, în serie, în combinație cu Multimedia Cockpit, interactive.
9) Dotare opțională.
10) Nu în combinație cu tunelul motor de 320 mm și cu puntea față dreaptă.
11) Nu pentru autovehicule cu categoriile EX și FL de reglare automată a distanței.



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:  
Pre dictibilitate 100 % și disponibilitate maximă a auto-
ve hiculului. Cu Mercedes-Benz Uptime urmărim un țel  
clar: să minimizăm defecțiunile neplanificate ale autovehicu-
lului 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 o cantitate imensă de date, ce 
pot fi folosite pentru diferite diagnoze ale autovehiculului. 
Astfel, încă de azi este susținută complet automat și de la 
distanță o mare parte din procedurile de diagnoză de către 
 Mercedes-Benz Uptime. Rezultatul: 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, recomandările de acțiune pen-
tru 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 identifi-
carea pieselor pe baza instrucțiunilor corespunzătoare de 
reparații. Sau pe scurt: Astfel pot fi pregătite optim chiar și 
vizitele neplanificate în service. În cele peste 1.500 de 
centre autorizate pentru Mercedes-Benz Uptime din Europa, 

perioada de diagnoză este de până la 3 ori mai scurtă pentru 
testul inițial din service. Acest fapt economisește timp și 
bani. La majoritatea autovehiculelor cu Mercedes-Benz Uptime 
s-au putut reduce cu mai mult de jumătate vizitele neplanifi-
cate în service datorită recunoașterii timpurii a defecțiunilor. 
Aceasta nu este o promisiune, ci un fapt. Pentru dumnea-
voastră 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.
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1) Componentă integrată a contractelor de service Mercedes-Benz Complete, 
Mercedes-Benz Select și Mercedes-Benz SelectPlus; disponibilă ca opțiune  
împreună cu fiecare contract de service suplimentar sau ca produs separat.

2) Se poate combina cu toate serviciile Fleetboard.
3) Disponibil standard cu opțiune de deselectare.



Mercedes-Benz Uptime

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 lucră-
rile de întreținere și de reparație viitoare, vă contactează pro-
activ și stabilește cu dumneavoastră o programare care este 
adap tată în mod optim planificării curselor dumneavoastră și 
lucrărilor viitoare.

Evitarea defectărilor previzibile ale autovehicu-
lelor. În momentul în care este anunțată o defec-
țiune 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 realizarea unei programări în service. 
Astfel, se poate evita o posibilă defecțiune, camionul dumnea-
voastră poate fi reparat rapid, iar dumneavoastră puteți 
 efectua comanda de transport în timp util.

Eficiență | Nivel ridicat de utilizare a autovehiculului 39



Mercedes-Benz Service24h: asistență non-stop. 
 Mercedes-Benz Service24h asigură ajutor direct în caz de 
defecțiuni – 365 de zile pe an, 24 de ore pe zi. Pentru 
 persoanele care doresc să efectueze un apel, vă stau la 
 dispoziție gratuit1) numerele de telefon: 0800 67 23 93  
(apeluri din România) sau +40 311 30 50 30 (apeluri din 
străinătate). În caz de defecțiune tehnică 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 ser-
vice 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. În plus, angajații noștri califi-
cați și logistica deosebit de eficientă a pieselor asigură timpi 
reduși pentru reparații și vă garantează că autovehiculul 
dumneavoastră revine pe șosea cât mai rapid.
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Truck Data Center2). Acest modul de conectivitate reprezintă 
baza pentru toate serviciile Fleetboard, precum și utilizarea 
Mercedes-Benz Uptime.

Portalul de aplicații Mercedes-Benz Truck3) 4). 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 auto-
vehicul, facilitând astfel sarcinile cotidiene ale șoferilor și con-
tribuind la o eficiență și mai mare a întregii flote datorită 
 interconectării inteligente.

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. 

Puteți obține mai multe informații despre Mercedes-Benz 
Uptime de la reprezentantul dumneavoastră Mercedes-Benz 
Trucks sau accesând
www.mercedes-benz.com/uptime
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Prezentare generală  
a avantajelor.

