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Transport pe distanțe lungi. 18–33 tone.
Transport de încărcături grele. De până la 250 de tone.
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Mercedes-Benz  
în transportul pe 
distanțe lungi.

Mercedes-Benz în transportul pe distanțe lungi. Cine vrea să fie în față are 
nevoie de autovehicule care au performanțe excelente atât pe șosea, cât și în conta-
bilitate. Iar Actros oferă cele mai bune condiții în acest sens. Deoarece vă pune  
la dispoziție un nivel ridicat de confort. Pentru ca dumneavoastră să vă deplasați 
confortabil la bordul autovehiculului cu ajutorul inovațiilor tehnice menite să dimi-
nueze consumul de carburant și cu ajutorul serviciilor perfect adaptate între ele. 
Deoarece autovehiculul se conduce ușor, sigur și suveran. Și pentru că datorită 
ofertei vaste de dotări și modele, aveți la dispoziție un autovehicul configurat perfect 
pentru orice aplicație din cadrul transportului pe distanțe lungi.

Actros oferă argumente convingătoare și în ceea ce privește transportul de încăr-
cături grele. Cu modelul Actros de până la 250 de tone vă stau la dispoziții auto-
tractoare care au fost proiectate pentru transportarea încărcăturilor deo sebit de 
grele și de voluminoase. Aceste autotractoare se evidențiază prin nivelul ridicat de 
orientare către aplicații, robustețe și flexibilitate. 

Poftiți la bord și experimentați Mercedes-Benz în cadrul transportului pe distanțe 
lungi.
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Mai mult decât rentabil. Actros.

Confort. Cu un total de 11 variante de cabine orientate către 
aplicații, Actros vă oferă o soluție excelentă în ceea ce privește 
munca, locuitul și odihna pentru orice aplicație din cadrul 
transportului pe distanțe lungi. Pe lângă ambientul luminos, 
prietenos și separarea clară a zonei de lucru de spațiul  
pen tru locuit, înălțimea în picioare de până la 2,13 m asigură, 
de exemplu, multă libertate de mișcare, un spațiu de depo-
zitare generos și paturi confortabile, pentru a furniza cel mai 
ridicat nivel de confort pentru lucru, locuit și odihnă. 

Rentabilitate. Nivelul ridicat de rentabilitate al Actros rezultă 
din diferiți factori. Începând cu tehnologia cu consum deo-
sebit de redus și oferta cuprinzătoare de service puteți spori 
rentabilitatea și gradul de disponibilitate al autovehiculului 
dumneavoastră. În plus, serviciul de telematică FleetBoard con-
tribuie la costuri scăzute privind carburantul. De restul se 
ocupă cursurile de instruire a șoferilor și MercedesServiceCard. 
Un alt plus în ceea ce privește rentabilitatea: contractul 
atractiv buy-back oferit de departamentul nostru de autoca-
mioane rulate, precum și posibilitățile de trade-in. 

Dinamica la conducere. Pentru un sentiment fără egal la 
conducere am echipat modelul Actros cu o configurație inova-
toare a punții, pentru autovehiculele cu configurație 4x2,  
o direcție precisă și un cadru lat, rigid. Motoarele cu răspuns 
rapid sunt disponibile într-un număr total de 18 niveluri de 
putere, până la 460 kW (625 CP), și în combinație cu trans-
misia automată Mercedes PowerShift 3 sprijină plăcerea  
de a conduce economic. 

Concepte de autovehicule pentru toate domeniile. În cazul 
în care aveți nevoie de o sarcină utilă ridicată, Actros Loader 
reprezintă alegerea corectă. Pentru aplicațiile cu încărcături 
voluminoase, Actros Volumer constituie soluția perfectă.

Modelul Actros de până la 33 de tone
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Confort orientat către șofer. Și către aplicații.
Generozitate adevărată până în cele mai mici detalii – Actros conferă conceptelor precum libertatea de mișcare, senzația  
de spațiu și atmosferă o notă personală, fără a pierde din vedere viața cotidiană a șoferului. Pe scurt: Confort pentru lucru, 
locuit și odihnă care îndeplinește sarcinile și cerințele ridicate ale șoferului din transportul pe distanțe lungi.

Confort. Loc de muncă modern, locuință frumoasă și în 
același timp spațiu pentru somn odihnitor – cabinele mode-
lului Actros respectă aceste promisiuni din toate punctele  
de vedere. Mai ales cabina GigaSpace. În interiorul acesteia 
puteți experimenta în mod fascinant nivelul extraordinar  
de confort oferit de modelul Actros în cazul deplasărilor pe 
distanțe mari. De exemplu, datorită înălțimii în picioare im-
presionante1) de 2,13 m și raportului excelent între volumul 
de depozitare și libertatea de mișcare. 

Ergonomia perfectă și soluțiile practice evidențiază locul  
de muncă din Actros – iar ce se aude atât de încet și se simte 
atât de bine în timpul deplasării este rezultatul unor nume-
roase componente excelent adaptate reciproc din punctul de 
vedere al ergonomiei și funcționalității. Printre acestea se 
numără, de exemplu, cockpit-ul orientat ideal către șofer, scau-
nele confortabile și volanul multifuncțional. Totul se utilizează 
intuitiv și este perfect adaptat la procesele de lucru din cadrul 

transportului pe distanțe lungi. Pe lângă designul interior 
primitor cu conceptul prietenos de culori, limbajul clar al for-
melor și materialele cu finisaje perfecte, ușor de curățat, la 
atmosfera plăcută din interiorul Actros contribuie și separarea 
clară a zonei de lucru de spațiul de locuit. 

Conceptul de locuit atent gândit și mai ales conceptul SoloStar 
asigură pauze de relaxare odihnitoare. Paturile confortabile 
asigură un somn profund. În plus, numeroasele detalii practice 
și conceptele de interior2) sporesc starea de bine și conferă 
modelului Actros o notă personală în ceea ce privește con-
fortul din cabină.

Cheie multifuncțională2). Oferă toate funcțiile unei telecomenzi confortabile  
și permite verificarea presiunii anvelopelor și a luminilor. În plus, poate fi folosită 
drept telecomandă pentru radio și sistemul de încălzire auxiliară.

1) Înălțimea în picioare, între scaune.
2) Dotare opțională.
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Confortul și munca – pentru noi nu reprezintă  
o contradicție. Ci un lucru de la sine înțeles.
Stare de bine la locul de muncă. Aceasta este una din condițiile importante pentru conducerea relaxată. Și promisiunea ca 
ergonomia perfectă și dotările și detaliile adaptate cu precizie la procesele de lucru aferente transportului pe distanțe lungi 
să fie respectată de cabinele Actros în timpul fiecărei călătorii.

Buton Start-Stop pentru motor. Este de ajuns să mișcați 
un deget pentru a porni și opri motorul: apăsați pur și simplu 
pe butonul Start-Stop pentru motor și gata.

Locul de muncă din Actros. Locul de muncă cu cockpit 
orientat către șofer oferă condiții de muncă excelente.  
De la butonul Start-Stop al motorului de pe volanul multi-
funcțional și combi-instrumentul cu display color până  

la elementele de comandă amplasate ergonomic și spațiile 
de depozitare utile de pe grilaj – totul contribuie pentru  
ca dumneavoastră să vă concentrați dar și să vă executați 
sarcinile mai relaxat.
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Volan multifuncțional. Cu câte 8 butoane de comandă pe 
partea stângă și cea dreaptă, puteți controla numeroase 
funcții. Puteți răspunde la telefoane, puteți controla sistemele 
de asistență și puteți modifica setările sistemului audio.

Mercedes PowerShift 3. Dinamică vizibilă, manevrabilitate 
ușoară și consum redus: transmisia automată asigură selecta-
rea precisă a treptelor de viteză, timpi reduși de schimbare  
a treptelor, confort ridicat la conducere și rentabilitate optimă. 
Modul de conducere „economy” sprijină un stil de condu-
cere deosebit de economic, în timp ce modul de conducere 
„power” sprijină un stil de conducere deosebit de dinamic. 
În cadrul programului de conducere fleet, modul de conducere 
„fleet” este predefinit.

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

Combi-instrument cu diagonala de 12,7 cm, cu funcție 
video1). Pentru confort extraordinar și un nivel și mai ridicat 
de siguranță, acest combi-instrument este pregătit pentru 
utili zarea unei camere video pentru mers înapoi2). Pentru ca 
zona din spatele autovehiculului să fie vizibilă. Cu numeroase 
funcții și afișaje, dispozitivul cu afișaj grafic vă oferă rapid o 
privire de ansamblu și simplifică verificarea dinaintea plecării.

Manual de utilizare pentru camion. Sistemul radio cu navigație și Bluetooth®1)

vă pune la dispoziție, pe lângă numeroasele funcții, și un manual digital de  
utilizare cu ajutorul căruia șoferul se poate informa detaliat cu privire la Actros.

Meniu intuitiv. Datorită meniului simplu, combi-instrumentul afișează toate 
informațiile importante rapid, clar, fără a vă orbi. Setările pot fi modificate cu 
ajutorul volanului multifuncțional.

Confort | Confort pentru lucru

1) Dotare opțională.
2) Camera video pentru mers înapoi este disponibilă în cadrul accesoriilor  

Mercedes-Benz.
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Scaune. Toate scaunele conving datorită confortului ridicat 
la șezut. Elementele de comandă sunt amplasate intuitiv, 
pernele scaunelor sunt deosebit de late, iar intervalul de 
reglare este deosebit de generos: pe lungime până la 
250 mm, pe înălțime până la 120 mm.

Scaun pivotant confort1). Scaunul cu suspensie pneumatică 
poate fi reglat individual și oferă cele mai bune condiții ergo-
nomice, precum și un nivel ridicat de confort. Încălzirea în 
scaun contribuie în acest sens. Scaunul pivotant confort 
este echipat cu un sistem pneumatic de reglare a înălțimii, a 
înclinării și a adâncimii pernei scaunului, precum și tetiere 
integrate și centuri de siguranță automate, cu fixare în 3 puncte, 
reglabile pe înălțime.

Sistem audio cu navigație și Bluetooth®2). Sistemul confortabil cu afișaj  
color, diagonala de 17,4 cm și funcție Bluetooth® îndeplinește toate dorințele în 
materie de asistare a șoferului și divertisment.

Funcție de masaj pentru scaunul șoferului2). Funcția de masaj împiedică  
tensionarea mușchilor șoferilor. Astfel, acesta rămâne în formă pentru mai  
mult timp. 

Scaun pivotant climatizat2). Scaunul pivotant pneumatic, 
climatizat al șoferului asigură un climat plăcut pentru șezut și 
un nivel ridicat de confort. Cotierele integrate și încălzirea  
în scaun contribuie în acest sens. Sistemul activ de ventilație 
din spătar și suprafața scaunului reduce căldura și umidita-
tea scaunului pentru scaunul pivotant climatizat. Numeroase 
posibilități individuale de reglare vă oferă cele mai bune 
condiții ergonomice.
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Sistem automat de climatizare2). Sistemul adaptează cantitatea de aer, 
distribuția aerului și temperatura în mod automat la condițiile ambientale și  
oferă funcții suplimentare de confort.

Sistem de încălzire și climatizare. Sistemul se distinge 
prin reacții imediate și permite ventilația fără producerea 
curenților de aer.

Sistem de climatizare în repaus2). Sistemul poate asigura 
climatizarea cabinei timp de 8 ore. Sistemul economisește 
carburant, este silențios și nu este necesară funcționarea în 
gol a motorului. 

Sistem de încălzire auxiliară cu apă caldă3). Ca o comple-
tare a sistemului de încălzire, sistemul auxiliar încălzește  
cabina atunci când este foarte frig, astfel încât nopțile să fie 
cât mai confortabile posibil. 

Utilizarea căldurii reziduale. După oprirea motorului, cabina 
poate fi încălzită cu ajutorul căldurii reziduale a apei de răcire 
a motorului timp de încă 2 ore.

1) Dotare opțională, dotare standard pentru BigSpace și GigaSpace.
2) Dotare opțională.
3) Disponibil și pentru controlarea cabinei și motorului.
4) Controlul pentru cabină și motor nu este disponibil în combinație  

cu tunelul motor de 320 mm.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Loc de muncă pentru șofer, proiectat  
ergonomic și prevăzut cu buton Start-Stop 
pentru motor

 – Cheie multifuncțională2)

 – Volan multifuncțional cu utilizare intuitivă și 
interval mare de reglare

 – Combi-instrumentul cu ecran color TFT cu  
diagonala de 10,4 cm și lizibilitate bună

 – Combi-instrument cu ecran color TFT cu  
diagonala de 12,7 cm și funcție video2)

 – Comandarea transmisiei automate folosind  
levierul de direcție

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

 – Ofertă multimedia cuprinzătoare incluzând 
navigație pentru camion2) precum și sistem 
de sunet2)

 – Sistem de încălzire și climatizare inovator, cu 
reglare a fluxului de aer

 – Climatizare automată2) și climatizarea auto-
mată în repaus2) pentru un nivel și mai ridicat 
de confort

 – Utilizare inovatoare a căldurii remanente
 – Sistem de încălzire auxiliară cu apă caldă2) 

pentru motor și/sau cabină4)
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Cabina ClassicSpace, lățime 2.300 mm, tunelul motor 170 mm Cabina StreamSpace, lățime 2.300 mm, podea plană Cabina StreamSpace, lățime 2.500 mm, podea plană

Variante de cabină. Cu 11 variante de cabină, două lățimi, 
cinci forme de plafon (CompactSpace, ClassicSpace, 
StreamSpace, BigSpace și GigaSpace) și trei variante de 
tuneluri motor (320 mm, 170 mm, podea plană) Actros  
vă oferă soluția optimă pentru orice solicitare privind spațiul, 
dotările și confortul.

Cabina ClassicSpace L, 2,30 m, tunel 320 mm. Cabina 
confortabilă, cu o lățime de 2.300 mm, oferă șoferului  
un loc de muncă ergonomic și confortabil și este proiectată 
în mod optim pentru cerințele traficului regional.

Cabină ClassicSpace L, 2,30 m, tunel 170 mm1). Cabina 
confortabilă a fost proiectată în conformitate cu aspectele 
moderne ale ergonomiei și siguranței și oferă șoferului un  
nivel ridicat de confort și o atmosferă plăcută.

Cabină StreamSpace L, 2,30 m, tunel 170 mm1). Datorită 
rezistenței reduse la înaintare, cabina contribuie la un consum 
deosebit de scăzut. Cabina este proiectată în conformitate 
cu aspectele moderne de ergonomie și are o înălțime în picioa-
re de 1,79 m.

Cabină StreamSpace L, 2,30 m, podea plană1). Cabina  
a fost optimizată în vederea atingerii unui consum redus de 
carburant. Datorită podelei plane, cabina are o înălțime în 

picioare de 1,97 m între scaune și oferă astfel foarte mult 
loc. Cabina a fost proiectată în conformitate cu aspectele 
moderne de ergonomie și siguranță și oferă mult confort. 
Podeaua plană asigură libertate suplimentară de mișcare și 
facilitează accesul către partea pasagerului din dreapta.

Cabină StreamSpace L, 2,50 m, podea plană1). Cabina  
a fost optimizată în vederea atingerii unui consum redus de 
carburant. Datorită lățimii și înălțimii în picioare de 1,97 m 
între scaune, cabina oferă mult loc și un nivel ridicat de con-
fort. Cabina a fost proiectată în conformitate cu aspectele 
moderne de ergonomie și siguranță, iar podeaua plană facili-
tează accesul către partea pasagerului din dreapta.
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Cabină BigSpace L, 2,50 m, podea plană1). Cabina cu podea 
plană cu înălțime în picioare de 1,99 m între scaune oferă  
libertate de mișcare extraordinară și acces confortabil către 
partea pasagerului din dreapta. Un volum interior și de depo-
zitare mare oferă șoferului și pasagerului din dreapta suficient 
loc pentru momentele de relaxare și odihnă din cabină. Nume-
roase compartimente și spații de depozitare asigură ordinea.

