
Nya Arocs. Atego
Bygg- och anläggningstrafik 7,5–32 ton.
Tungtransporter upp till 250 ton.
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För alla uppdrag inom bygg och anläggning, för varje 
byggarbetsplats och för vägen dit. Från jämnlastare och 
betongblandare till tunga tippbilar – de allhjulsdrivna och 
landsvägsanpassade varianterna av Atego och Arocs är riktiga 
proffs på bygget. Genom sin mångsidighet kan de erbjuda 
en lösning för så gott som varje uppdrag och segment inom 
byggbranschen. 

Arocs på 18 till 41 ton är specialisten på tunga jobb.  
Prestandan är tillförlitlig i all terräng såväl som vid körning 
på vägar. Den unika och toppmoderna uppkopplingen och 
det innovativa samspelet mellan intelligenta hjälpsystem är 
andra egenskaper som utmärker Arocs. Och med Arocs SLT 
tungdragare får du tillgång till en dragbil som är speciellt ut-
vecklad och byggd för att förflytta tung och skrymmande 
last. Genom sin höga kvalitet i kombination med enastående 
tillförlitlighet och robusthet imponerar Atego på 7,5 till 
16 ton i bygg- och anlägg ningstrafik, exempelvis inom träd-
gårdsskötsel, på byggarbetsplatser i städer eller i hantverks-
branschen. 

Dessutom bjuder Atego och Arocs på god driftsekonomi med 
bränslesnåla Euro VI-motorer, förlängd livslängd för många 
komponenter, låga reparations- och servicekostnader samt 
enkla påbyggnationer. Kort sagt: Mercedes-Benz erbjuder 
vad vardagen kräver, på såväl byggarbetsplatsen som på vä-
garna. Låt dig övertygas.

Av proffs, för proffs – Mercedes-Benz 
i bygg- och anläggningstrafik
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Robusthet. Arocs tålighet och styrka återspeglas även i de 
individuella förarhytterna, i hyttens extremt tåliga och långliva-
de råkaross liksom i den atletiska och kraftfulla designen. 
Den höga kör- och arbetskomforten säkerställs av bland annat 
tre olika förarplatsversioner med multifunktionsratt, växlings-
automatiken PowerShift 3 och ett stort utbud av generösa och 
bekväma stolar. De unika möjligheterna till uppkoppling, inno-
vationer som nya MirrorCam (tillval) och den elektriska parke-
ringsbromsen höjer kör- och arbetskomforten ytterligare. 

Arocs tar sig an snart sagt alla körsituationer med bravur. De 
robusta och vridmomentstarka Euro VI-motorerna, växellådor 
och axlar tillverkas uteslutande av Mercedes-Benz och är 
specialkonstruerade för att leva upp till de tuffa krav som ställs 
i bygg- och anläggningstrafik från 18 ton. Den unika kon-
struktionen hos fjädring och ram, drivningskomponenternas 
intelligenta styrning, motorernas höga vridmoment samt  
de extremt snabba växlingarna hos PowerShift 3 ser till att 
frigöra kraft och styrka. 

För utmärkt grepp och styrförmåga utgör drivning, chassi, 
fjädring och ram en anpassad och samspelt enhet, som i  
varje Arocs är optimalt konstruerad för sin uppdragstyp – 
ute på vägarna, på arbetsplatsen eller i extrem terräng. 

För att även extrema lutnings- och rampvinklar ska bemäs-
tras utan problem har vi försett Arocs med ytterligare en  
viktig egenskap för byggarbetsplatsen, nämligen optimerad 
markfrigång. Som du ser är Arocs redo för alla utmaningar. 
Välkommen in!

Kraftpaketet på bygget.  
Nya Arocs på 18 till 41 ton
Oavsett om du kör en trailerdragare, jämnlastare, betongblandare eller tippbil: landsvägsversionerna och  
de allhjulsdrivna versionerna av nya Arocs ger dig en maximalt robust och tålig lastbil som är optimalt rustad  
för praktiskt taget alla utmaningar inom entreprenadtrafik.
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En tuff omgivning kräver en robust lastbil
Förarhytterna till Arocs imponerar med praktiska funktioner, robusthet och hållbarhet. Redan vid första ögonkastet,  
in i minsta detalj och alltid när det behövs som mest.