• Mercedes-Benz Uptime6) 7) 8): asistență personalizată 
pentru clienți, în timp real, pentru un grad mai ridicat 
de precizie la planificarea și disponibilitatea maximă  
a autovehiculului

• Service24h: ajutor rapid non-stop în caz de urgență9)

• Rețea extinsă de ateliere auto cu puncte de asistență 
service în întreaga Europă

• Modul special programabil pentru controlul  
și operarea simplificată a suprastructurilor

Basic Connectivity. Serviciul gratuit Basic Connectivity cu 
aplicația aferentă Fleetboard Manager oferă o intrare simplă 
în lumea conectivității. Aplicația prezintă diferite informații 
despre autovehicule către baza parcului auto și ajută astfel 
la identificarea potențialului de optimizare.

Modul special programabil (PSM generația 2). Noul modul 
special programabil servește ca interfață între autovehicul 
și suprastructură și permite astfel o manevrare mai simplă și 
mai eficientă. Astfel pot fi afișate și operate diferite funcții 
ale autovehiculului și suprastructurii prin intermediul a până la 
4 comutatoare virtuale în display-ul secundar Multi-Touch5) 
al noului Multimedia Cockpit.

Comutatoare suplimentare. Pentru a păstra cât mai scăzute 
costurile de construcție și a crește confortul de lucru și 
de operare, în cockpit se poate monta un modul comutator 
suplimentar, disponibil la cerere din fabrică, cu până la patru 
 comutatoare suplimentare pentru diverse funcții ale supras-
tructurii. Dacă modulul special parametrabil este combinat 
cu Multimedia Cockpit, alte comutatoare virtuale vă stau la 
dispoziție.

Baterii AGM, fără întreținere. Prin tehnologia bateriilor 
 Absorbent Glass Mat, aceste baterii disponibile la cerere, 
fără niciun necesar de întreținere, oferă cu până la 25 %  
mai multă capacitate și în același timp o durată de viață  
simțitor mai mare în comparație cu bateriile obișnuite.

1)  În funcție de furnizorul de servicii. Alternativ: +49 69 95307277  
(în cazul apelării folosind o rețea fixă, pot apărea costuri suplimentare).

2) Disponibil standard pentru Actros.
3) Echipare specială, în serie, în combinație cu Multimedia Cockpit, interactive.
4) Numai în combinație cu Truck Data Center.
5) Nu în combinație cu cockpit Classic.
6)  Componentă integrată a contractelor de service Mercedes-Benz Complete, 

Mercedes-Benz Select și Mercedes-Benz SelectPlus; disponibilă ca opțiune 
 împreună cu fiecare contract de service suplimentar sau ca produs separat.

7) Se poate combina cu toate serviciile Fleetboard.
8) Disponibil standard cu opțiune de deselectare.
9)  În cazul vătămărilor corporale vă rugăm să informați mai întâi Poliția și forțele 

de intervenție.





Modelul Actros de până la 250 de tone. Cu noul model 
Actros de până la 250 de tone veți beneficia de un autotractor 
care a fost proiectat pentru transportarea încărcăturilor 
 grele și voluminoase. În plus: cabinele GigaSpace și BigSpace 
vă oferă confortul necesar pentru a lucra și a locui, atât de 
necesar la transportul mărfurilor de mare tonaj. Cu ajutorul 
motoarelor Euro VI puternice și fiabile, transmisiei automate 
PowerShift 3 și ambreiajului Turbo Retarder, camionul are un 
sistem de propulsie puternic, deosebit de rezistent, care vă 
oferă puterea necesară pentru transportul mărfurilor de mare 
tonaj. Pentru ca dumneavoastră să puteți folosi în mod fiabil 

puterea enormă, am echipat noul model Actros de până la  
250 de tone cu o construcție deosebit de robustă a trenului 
de rulare, a suspensiei și a șasiului care poate transfera 
 puterea disponibilă cu precizie pe șosea, chiar și în cazul 
 solicitărilor maxime. Pentru flexibilitate maximă și orien-
tare optimă către aplicații, vă stau la dispoziție numeroase 
oferte de dotări și de modele, garantându-vă astfel că veți  
avea un autovehicul configurat perfect pentru orice aplicație. 
Transportul simplificat al încărcăturilor grele. Noul Actros  
de până la 250 tone.