Cabina GigaSpace L, 2,50 m, podea plană1). Datorită lățimii 
sale și înălțimii impresionante de 2,13 m2), aceasta este 
cea mai mare și cea mai confortabilă cabină Actros, iar spațiul 
este utilizat excelent atunci când cabina este folosită de  
doi șoferi. Datorită ofertei extraordinare de spațiu interior 
și de depozitare, șoferul și pasagerul din dreapta dispun 
de libertate maximă de mișcare și numeroase posibilități de 
depozitare. Astfel, aveți garanția odihnei relaxante și ordinii  
în cabină.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Cinci cabine: CompactSpace, ClassicSpace, 
StreamSpace, BigSpace și GigaSpace

 – Două variante de lățime pentru cabine: 
2.500 mm și 2.300 mm

 – 11 variante de cabine pentru aplicațiile  
în transportul național și internațional pe 
distanțe lungi

 – Podea plană în cazul cabinelor cu lățime  
de 2.500 mm

 – Tunelul motor disponibil în două variante  
de înălțime pentru cabinele cu lățime  
de 2.300 mm

 – Podea plană în cazul cabinelor cu lățime  
de 2.300 mm1)

 – Înălțime semnificativă în picioare2) de până  
la 2,13 m

Cabina BigSpace, lățime 2.500 mm, podea plană Cabina GigaSpace, lățime 2.500 mm, podea plană 1) Dotare opțională.
2) Înălțimea în picioare, între scaune.

Confort | Comparație cabine
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Concept interior Style-Line1). Numeroasele ornamente cu aspect metalizat sau cromat, precum și inserțiile din velur ale covorașelor asigură un ambient modern în 
cabină. La interior, aplicațiile de pe volan și de pe levierul de direcție, cadrele orificiilor de ventilație și mânerele ușilor vă vor impresiona. La exterior, barele cromate de 
pe parasolar și de pe carcasa oglinzilor conferă accente strălucitoare.

Locuiți mai bine – acum și în timp ce vă deplasați.
De la prima vedere – și după mii de kilometri: designul interior al modelului Actros cu conceptul pentru locuit atent gândit 
asigură relaxarea extraordinară în timpul pauzelor.

Design interior. Actros reprezintă confortul excelent pentru 
locuit – deoarece pentru proiectarea și dezvoltarea cabinei 
starea de bine a șoferului a fost un factor decisiv: multă liber-
tate de mișcare și spațiul imens de depozitare îmbinate în 
mod util, funcțional. La acestea se adaugă selecția de culori 
și de materiale, un ambient prietenos și un sentiment plăcut 
de spațiu care asigură în același timp și separarea clară între 
zona de lucru și spațiul de locuit.

Trepte de acces iluminate. Printre detaliile menite să 
sporeas că nivelul de confort din cabinele Actros cu podea 
plană fac parte, de exemplu, treptele de acces iluminate 
care permit accesul plăcut, în siguranță, la bord.

Priză suplimentară1) 12 V/15 A, în zona picioarelor, pe 
partea pasagerului din față. Priza de pe partea stângă din 
zona picioarelor pasagerului din față servește pentru conecta-
rea dispozitivelor cu alimentare de 12 V, cum ar fi cafetiera, 
televizorul sau laptopul.
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Pachetul confort basic1). Cu acest pachet confort pentru 
autotractoare și autoșasiuri beneficiați de mai mult confort la 
prețuri avantajoase. Printre caracteristicile pachetului con-
fort basic se numără și parasolarul electric pentru parbriz, 
iluminarea ambientală, două chei cu telecomandă precum  
și sistemul de închidere centralizată confortabil.

Pachetul confort clasic1). Pachetul confort disponibil pentru 
autotractoare și autoșasiuri îmbină numeroase dotări pentru 
exterior și interior. Pachetul confort clasic include în total 10 
dotări, cum ar fi un plafon glisant electric, parasolare pentru 
geamurile laterale și un volan din piele.

Pachetul confort top1). Cu ajutorul pachetului confort dis-
ponibil din fabrică, puteți personaliza și configura și mai 
confortabil cabina cu numeroase dotări interioare utile. Pache-
tul confort top include 15 dotări: printre acestea se numără, 
de exemplu, frigiderul cu o capacitate de 36 de litri, sistemul 
audio, sistemul automat de climatizare și steaua Mercedes 
iluminată.

Concept interior Home-Line1). Aplicațiile din lemn, inserțiile din velur și culorile calde scot în evidență interiorul și asigură o atmosferă călduroasă, deosebit de  
primitoare. Aspectul de lemn se regăsește la interior pe mânerele, pe barele ornamentale ale panoului de instrumente de pe partea pasagerului din față, pe platformă 
și pe supapa frânei de mână care este evidențiată cu ajutorul unui manșon din piele.

Iluminare ambientală1). Această iluminare ambientală elegantă, de culoare  
albastră și posibilitate de reglare a luminozității asigură o iluminare plăcută  
și o mai bună orientare în pauze sau în cazul conducerii pe timp de noapte.

Masă, pe partea pasagerului din față1). Masa rabatabilă este integrată în suport 
și poate fi rabatată și pliată rapid pentru a putea lucra sau mânca.

1) Dotare opțională.
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Spațiu de depozitare deasupra parbrizului, cu comparti-
ment pentru obiecte valoroase1). În locul unui spațiu de 
depozitare deschis, pe partea șoferului, deasupra parbrizului, 
a fost integrat un compartiment pentru obiecte valoroase, 
prevăzut cu sistem de închidere. Balamalele și lacătul cu cheie 
mecanică separată sunt ranforsate anti-efracție.

Sertar sub grilaj. În cazul cabinelor cu podea plană, un  
sertar amplasat sub grilaj vă oferă un spațiu de depozitare 
cu acces ușor. Un al doilea sertar2) amplasat în partea  
inferioară este disponibil opțional.

Spațiu și spațiu de depozitare cât cuprinde.  
Pentru una sau două persoane. Și pentru toate cerințele.
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 modelului Actros oferă un spațiu interior deosebit de mare – cu spațiu de depozitare enorm și multă 
libertate de mișcare.

Compartimente de depozitare deasupra parbrizului. Prin amplasarea asimetrică a compartimentelor de depozitare deasupra parbrizului, cabina GigaSpace nu oferă 
doar un volum de depozitare de 332 l, ci și libertate de mișcare extraordinară pe partea pasagerului din dreapta. Compartimentele de depozitare prevăzute cu sistem de 
închidere sunt iluminate în interior, acoperite cu material nețesut, care previne alunecarea, și oferă suficient loc pentru tot ce trebuie transportat, chiar dacă autovehiculul 
este condus de doi șoferi.



19Confort | Confort pentru locuit și odihnă

Tavă de depozitare în partea inferioară2). Este montată  
pe tunelul motor, între scaunul șoferului și cel al pasagerului 
din față și este prevăzută cu două suporturi pentru pahare  
și o scrumieră.

Spațiu de depozitare înalt2). Cu un volum de 15 litri, spațiul 
de depozitare oferă loc pentru obiectele folosite în viața  
cotidiană și asigură mai multă ordine în cabină. În plus, per-
mite urcarea în siguranță către patul din partea superioară.

Spațiu de depozitare pentru bagaje, în partea superioară2). 
Spațiul are forma unei plase pentru bagaje montate pe  
pere tele din spate al cabinei șoferului. În plasa de mari 
dimensiuni, care poate fi utilizată în mod flexibil, puteți 
depozita numeroase instrumente folosite în viața cotidiană.

Compartimente externe de depozitare. Cu volum de până la 420 de litri, cele 
două compartimente de depozitare cu acces din interior și exterior, amplasate 
sub pat, oferă spațiu enorm de depozitare. Pentru o mai bună împărțire, sunt 
disponibile două tăvi de depozitare versatile2).

Sertare sub pat. GigaSpace și BigSpace sunt echipate cu două sertare 
spațioase, din care unul sub formă de frigider2) cu un volum de 36 l, în care 
puteți depozita vertical băuturile răcoritoare4).

Sertar sub pat. În cazul cabinelor cu tunel motor în partea centrală, sub pat,  
se află un sertar practic cu un volum de 51 de litri. În locul sertarului se poate 
monta un frigider2) cu volum de 26 l.

Suport pentru laptop3). Dispozitivul de fixare oferă un loc fix pentru laptopuri și 
poate fi amplasat în spațiul de depozitare deschis, de deasupra parbrizului, sau 
pe peretele lateral de pe partea pasagerului din față.

1) Dotare opțională disponibilă doar pentru cabinele GigaSpace și BigSpace.  
2) Dotare opțională.  
3) Dotare standard în combinație cu conceptul SoloStar.
4) De asemenea disponibil și pentru StreamSpace cu lățimea de 2.500 mm. 
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Locuiți și dormiți confortabil în timp ce vă deplasați.  
În propria casă.
Datorită conceptului SoloStar Concept și paturilor deosebit de confortabile, Actros aduce pe șosea ce este cu adevărat  
important în ceea ce privește confortul pentru locuit și odihnă în transportul pe distanțe lungi. Și ceea ce nu ar trebui să 
lipsească nimănui.

Concept SoloStar1). Conceptul cabinei garantează relaxare 
confortabilă, mai multă libertate de mișcare și cel mai ridicat 
grad de funcționalitate. Conceptul SoloStar dispune de un 
caracter accentuat similar unei camere de zi, de confort extra-
ordinar pentru relaxare și somn, precum și de numeroase 
dotări. Conceptul este foarte potrivit pentru un singur șofer. 
Elementul 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 centură de siguranță automată integrată cu fixare în 3 
puncte. Schimbarea hainelor în cabină nu reprezintă o pro-
blemă, la fel cum nici servitul mesei nu este o problemă dato-
rită mesei pliabile și prevăzute cu sertar pentru tacâmuri. 
Salteaua confort din spumă rece, cu 7 zone, asigură odihnă 
în timpul nopții.

Saltele. Salteaua confort din spumă rece, cu 7 zone, asigură 
un somn odihnitor. Un nivel și mai ridicat de confort este 
garantat de salteaua cu multiple zone PremiumComfort1), dis-
ponibilă atât pentru patul din partea superioară cât și pentru 
cel din partea inferioară. 

Confort suplimentar. Perdeaua de jur împrejur, lumina de 
lectură și elementele de comandă pentru sistemul audio,  
lumini, plafonul glisant accesibile din pat, precum și sistemul 
de încălzire și cel de răcire în repaus1) sporesc confortul 
pentru odihnă și somn.

Fotoliu SoloStar. Elementul central al spațiului de locuit generos îl reprezintă  
fotoliul deosebit de comod de pe peretele din spate al cabinei. Acesta vă invită 
să vă odihniți cu picioarele întinse și vă oferă o posibilitate de a sta comod în 
timp ce mâncați.
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Pat confort în partea superioară, lat, cu reglare a înălțimii2) 3). Un nivel ridicat de confort pentru relaxare și somn – pentru aceste lucruri a fost proiectat patul  
confort din partea superioară, cu spumă rece și 7 zone. Patul poate fi reglat pe înălțime în direcția de deplasare, astfel încât să aveți o suprafață plană pe care vă puteți 
întinde, chiar și atunci când parcați în rampă. Patul confort din partea superioară pentru cabinele L are o lățime de 750 mm și o lungime de 2.000/2.200 mm, în 
funcție de lățimea cabinei. Salteaua are o grosime de 110 mm și este echipată cu un sistem de amortizare, care oferă concomitent o ventilație eficientă în partea infe-
rioară. Din dotări fac parte o perdea (de jur împrejur) și un panou de comandă pentru diferitele funcții de confort.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Design interior de înaltă calitate, atractiv cu  
separare clară a zonei de lucru și a spațiului 
de locuit

 – Conceptele de interior Home-Line1) și  
Style-Line1) 

 – Conceptul SoloStar1) pentru confort excelent 
pentru locuit

 – Pachetele pentru confort1) oferă confort ridicat 
în condiții avantajoase

 – Ofertă vastă de spații și compartimente  
de depozitare – chiar și în cazul în care sunt  
2 șoferi

 – Volum de depozitare de până la 332 l deasupra 
parbrizului

 – Compartimente de depozitare sub pat cu volum 
de până la 558 l

 – Frigider1) cu volum de până la 36 l
 – Masă integrată în grilaj, rabatabilă1) pentru 

partea pasagerului din față
 – Paturi confortabile cu o lungime de până la 

2.200 mm și o lățime de 750 mm
 – Patul confortabil din partea superioară, cu  

reglare a înălțimii, cu o lățime de 750 mm2) 3) 

 – Patul confortabil din partea superioară, cu  
o lățime de 600 mm1) 

 – Saltea confort cu 7 zone sau saltea  
PremiumComfort1) 

1) Dotare opțională.
2) Dotare standard în combinație cu conceptul SoloStar.
3) Nu este disponibil pentru cabina ClassicSpace L.

Pat confort în partea inferioară. Confort maxim pentru relaxare și somn pentru toate cabinele L: acest lucru este asigurat de lățimea de 750 mm și o lungime  
de 2.000 mm (în cazul unei cabine cu lățimea de 2.300 mm), respectiv lungimea 2.200 mm (în cazul unei cabine cu lățimea de 2.500 mm). O saltea din spumă rece,  
cu 7 zone, dintr-o singură bucată, cu o grosime de 110 mm, cu sistem de ventilație în partea inferioară, sprijină individual părțile corpului și asigură concomitent  
o ventilație eficientă.
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Soluții cuprinzătoare pentru transporturi mai eficiente.
În prezent, pentru costuri totale deosebit de scăzute și profituri în creștere nu mai sunt suficiente autovehiculele economice,  
fiabile. Sosirea în siguranță este de asemenea importantă pentru transporturile eficiente. În plus: service și servicii, care sporesc 
gradul de disponibilitate a autovehiculului. Încă din prima zi. Și pentru întreaga perioadă de utilizare.

Rentabilitate generală crescută. Combinația dintre tehnologia eficientă, fiabilă a autovehiculelor, tehnologiile avansate de siguranță și operațiunile de service oferite 
permite reducerea costurilor totale și astfel creșterea profitului. Cu fiecare kilometru parcurs.

Eficiență cuprinzătoare a transporturilor. Pentru a reduce 
și mai mult costurile de exploatare și pentru a crește profi-
tul, se pot aplica anumite măsuri. Printre acestea se numără 
reducerea costurilor aferente autovehiculelor, care rezultă  
în urma achiziției, din consumul de carburant și din operațiunile 
de întreținere și reparații. Puteți economisi și din costurile 
aferente aplicațiilor: prin servicii care contribuie la costuri de 
personal și de administrare mai reduse pentru compania 
dumneavoastră. De asemenea nu trebuie ignorate: sistemele 
de siguranță și de asistență, care fac mai sigură fiecare  
călătorie și care garantează că veți ajunge la destinație în 
siguranță. O rețea bogată de service-uri în toată Europa și 
serviciile adaptate perfect la nevoile dumneavoastră, garantea-
ză un nivel mai ridicat de disponibilitate pentru autovehiculul 
dumneavoastră. Pe scurt: facem tot ce putem pentru a crește 
în permanență eficiența transportării. Convingeți-vă singur.
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Facem totul.  
Pentru costuri totale deosebit de scăzute.
Costuri scăzute. De la început și pentru întreaga perioadă de utilizare. Datorită autovehiculelor cu tehnologie inovatoare și cu 
servicii care pot fi alese deja în momentul achiziției – și care își dovedesc rentabilitatea încă din prima clipă. Deoarece sunt 
adaptate cu exactitate cererilor din transportul pe distanțe lungi. Deoarece o investiție corectă este cea mai bună investiție.