Förarhytter för alla krav. Med de 2 300 mm breda förarhyt-
terna ger Arocs bra översikt och smidig, exakt manövrering 
för alla uppdrag som är typiska för en byggarbetsplats. Insteget 
som är utformat som en trappa underlättar arbetet precis 
som reglagens ergonomiska placering. Dessutom finns långa 
hytter med 2 500 mm bredd för landsvägskörning och andra 
uppdrag som ställer höga krav på komforten.

Robust in i minsta detalj. Det räcker med en snabb blick 
för att se var Arocs hör hemma. Ett rörligt upphängt fotsteg 
med flexibla delar som ger efter i längs- och sidled utan att 
gå sönder och ett handtag på taket är bara exempel på detaljer 
som passar perfekt på just byggarbetsplatsen. I praktiken 
innebär det praktiska funktioner förenade med en imponerande 
robusthet. Det syns bland annat på räfflade backspegelkå-
por och en kylargrill med inspiration från grävskopetänder. 
Och det känns genom förarhytternas komfortlagring1), som 
avlastar föraren även vid hög belastning i terräng. Dessutom 
har de tredelade stötfångaren med stålkanter som skyddar 
strålkastarna mot skador.

Kort ClassicSpace-hytt2). Den 2 300 mm breda och 1 700 mm långa hytten med 
170 eller 320 mm motortunnel är helt och hållet anpassad till de krav som  
ställs när föraren arbetar ensam i entreprenadtrafik och ger mycket bra översikt.

Lång BigSpace-hytt. Den 2 500 mm breda hytten med plant golv har en ståhöjd 
på 1,99 m mellan stolarna. Det ger ovanligt mycket rörelsefrihet och smidigare 
passage till passagerarsidan.
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Räcke på taket. 

Räcke på taket. Som tillval finns ett räcke på taket som  
gör det enklare och säkrare att hålla ett vakande öga på 
tippflaket. Även de tillhörande fotstegen gör att du står  
stadigt. Beroende på förarhyttsversion är de integrerade  
i sidoväggen eller på bakväggen.
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Komponentskydd. För att Arocs ska vara så tålig som  
möjligt har den utrustats med särskilda skydd. Hit räknas 
exempelvis en skyddsplåt för kylare och motor för vissa  
bilar samt skyddsplåt för huvudtanken som tillval. Som tillval 
kan du även beställa stålskyddsgaller för strålkastarna  
och ett bulklastskydd för aggregat. Ytterligare ett exempel  
på Arocs stora anpassningsförmåga är asfaltsläggarpake-
tet som kan beställas som tillval. Allt för att undvika onödiga 
skador och reparationskostnader.

Fördelarna i korthet
• Robusta förarhytter konstruerade för bygg- och  

anläggningstrafik med en maximal ståhöjd på  
upp till 1,99 m

• Olika motortunnelvarianter eller plant golv

• Fotsteg med rörlig upphängning

• Tredelad stötfångare med stålhörn som skyddar  
mot skador 

• Särskild skyddsutrustning för exempelvis strålkastare, 
kylare, motor och huvudtank som tillval

1) Standard i långa hytter med plant förarhyttsgolv.
2) Standard för förarhytter med motortunnelhöjd 320 mm.



Den bästa platsen är reserverad för föraren
Från första provkörning och efter många, långa körningar: Förarhytterna till Arocs visar vad  
som kännetecknar en modern arbetsplats. De funktionella hytterna har utomordentlig ergonomi  
och många praktiska detaljer som gör vardagen till ett nöje.
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Ergonomisk arbetsplats. I Arocs väntar en arbetsplats som 
är optimalt utformad efter arbetet i bygg- och anläggnings-
trafik. Den är som standard utrustad med Classic cockpit. 
Som tillval finns den nya Multimedia Cockpit1) och den  
nya Multimedia Cockpit, interactive. Alla förarplatser ger en 
funk tionell och bekväm arbetsplats som på samma gång 
fungerar som informationscentral och kontrollpanel: Flera 
väsentliga funktioner i bilen kan styras säkert och bekvämt 
via  multifunktionsratten. 

Classic Cockpit. Classic Cockpit har en fyratums TFT-färg-
display som tydligt visar all fordonsinformation. Den enkla 
och logiska menystrukturen, den bländfria skärmen och den 
intuitiva körstartskontrollen är egenskaper som är utmär-
kande för kombiinstrumentet. Som tillval finns även ett kombi-
instrument med en femtums TFT-färgsdisplay. I kombination 
med Classic Cockpit kan Arocs som tillval utrustas med olika 
typer av radioanläggningar. Utöver en radio med usb-anslut-
ning (standard) finns även Multimedia Radio Touch. Den video-
kompatibla digitalradion med 7-tums pekskärm manövreras 
enkelt och intuitivt och utmärker sig genom sin höga ljudkva-
litet. Tack vare integrering av smartphone kan den även  
användas som navigator.