Transportul de încărcături grele 
transformat în ceva ușor.  
Noul Actros de până la 250 tone.
Noul model Actros de până la 250 tone stabilește standarde în transportul de 
mărfuri de mare tonaj în materie de confort, performanțe și flexibilitate. La prima 
vedere, la fiecare călătorie și în pauze.
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Tehnologie care își respectă promisiunile.

Rezervor de aer comprimat1) 
Capacitate foarte mare de aer pentru o utilizare frecventă 
în timpul frânării camionului de mare tonaj

Rezervor de combustibil1) 
Rezervor din aluminiu de 900 l pentru autonomie maximă

Instalație de răcire hayon1) 
Instalație de răcire integrată pentru răcire optimă în condiții 
normale de operare și în regim retarder

Sistem de evacuare Euro VI

Punte liftantă anterioară1) 
8 t suspensie pneumatică, articulații hidraulice

Dispozitiv de cuplare pentru sarcini grele spate1) 
Montat pe cârligul de tractare pentru sarcini grele, cuple 
pentru remorcă montate lateral

Placă de sprijin pentru semiremorcă1) 
Împiedică deteriorările șasiului și ale traversei spate

Cuplaj semiremorcă 88,9 mm (3,5 inch) și dispozitiv  
de culisare1) 
Pentru o lungime reglabilă individual a ansamblului și  
distribuție optimă a sarcinii pe punți

Treaptă de acces și platformă1) 
Pentru accesarea confortabilă și sigură a șasiului 
 autovehiculului

Ambreiaj turbo retarder
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1) Dotare opțională.

Capitonaj lateral cu guri de admisie pentru aer de răcire1) 
Pentru circulația optimă a aerului de răcire

Dispozitiv de cuplare pentru sarcini grele față1) 
Cârligul de tractare ranforsat din față este echipat  
cu o cuplă de forță. În plus, se poate integra și  
un dispozitiv de cuplare ROCKINGER1)





Fiabilitate. Pentru noi aceasta înseamnă: să vă punem la 
dispoziție 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 sarcinile 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 
120 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 climate-
rice 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.

Ne consolidăm poziția  
de lider 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 este reprezentată, pe  lângă experiența 
îndelungată, și cele mai moderne metode științifice, de înde-
plinirea așteptărilor clienților noștri. Verificăm robustețea, dura-
bilitatea și fiabilitatea camioanelor noastre în orice privință. 

Producție în Wörth. Angajații celei mai mari fabrici de cami-
oane din lume din Wörth merg la lucru cu pasiune și meticulozi-
tate. De la șasiurile robuste și adaptate în funcție de aplicație, 
la cabinele pentru șoferi produse și vopsite după dorința cli-
entului și până la motoarele fabricate la uzina din Mannheim 
din piese turnate de înaltă calitate. Toate componentele sunt 
verificate permanent în decursul procesului de producție 
și creație. 
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Prezentare generală  
a avantajelor.

• Fiabilitate datorită construcției robuste și finisării  
la Mercedes-Benz 

• Centru de informare clienți în Wörth 

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

• Piese de origine Mercedes-Benz pentru fiabilitate și 
pentru menținerea valorii, precum și piese de schimb de 
origine, ca alternativă convenabilă

Motoare fiabile. Toate motoarele se disting printr-o con-
strucție deosebit de robustă și durabilă, un nivel ridicat de 
 fiabilitate și o durată lungă de viață. 

Grup motopropulsor. Toate componentele grupului moto-
propulsor sunt adaptate unele la celelalte și sunt produse 
exclusiv de Mercedes-Benz. 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 economie de 
combustibil.

Șasiu, tren de rulare, suspensie. Utilizarea pe străzi și 
 șantiere 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 utilizarea lor specifică. La un nivel ridicat de orientare 
către aplicații, durată lungă de viață și fiabilitate, contri-
buie de aceea, de exemplu, diferitele dimensiuni și grosimi 
ale șasiului, precum și diverse variante de amortizare. 

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.