Autovehicul. O investiție bună trebuie să îndeplinească toate 
cerințele dumneavoastră. O promisiune pe care Actros o 
respectă în mod exemplar. Pentru că a fost proiectat special 
pentru transportul pe distanțe lungi și oferă, din acest motiv, 
cele mai bune condiții pentru a vă deplasa deosebit de eco-
nomic: motoarele Euro VI economice sunt disponibile în 
patru clase de cilindree de la 7,7 l până la 15,6 l și într-un nu-
măr total de 18 niveluri de putere, de la 175 kW (238 CP) 
până la 460 kW (625 CP). Pentru o reducere suplimentară a 
consumului de carburant vă stă la dispoziție cea de-a doua 
generație a motorului OM 470 de 10,7 l, respectiv cea de-a 
doua generație a motorului OM 471 de 12,8 l. Împreună cu 
configurațiile sistemului de propulsie adaptate cu atenție și a 
caracteristicilor aerodinamice sofisticate, aceste motoare au 
un consum de carburant cu până la 5 % mai mic în comparație 
cu generația precedentă (OM 470), respectiv cu până la 6 % 
(OM 471). În plus, pentru aplicațiile din domeniile orientate 
către transportul unor sarcini utile ridicate sau al unor  
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Prezentare generală a avantajelor.

 – Autovehicule optimizate pentru aplicațiile în 
transportul pe distanțe lungi

 – Gamă cuprinzătoare de motoare cu patru  
clase de cilindree de la 7,7 l până la 15,6 l cu  
un număr total de 18 niveluri de putere de  
la 175 kW (238 CP) până la 460 kW (625 CP) 
precum și configurații ale sistemului de  
propulsie adaptate perfect

 – Concepte de autovehicule pentru toate  
domeniile Loader și Volumer

 – Centrul de informare pentru domeniile de acti-
vitate din Wörth cu aproximativ 180 de soluții 
orientate către practică pentru prezen tare, tes-
tare, comparare și efectuare a probelor de 
drum. Evenimente pentru toate domeniile de 
activitate și experiențe de conducere

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

încărcături voluminoase, vă oferim modelele Actros Loader și 
Actros Volumer. Mai multe informații în acest sens găsiți la 
paginile 50–55.

Centrul de informare pentru domeniile de activitate (BIC). 
În cadrul Centrului de informare pentru domeniile de activi-
tate din Wörth vă stau la dispoziție în permanență aproximativ 
180 de autovehicule complete specifice domeniilor de acti-
vitate cu suprastructuri de la peste 70 de producători. Toate 
autovehiculele și soluțiile de suprastructuri pot fi conduse, 
prezentate, testate și comparate direct în condiții reale, pentru 
a găsi soluția optimă de transport rapid și fără complicații. În 
plus, vă oferim soluții pentru toate domeniile de activitate și 
experiențe de conducere.

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  
tipică Mercedes-Benz: De la consilierea cuprinzătoare, la 
sta bilirea conversiei și până la construirea, simularea, tes-
tarea și livrarea produsului, primiți totul dintr-o singură sur-
să. Cu ajutorul partenerilor atent selectați, CTT îndeplinește 
cerințele individuale ale clienților cum ar fi conversiile com-
plexe ale punților, modificările șasiului pentru suprastructuri 
speciale sau reamplasarea componentelor. Pe scurt, cu  
ajutorul Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks primiți exact 
soluția de care aveți nevoie pentru aplicația dumneavoastră. 
Astfel vă deplasați mai economic.



1

2
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Tehnologie Euro VI. 1. Prin recircularea gazelor de eșapament răcite, în timpul combustiei carburantului se produce o cantitate mai mică de oxizi de azot și de particule. 
2. Filtrul de particule Diesel închis împiedică aproape în întregime pătrunderea particulelor. AdBlue® este introdus fără aer în fluxul gazelor de eșapament folosind  
unitatea de dozare optimizată. Cu ajutorul catalizatorului SCR oxizii de azot sunt transformați complet în apă și azot.

Modul de funcționare a tehnologiei privind emisiile

Recomandări privind costuri reduse cu carburantul: 
tehnologie 1-a, servicii 1-a și stil de conducere 1-a.
Cu Actros vă stă la dispoziție un autovehicul care folosește carburantul în mod deosebit de eficient. Și: prin interacțiunea 
dintre tehnologia pentru autovehicule și servicii, cum ar fi cursurile noastre de instruire a șoferilor, sunt posibile reduceri 
semnificative ale costurilor cu carburantul. Deoarece un camion bun devine și mai bun datorită șoferului.

Tehnologia privind motoarele și emisiile. Motoarele cu  
6 cilindri în linie ale modelului Actros conving datorită unui 
consum cu până la 5 % mai redus în cazul motoarelor 
Euro VI, în comparație cu modelele precedente economice 
Euro V. Responsabilă pentru această reducere a consumul 
este stra tegia deosebit de eficientă de ardere. Pe scurt: con-
sum mai mic și astfel emisii semnificativ reduse de CO2 și 
emisii scă zute de particule și oxizi de azot.

Frâna de motor de înaltă performanță1). Pentru și mai 
multă siguranță, aveți la dispoziție frâna permanentă, fără 
uzură, cu reglare în 3 trepte și o putere de frânare de până  
la 475 kW2).

Punți, transmisii, consumatori secundari. Numeroasele 
raporturi de transmisie pentru puntea spate, orientate către 
aplicații, contribuie la scăderea consumului. În plus, timpii 
scurți de schimbare a treptelor de viteză și programele de 
conducere „economy” sau „fleet” sprijină un stil de condu-
cere economic. Iar consumatorii secundari economici, cum 
ar fi sistemul de control cu aer comprimat și pompa de 
servodirecție contribuie, de asemenea, la un consum redus.
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Aerodinamică rafinată. În cazul construcției modelului Actros, toate componentele 
au fost testate în mod cuprinzător. În tunelul aerodinamic și pentru milioane  
de kilometri de testare – pentru o rezistență deosebit de redusă la înaintare și 
pentru un consum redus.

Sistemul de control al presiunii în anvelope5). Sistemul de control al presiunii, 
fără fir, controlează în permanență presiunea din anvelope și afișează presiunea  
de referință necesară pentru temperatura actuală a anvelopelor, ținând cont de 
temperatura exterioară.

1) Dotare standard în combinație cu retarderul secundar pe bază de apă.
2) În funcție de motorizare.
3) Nu este disponibilă pentru motorul OM 936.
4) Dotare standard pentru cabinele cu podea plană și tunel motor de 170 mm,  

nu este disponibil pentru tunelul motor de 320 mm.
5) Dotare opțională.

Rezistență redusă la înaintare și la rulare. Pentru o rezistență 
mai mică la înaintare, designul modelului Actros a fost opti-
mizat până în cele mai mici detalii. Acest lucru este evident mai 
ales în cazul cabinei StreamSpace. Fantele radiatorului cu 
reglare electrică3) și extensiile ușilor4) ajută de asemenea la 
economisirea carburantului. În plus, componentele aero-
dinamice5) și sistemul de control al presiunii în anvelope5) 
contribuie la scăderea consumului.

Nou: a doua generație de motoare Euro VI OM 470 și 
OM 471. Cu ajutorul agregatelor cu cilindree de 10,7 l și 
12,8 l, îmbunătățite semnificativ, vă stau la dispoziție două 
motoare suplimentare, economice cu 5 niveluri de putere. 
Pe lângă injecția de înaltă presiune Common Rail X-Pulse, 

îmbunătățită, cu presiune de injecție de 2.700 bar, supraa-
limentarea asimetrică și recircularea optimă a gazelor de 
eșapament noua geometrie a pistoanelor și răcirea optimizată 
contribuie la economia de carburant. În plus, cuplul maxim 
semnificativ îmbunătățit permite utilizarea unui raport de trans-
misie etajat mai lung pentru puntea spate, care împreună cu 
Predictive Powertrain Control contribuie la un consum redus 
de carburant. În combinație cu propulsia optimizată și con-
sumatorii secundari, autovehiculul are un consum de carburant 
cu până la 5 % mai mic față de modelul precedent, în cazul  
motorizării OM 470, respectiv cu până la 6 % mai mic în cazul 
motorizării OM 471.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Consum cu până la 5 % mai mic în cazul  
modelelor Euro VI în comparație cu modelele 
precedente Euro V

 – Cea de-a doua generație Euro VI a motorului 
de 10,7 l OM 470 și a motorului de 12,8 l  
OM 471 cu raport de transmisie etajat mai lung 
pentru puntea spate asigură o economie de 
carburant de până la 5 % (OM 470), respectiv 
de până la 6 % (OM 471) în comparație cu  
motoarele din prima generație

 – Programele de conducere economică 
 „economy” și „fleet”

 – Consumatori secundari economici
 – Aerodinamică rafinată
 – Sistem de control al presiunii în anvelope5)
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Predictive Powertrain Control cunoaște integral traseele.  
Și asigură o eco nomie suplimentară la Diesel de până la 5 %.
Cu Predictive Powertrain Control vă deplasați și mai economic. Deoarece sistemul cunoaște traseul dinainte ca dumneavoastră 
să îl parcurgeți. Iar în Europa de Vest și de Est pe autostrăzile și drumurile naționale acoperite de sistemul PPC veți înregistra  
o economie de carburant de până la 5 %.

Predictive Powertrain Control1). Sistemul integrează un stil 
de conducere adaptat la topografie în transmisia automată  
și permite economii de carburant de până la 5 % în combinație 
cu strategia de schimbare a treptelor de viteză, adaptată cu 
precizie. Datorită unui sistem de localizare asistat de sateliți și 
hărților 3D, Predictive Powertrain Control (PPC) recunoaște 
traseul șoselei, cu rampele și pantele care urmează. În baza 
datelor, punctele de comutare a treptelor de viteză, saltul 
peste unele trepte de viteză și viteza tempomatului sunt opti-
mizate. Energia cinetică a autovehiculului este utilizată per-
fect, pentru a evita accelerarea, schimbarea treptei de viteză 
sau frânarea inutilă. PPC identifică aproximativ 295.000 kilo-
metri (95 %) din autostrăzile europene și poate fi folosit la viteze 
cuprinse între 25 și 90 km/h.

Stil de conducere orientat în funcție de topografie. Predictive Powertrain Control folosește hărți digitale 3D și informații GPS pentru a genera un orizont electronic, 
care este folosit pentru optimizarea anticipativă a momentelor de schimbare a treptelor de viteză, pentru selectarea treptei de viteză sau pentru atingerea vitezei  
stabilite prin intermediul tempomatului. Astfel, în transmisia automată se poate integra un stil de conducere adaptat la topografie, greu de obținut chiar și de către 
șoferii experimentați și care contribuie la reducerea consumului de carburant cu până la 5 %.
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Situația de conducere: EcoRoll. Prin activarea precisă, sistemul Predictive 
Powertrain Control poate utiliza în mod optim fazele EcoRoll: astfel, cu EcoRoll 
nu economisiți carburant doar pe porțiunile aproape drepte, ci și înainte de  
vârful rampelor. În plus, în timpul coborârii fazele EcoRoll cu o durată mai mică 
de 10 secunde pot fi împiedicate.

Situația de conducere: rulare liberă în rampă. De ce să accelerați atunci când 
puteți rula liber? Energia cinetică a autovehiculului este măsurată în permanență. 
Cu alte cuvinte: autovehicul identifică automat dacă viteza stabilită prin intermediul 
tempomatului poate fi atinsă suficient de rapid prin rulare liberă. În plus, puteți 
utiliza modul EcoRoll, pentru a reduce pierderile rezultate în urma frecării.

Situația de conducere: vârf de rampă. Principiul este „rularea liberă peste  
vârfurile de rampă, pentru a evita frânările în pantă”. Energia cinetică a autovehi-
culului este măsurată în permanență: astfel, autovehiculul identifică în timp util 
dacă se poate deplasa peste vârful de rampă cu o viteză suficientă, prin rularea 
liberă. Pentru a reduce pierderile prin frecare, puteți activa modul EcoRoll.

Situația de conducere: rampă abruptă. Pentru a evita pe cât posibil comutarea 
treptelor de viteză în rampă, sistemul PPC schimbă în timp util, dacă este cazul, 
într-o treaptă inferioară și/sau mărește viteza înainte de urcare în limitele histerezei 
superioare. În plus, sistemul Predictive Powertrain Control asigură o schimbare 
optimizată a treptelor de viteze, prin mai puține schimbări ale treptelor și prin 
salturi mai mari între trepte.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Predictive Powertrain Control1): Consum de 
carburant cu până la 5 % mai mic datorită unui 
stil de conducere adaptat la topografie

 – Identificarea traseului șoselei precum și pantele 
și rampele de pe traseu

 – Optimizarea momentelor de schimbare a trep-
tei de viteză, selectarea vitezelor și a vitezei 
reglate pentru tempomat

 – Utilizare optimă a sistemului datorită reglării 
în funcție de trafic cu histereză superioară  
și inferioară variabilă

 – În Europa de Vest și de Est pe autostrăzi și 
drumuri naționale acoperite de sistemul PPC

1) Dotare opțională.
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Panoul de control FleetBoard. Cu ajutorul interfeței clare, cu operare intuitivă, FleetBoard Cockpit îmbină toate serviciile de gestionare a șoferilor, parcului auto și a 
comenzilor. Interconectarea serviciilor individuale permite, de exemplu, nu doar ca dispecerul să știe unde se află camionul, ci să vadă și pe hartă dacă șoferul conduce 
acum, dacă este în pauză sau dacă și-a încheiat programul de lucru.

FleetBoard:  
mai multă eficiență prin mai multă transparență.
FleetBoard vă oferă soluții individuale de telematică pentru case de expediții și companii de logistică. Prin conexiunea  
inteligentă între șofer, parc auto și comenzi, obțineți informații valoroase. Acestea vă ajută la reducerea costurilor și la 
creșterea productivității și a nivelului de siguranță.

FleetBoard1). Reprezintă servicii online asistate telematic, 
folosite pentru gestionarea modernă a șoferilor, parcului auto 
și a comenzilor și care duc la creșterea rentabilității parcului 
dumneavoastră auto prin diferite moduri. Baza pentru aceste 
servicii este alcătuită din hardware-ul FleetBoard TiiRec, 
integrat standard la bordul Actros.

Gestionarea comenzilor FleetBoard1). Pentru mai multă 
eficiență a proceselor logistice, gestionarea comenzilor 
FleetBoard poate fi integrată flexibil în sistemul de dispecerat, 
de gestionare a mărfurilor și ERP al companiei. Astf-el,  
DispoPilot.guide sau DispoPilot.mobile sprijină comunicarea 
eficientă, procesele transparente și un schimb simplu de 
informații între șofer și sediul central.
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Gestionarea timpului FleetBoard1). Cu ajutorul gestionării 
timpului FleetBoard aveți mereu o imagine de ansamblu asupra 
timpilor de conducere și de odihnă a șoferilor dumneavoas-
tră – cel mai bun cadru pentru planificarea optimă a aplicațiilor 
și a curselor. În plus, îndepliniți toate condițiile legale pentru 
arhivarea aproape automată a timpilor de conducere și de odih-
nă. Astfel economisiți bani și scad cheltuielile admi nistrative.