Multimedia Cockpit1). För ännu högre komfort vid körning, 
arbete och manövrering och för bästa möjliga sammankopp-
ling mellan föraren, bilen, centralen och logistikprocesserna 
kan Arocs som tillval utrustas med den innovativa Multimedia 
Cockpit. Den nya och moderna arbetsplatsen har totalt fyra 
bildskärmar. Den primära displayen och den sekundära Multi- 
Touch-Displayen har en bildskärmsstorlek på 10 tum och 
kan manövreras via den nya multifunktionsratten med touch-
kontroll-knappar. Två 15 tums färgdisplayer på höger och 
vänster sida i kombination med MirrorCam ger fantastiskt bra 
sikt bakåt. Den högupplösta primära färgdisplayen ersätter 
det vanliga kombiinstrumentet och ger en överskådlig och 
tydlig bild av alla kör- och driftstillstånd samt information  
om bilen. Multi-Touch-Display omfattar ett integrerat radio- 
och infotainmentsystem och gör det enkelt att hantera  
funktioner som exempelvis värmesystem/klimatanläggning, 
telefoni och interiörbelysning. Dessutom kan man med  
hjälp av Multi- Touch-Display styra olika påbyggnadsfunktioner 
via ett flertal knappar och kontrollampor som visas på bild-
skärmen. Ett flertal anslutningsmöjligheter för mobila enheter 
ökar arbets- och användarkomforten ytterligare.

Multimedia Cockpit, Interactive. För ännu högre kör-, arbets- 
och användarkomfort finns som tillval en Multimedia Cockpit, 
interactive med en stor primärdisplay på 12 tum. Föraren kan 
då välja mellan två instrumentvisningar och få stöd av en 
tredje instrumentvisning om avståndshållaren eller Active Drive 
Assist2) är aktiverade. Utöver funktionerna hos Multimedia 
Cockpit finns ett navigationssystem med vägmärkesassistent, 
Remote Online, för styrning av olika funktioner i bilen via en 
smartphone och åtkomst till  Mercedes-Benz Truck App Portal. 
Den senare erbjuder flera appar för Multi-Touch-Display som 
ökar komforten och effektiviteten.
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1) Standard för långa hytter, extrautrustning för övriga.
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Navigationssystem och vägmärkesassistent2). I kombina-
tion med Mercedes-Benz Truck Navigation för lastbilsspecifik, 
dynamisk ruttplanering och Live Traffic Information ingår 
även vägmärkesassistenten som standard. Kartans data visas 
på den sekundära Multi-Touch-Display. Dessutom visar  
väg märkesassistenten de två senaste relevanta trafikskyltarna 
på den primära displayen.

Komforttelefoni, trådlös laddning. I kombination med Multi-
media Cockpit kan Arocs som tillval utrustas med komfort-
telefoni och en induktiv laddningshållare i instrumentpanelen. 
Där kan smartphones som stöder Qi-standarden laddas 
trådlöst.

Starta utan nyckel. Den nya bilnyckeln är inte bara snygg, 
utan också praktisk och användarvänlig. För att starta  
motorn med start/stopp-knappen behöver nyckeln bara  
finnas i bilen, och kan till exempel ligga kvar i jackfickan  
under körningen. Den integrerade NFC-tekniken gör att  
motorn kan startas utan problem även om nyckelbatteriet  
är urladdat.

Komfortlåssystem. Som standard finns ett låssystem  
som ökar användarkomforten i kombination med den nya 
komfortnyckeln. Utöver belysningskontrollen kan du också 
låsa eller låsa upp förar- och passagerardörren separat med  
komfortlåssystemet. I den smidiga manövreringen ingår 
också stängning av sidorutorna och takluckan med en knapp-
tryckning.

Elektrisk parkeringsbroms. Den nya elektriska parkerings-
bromsen med hållfunktion HOLD är enkel att hantera och 
ökar säkerheten. Den sedan tidigare bekanta backstarthjälpen 
(Hill Holder) gör också sitt till.

Värmesystem, ventilation och klimatanläggning. Arocs 
har ett luftreglerat värmesystem som reagerar snabbt och 
ger en dragfri ventilation. För ännu högre komfort går det att 
som tillval beställa klimatautomatik, restvärmefunktion3), 
parkeringsklimatanläggning och en varmvattenextravärmare 
i olika utföranden.