Centrul de informare pentru clienți (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 suprastruc-
turi de la peste 60 de producători. Toate autovehiculele și 
suprastructurile pot fi rulate, testate și comparate direct între 
ele, în condiții reale.

Piese de origine Mercedes-Benz și piese de schimb de 
origine. Peste 100 de ani de experiență în domeniul dezvoltării 
de autovehicule și piese contribuie la calitatea extraordinară 
a pieselor de origine Mercedes-Benz. Prin specificații exacte și 
precise de producție, optimizări continue, precum și teste și 
controale complexe, ne asigurăm că piesele noastre de origine 
sunt întotdeauna la cel mai actual nivel tehnic și corespund 
standardelor ridicate de calitate ale Mercedes-Benz. Sistemul 
logistic perfect adaptat asigură o livrare rapidă și eficientă  
a pieselor noastre de origine către centrul dumneavoastră 
autorizat. Oferim în plus numeroase componente ca piese 
de schimb de origine Mercedes-Benz, printre care agregate, 
componente mecanice, electronice sau motoare și cutii de 
viteze de schimb.





Accesorii de origine. Noul model Actros convinge practic din orice punct de vedere. 
Cu ajutorul accesoriilor de origine puteți să perfecționați autovehiculul și să îi 
 conferiți o notă personală: de exemplu cu componentele din crom și oțel inoxidabil 
care asigură un aspect inconfundabil. De asemenea, la interior accesoriile de 
 origine îndeplinesc toate dorințele. Cu multe dotări suplimentare mai mici sau mai 
mari, care fac munca zilnică mai frumoasă, mai confortabilă, mai sigură și mai 
 eficientă. O gamă largă de accesorii vă stă la dispoziție în catalogul de accesorii 
actual, dar și la partenerul dumneavoastră Mercedes-Benz.

Oferiți originalului  
dumneavoastră piese 
originale.
Accesoriile de origine Mercedes-Benz oferă o multi-
tudine de posibilități de configurație individualizată.
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Dotări suplimentare pentru fiecare zi.
Versatile, funcționale, frumoase și stimulante – accesoriile de origine Mercedes-Benz pentru noul Actros contribuie în 
 diferite moduri pentru ca munca în transportul pe distanțe lungi al mărfurilor de mare tonaj să fie mai plăcută și mai ușoară.

Faruri cu LED în parasolar. Cele patru faruri rotunde supli-
mentare cu tehnologie modernă și economică LED asigură 
o distribuție optimă a luminii și îmbunătățesc vizibilitatea. 
Prin integrarea farurilor în parasolar se poate măsura avanta-
jul creat pentru aerodinamică și greutate (în comparație cu 
un suport de faruri pe plafon cu faruri suplimentare).

Elemente ornamentale din oțel inoxidabil – aripioare pano-
uri laterale. Aripioarele pentru panourile laterale1) radiază 
 putere și aerodinamism și accentuează caracterul individual al 
modelului Actros.

Logo Mercedes-Benz înrămat sub parbriz. Rama ideală 
pentru logoul Mercedes-Benz de sub parbriz. Potrivită pentru 
toate cabinele. Din oțel inoxidabil strălucitor.

Iluminare ambientală2). Colorați-vă viața! Cu ajutorul ilumi-
nării ambientale pentru habitaclu, puteți modifica lumina din 
cabină conform preferințelor dumneavoastră, prin apăsarea 
unui buton.
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1)  În combinație cu codul C8Z (ampatament de 3.700 mm cu panouri  
laterale, aerodinamic)

2) Nu este disponibil în combinație cu iluminatul ambiental din fabrică.

Trepte de acces din oțel inoxidabil. Pas cu pas: Cu treptele de acces anti- 
alunecare din oțel inoxidabil adaptate perfect cabinelor late de 2.500 mm nu doar 
că vă urcați în siguranță, ci ridicați și valoarea autovehiculului dumneavoastră.

Capacele șasiului. Capacele închise din aluminiu ale șasiului completează 
 treptele de acces standard. Acestea oferă nu doar un aspect vizual îmbunătățit, 
ci asigură o călcătură mai sigură pe șasiu.

TopFit-Set by Blackroll. Cu setul TopFit vă puteți menține în formă foarte  
simplu în cabina dumneavoastră. Pentru mai multă performanță la volan și  
un corp antrenat și sănătos.