Aplicația FleetBoard pentru flote, Fleet.app. Cu ajutorul 
aplicației FleetBoard Fleet.app2) pentru iPhone®, iPad®, precum 
și pentru terminalele Android primiți oriunde informații, cu 
privire la desfășurarea corespunzătoare a curselor sau dacă 
este necesar să luați măsuri pe termen scurt, dacă este 
necesar chiar și noaptea.

FleetBoard DispoPilot.app3). Noua aplicație pentru sistemul 
de operare Android permite structurarea flexibilă și dina mică a 
proceselor și capacităților logistice – de exemplu, prin inte-
grarea subcontractanților în cadrul proceselor de transport.

FleetBoard Driver.app3). Aplicația pentru sistemul de operare 
Android concepută special pentru șofer permite accesul  
direct la datele personale din cadrul serviciilor de analiză a 
utilizării și gestionare a timpului FleetBoard. Astfel, șoferii 
obțin o imagine de ansamblu asupra stilului de conducere, pre-
cum și asupra timpilor de conducere și de odihnă actuali. 
Antrenorul de fitness și mesageria reprezintă caracteristici 
grozave pentru ca timpul să vă treacă într-un mod mai  
plăcut în pauze și după terminarea programului de lucru.

DispoPilot.guide. Ajungeți simplu și rapid la destinație: după transmiterea 
datelor contractuale, adresa de încărcare și de descărcare poate fi preluată 
direct în sistemul de navigație integrat.

FleetBoard TiiRec4). Computerul de bord FleetBoard TiiRec servește drept bază 
pentru diferitele servicii Fleetboard de îmbunătățire a eficienței și este inclus în 
dotarea standard a autovehiculului Actros.

Mai multe informații. Puteți afla mai multe informații despre 
avantajele FleetBoard, accesând www.fleetboard.com  
sau direct de la partenerul dumneavoastră Mercedes-Benz.

1) Disponibil opțional.
2) Disponibil gratuit în App Store și în Google Play™ Store.
3) Disponibil gratuit în Google Play™ Store.
4) Disponibil standard pentru Actros.
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Analiza utilizării FleetBoard1). Analiza utilizării FleetBoard 
contribuie la un stil de conducere economic, menit să reducă 
gradul de uzură. În acest sens, sistemul de telematică centra-
lizează 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 
con ducere și o instruire adaptată pentru șoferul respectiv. 
De asemenea, analiza utilizării FleetBoard în combinație cu 
FleetBoard EcoSupport2) garantează că stilul de conducere 
eco nomic predat șoferului în cadrul Mercedes-Benz EcoTraining, 
va fi folosit pe termen lung. Per total, puteți realiza o eco-
nomie de carburant de până la 15 %.

FleetBoard EcoSupport2). Sistemul sprijină șoferul în vederea 
adoptării unui stil de conducere economic. În plus, sistemul 
afișează recomandări în timpul călătoriei, pentru a optimiza sti-
lul de conducere și pentru a reduce consumul de carburant.

EcoTraining1). În cadrul Mercedes-Benz EcoTraining veți 
învăța un stil de conducere cu ajutorul căruia veți putea utiliza 
și mai eficient potențialul tehnic al camionului dumneavoas-
tră. Astfel, puteți obține economii de carburant de până la 10 %.

Asigurare camioane Mercedes-Benz FleetBoard1) 3). 
Reduceți valoarea primelor dumneavoastră de asigurare prin 
optimizarea stilului de conducere și a intensității utilizării  
autovehiculului. Baza o reprezintă evaluarea datelor din ana-
liza utilizării FleetBoard1).

FleetBoard Driversʼ League. Un concurs în care șoferii  
își demonstrează cunoștințele. Astfel, economia de carbu-
rant devine o plăcere și reprezintă o răsplată dublă. 
Șoferii dumneavoastră pot câștiga premii atractive, iar 
costurile dumneavoastră înregistrează scăderi. Mai  
multe informații și înregistrare la adresa  
www.driversleague.com



33

Prezentare generală a avantajelor.

 – Computerul de bord FleetBoard TiiRec4)  
 – Gestionarea comenzilor FleetBoard1) pentru 

procese logistice eficiente
 – Gestionarea timpului FleetBoard1) pentru  

planificarea optimă a aplicațiilor și curselor, 
precum și pentru îndeplinirea cu ușurință  
a cerințelor legale și reducerea sarcinilor de 
documentare

 – FleetBoard Fleet.app5) pentru accesul mobil  
la flotă

 – FleetBoard DispoPilot.app6) pentru gestionarea 
flexibilă a capacităților de transport

 – FleetBoard Driver.app6) pentru șofer
 – Suplimentar: economie de carburant de  

până la 15 % K cu ajutorul analizei utilizării 
FleetBoard1), FleetBoard EcoSupport2) și  
Mercedes-Benz EcoTraining1)

 – Influențarea activă a primei de asigurare  
cu ajutorul asigurării pentru camioane  
Mercedes-Benz FleetBoard1) 3)

 – FleetBoard Drivers’ League ca motivație  
suplimentară pentru conducerea economică

 – MercedesServiceCard pentru optimizarea 
costurilor de alimentare
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MercedesServiceCard. Cu ajutorul MercedesServiceCard 
gratuit, puteți alimenta fără numerar la peste 37.000 de ben-
zinării cu carburant Diesel din cadrul rețelei UTA, în condiții 
avantajoase. Utilizatorii MercedesServiceCard profită și de 
consilierea pentru fiecare cursă în parte în vederea optimi-
zării costurilor de alimentare. Online primiți informații cu pri-
vire la cele mai convenabile prețuri ale benzinăriilor din 
toată Europa (prețuri în timp real). O verificare simplu a cos-
turilor de alimentare acumulate în realitate în comparație cu 
costurile de referință este posibilă din mai multe perspective. 
În combinație cu înregistrarea curselor FleetBoard, este  
facilitată o verificare a alimentărilor plauzibile.

1) Disponibil opțional.
2) Independent de sistemul de telematică FleetBoard.
3) Asigurător: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, prin intermediul  

Mercedes-Benz Bank AG. Condițiile generale de asigurare se vor aplica.
4) Disponibil standard pentru Actros.
5) Disponibil gratuit în App Store și în Google Play™ Store.
6) Disponibil gratuit în Google Play™ Store.
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Investiți în performanțe puternice pentru  
a vă menține în fața concurenței.
Achiziție? Leasing? Indiferent pentru ce optați – Mercedes-Benz vă oferă soluții complete, în funcție de nevoi, pentru 
achiziționarea autovehiculului, garantarea mobilității și scutirea de sarcini administrative. Prin intermediul Mercedes-Benz  
Financial vă stau la dispoziție produse de leasing, finanțare și asigurări adaptate la compania dumneavoastră.

Contractele de service Mercedes-Benz. Pentru a garanta 
costuri totale reduse, Mercedes-Benz vă oferă servicii de 
reparații și de întreținere pentru autovehiculele dumneavoastră, 
în toată Europa, în condiții deosebit de avantajoase. Produ-
sele individuale de service sunt clasificate astfel încât să aco-
pere perfect cerințele fiecărui parc auto. În plus, aveți la 
dispoziție Mercedes-Benz Financial. Acest serviciu combină 
avantajele produselor de service Mercedes-Benz cu leasing-
ulîntr-o soluție completă, personalizată, avantajoasă, fără a 
ne cesita investiții suplimentare. Mai multe informații în acest 
sens găsiți la paginile 36/37 și 42.
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Servicii financiare Mercedes-Benz. Cu ajutorul  
Mercedes-Benz Financial, aveți la dispoziție un partener 
competent, dedicat, care vă oferă produse atractive de  
leasing, finanțare și asigurare.

Produse financiare flexibile. Adaptat la nevoile individuale 
ale companiei dumneavoastră: Mercedes-Benz Financial și 
partenerii săi locali vă oferă soluții avantajoase și flexibile de 
finanțare. De exemplu, cu ajutorul finanțării ratelor de sezon 
puteți adapta valoarea ratelor la procesele dumneavoastră 
comerciale.

Preț avantajos. Atunci când echipați camionul dumnea-
voastră cu anumite componente de siguranță, cu ajutorul 
Mercedes-Benz Financial economisiți dublu. Deoarece  
pe lângă prețul redus al pachetului, profitați și de condiții de 
leasing și de finanțare avantajoase.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Contracte de service Mercedes-Benz pentru 
garantarea mobilității și reducerea sarcinilor 
administrative. Mai multe informații în acest 
sens găsiți la paginile 36/37 și 42.

 – Mercedes-Benz Financial pentru produse  
personalizate de leasing, finanțare și asigurare

 – Reduceri atractive ale primei de asigurare 
pentru autovehiculele cu anumite dotări de 
siguranță
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Costurile scad, eficiența crește.  
Chiar și în cazul operațiunilor de reparații și întreținere.
Facem totul pentru a menține cât mai scăzute costurile de reparații și întreținere. De exemplu, datorită unei construcții  
deosebit de ușor de reparat, cu pachete cu prețuri fixe, contracte de service Mercedes-Benz și MercedesServiceCard.

Nivel ridicat de rentabilitate. În cazul Actros a fost de la în-
ceput proiectat astfel încât costurile să fie cât mai reduse – 
atât în ceea ce privește utilizarea zilnică, dar și operațiunile 
de întreținere și reparații. În plus, contractele de service 
Mercedes-Benz permit alte economii.

Ușor de reparat. Odată cu introducerea normei de poluare 
Euro VI, a crescut numărul măsurilor tehnice suplimentare 
necesare. Există multe motive pentru care camioanele noastre 
pot fi reparate și întreținute la costuri la fel de avantajoa-
se ca în cazul modelelor precedente. Așadar, deja din tim pul 
construcției s-a acordat atenție ca toate componentele să 
nu fie doar robuste ci, în cel mai rău caz, să poată fi înlocuite, 
respectiv reparate deosebit de repede și de avantajos. Pentru 
costuri mai reduse și eficiență mai ridicată.

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. Deoarece pen-
tru fabricarea pieselor de origine, resursele și energia econo-
misită vă asigură un preț avantajos.

Pachetele cu preț fix. Cu pachetele noastre cu preț fix 
știți dinainte ce costuri se acumulează și cât durează 
operațiunile de întreținere sau de reparații. Astfel, puteți 
planifica în siguranță costurile și disponibilitatea auto-
vehiculelor dumnea voastră. 

Piesele de origine Mercedes-Benz. Calitate ridicată la preț avantajos ca bază 
pentru menținerea valorii și rentabilitatea generală. Sortimentul cuprinzător  
de piese, logistica eficientă și disponibilitatea rapidă asigură restul.
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Contractele de service Mercedes-Benz1). De la extensiile de 
garanție la pachetele de întreținere la contractul de service  
cuprinzător inclusiv uzura – pentru costuri lunare de service 
planificabile și pentru un parc auto utilizat în mod optim,  
Mercedes-Benz oferă împreună cu contractele de service pro-
duse de reparații și întreținere adaptate flexibil la nevoile 
clienților: garanția pentru sistemul de propulsie (Extend) și 
garanția suplimentară (ExtendPlus), combinația dintre ex-
tensia garanției pentru sistemul de propulsie și întreținere 
(Select), precum și operațiuni complete de service  
(Complete).

MercedesServiceCard. În cazul unei defecțiuni, cu ajutorul 
MercedesServiceCard gratuit, gestionarea administrativă  
a Service24h se va derula și mai rapid. În plus, în cazul unei 
defecțiuni internaționale economisiți taxa de administrare 
aferentă Service24h. Desigur, cu ajutorul MercedesService-
Card 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.

1) Disponibil opțional.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Construcție orientată către service pentru 
costuri reduse de reparații și întreținere

 – Piesele de origine Mercedes-Benz pentru un 
nivel ridicat de fiabilitate și pentru menținerea 
valorii, precum și piesele de schimb de origine 
ca alternativă convenabilă

 – Pachete cu prețuri fixe pentru cel mai ridicat 
nivel de siguranță privind planificarea

 – Contracte de service Mercedes-Benz pentru 
rate lunare planificabile și nivel ridicat de  
disponibilitate a autovehiculului: garanția  
pentru sistemul de propulsie (Extend) și 
garanția suplimentară (ExtendPlus), combinația 
dintre extensia garanției pentru sistemul  
de pro pulsie și întreținere (Select), precum și 
operațiuni complete de service (Complete)

 – MercedesServiceCard pentru gestionarea  
administrativă rapidă a Service24h
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Cu cât este mai mare valoarea reziduală,  
cu atât crește rentabilitatea. Simplu.
Prin achiziționarea unui camion fabricat de noi vă veți deplasa deosebit de economic. Deoarece valoarea reziduală ridicată 
la care vă puteți aștepta duce la scăderea costurilor de utilizare pe parcursul întregii perioade de utilizare. În același timp, 
puneți bazele viitorului. Deoarece un camion de prim rang reprezintă o investiție în următorul camion.

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 fiecare antreprenor. Deoarece cu cât valoarea rezi-
duală este mai mare la sfârșitul perioadei de utilizare, cu atât 
mai mică este deprecierea în timpul utilizării.

Autocamioane Rulate. Partenerul pentru autovehicule rulate 
Mercedes-Benz vă preia camioanele dumneavoastră indife-
rent de marcă sau le cumpără de la dumneavoastră. Departa-
mentul nostru Autocamioane Rulate vă furnizează o ofertă 
unică de autovehicule rulate, verificate, aparținând tuturor 
mărcilor, categoriilor de vechime și disponibile în toate 
vari antele de execuție.
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Contract buy back. Pentru ca dumneavoastră să știți cu 
siguranță pe ce sumă vă puteți baza în momentul returnării 
autovehiculului, prin semnarea contractului buy back1) în 
momentul achiziționării camionului, vi se garantează valoarea 
reziduală a autovehiculului. Ca factor calculabil pentru vii-
tor care vă oferă un nivel și mai mare de siguranță în ceea 
ce privește investițiile dumneavoastră, chiar și în ceea ce 
privește investiția în următorul camion.

Reduceți riscurile unor defecțiuni neașteptate și beneficiați 
de o gestionare rapidă, simplă, fără birocrație a dosarului  
de daună. Totul pentru ca dumneavoastră să puteți reveni cât 
mai repede la volan.

Profitați de o gamă convingătoare de oferte și de consiliere  
de prim rang: ofertele cuprinzătoare de servicii financiare de la 
Mercedes-Benz Financial vă ușurează alegerea unui camion 
rulat care să corespundă nevoilor dumneavoastră. Alegeți între 
diferite modele clasice de finanțare și de leasing sau nume-
roase variante personalizate și reduceți astfel capitalul alocat 
în acest sens.

1) Disponibil opțional.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Autocamioane Rulate – organizație profesionistă 
pentru autovehiculele rulate, pentru cumpă-
rarea și vânzarea camioanelor rulate de la toate 
mărcile, din toate categoriile de vechime și 
din toate variantele de execuție

 – Valoare reziduală garantată prin intermediul 
contractului buy back1) deja de la momentul 
achiziției

 – Valori calculabile pentru viitor
 – Niciun risc privind valoarea rambursată la  

finalul contractului
 – Oferte de service cuprinzătoare, cum ar fi  

leasing-ul și finanțarea
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Facem totul. Pentru un nivel  
deosebit de ridicat de siguranță.
Sosire în siguranță – datorită sistemelor de asistență și de siguranță, care ușurează în mod activ sarcinile șoferului, protejează 
autovehiculul și încărcătura și contribuie la un nivel mai ridicat de rentabilitate. Cu fiecare călătorie.