Multifunktionsratt, Touch Control knappar1). Multifunk-
tionsratten med Touch Control knappar som ingår som  
standard i kombination med Multimedia Cockpit höjer arbets- 
och användarkomforten. Genom att svepa och trycka på 
Touch Control knapparna kan du manövrera olika system 
och funktioner i bilen eller hämta information. Med Touch 
Control knapparna på vänster sida manövrerar du primärdis-
playen (kombiinstrument) och med Touch Control knapparna 
på höger sida manövrerar du den sekundära displayen.

Radio- och infotainmentsystem. Arocs med L-hytt är som 
standard utrustad med Multimedia Cockpit, som ger en helt ny 
förarupplevelse genom det integrerade radio-Infotainment-
systemet. Dessutom finns som tillval en digitalradio med Digital 
Audio Broadcasting (DAB+) och ett soundsystem. och flera 
anslutningsmöjligheter för att koppla in externa enheter.
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1) Ej i kombination med Classic Cockpit.
2) Kan inte beställas i komb. med Classic Cockpit, tillval i komb. med Multimedia 

Cockpit, ingår i komb. med Multimedia Cockpit, interactive.
3) Kan endast beställas i kombination med varmvattenextravärmare förarhytt eller 

förarhytt och motor.
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StyleLine. Tillvalet StyleLine ger en ännu mer elegant 
och modern känsla i hytten med paneler i aluminium-
optik. Förutom panelen i aluminiumoptik och inskriptionen 
på instrumentpanelen samt StyleLine-emblemet på det 
utvändiga stuvfacket framhäver till exempel kromdetaljer-
na på läderratten, växelväljaren och parkeringsbromsen 
den personliga karaktären. Kombiinstrumentets kromin-
fattningar och Multi-Touch-Display1) är andra glänsande 
detaljer. Golvmattor i högkvalitativ velour för förar- och 
passagerarsidan och mittpartiet fulländar den person-
liga känslan på ett stilfullt sätt.

TrendLine. Med TrendLine som tillval kan du få en  
förarhytt med paneler i träoptik som ger en varm och 
ombonad känsla. De markanta dekorlisterna med  
TrendLine-inskription på instrumentpanelen komplet-
teras av ytterligare trädetaljer exempelvis på ratten.  
I paketet ingår även: golvmattor i velour för förar- och 
passagerarsidan samt motortunneln och TrendLine- 
emblem på det utvändiga stuvfacket. Andra markanta 
detaljer förutom träpanelerna är läderratten och  
växelväljaren med kromdetaljer samt krominfattning-
arna för kombiinstrumentet och Multi-Touch-Display1).



Nytt interiörbelysningskoncept. Det nya interiörbelysnings-
konceptet ger en mycket bra upplysning av förarhytten i 
praktiskt taget alla situationer. Utöver interiörbelysningen för 
en komplett upplysning av förarhytten och två lässpotlampor 
med varmvitt sken finns en diskret, blå nattfärdsbelysning som 
gör det enklare att se i hytten under körning.

LED-stämningsbelysning. Den nya LED-stämningsbelysningen 
(tillval) har flera användningsområden och ökar åk-, arbets- 
och vilokomforten. De dimbara, blå lysdioderna gör det lättare 
att orientera sig i hytten under mörkerkörning. Den indirekta 
omgivnings- och boendebelysningen i bärnsten kan också dim-
mas och ger en hemtrevlig miljö efter arbetsdagens slut  
och under övernattningar. Ljusväckarklockan som hör till LED-
stämningsbelysningen ökar komforten ännu mer. Vid den 
planerade väckningstiden kan du också sätta på radion eller 
andra ljudkällor.

LED-stämningsbelysning, körning och boende. Som tillval 
finns LED-stämningsbelysning, körning och boende med extra 
belysningselement som bidrar till en ännu mer stämningsfull 
interiör under körning och vila. Det finns till exempel blå LED- 
spotlampor i förvaringsutrymmet ovanför vindrutan och  
vid golvet för en ombonad känsla under mörkerkörning. Den 
bärnstensfärgade boendebelysningen har en extra, indirekt 
belysning i förvaringsfacken vid bäddarna och förvaringsfack-
en ovanför dörrarna samt en LED-spotlampa i högtalarskyddet 
under förvaringsutrymmet vid vindrutan. Detta ger en mycket 
ombonad och mysig känsla i hytten. Självklart finns också en 
ljusväckarklocka.