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

Prezentare generală  
a avantajelor.

• Îmbină designul cu tehnologia: faruri în parasolar cu 
tehnologie LED

• Aspect vizual marcant: panouri laterale lucioase din 
oțel inoxidabil

• Ajută la remorcare: capace caroserie închise în spatele 
cabinei șoferului

• Iluminare ambientală2) cu un număr total de  
136 LED-uri pentru o atmosferă plăcută în cabină

• Fitness în cabina șoferului: setul TopFit permite o serie 
de exerciții pentru toate grupele importante de mușchi

• Confort sporit în perioadele de odihnă și somn printr-un 
pat superior extralat 

• Protecție la curenții de aer prin deflectoare de vânt  
pe geamurile laterale
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Tonaj (t) 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20 25 25 (Volumer) 25 26 26 33

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

Ampatament    

3.250 mm – – – – – – x6) – – –

3.550 mm – – – – – – x6) – – –

3.700 mm x2) – – x – – – x – x

3.850 mm – – – – – – x6) – – –

4.000 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4.150 mm – – – – – – x6) – – –

4.300 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4.600 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4.900 mm x2) x3) 4) – x x5) x4) 6) – x x x

5.200 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

5.500 mm x2) x3) 4) x3) 4) x x5) x4) 6) – x x x

5.800 mm x2) x3) 4) x3) 4) x x5) x4) 6) – x x x

6.100 mm x2) – – x x5) – – – x –

6.400 mm x2) – – x – – – – – –

6.700 mm x2) x3) 4) – x – – – – – –

Suspensie punte față Oțel Pneumatică Pneumatică Oțel Oțel Pneumatică Oțel Oțel Oțel Oțel

Suspensie punte spate Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică

x Dotare opțională
– indisponibil
1) Transportor de autovehicule.
2)  Și ca model Actros Loader cu motorizările de 175 kW (238 CP) până la 315 kW (428 CP) (doar OM 936 și OM 470).
3)  Cu variantele de motorizare de la 175 kW (238 CP) până la 350 kW (476 CP).
4)  Autovehicul cu șasiu jos exclusiv cu suspensie pneumatică pe puntea față și spate.

5) Și ca model Actros Loader cu motorizările de 220 kW (299 CP) până la 315 kW (428 CP) (doar OM 936 și OM 470).
6)  Cu variantele de motorizare de la 200 kW (272 CP) până la 375 kW (510 CP).
7) Low Deck. 
8)  Și ca model Actros Loader cu motorizările de 235 kW (320 CP) până la 315 kW (428 CP) (doar OM 936 și OM 470).
9)  Nu în combinație cu OM 473.
10)  Doar pentru cap semitractor pentru tonaj mare.

Date tehnice. Noul Actros.
Autovehicule cu platformă Actros – prezentarea tipurilor
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Tonaj (t) 33 41

Configurație 6x4 8x4/4

Ampatament  

3.300 mm x x10)

3.900 mm x x

Suspensie punte față Oțel Oțel

Suspensie punte spate Pneumatică Pneumatică

Tonaj (t) 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)7) 18 (CC)1) 20 24 25 25 25 26 26 33

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

Ampatament    

2.650 mm – – – – – – – x8) x – – –

2.990 mm – – – – – x8) – – – – – –

3.250 mm – – – – – – x9) – – x x9) x

3.400 mm – – – – – – x9) – – x x9) x

3.550 mm x – – – x – x – – x x x

3.700 mm x8) x3) 9) x3) 9) – x – – – – – – –

3.850 mm x8) – – x9) x – – – – – – –

4.000 mm x8) – – – x – – – – x – x

Suspensie punte față Oțel Pneumatică Pneumatică Pneumatică Oțel Oțel Oțel Oțel Oțel Oțel Oțel Oțel

Suspensie punte spate Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică

Actros până la 250 t – prezentarea tipurilor

Autotractoare Actros – prezentarea tipurilor



Cu un număr total de 11 variante de cabină, Actros asigură 
un nivel excelent de confort pentru lucru, locuit și odihnă, în 
traficul pe distanțe lungi. În acest sens aveți la dispoziție 
 cabina GigaSpace L, cu o înălțime în picioare de 2,13 m și 
concept SoloStar. Pe lângă variantele cu podea plană și 
 lățime de 2.500 mm, sunt disponibile și variantele cu lățime 
de 2.300 mm cu podea plană1). Modelul Actros de până la 
250 de tone este disponibil exclusiv cu variantele de cabină 
GigaSpace sau BigSpace.