Dotări de siguranță. Numeroasele sisteme de siguranță și 
asistență reduc riscurile și sprijină șoferul. Pe lângă sistemul 
electronic de frânare cu ABS, ASR, asistentul la frânare, sis-
temul de prevenire a alunecării înapoi și asistentul activ la 
frânare, asistentul pentru menținerea stabilității, asistentul 
pentru menținerea benzii și asistentul pentru menținerea 
atenției sporesc siguranța. Sisteme precum farurile Bi-Xenon1), 
senzorul de ploaie și de lumini1), oglinda de pe partea pasage-
rului cu funcție pentru efectuarea manevrelor1) și sistemul de 
control al presiunii în anvelope1) ajută la evitarea accidentelor, 
respectiv minimizează consecințele.

Asistentul activ la frânare. Asistentul obligatoriu identifică, 
în limitele capacităților sistemului, obstacolele din faţa  
autovehiculului, poate avertiza șoferul cu privire la pericolele 
recunoscute și, dacă este cazul, poate iniția o frânare com-
pletă pentru a minimiza riscul de accident și urmările acestuia.

Pachetele de siguranță. Pachete pentru șofer și pachete de 
siguranță1) cresc nivelul de confort și de siguranță. Condiții 
avantajoase, precum și oferte atractive de leasing, finanțare 
și asigurări garantează rentabilitatea necesară.

Asistentul pentru menținerea atenției. Sistemul poate recunoaște semnele de 
oboseală și îi va solicita șoferului să facă o pauză3) 4).

Asistentul pentru menținerea distanței2). Sistemul de siguranță cu funcție 
Stop and go poate sprijini șoferul în situațiile stresante și poate reduce riscul  
accidentelor din spate.
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Retarder secundar pe bază de apă. Retarderul secundar pe bază de apă1) 5) 
este rezistent la uzură și nu necesită întreținere și oferă o forță mai mare de  
frânare, asigură viteze medii mai ridicate în pantă și o greutate mai redusă decât 
în cazul retarderului obișnuit pe bază de ulei.

Șa de cuplare cu senzori. Șaua de cuplare cu senzori1) informează șoferul prin 
intermediul afișajului combi-instrumentului dacă șaua este deschisă sau închisă. 
Astfel sporiți siguranța și scădeți costurile de reparații.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Dotările de siguranță standard cuprinzătoa re 
includ asistentul activ la frânare, asistentul 
pentru menținerea stabilității, asistentul pentru 
menținerea benzii, asistentul pentru 
menținerea atenției și iluminarea Follow-me-
Home

 – Asistentul pentru menținerea distanței2) cu 
funcție Stop and go, asistentul activ la  
frânare 41) 6) 7) și asistentul la viraje1) 9) 10) 11)

 – Retarder secundar pe bază de apă1) 5) cu un 
cuplu de frânare de până la 3.500 Nm

 – Sistem de control al presiunii în anvelope1) 
pentru autotractor și semiremorcă/remorcă

 – Șa de cuplare cu senzori1)

 – Oglinda de pe partea pasagerului din dreapta 
cu funcție pentru efectuarea manevrelor1)

 – Pachete de siguranță1)

 – Faruri Bi-Xenon1), lumini de viraje1), proiectoare 
de ceață1) și lumini de rulare pe timp de zi cu 
LED-uri1)

1) Dotare opțională.
2) Dotare opțională, disponibilă doar în combinație cu asistentul activ la frânare 3, 

respectiv asistentul activ la frânare 4.
3) Dotare opțională, doar în combinație cu asistentul pentru menținerea benzii.
4) În limitele capacităților sistemului.
5) Disponibil în combinație cu frâna de motor de înaltă performanță.
6) Dotare opțională, doar în combinație cu asistentul pentru menținerea distanței.
7) Se estimează că va fi disponibil începând cu 12/2016.
8) În condiții optime.
9) Disponibil doar pentru 4x2 LS și 6x2 L.
10) În combinație cu rezervorul cu dimensiunile 650 mm x 700 mm.
11) În combinație cu aripa alcătuită din trei secțiuni.

Asistentul activ la frânare 41) 6) 7). Cea de-a patra generație a sistemului ajută 
șoferul4) 8) prin inițierea unei frânări complete în cazul obiectelor staționare și  
mobile și o frânare parțială în cazul pietonilor aflați în mișcare, reducând astfel 
sau evitând în întregime accidentele.

Asistent pentru viraje1) 9) 10) 11). Poate ajuta șoferul la viraje sau în momentul 
schimbării benzii de rulare, deoarece recunoaște obiectele mobile și staționare 
din zona de pericol de pe partea dreaptă sau în curbă plană4) 8) și avertizează 
șoferul prin semnale vizuale și acustice în caz de pericol.
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Facem totul. Pentru un nivel deosebit de ridicat de 
disponibilitate a autovehiculului. 
Pentru timpi reduși de neutilizare și capacitate permanentă de folosire: de exemplu, datorită rețelei noastre bogate de  
service-uri din toată Europa, cu program de lucru prelungit; Mercedes-Benz Service Complete și Service24h pentru ajutor 
rapid în caz de urgență.

Service-ul Mercedes-Benz. Pentru toate operațiunile de 
service vă stau la dispoziție aproximativ 1.800 de centre  
de service Mercedes-Benz în toată Europa, unele dintre 
acestea fiind deschise până la ora 22. În plus, angajații 
noștri calificați și logistica deosebit de eficientă a pieselor 
asigură timpi reduși pentru reparații și vă garantează că  
autovehiculul dum neavoastră Actros revine pe șosea cât  
mai rapid.

Întreținere. Datorită informațiilor afișate în cockpit sunteți in-
format din timp cu privire la data următoarei programări în  
service pentru operațiuni de întreținere. În plus, sunt evaluate 
în permanență date privind sarcina reală a autovehiculului: de 
exemplu, cu privire la fiecare pornire la rece, gradul de uzură 
a plăcuțelor de frână, starea uleiului motorului și a uleiurilor 
folosite de toate celelalte agregate. Astfel, operațiunile de 
întreținere pot fi planificate din timp și integrate împreună  

cu inspecțiile prevăzute în lege. Pentru a evita timpi suplimen-
tari de neutilizare.

Program de lucru prelungit. Dintre cele aproximativ 1.800 
centre de service Mercedes-Benz din toată Europa, unele 
sunt deschise până la ora 22. Acest lucru permite planifica-
rea flexibilă a operațiunilor de întreținere. Și: de asemenea, 
reparațiile mai mari pot fi executate în cadrul unei zile de lu-
cru – astfel încât autovehiculul dumneavoastră să petreacă  
în service doar timpul necesar în mod absolut. 
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Mercedes-Benz Service Complete. Cu ajutorul contractului 
pentru toate operațiunile de service Complete beneficiați de 
toate avantajele. Acesta include asigurarea tuturor componen-
telor și agregatelor autovehiculului, înlocuirea, repararea și 
întreținerea tuturor pieselor supuse uzurii în schimbul unor rate 
lunare avantajoase, a căror valoare poate fi calculată cu pre-
cizie. În plus, Service Complete poate fi extins opțional cu asi-
gurarea internațională (valabilă în Europa). Astfel, zilele de 
repaus pentru operațiunile de reparații și întreținere plani ficate 
pot fi utilizate și în străinătate, crescând astfel gradul de uti-
lizare a autovehiculului.

Mercedes-Benz Service24h: sprijin 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 stă la 
dispoziție gratuit1) numărul de telefon 00 800 5 777 7 777. 
Angajații calificați consiliază apelanții în limba națională  

și organizează ajutor rapid de la cel mai apropiat service 
pentru camioane Mercedes-Benz. În caz de defecțiune, teh-
nicienii de service echipați excelent se deplasează cu un 
service mobil la fața locului, iar în 4 cazuri din 5 vă pot ajuta 
la fața locului pentru a permite continuarea cursei cât  
mai rapid.

Perspectivă. Mercedes-Benz nu încetează niciodată să  
caute soluții care să crească eficiența și astfel nivelul de 
disponibi litate a autovehiculului dumneavoastră.

1) În funcție de furnizorul de servicii. Alternativ: +49 699 5307 277  
(în cazul apelării folosind o rețea fixă, pot apărea costuri suplimentare).

2) În cazul vătămărilor corporale vă rugăm să informați mai întâi Poliția  
și forțele de intervenție.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Rețea bogată de service-uri cu aproximativ 
1.800 de centre de service în toată Europa

 – Program de lucru lung, în unele cazuri până la 
ora 22

 – Sistem de întreținere pentru planificarea anti-
cipată a operațiunilor de întreținere și timpi 
reduși de neutilizare

 – Mercedes-Benz Service Complete pentru rate 
lunare planificabile și nivel ridicat de disponi-
bilitate a autovehiculului

 – Service24h: ajutor rapid, non-stop, în caz de 
urgență2) prin intermediul1) liniei de asistență 
tehnică pentru service, disponibilă gratuit,  
număr de telefon 00 800 5 777 7 777
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Configurație inovatoare a punții spate. Configurația inovatoare a punții spate1) 
asigură un nivel ridicat de stabilitate transversală, mișcări de ruliu reduse și un 
comportament direcțional foarte bun.

Dinamica la conducere. Actros iese în evidență datorită 
dinamicii excelente la conducere: Pentru acest lucru, toate 
componentele sistemului de propulsie, ale trenului de rulare  
și ale suspensiei colaborează perfect. Astfel, reacțiile rapide 
ale motoarelor în linie puternice și strategia de schimbare  
a treptelor de viteză perfect adaptată a transmisiei automate 
Mercedes PowerShift 3 asigură o plecare de pe loc ra-
pidă și confortabilă. În plus, puterea generată de motor în 
combinație cu puntea spate hipoidă garantează transmi-
terea deosebit de eficientă a puterii pe șosea. Pentru cel mai 
ridicat nivel de orientare către aplicații, consum redus și un 
grad și mai mare de rentabilitate. 

Și în ceea ce privește confortul la conducere se aplică următo-
rul concept: totul este perfect adaptat reciproc. De la direcția 
precisă, la cadru, la suspensia pneumatică cu 4 burdufuri până 
la configurația inovatoare a punții spate1). 

Per total: confort extraordinar la conducere și un sentiment 
deosebit de suveran și de relaxant la conducere. De la  
punctul de plecare până la destinație.

Dinamică la conducere impresionantă:  
Deplasați-vă suveran și relaxat.
Configurațiile sistemului de propulsie adaptate perfect reciproc, generarea spontană a puterii, stabilitate ridicată la conducere  
și direcția precisă – toate acestea ușurează vizibil sarcinile șoferului și îi transmit un sentiment unic la conducere. Pe scurt: 
cu greu puteți găsi un alt camion care să se conducă atât de suveran și de relaxant precum Actros.

1) Doar în cazul autovehiculelor cu configurație 4x2, nu este disponibil pentru  
Actros Loader.
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Plăcerea de a conducere și rentabilitatea se îmbină.
Plecare de pe loc rapidă, confortabilă și generarea unei puteri foarte ridicate – toate componentele sistemului de propulsie al 
modelului Actros sunt perfect adaptate reciproc. Pentru un nivel ridicat de rentabilitate și o dinamică extraordinară la conducere.

Mercedes PowerShift 3. Dinamică vizibilă, manevrabilitate 
ușoară și consum redus: transmisia automată asigură selecta-
rea precisă a treptelor de viteză, timpi reduși de schimbare  
a treptelor, confort ridicat la conducere și rentabilitate optimă. 
Modul de conducere „economy” sprijină un stil de condu-
cere deosebit de economic, în timp ce modul de conducere 
„power” sprijină un stil de conducere deosebit de dinamic. 
În cadrul programului de conducere fleet, modul de conduce-
re „fleet” este predefinit. Mercedes PowerShift 3 asigură 
schimbarea rapidă din treapta 1 în R și trepte pentru mers 
înapoi etajate scurt pentru efectuarea confortabilă a mane-
vrelor. Plecarea de pe loc este mai ușoară datorită funcției de 
deplasare cu viteză redusă.

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

Programele de conducere Actros. Actros este disponibil cu trei programe de 
conducere fleet, economy sau power, din care dumneavoastră puteți selecta un 
program în momentul achiziției. Modurile de conducere variate sporesc eficiența  
și confortul în timpul conducerii.

Pr
og

ra
m

ul
 d

e 
co

nd
uc

er
e

fleet

power

economy

M
od

ul
 d

e 
co

nd
uc

er
e

economy

Nu este posibilă 
comutarea  

într-o treaptă  
inferioară

Funcția EcoRoll 
nu poate fi 
dezactivată

Viteză maximă1) 
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 
poate fi 

dezactivată

Viteză maximă 
89,8 km/h
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Punte spate, coroană de diferențial 440, hipoidă, 13 t. Nivel redus de pierderi prin frecare, consum redus de carburant, precum și grad ridicat de silențiozitate  
și astfel confort ridicat la conducere constituie calitățile esențiale ale acestei punți. Din dotarea punții spate hipoide cu capacitate de 13 tone fac parte diferențialele 
autoblocante, discuri de frână ventilate și un senzor al temperaturii uleiului pentru sistemul de întreținere.

Modul EcoRoll. Prin utilizarea exactă a modului EcoRoll, Actros poate rula liber 
mai mult pe teren drept, dar și înainte de vârful unei rampe, economisind astfel 
carburant.

Programul de conducere economy. Programul de conducere vă permite să 
schimbați treptele de viteză cu precizie și sprijină un stil de conducere deosebit 
de economic.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Dinamică extraordinară la conducere datorită 
configurațiilor perfect adaptate ale sistemului 
de propulsie și motoarelor cu răspuns rapid

 – Transmisia automată Mercedes PowerShift 3 
cu moduri de conducere orientate către 
aplicații, cu activare/dezactivare precisă și 
funcții suplimentare

 – Selectarea precisă a treptei de viteză în funcție 
de situația de conducere

 – Punte spate hipoidă cu reducere a pierderilor 
provocate de frecare

 – Ofertă completă de raporturi de transmisie 
pentru puntea spate și de variante de transmisie

1) Viteză maximă de 89,8 km/h, poate fi atinsă prin apăsarea pedalei de accelerație.
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Comportament unic la conducere.  
Pentru un sentiment unic la conducere.
Cadru, tren de rulare, suspensie și direcție – toate aceste elemente se îmbină într-o unitate perfectă în cadrul modelului  
Actros. Pentru un sentiment la conducere unic, suveran, sigur și relaxant.

Comportamentul la conducere al modelului Actros.  
Actros asigură o poziție excelentă pe șosea și un sentiment 
la con ducere suveran, sigur: responsabile în acest sens 
sunt, de exemplu, cadrul lat, rigid, configurația inovatoare a 
punții spate1) și direcția directă, exactă.

Componentele suspensiei. Toate elementele suspensiei 
camionului Actros sunt adaptate perfect reciproc: De la  
scaune, la suspensia cabinei disponibilă în trei variante și 
până la suspensia pneumatică cu 4 burdufuri de pe puntea 
spate – toate acestea împreună garantează un nivel ridicat 
de confort al suspensiei și protejează atât autovehiculul,  
cât și încăr cătura.

Direcție precisă. Direcția directă și deosebit de precisă lucrează cu sistemul de asistență a puterii de virare, variabil în funcție de viteza de deplasare. Astfel,  
manevrele se efectuează deosebit de ușor și de sigur. Iar la viteze mari, sistemul sprijină deplasarea sigură în linie dreaptă și menținerea excelentă a benzii de rulare. 
Direcție ridicată și un comportament direcțional foarte bun sunt alte avantaje care contribuie la un nivel și mai ridicat de siguranță și suveranitate.
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Configurația punții spate. O contribuție decisivă pentru un 
comportament excelent la conducere este cea a configurației 
inovatoare a punții spate1): Spre deosebire de suspensiile  
cu brațe triunghiulare, punctele de legătură ale celor două 
suspensii cu brațe longitudinale se găsesc mult în exterior. 
Rezultatul: cea mai bună stabilitate transversală, necesar re-
dus de manevre de corectare a direcției și comportament 
direcțional foarte bun.