Cabina GigaSpace L Cabina BigSpace L

Cabina GigaSpace L cu concept SoloStar Cabina L Lățime exterioară 2.500 mmDate tehnice generale.

Lățime exterioară a cabinelor
GigaSpace, BigSpace și  
StreamSpace (1):  2.500 mm
Toate cabinele ClassicSpace,  
CompactSpace ca și  
StreamSpace (2, 3, 4): 2.300 mm

Lungimea exterioară a tuturor cabinelor: 2.300 mm

Înălțimea în picioare între scaune: 2.130 mm 
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 2.050 mm

Înălțimea în picioare între scaune: 1.990 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.910 mm
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Date tehnice. 
Noul Actros.
Variante de cabină pentru traficul  
pe distanțe lungi.



1) Podeaua plană pentru cabinele cu o lățime de 2.300 mm este  
disponibilă opțional.

Cabina ClassicSpace L (2)
(lățime exterioară de 2.300 mm, tunel motor)

Cabina StreamSpace L (1)
(lățime exterioară 2.500 mm)

Cabina StreamSpace L (3)
(lățime exterioară 2.300 mm, tunel motor)

Înălțimea în picioare între scaune: 1.970 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.830 mm

Tunelul motor: 170 mm
Înălțimea în picioare pe tunelul motor: 1.785 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.840 mm

Tunelul motor: 170 mm
Înălțimea în picioare pe tunelul motor: 1.460 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.590 mm

Nu este ilustrată: Cabina ClassicSpace L, podea plană (1)
Înălțimea în picioare între scaune: 1.640 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.590 mm

Nu este ilustrată: Cabina ClassicSpace L (3)
Tunelul motor: 320 mm
Înălțimea în picioare pe tunelul motor: 1.310 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.600 mm

Nu este ilustrată: Cabina CompactSpace L (1)
Tunelul motor: 170 mm
Înălțimea în picioare pe tunelul motor: 1.215 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.397 mm

Nu este ilustrată: Cabina CompactSpace L (2)
Tunelul motor: 320 mm
Înălțimea în picioare pe tunelul motor: 1.065 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.397 mm

Nu este ilustrată: Cabina StreamSpace L (4)
Tunelul motor: 320 mm
Înălțimea în picioare pe tunelul motor: 1.635 mm
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.840 mm
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Cabina ClassicSpace S

Date tehnice generale.

Lățimea exterioară a tuturor cabinelor: 2.300 mm

Lungimea exterioară
Cabina ClassicSpace S: 1.700 mm
Cabina ClassicSpace M și  
CompactSpace:  2.000 mm

Înălțimea în picioare în fața scaunelor
Cabina ClassicSpace S:  1.600 mm
Cabina ClassicSpace M:  1.600 mm
Cabina CompactSpace M: 1.400 mm

Varianta cu scaun central

Tunelul motor: 170 mm
înălțimea în picioare pe tunelul motor: 1.460 mm

Tunelul motor: 320 mm
înălțimea în picioare pe tunelul motor: 1.310 mm

Date tehnice. 
Noul Actros.
Variante de cabină în transportul de mărfuri.