Cadru șasiu. Cadrul Actros a fost proiectat fără compromisuri pentru utilizarea în cazul transportului pe distanțe lungi. Ecartamentul de 834 mm și construcția rigidă 
asigură o poziție foarte bună pe șosea și confort la conducere. Alte avantaje: grilajul continuu cu găuri de 50 mm, oferta vastă de ampatamente, console pentru cadru 
și traverse finale.

Suspensia pneumatică. Cele 4 burdufuri ale suspensiei, amplasate mult în  
exterior, asigură, în combinație cu configurația inovatoare a punții spate1)  
un comportament foarte bun la ruliu și o înclinare laterală redusă în curbe.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Conducere confortabilă, sigură și sentiment 
suveran la conducere

 – Elemente ale suspensiei adaptate ideal  
reciproc pentru scaune, suspensia cabinei  
și a șasiului

 – Direcție directă, exactă pentru un nivel ridicat 
de precizie

 – Configurație inovatoare a punții spate1) pentru 
stabilitate transversală ridicată și comporta-
ment direcțional foarte bun

 – Suspensia pneumatică cu 4 burdufuri pentru 
un comportament foarte bun la ruliu și  
o înclinare laterală redusă

 – Cadru rigid cu ecartament lat pentru o poziție 
foarte bună pe șosea

 – Compatibilitate ridicată cu suprastructuri  
datorită ofertei variate de ampatamente,  
console pentru cadru și traverse finale

1) Doar în cazul autovehiculelor cu configurație 4x2, nu este disponibil pentru  
Actros Loader.





51Concepte de autovehicule pentru toate domeniile

Transportați pur și simplu mai mult.  
Actros Loader și Actros Volumer.
Pentru a ajunge mai greu la limitele sarcinii utile și volumului: Cu Actros Loader și Actros Volumer aveți la dispoziție doi 
specialiști adevărați, care pot transporta mai mult.

Specialiști. Cu Actros Loader și Actros Volumer, Mercedes-Benz vă oferă 
configurații de autovehicule orientate către aplicații, cu ajutorul cărora puteți 
transporta mai ușor încărcăturile grele și voluminoase.

Concepte de autovehicule pentru toate domeniile

Nivel ridicat de orientare către aplicații

Configurație cu greutate 
optimizată a autovehiculului, 

pentru o sarcină utilă mai  
mare, motorizări și variante de 
cabine orientate către aplicații, 

nivel ridicat de iguranță

Înălțimea de cuplare deosebit 
de redusă de mai puțin de 

900 mm, înălțimea liberă de 
încărcare de 3 m, capacitatea 

mare a rezervorului, configurații 
economice ale sistemului  

de propulsie, oferta vastă de  
variante de cabină

Pentru transporturi cu  
greutate ridicată:

Actros Loader

Pentru transporturi  
voluminoase:

Actros Volumer

Eficiență ridicată, rentabilitate crescută

Concepte de autovehicule pentru toate domeniile. Cu 
Actros vă deplasați deosebit de rentabil pe distanțe lungi. 
Pentru a îndeplini în mod exemplar această promisiune și  
în cazul transporturilor grele și voluminoase, am dezvoltat 
autovehiculele Actros Loader și Actros Volumer. Deoarece: 
munca specială necesită instrumente de lucru speciale, sau, 
mai bine zis: autovehicule speciale. 

Cu Actros Loader beneficiați de autotractoare și utilitare 
camion cu sarcină utilă optimizată, care se numără printre 
cele mai ușoare autovehicule folosite pentru transportul pe 
distanțe lungi. Dotări din fabrică. Motoare Euro VI puternice, 
economice, cabine orientate către aplicații, fără a renunța  
la nivelul ridicat de siguranță tipic modelului Actros. 

Actros Volumer vă oferă posibilitatea de a vă deplasa și mai 
rentabil atunci când transportați încărcături voluminoase.  
În calitate de specialist pentru transporturi voluminoase, dato-
rită înălțimii de cuplare de mai puțin de 900 mm, autovehicu-
lul îndeplinește și cerințele exigente privind autotractoarele cu 
configurație 4x2. În practică acest lucru înseamnă: o înălțime 
liberă de încărcare de 3 m. Pe lângă volumul mare de încărcare, 
configurațiile economice ale sistemului de propulsie și re-
zervoarele cu capacitate enormă contribuie la un nivel și mai 
ridicat de rentabilitate. Variante de cabine orien tate către 
aplicații, cum ar fi cabina CompactSpace, care se potrivește 
excelent pentru transportul autoturismelor, se ocupă de  
restul.
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Actros Loader: pentru toți, care doresc  
o sarcină utilă mai mare.
Masă proprie mai mică, sarcină utilă mai ridicată – de la grila radiatorului până la traversa finală. Actros Loader a fost conceput 
special pentru cerințele din domeniile unde este necesară o sarcină utilă mai mare. De aceea, este unul dintre cele mai ușoare 
camioane folosite pentru transportul pe distanțe mari. Indiferent dacă este vorba despre autotractor sau utilitară camion. Cu 
Actros Loader puteți transporta pur și simplu mai mult. Iar acest lucru este rentabil. Cu fiecare călătorie.

Conceptul Loader. Sarcină utilă mai mare, rentabilitate 
crescută. Actros Loader – autotractoarele și utilitarele cami-
on cu sarcină utilă optimizată, care în ciuda tehnologiei 
Euro VI cu greutate crescută, sunt semnificativ mai ușoare 
decât mode lele Actros apreciate, care îndeplinesc cerințele 
normei de poluare Euro V. Astfel, o serie întreagă de măsuri 
mai mari sau mai mici de reducere a greutății vă garantează 
că puteți transporta o sarcină utilă mai mare în timpul fiecărei 
călătorii. Pentru cel mai ridicat nivel de flexibilitate în ceea ce 
privește configurarea autovehiculului, puteți renunța la unele 
măsuri de reducere a greutății. De exemplu, pentru a be-
neficia de mai mult confort sau de un consum mai mic de 
carburant.

Optimizarea sarcinii utile din fabrică. Proiectat special 
pentru aplicațiile cu sarcină utilă crescută, Actros Loader vă 
stă la dispoziție ca autotractor, de exemplu, împreună cu o 
cabină ClassicSpace cu tunel motor cu înălțimea de 320 mm, 

motoare ușoare cu cilindree de 7,7 litri și o putere de 
235 kW1) (320 CP). Mercedes PowerShift 3 cu transmisie 
directă cu 12 trepte de viteză, precum și anvelope foarte  
late și jantele din aluminiu cu greutate redusă fac parte din 
dotarea standard. 

Cabine. Actros Loader poate fi echipat cu cabina  
ClassicSpace L cu un tunel motor de 170 mm sau 320 mm. 
Pentru un consum redus vă stau la dispoziție două cabine 
StreamSpace optimizate aerodinamic, echipate cu tunel motor.

Peretele lateral al cabinei este închis. Masă proprie mai mică, sarcină  
utilă mai ridicată. Datorită peretelui lateral dreapta închis, a fost economisită  
o greutate de 5 kilograme.
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Măsuri de reducere a greutății. În cazul Actros Loader multe componente și dotări sunt proiectate pentru utilizarea în domenii unde sunt necesare sarcini utile  
ridicate. Însă pentru că știm că sarcina utilă nu reprezintă „totul”, puteți renunța la anumite măsuri de reducere a greutății – de exemplu, în favoarea confortul sau  
a unui consum mai mic.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Sarcină utilă deosebit de mare datorită 
configurației autovehiculului orientată către 
aplicații și măsurilor de reducere a greutății

 – Dotări pentru reducerea greutății se poate 
renunța la unele dotări de acest tip

 – Motoare Euro VI în linie, economice,  
ușoare, cu o cilindree de 7,7 sau 10,7 litri,  
disponibile în 10 niveluri de putere de la 
175 kW (238 CP) până la 335 kW (455 CP)

 – Patru variante de cabină
 – Nivel ridicat de siguranță datorită 

disponibilității tuturor sistemelor de siguranță 
și asistență

 – Pachete de siguranță2)

Motorizări. Autotractoarele Actros Loader sunt echipate cu 
motoare Euro VI, cu o cilindree de 7,7 litri și o putere înce-
pând cu 235 kW (320 CP). În cazul utilitarelor camion, pentru 
această cilindree sunt disponibile cinci niveluri de putere de  
la 175 kW (238 CP) până la 260 kW (354 CP). Actros Loader 
poate fi echipat cu motoare cu o cilindree de 10,7 l, dispo-
nibile în 5 niveluri de putere de la 240 kW (326 CP) și până 
la 335 kW (455 CP).

Dotări de siguranță. Actros Loader este echipat cu toate 
sistemele de siguranță și de asistență disponibile – indivi-
duale sau grupate în mod util și deosebit de avantajos în  
diferite pachete de siguranță2). Pentru informații suplimentare 
consultați pagina 40.

1) Actros Loader utilitare camion: începând de la 175 kW (238 CP).
2) Dotare opțională.
3) Imagine ilustrativă – arată rezervoarele separate pentru Diesel/AdBlue®.

1 Renunțare la luminator

2 Peretele lateral al cabinei 
este închis

3 Pat coborât, în partea  
inferioară

4 Rezervor separat pentru  
Diesel/AdBlue®, standard: 
combinat3) (capacitate:  
300 l Diesel și 25 l AdBlue®)

5 Traversă finală cu greutate 
optimizată în cazul 
configurației 4x2 LS

6 Baterie de 170 Ah

7 Renunțare la protecția  
împotriva prafului

Se poate renunța la dotare

8 Parbriz cu greutate 
optimizată

9 Renunțare la fante pentru  
radiator, în cazul tunelului 
motor de 170 mm

10 Material pentru acoperirea 
podelei cu greutate 
optimizată

11 Trepte de acces din aluminiu

12 Configurație a punții spate 
cu greutate optimizată

Nu se poate renunța la 
această dotare
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Actros Volumer: pentru toți cei  
care au nevoie de mult spațiu.
Volum enorm de transport, configurație economică a sistemului de propulsie, autonomie mare și adaptat perfect pentru 
aplicațiile dumneavoastră – Actros Volumer vă arată cum trebuie construite autotractoarele și utilitarele camion din prezent, 
pentru ca transporturile voluminoase să fie deosebit de profitabile.

Conceptul Volumer. În calitate de specialist adevărat în 
ceea ce privește transporturile voluminoase, Actros Volumer 
permite utilizarea optimă a volumului maxim de transport  
în cadrul transportului pe distanțe lungi. În combinație cu 
anvelopele 315/45 și garda la sol coborâtă, este posibilă  
o înălțime de cuplare de mai puțin de 900 mm și astfel o 
înălțime liberă de încărcare de 3 m – de exemplu pentru  
a stivui confortabil 3 paleți pentru autoturisme. Alte avantaje: 
Configurațiile economice ale sistemului de propulsie și 
oferta variantă de rezervoare pentru un consum redus și un 
nivel deosebit de ridicat de autonomie.

Cabine. Actros Volumer este disponibil cu un număr total de 
11 variante de cabină care îndeplinesc practic toate cerințele 
privind transporturile voluminoase pe plan internațional sau 
național. Selecția cuprinde de la cabina GigaSpace până la 
cabina CompactSpace, care se potrivește perfect pentru 
transportul autoturismelor.

Propulsia. Configurațiile cu sistem de propulsie optimizat 
pentru aplicații contribuie la transformarea modelului Actros 
Volumer într-o soluție rentabilă de transport. Căci datorită 
ofertei vaste de raporturi de transmisie pentru puntea spate, 
Actros Volumer poate fi echipat cu o transmisie directă în 
combinație cu anvelope 315/45. În comparație cu o trans misie 
cu schimbare rapidă a treptelor de viteză, veți avea un con-
sum de carburant cu până la 1 % mai mic.

Motorizări. Motoarele economice cu 6 cilindri în linie ale 
modelului Actros Volumer sunt disponibile cu trei cilindree 
7,7 l, 10,7 l și 12,8 l și cu un număr total de 15 niveluri de 
putere, de la 175 kW (238 CP) până la 390 kW1) (530 CP).

Autonomie mare. Cu un rezervor cu capacitate de până la 990 de litri în cazul 
autotractoarelor și de până la 1.000 de litri în cazul utilitarelor camion cu cadru 
coborât, Actros Volumer vă oferă un nivel deosebit de ridicat de autonomie pentru 
transporturile voluminoase.
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Detalii privind modelul Volumer. Cu o înălțime de cuplare deosebit de redusă de mai puțin de 900 mm, Actros Volumer creează condițiile pentru transporturi  
voluminoase rentabile. Înălțimea liberă de încărcare de 3 m, precum și selecția vastă de variante de cabină, configurații optimizate pentru aplicații ale sistemului de 
propulsii și variante de rezervor se ocupă de restul.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Înălțime de cuplare deosebit de redusă în  
cazul autotractoarelor cu configurație 4x2

 – Înălțime liberă de încărcare de 3 m
 – Ofertă vastă de raporturi de transmisie pentru 

puntea spate
 – Configurații economice, orientate către 

aplicații ale sistemului de propulsie pentru 
orice tip de anvelope

 – Autonomie mare datorită rezervorului cu o  
capacitate de până la 990 de litri în cazul auto-
tractoarelor și de până la 1.000 de litri în  
cazul utilitarelor camion cu cadru coborât

 – Motoare Euro VI în linie, cu consum redus, cu 
15 niveluri de putere de la 175 kW (238 CP) 
până la 390 kW 1) (530 CP)

 – În total, 11 variante de cabină cu lățimea  
de 2.500 și 2.300 mm: de exemplu, cabina  
CompactSpace pentru transportul auto-
turismelor

Capacitatea rezervorului. În ciuda tehnologiei Euro VI care 
ocupă foarte mult loc, autotractoarele Actros Volumer pot  
fi echipate cu rezervor cu o capacitate de până la 990 l. În 
cazul utilitarelor camion cu cadru coborât, aveți la dispoziție 
un rezervor cu o capacitate de până la 1.000 de litri. Acesta 
asigură o autonomie ridicată și economisește bani deoarece 
se poate evita montarea ulterioară a componentelor pentru 
rezervor.

1) Disponibil doar pentru autovehiculele cu cadru coborât, suspensie pneumatică 
și configurație 6x2.

1 11 variante de cabină orientate către aplicații

2 Motoare Euro VI cu 15 niveluri de putere

3 Configurații economice ale sistemului de propulsie

4 Autonomie mare datorită ofertei vaste de  
rezervoare cu diferite dimensiuni

5 Înălțime liberă de încărcare de 3 m

6 Cadru coborât, respectiv înălțime redusă  
de cuplare
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Transportul de încărcături grele transformat în ceva ușor. 
Modelul Actros de până la 250 de tone.

Modelul Actros de până la 250 de tone. Cu modelul Actros 
de până la 250 de tone, veți beneficia de un autotractor 
care a fost proiectat pentru transportarea încărcăturilor grele 
și voluminoase. În plus: modelul Actros de până la 250 de 
tone stabilește standarde în materie de confort, performanțe 
și flexibilitate. La prima vedere, la fiecare călătorie și în 
pauze – cabinele GigaSpace și BigSpace vă oferă confortul 
necesar pentru a lucra și a locui, atât de necesar în dome-
niul transportului încărcăturilor grele. 

Cu ajutorul motoarelor Euro VI puternice și fiabile, transmisiei 
automate Mercedes PowerShift 3 și ambreiajului Turbo  
Retarder, camionul dispune de un sistem de propulsie puter-
nic, deosebit de rezistent, care vă oferă puterea necesară 
pentru transportul încărcăturilor grele. Pentru ca dumneavoas-
tră să puteți folosi în mod fiabil puterea enormă, am echipat 
modelul Actros de până la 250 de tone cu o construcție deo-
sebit de robustă a trenului de rulare, a suspensiei și a  
ca drului care poate transfera puterea disponibilă cu precizie 
pe șosea, chiar și în cazul solicitărilor maxime. 

Pentru flexibilitate maximă și orientare optimă către aplicații,  
vă stau la dispoziții numeroase oferte de dotări și de modele, 
garantându-vă astfel că veți avea un autovehicul configurat 
perfect pentru orice aplicație. Transportul de încărcături grele 
transformat în ceva ușor. Modelul Actros de până la 250 de 
tone.

Forța centrală. Motoarele cu 6 cilindri în linie ale modelului Actros de până la 
250 de tone acoperă cerințele de performanță din transportul de încărcături grele. 
O construcție rezistentă și fiabilă reprezintă un alt avantaj al agregatelor Euro VI.
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Modelul Actros de până la 250 de tone.  
Tehnologie concentrată, prezentată pe scurt.

1) Dotare opțională.

1 Recipient cu aer comprimat1) 
Capacitate foarte mare de aer pentru o utilizare frecventă în timpul frânării ansamblului

2 Recipient pentru carburant1) 
Rezervor din aluminiu cu capacitate de 900 l pentru autonomie maximă

3 Sistem de răcire în partea din spate1) 
Sistem de răcire integrat pentru răcirea optimă în timpul utilizării normale sau în timpul  
utilizării retarderului

4 Sistem de evacuare Euro VI

5 Punte motoare1) 
 8 t, cu suspensie pneumatică și direcție hidraulică

6 Dispozitiv de cuplare pentru partea din spate1) 
Montat pe dispozitivul de remorcare pentru încărcături grele. Racordurile pentru remorcare  
montate lateral
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7 Placă de suport pentru remorcă1) 
Evită deteriorarea cadrului și a traversei finale

8 Șa de cuplare, 88,9 mm (3,5") și dispozitiv de alunecare1) 
Pentru lungime totală a ansamblului reglabilă individual și distribuirea optimă  
a sarcinilor pe punți

9 Scară și platformă1) 
Pentru deplasarea confortabilă și în siguranță pe cadrul autovehiculului

10 Capitonaj lateral cu orificii pentru aer rece1) 
Pentru alimentarea optimă cu aer rece

11 Dispozitiv de cuplare pentru încărcături grele, pentru partea din față1) 
Dispozitivul de cuplare ranforsat, pentru partea din față, este prevăzut cu un cuplaj
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Sistem de răcire auxiliară pentru modelul SLT. Sistemul 
de răcire auxiliară1) garantează că întreaga putere disponibilă 
a motorului poate fi utilizată oricând. În plus, sistemul asi-
gură timp maxim de operare pentru retarderul integrat. În cazul 
comutării între tractare și frânare, la temperaturi exterioare 
ridicate și la altitudini mari, mai ales la deplasarea pe teren 
înclinat, sistemul de răcire din spate asigură performanțele 
necesare. Sistemul este amplasat în turnul de răcire din spa-
tele cabinei.

Ambreiaj Turbo Retarder1). Permite plecarea de pe loc  
deosebit de puternică, de ușoară și fără uzură, efectuarea 
mane vrelor pentru orice perioadă de timp la turații joase  
și cuplu ridicat, până la 3.000 Nm. Ambreiajul Turbo Retarder 
fără uzură combină funcțiile unui ambreiaj hidrodinamic  
pentru pornire și a unui retarder principal într-o singură  
com ponentă.

Transfer îndelungat de putere mare. Așa cum este 
necesar atunci când transportați încărcături grele.
Doar performanțele ridicate nu sunt suficiente – acestea trebuie să fie prezente exact unde și mai ales în când este nevoie 
de ele. Cum se întâmplă acest lucru ne demonstrează camionul Actros de până la 250 de tone echipat, de exemplu, cu 
transmisia automată Mercedes PowerShift 3, cu programe de conducere optimizate pentru aplicații, 16 trepte de viteză și 
ambreiaj Turbo Retarder.
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Mercedes PowerShift 3. Camionul Actros de până la 250 de 
tone utilizează transmisia automată Mercedes PowerShift 3  
în combinație cu ambreiajul Turbo Retarder și o transmisie cu 
gheare, cu 16 trepte de viteză etajate optim. Pentru selec-
tarea precisă a treptei de viteză, potrivită pentru situația de 
conducere din momentul respectiv, există programul adec-
vat de schimbare a treptelor de viteză „heavy”. Funcția de 
deplasare cu viteză redusă cu modul de manevrare integrat 
permite plecarea de pe loc deosebit de ușoară și manevra rea 
precisă, sensibilă. În plus, diferitele moduri de conducere  
și funcții suplimentare fac mai simplă transportarea încăr-
căturilor grele.

Transmisie G 280-16/11,7–0,69. Pentru cerințe deosebit de 
exigente, Actros cu o capacitate de până la 250 de tone este 
echipat cu Mercedes PowerShift și transmisie cu 16 trepte de 
viteză1).

Programul de conducere heavy2). Programul de conducere 
este conceput special pentru transportul de încărcături grele. 
Programul convinge datorită timpilor deosebit de scurți de 
schimbare a treptelor de viteză și alegerea precisă a treptei de 
viteză, adaptată la situația respectivă.

Programul de conducere power2). Programul cuprinde 
modurile de conducere „power”, „standard” și „manual”. 
Modul „power” a fost proiectat pentru utilizarea pe șosea  
și vă ajută, dacă este cazul, pentru un stil de conducere ori-
entat către performanță.

1) Dotare opțională.
2) Alternativă fără preț suplimentar.
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● Pentru încărcături grele și valori  
reduse de consum

● Timpi reduși de schimbare  
a treptelor de viteză

● Este posibilă comutarea într-o 
treaptă inferioară

● Comutare automată înapoi în  
modul „standard” pentru o anumită 

perioadă sau doar temporar

● Funcția EcoRoll nu este disponibilă

standard

● Pentru încărcături grele și  
confort ridicat la schimbarea  

treptelor de viteză

● Funcția EcoRoll este disponibilă 
(activat/dezactivat din meniu)

● Este posibilă comutarea  
într-o treaptă inferioară

● Funcția EcoRoll poate fi  
folosită până la o masă  

maximă admisă în ansamblu de  
aproximativ 80 de tone

manual

● Nu este posibilă comutarea  
într-o treaptă inferioară

● Funcția EcoRoll nu este disponibilă

● Nu este posibilă comutarea  
înapoi în modul „standard”

● Pentru aplicațiile speciale, 
specificațiile șoferului se  

pot implementa fără ajutorul  
funcției automate

heavy 

● Pentru încărcături foarte grele  
și teren dificil

● Comutarea într-o treaptă superioară 
este posibilă doar atunci când turația 

necesară pentru comutare poate  
fi menținută în siguranță

● Comutare într-o treaptă inferioară

● Nu este posibilă comutarea auto-
mată înapoi în modul „standard”

● Funcția EcoRoll nu este disponibilă

Prezentare generală a avantajelor.

 – Sistem de răcire montat în partea din spate1) 
pentru perioade de utilizare intensă a motorului 
și retarderului

 – Ambreiajul Turbo Retarder fără uzură1) pentru 
solicitări extreme la plecarea de pe loc și în 
timpul efectuării manevrelor

 – Transmisia automată cu 16 trepte de viteză 
Mercedes PowerShift 31)

 – Timpi reduși de schimbare a treptelor de  
viteză, performanțe ridicate

 – Programe de conducere orientate către aplicații 
și moduri de conducere ce pot fi comutate 
atunci când este necesar, precum și funcții 
suplimentare

 – Configurație ergonomică a tehnologiei Euro VI
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Condiții-cadru perfecte pentru  
posibilități flexibile de utilizare.
Transporturile speciale necesită autovehicule speciale. De aceea camionul Actros de până la 250 de tone dispune nu doar 
de o dotare de bază deosebit de robustă, ci permite pregătirea optimă pentru transportarea încărcăturilor grele printr-o  
serie de caracteristici.

Dispozitiv de cuplare față 50 mm1). Atunci când este utilizat 
pentru operațiuni de tractare sau împingere, autotractorul 
pentru încărcături grele poate fi dotat cu șei de cuplare supli-
mentare. Pe placa de fixare față se va monta fie un dispo-
zitiv de cuplare sau un dispozitiv de cuplare pentru încărcături 
grele, pentru operațiunile de împingere și tractare.

Traversă finală pentru transportul încărcăturilor grele. Cu 
ajutorul traversei finale1) se poate monta un cârlig de remor-
care pentru încărcături grele. Astfel sunt extinse posibilitățile 
de utilizare a autovehiculului. Amplasarea traversei finale  
ran forsate permite fixarea cârligului de remorcare G 150 în 
partea superioară sau a cârligului de remorcare pentru 
încăr cături grele de 250 de tone în partea inferioară.

Traversă față pentru dispozitivul de cuplare pentru încărcături grele. Pentru 
utilizările deosebit de solicitante din traficul încărcăturilor grele, traversa poate  
fi echipată pentru integrarea unei șei de remorcare în partea din față1).

Cârlig de remorcare pentru încărcături grele1). Cârligul de remorcare pentru 
încărcături grele, tipul 56 E, este proiectat pentru transportul încărcăturilor de 
până la 250 de tone. Acesta poate fi montat în două poziții diferite pe traversa 
pentru încărcături grele.
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Prezentare generală a avantajelor.

 – Șa de cuplare pentru încărcături grele1) pentru 
partea din față și partea din spate pentru 
operațiunile de tractare și împingere

 – Nivel ridicat de orientare către aplicații datorită 
diferitelor șei de cuplare și plăci de montare

 – Ranforsarea cadrului1) pentru cea mai bună 
stabilitate și rezistență

 – Puntea spate robustă cu o capacitate portantă 
de până la 16 t

 – Punte motoare cu direcție hidraulică, suspensie 
pneumatică, opțional neîncărcată1) pentru  
un nivel ridicat de tracțiune și stabilitate la 
conducere

 – Cutii de depozitare suplimentare1) pe cadru
 – Platformă cu balast1) pentru un nivel ridicat de 

tracțiune în cazul aplicațiilor cu remorcă cu 
proțap

Pre-echipare pentru transportarea încărcăturilor grele. 
Cu ajutorul acesteia, camionul dumneavoastră este pregătit 
excelent pentru utilizarea în vederea transportării încărcă-
turilor grele, iar numărul conversiilor necesare ulterior este 
astfel redus. Sunt integrate lonjeroane ale cadrului cu 
con sola potrivită, ranforsarea cadrului, direcția necesară 
precum și orice alte componente necesare pentru utiliza-
rea în vederea transportării încărcăturilor grele.

Dispozitiv de alunecare, Jost EV-HD 850, înălțime 142 mm, 
36 t1). Aceasta permite modificarea distribuției sarcinilor pe 
punți. Astfel se poate realiza o adaptare la remorcile cu raze 
de pivotare diferite, ținând cont de sarcinile maxime admise  
pe punți.

Punte planetară, coroană de diferențial de 300 mm2). 
Puntea spate din oțel turnat cu capacitate de 13 tone dispu-
ne de o coroană de diferențial de 300 mm, un mecanism 
diferențial, o transmisie planetară pentru fiecare butuc de 
roată și este concepută pentru solicitări maxime. Prin ra-
portul de transmisie în 2 niveluri, cuplul maxim este transmis 
direct roților. Punțile fabricate din fontă cenușie au o gardă  
la sol ridicată și o sarcină maximă admisă de până la 16 tone.

Punte motoare, 8 t, cu direcție hidraulică1). Puntea motoare 
cu direcție hidraulică, opțional neîncărcată, cu o capacitate 
portantă de 8 tone sporește sarcina verticală a autovehicu-
lului. Reglarea se realizează complet automat, pentru a 
garanta o utilizare optimă a autovehiculului. Atunci când nu 

1) Dotare opțională.
2) Dotare opțională pentru autovehiculele cu configurație 6x4 și 8x4.

Șa de cuplare pentru încărcături grele1). Cu această șa de cuplare se poate 
folosi sarcina verticală maximă a unui autotractor cu 4 punți.

Cutie de depozitare din oțel1). Cutia de depozitare oferă spațiul de depozitare 
în afara cabinei pentru materialele folosite pentru fixarea încărcăturii, precum  
și pentru instrumentele de lucru. Cu dimensiuni de 700 x 680 x 770 mm, cutia 
oferă un volum generos. În plus, are o capacitate de 200 kg.

este sub sarcină, punțile motoare beneficiază de un plus  
de tracțiune.





65Accesorii de origine

Detalii marcante. Branhiile din oțel inoxidabil strălucitor1) pentru panourile laterale transmit putere și dinamism – și evidențiază caracterul individual al camionului 
dumneavoastră Actros.

Pentru cele mai exigente cerințe – accesoriile de origine.
Actros este mai mult decât un camion. Este loc de muncă, însoțitor în călătorii, spațiu pentru locuit. În funcție de aceste  
aspecte este orientată și oferta cuprinzătoare de accesorii de origine Mercedes-Benz – deschizând astfel numeroase 
posibilități de personalizare.

Accesorii de origine. Actros oferă confort pentru lucru, locuit 
și odihnă la un nivel mai ridicat decât oricare alt autovehicul 
folosit pentru transportul pe distanțe lungi. Cu ajutorul acce-
soriilor 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 dotări suplimentare mai mici sau mai 
mari, care fac munca zilnică mai frumoasă, mai sigură și mai 
eficientă. În catalogul de accesorii actual, dar și la parte-
nerul dumneavoastră Mercedes-Benz vă stă la dispoziție o 
gamă largă de accesorii.

1) Nu este disponibil pentru modelul de până la 250 de tone.
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Dotări suplimentare pentru fiecare zi.
Versatile, funcționale, frumoase și stimulante – accesoriile de origine Mercedes-Benz pentru Actros contribuie în diferite  
moduri pentru ca munca în transportul pe distanțe lungi să fie mai plăcută și mai ușoară. Mult succes la selecție!

Bară luminoasă pentru acoperiș. Bara luminoasă pentru 
acoperiș1) este adaptată în mod optim la forma cabinei,  
este fabricată din oțel inoxidabil polișat strălucitor și asigură 
spațiu pentru până la patru faruri suplimentare. Astfel 
îmbunătățiți iluminarea în partea din față a autovehiculului și 
obțineți un aspect personalizat al autovehiculului.

Faruri suplimentare. Farurile pentru faza lungă sau luminile 
de lucru asigură o distribuție optimă a luminii și îmbunătățesc 
vizibilitatea. Potrivit pentru toate barele luminoase  
Mercedes-Benz.

Carcase cromate ale oglinzilor. Cu setul dublu pentru partea 
șoferului și a pasagerului din față scoateți în evidență și mai 
mult autovehiculul și îi conferiți o imagine și mai strălucitoare 
și mai frumoasă.

Setul de așternuturi Pauză. Confort relaxant cu design fru-
mos. Plăpumile și pernele sunt umplute cu un amestec plăcut 
din poliester și bumbac – așternuturile sunt fabricate din 
material textil veritabil, moale și pot fi spălate la temperaturi 
de până la 60 °C.

Aspect elegant. Partea frontală cu lamele cromate conferă designului marcant, 
dinamic al modelului Actros o linie și mai expresivă.