Prin cele șase variante pentru transportul de mărfuri începând 
cu 18 t, Actros oferă fiecăruia o cabină care permite munca 
eficientă și manevrarea ușoară. În ceea ce privește lungimea 
totală a suprastructurii, cabina ClassicSpace S reprezintă 
prima alegere. Cabina ClassicSpace M este adecvată pentru 
utilizările zilnice, iar cabina CompactSpace M cu plafon plat 
pentru transportul de autovehicule. Vizibilitatea bună și sarcină 
utilă ridicată sunt avantaje oferite de toate cabinele.
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Cabina ClassicSpace M

Varianta cu pat

Cabina CompactSpace M

Tunelul motor: 170 mm
înălțimea în picioare pe tunelul motor: 
1.460 mm

Tunelul motor: 320 mm
înălțimea în picioare pe tunelul motor: 
1.310 mm

Tunelul motor: 170 mm
înălțimea în picioare pe tunelul motor: 
1.215 mm

Tunelul motor: 320 mm
înălțimea în picioare pe tunelul motor: 
1.065 mm

Varianta cu patTunelul motor: 170 mm
înălțimea în picioare pe tunelul motor: 
1.460 mm
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Motoarele Euro VI: tehnologie futuristă, putere de până  
la 460 kW (625 CP) și cuplu maxim de 3.000 Nm.  
Modelul  Actros de până la 250 t este disponibil exclusiv  
cu motoare din clasa de cilindree 15,6 l (OM 473).

OM 473 OM 471, a doua generație
R6  cilindree de 15,6 l R6  cilindree de 12,8 l

 
Putere

380 kW  
(517 CP)

425 kW  
(578 CP)

460 kW  
(625 CP)

310 kW 
(421 CP)

330 kW 
(449 CP)

350 kW 
(476 CP)

375 kW 
(510 CP)

390 kW 
(530 CP)

Număr cilindri 6 6 6 6 6 6 6 6

Capacitate cilindrică (l) 15,6 15,6 15,6 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

Turație nominală (rpm) 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Cuplu maxim (Nm) 2.600 2.800 3.000 2.100 (2.3002)) 2.200 (2.4002)) 2.300 (2.5002)) 2.500 2.600

Turație la cuplu max. (rpm) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Capacitate frânare motor, standard (kW) 3501) 3501) 3501) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751)

Capacitate frânare motor, High Performance (kW) 4801) 4801) 4801) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101)

Date tehnice. Noul Actros.
Performanțele motoarelor.
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OM 470, a doua generație OM 936
R6  cilindree de 10,7 l R6  cilindree de 7,7 l

 
Putere

240 kW 
(326 CP)

265 kW 
(360 CP)

290 kW 
(394 CP)

315 kW 
(428 CP)

335 kW 
(455 CP)

175 kW 
(238 CP)

200 kW 
(272 CP)

220 kW 
(299 CP)

235 kW 
(320 CP)

260 kW 
(354 CP)

Număr cilindri 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Capacitate cilindrică (l) 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Turație nominală (rpm) 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Cuplu maxim (Nm) 1.700 1.800 1.900 2.100 2.200 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

Turație la cuplu max. (rpm) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600

Capacitate frânare motor, standard (kW) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701) 2353) 2353) 2353) 2353) 2353)

Capacitate frânare motor, High Performance (kW) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251) 2803) 2803) 2803) 2803) 2803)

1) La turație de frânare max. admisă (2.300 rot/min).
2) Doar la motoare cu un cuplu sporit, în a 12-a treaptă.
3) La turație de frânare max. admisă (3.000 rot/min).



Experiență 3D. Scanați codul QR de mai jos și lăsați-vă 
impresionat virtual de noul Actros. Alegeți între vedere  
de interior/exterior, posibile linii de echipare și culori și 
aflați mai multe despre principalele caracteristici și 
elemente esențiale.
www.mercedes-benz-trucks.com

Experimentați viitorul traficului interurban în 3D.

Experiență 3D 62



 

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 
 oriunde 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.

RoadStars 63



Referitor la datele din acest catalog: pot avea loc modificări ale produselor, ulterior finalizării redactării acestui document, la data de 30.08.2019. Producătorul își 
 rezervă dreptul de a efectua modificări de construcție și formă, devieri de la paleta de culori, cât și modificări de echipare atât timp cât modificările și devierile sunt 
rezonabile pentru cumpărător, luând în considerare interesele vânzătorului. Dacă distribuitorul sau producătorul utilizează simboluri sau cifre pentru identificarea 
 comenzii sau a produsului comandat, nu se pot pretinde drepturi ce derivă 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 aceste 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 valabilitate numai pe teritoriul Republicii Federale Germania, în momentul finalizării redactării acestui catalog. 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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