Capace pentru roți. Deoarece fiecare detaliu contează: capacele pentru roți,  
fabricate din oțel inoxidabil, protejează jantele și prizoanele de deteriorări și  
asigură un aspect unic.
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Suport pentru încărcarea telefonului mobil. Suportul universal pentru încărcare se 
potrivește pentru multe modele de telefoane mobile. Cu pre-echiparea disponibilă 
din fabrică, aveți un loc sigur pentru telefonul dumneavoastră, unde îl puteți încărca 
și care ajută la creșterea confortului atunci când primiți sau efectuați apeluri.

Suporturi pentru spate și gât. Suporturile pentru spate sau pentru gât, dispo nibile 
individual, asigură o relaxare a regiunii lombare, respectiv a musculaturii gâtului.

Practic și ergonomic. Masa pivotantă îmbrăcată în piele, cu reglare pe înălțime 
este ideală pentru a lua masa, pentru a lucra la laptop sau pentru a fi folosită ca 
suprafață practică de depozitare.

Prezentare generală a avantajelor.

 – Bară luminoasă pentru acoperiș1) și faruri  
suplimentare pentru vizibilitate îmbunătățită

 – Aplicații cromate și din oțel inoxidabil pentru 
un grad și mai mare de personalizare și un  
aspect strălucitor

 – Capace pentru roți și capace pentru puntea 
spate, pentru protecția jantelor și prizoanelor

 – Suport universal de încălcare pentru fixarea  
și încărcarea majorității modelelor de telefoane 
mobile

 – Masa pivotantă practică pentru a lucra,  
a lua masa, dar și ca spațiu suplimentar de  
depozitare

 – Seturi de paturi de înaltă calitate pentru somn 
odihnitor

 – Suporturi pentru spate și gât pentru a sta 
confortabil și relaxat, într-o poziție ergonomică

 – Deflectoare de vânt pentru geamurile laterale, 
pentru conducerea cu geamurile deschise, 
fără curenți de aer

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

1) Vă rugăm să respectați prevederile legale naționale referitoare la montarea și 
utilizarea barelor luminoase de pe acoperiș.
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Autoplatforme Actros – prezentarea tipurilor

Tonaj 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20

Configurație 4x2 4x2 4x2 4x2

Suspensie pe puntea spate Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică

Motorizări

OM 936

175 kW (238 CP) • • – •

200 kW (272 CP) x x – x

220 kW (299 CP) x x – x

235 kW (320 CP) x x – x

260 kW (354 CP) x x – x

OM 470

240 kW (326 CP) x x • x

265 kW (360 CP) x x x x

290 kW (394 CP) x x x x

315 kW (428 CP) x x x x

335 kW (455 CP) x x x x

OM 471

310 kW (421 CP) x x x x

330 kW (449 CP) x x x x

350 kW (476 CP) x x x x

375 kW (510 CP) x – – x

390 kW (530 CP) x – – x

OM 473

380 kW (517 CP) x – – x

425 kW (578 CP) x – – x

460 kW (625 CP) x – – x
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• Standard x Dotare opțională – nu este disponibil 1) Camion pentru transport autovehicule.

25 25 (Volumer) 25 26 26 33

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

Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică

– – – – – –

• • • • • –

x x x x x –

x x x x x –

x x x x x –

x x x x x •

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x – – x x x

x – – x x x

x – – x x x
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Autoplatforme Actros – prezentarea tipurilor

Tonaj 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20

Configurație 4x2 4x2 4x2 4x2

Suspensie pe puntea spate Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică

Ampatament

3.250 mm – – – –

3.550 mm – – – –

3.700 mm x2) – – x

3.850 mm – – – –

4.000 mm x2) – – x

4.150 mm – – – –

4.300 mm x2) – – x

4.600 mm x2) – – x

4.900 mm x2) x3) 4) – x

5.200 mm x2) – – x

5.500 mm x2) x3) 4) x3) 4) x

5.800 mm x2) x3) 4) x3) 4) x

6.100 mm x2) – – x

6.400 mm x2) – – x

6.700 mm x2) x3) 4) – x

Variante de cabină

Cabină L CompactSpace, tunel 170 mm – x x7) –

Cabină L CompactSpace, tunel 320 mm – – •8) –

Cabină L ClassicSpace, tunel 170 mm x7) x7) x x7)

Cabină L ClassicSpace, tunel 320 mm •8) •8) •8) •8)

Cabină L ClassicSpace, podea plană x9) x9) – x9)

Cabină L StreamSpace, 2.300 mm lățime, tunel 320 mm x8) x8) – x8)

Cabină L StreamSpace, 2.300 mm lățime, tunel 170 mm x x x x

Cabină L StreamSpace, 2.300 mm lățime, podea plană x9) x9) – x9)

Cabină L StreamSpace, 2.500 mm lățime, podea plană x9) x9) x x9)

Cabină L BigSpace x9) x9) x x9)

Cabină L GigaSpace x9) x9) x x9)
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• Standard x Dotare opțională – nu este disponibil 1) Camion pentru transport autovehicule. 2) Și ca Actros Loader cu motorizări de la 175 kW (238 CP) până la 315 kW (428 CP) (numai OM 936 și OM 470). 3) Cu motorizări 
de la 175 kW (238 CP) până la 350 kW (476 CP). 4) Autovehicul cu cadru coborât numai cu suspensie pneumatică pe puntea față și puntea spate. 5) Și ca Actros Loader cu motorizări de la 220 kW (299 CP) până la 315 kW (428 CP)  
(numai OM 936 și OM 470). 6) Cu motorizări de la 200 kW (272 CP) până la 375 kW (510 CP). 7) Standard pentru OM 471 și OM 473. 8) Nu în combinație cu OM 471 și OM 473. 9) Nu în combinație cu OM 936.

25 25 (Volumer) 25 26 26 33

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

Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică

– – x6) – – –

– – x6) – – –

– – – x – x

– – x6) – – –

x5) x4) 6) – x x x

– – x6) – – –

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) – – – x –

– – – – – –

– – – – – –

– x – – – –

– – – – – –

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

•8) •8) •8) •8) •8) •8)

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

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

x x x x x x

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

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

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

x9) x9) x9) x9) x9) x9)
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Autotractoare Actros – prezentarea tipurilor

Tonaj 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)1) 18 (CC)2) 20

Configurație 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Suspensie pe puntea spate Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică

Motorizări

OM 936

175 kW (238 CP) • • • – •

200 kW (272 CP) x x x – x

220 kW (299 CP) x x x – x

235 kW (320 CP) x x x – x

260 kW (354 CP) x x x – x

OM 470

240 kW (326 CP) x x x • x

265 kW (360 CP) x x x x x

290 kW (394 CP) x x x x x

315 kW (428 CP) x x x x x

335 kW (455 CP) x x x x x

OM 471

310 kW (421 CP) x x x x x

330 kW (449 CP) x x x x x

350 kW (476 CP) x x x x x

375 kW (510 CP) x – – – x

390 kW (530 CP) x – – – x

OM 473

380 kW (517 CP) x – – – x

425 kW (578 CP) x – – – x

460 kW (625 CP) x – – – x
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• Standard x Dotare opțională – nu este disponibil 1) Low Deck. 2) Camion pentru transport autovehicule.

24 25 25 25 26 26 33

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

Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică

– – – – – – –

• • • • • • –

x x x x x x –

x x x x x x –

x x x x x x –

x x x x x x •

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x
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Autotractoare Actros – prezentarea tipurilor

Tonaj 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)1) 18 (CC)2) 20

Configurație 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Suspensie pe puntea spate Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică

Ampatament

2.650 mm – – – – –

2.990 mm – – – – –

3.250 mm – – – – –

3.400 mm – – – – –

3.550 mm x – – – x

3.700 mm x3) x4) 5) x4) 5) – x

3.850 mm x3) – – x5) x

4.000 mm x3) – – – x

Variante de cabină

Cabină L CompactSpace, tunel 170 mm – – x x7) –

Cabină L CompactSpace, tunel 320 mm – – – •8) –

Cabină L ClassicSpace, tunel 170 mm x7) • x7) x x7)

Cabină L ClassicSpace, tunel 320 mm •8) – •8) x8) •8)

Cabină L ClassicSpace, podea plană x9) x9) x9) – x9)

Cabină L StreamSpace, 2.300 mm lățime, tunel 320 mm x8) – x8) – x8)

Cabină L StreamSpace, 2.300 mm lățime, tunel 170 mm x x x x x

Cabină L StreamSpace, 2.300 mm lățime, podea plană x9) x9) x9) – x9)

Cabină L StreamSpace, 2.500 mm lățime, podea plană x9) x9) x9) – x9)

Cabină L BigSpace x9) x9) x9) – x9)

Cabină L GigaSpace x9) x9) x9) – x9)
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• Standard x Dotare opțională – nu este disponibil 1) Low Deck. 2) Camion pentru transport autovehicule. 3) Și ca Actros Loader cu motorizări de la 235 kW (320 CP) până la 315 kW (428 CP) (numai OM 936 și OM 470). 
4) Cu motorizări de la 175 kW (238 CP) până la 350 kW (476 CP). 5) Autovehicul cu cadru coborât numai cu suspensie pneumatică pe puntea față și puntea spate. 6) Nu în combinație cu OM 473. 7) Standard pentru OM 471 și OM 473. 
8) Nu în combinație cu OM 471 și OM 473. 9) Nu în combinație cu OM 936.

24 25 25 25 26 26 33

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

Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică Pneumatică

– – x3) x – – –

x3) – – – – – –

– x6) – – x x6) x

– x6) – – x x6) x

– x – – x x x

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – x – x

– – – – – – –

– – – – – – –

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

•8) •8) •8) •8) •8) •8) •8)

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

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

x x x x x x x

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

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

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

x9) x9) x9) x9) x9) x9) x9)
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Actros până la 250 t – prezentarea tipurilor

Tonaj 33 41

Configurație 6x4 8x4/4

Suspensie pe puntea spate Pneumatică Pneumatică

Motorizări OM 473

380 kW (517 CP) • •

425 kW (578 CP) x x

460 kW (625 CP) x x

Ampatament

3.300 mm x x1)

3.900 mm x x

Variante de cabină

Cabină L BigSpace x x

Cabină L GigaSpace x x

• Standard x Dotare opțională 1) Numai pentru autovehicul de transport de mare tonaj cu semi-remorcă.
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Performanțele motoarelor

Motoarele Euro VI: tehnologia futuristă, puterea de 
până la 460 kW (625 CP) și cuplul maxim de 
3.000 Nm. Modelul Actros de până la 250 de tone 
este echipat exclusiv cu motoarele cu cilindree  
de 15,6 litri (OM473).
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OM 473 OM 471

OM 470

OM 471, a doua generație

R6 cilindree de 7,7 l

kW (CP) Nm
la 2.200 rpm la 1.200–1.600 rpm

175 (238) 1.000
200 (272) 1.100
220 (299) 1.200
235 (320) 1.300
260 (354) 1.400

R6 cilindree de 10,7 l

kW (CP) Nm
la 1.800 rpm la 1.100 rpm

240 (326) 1.700
265 (360) 1.800
290 (394) 1.900
315 (428) 2.100

R6 cilindree de 12,8 l

kW (CP) Nm
la 1.800 rpm la 1.100 rpm

310 (421) 2.100 2.3001)

330 (449) 2.200 2.4001)

350 (476) 2.300 2.5001)

375 (510) 2.500

R6 cilindree de 12,8 l

kW (CP) Nm
la 1.600 rpm la 1.100 rpm

310 (421) 2.100 2.3001)

330 (449) 2.200 2.4001)

350 (476) 2.300 2.5001)

375 (510) 2.500
390 (530) 2.600

R6 cilindree de 15,6 l

kW (CP) Nm
la 1.600 rpm la 1.100 rpm

380 (517) 2.600
425 (578) 2.800
460 (625) 3.000

1) Pentru autovehiculele cu cadru cu înălțime normală în com-
binație cu raport de transmisie pentru puntea spate i = 2,611 
și raport final i = 2,533 în cea de-a douăsprezecea treaptă.
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OM 936
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OM 470, a doua generație

R6 cilindree de 10,7 l

kW (CP) Nm
la 1.600 rpm la 1.100 rpm

240 (326) 1.700
265 (360) 1.800
290 (394) 1.900
315 (428) 2.100
335 (455) 2.200
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Modelul Actros de până la 33 de tone – 
variante de rezervor

Variante de rezervor Actros. Posibilități flexibile de combi-
nare – la un diametru identic al rezervorului se pot combina 
rezervoare cu capacitate diferită pe partea stângă și cea 
dreaptă. Acest lucru este valabil pentru rezervoarele pentru 
Diesel și AdBlue®, precum și pentru rezervoarele combinate. 
Imaginile ilustrează două variante posibile în cazul autotrac-
toarelor cu partea din spate integrală.

Rezervoare cu structură modulară. Pentru cerințele individuale, modelul Actros 
de până la 33 t poate fi echipat cu rezervoare cu înălțimi și lățimi diferite.

Exemplu, variantă de rezervor pentru Actros 4x2, (ampatament 3.700 mm): 
capacitate: 1.300 l Diesel, 90 l AdBlue®. Începând cu ampatamentul de 
3.850 mm sunt disponibile rezervoare de 1.420 l – pe stânga: capacitate 
880 l Diesel și 90 l AdBlue®, pe dreapta: capacitate de 540 l Diesel.

Exemplu, variantă de rezervor pentru autotractorul Actros Volumer 
cu configurație 4x2 (ampatament 3.700 mm: capacitate 990 l  
Diesel, 75 l AdBlue®)

1 Rezervor combinat lat/înalt, capacitate: 820 l Diesel,  
90 l AdBlue®

2 Rezervor secundar dreapta lat/înalt, capacitate: 480 l Diesel

3 Sistem de post-tratare a gazelor de eșapament

4 Baterie

1 Rezervor combinat lat/coborât, capacitate: 660 l Diesel,  
75 l AdBlue®

2 Rezervor secundar dreapta lat/coborât, capacitate: 330 l Diesel

3 Sistem de post-tratare a gazelor de eșapament

4 Baterie

700 mm

565 mm

650 mm

735 mm
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Actros – variante de cabină.

Variante de cabină. Cu un numărul total de 11 variante de 
cabină, Actros asigură un nivel excelent de confort pentru  
lucru, locuit și odihnă. În acest sens aveți la dispoziție ca-
bina 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 continuă1). Modelul Actros de 
până la 250 de tone este disponibil exclusiv cu variantele  
de cabină GigaSpace sau BigSpace.

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

Lățime exterioară: 
Cabinele GigaSpace, BigSpace și StreamSpace (1)  
2.500 mm 
Toate cabinele ClassicSpace, CompactSpace precum și 
StreamSpace (2, 3, 4) 2.300 mm 
Lungime exterioară: 
Toate cabinele 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

Cabina GigaSpace L Cabina BigSpace L

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

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

Înălțimea în picioare între scaune: 1.970 mm 
Înălțimea în picioare în fața scaunelor: 1.840 mm

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

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

Cabina StreamSpace L (2)  
(lățime exterioară 2.300 mm, podea plană)

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

Cabina ClassicSpace L (2) 
(lățime exterioară de 2.300 mm, tunel motor)
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Referitor la datele din acest catalog: pot avea loc modificări asupra produselor ulterior finalizării redactării acestui document, la data de 20.05.2016. 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 conţine variante și instrucţiuni  
de utilizare care nu sunt incluse în oferta naţională. 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. În acest sens, consultați distribuitorul dumnea voastră  
de autovehicule comerciale Mercedes-Benz cu privire la directivele și consecințele valabile în alte țări și la ultima ediție valabilă a documentului. 
www.mercedes-benz.com/camioane
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