Stolar. Alla stolar imponerar med hög sittkomfort. Manöver-
reglagen är smart placerade, sätesdynorna är extra breda 
och inställningsområdet extra stort. Arocs är i grundutförandet 
utrustad med luftfjädrad förarstol, komfort. Den luftfjädrade 
komfortstolen har hög sittkomfort och stora inställningsmöj-

ligheter. Klädseln är av velour. För ännu högre komfort finns 
en luftfjädrad klimatstol som tillval. Den luftfjädrade komfort-
stolen (standard) ger mycket goda ergonomiska förutsätt-
ningar och extra hög komfort. Den integrerade stolsvärmen är 
inte att förglömma. 

Förvaringsutrymmen och stuvfack. Förvaringskonceptet 
kan kompletteras individuellt och skapar mer ordning, effek-
tivitet och flexibilitet. Föraren har på så sätt alltid kontroll 
och översikt. I konceptet ingår allt från förvaringsutrymmena 
vid förarplatsen till förvaringsfacket med integrerad flaskhål-
lare i dörren – allt är anpassat till det som behöver förvaras i 
hytten. I förvaringsfacken finns plats för exempelvis solglas-
ögon, drycker, följesedlar och småsaker som kulspetspennor. 
Alla förvaringsfack är ergonomiskt placerade och nås lätt 
från förarplatsen, precis som mugg- och flaskhållarna. I de 
långa förarhytterna finns dessutom utdragslådor under 
sängen för mer förvaringsutrymme1).
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Fördelarna i korthet
• MirrorCam för bättre sikt och högre säkerhet

• Ny nyckel med komfortlåssystem som standard

• Innovativ, luftstyrd värme- och klimatanläggning samt 
restvärmefunktion

• Klimatautomatik3) och parkeringsklimatanläggning3) 
för ännu högre komfort

• Omfattande förvaringskoncept med många praktiska 
fack som kan kompletteras efter individuella behov

Mellanlång ClassicSpace-hytt utrustning. Två förvarings-
fack med lock bakom stolarna ger plats för det mesta som 
kan behövas på byggarbetsplatsen. Mycket praktiskt är också 
stuvfacket på förarsidan som går att komma åt utifrån. Ytter-
ligare förvaringsutrymme ger till exempel facken i sidoväggen 
på båda sidorna. Som tillval kan en mittmonterad stol för  
en extra passagerare respektive fler praktiska förvaringsfack 
monteras på motortunneln.

Boendekomfort i lång BigSpace-hytt. Den långa, 2 500 mm 
breda BigSpace-hytten för landsvägskörning med frekventa 
övernattningar har en komfortbädd som är 2 200 mm lång och 
750 mm bred. Under bädden finns stuvfack som rymmer 
även skrymmande föremål och går att komma åt utifrån. För 
bättre fördelning finns två flytt- och uttagbara förvaringsfack 
som tillval.

Ytterligare utrustning. För dig som vill höja komforten ytter-
ligare finns det gott om tillval, till exempel ett kylskåp som 
rymmer 25 l2), ett högt förvaringsfack på 15 liter för motor-
tunneln eller en mittmonterad stol för en extra passagerare. 
Därtill finns ett integrerat utfällbart bord i instrumentpanelen 
för passagerarsidan och ett bagagenät för bakväggen att  
beställa som tillval. En tryckluftspistol med spiralslang är till 
stor nytta när förarhytten ska rengöras.

1) En utdragslåda är standard, två utdragslådor finns som extrautrustning.
2) Volym 36 l på bilar med plant golv.
3) Extrautrustning.



Okuvlig kraft med blygsam förbrukning
I Arocs dragstarka och robusta motorer ryms modern, effektiv Euro VI-teknik. Men framför allt ryms exakt den kraft som  
behövs för det hårda arbetet inom bygg- och anläggningstrafik – varje dag. Och växlingsautomatiken PowerShift 3 övertygar 
med hög körkomfort, exakta växelval, effektiv kraftöverföring och smidigare manövrering.

Motor- och avgasteknik. De 6-cylindriga radmotorerna  
i Arocs har mycket lång livslängd och tillgodoser alla krav  
på prestanda i bygg- och anläggningstrafik. För optimal anpass-
ning till varje användningsområde finns de bränslesnåla 
Euro VI-motorerna i de fyra cylindervolymklasserna 7,7 l, 10,7 l, 
12,8 l och 15,6 l. Effektområdet för Arocs motorer börjar på 
175 kW (238 hk) och ett maximalt vridmoment på 1 000 Nm. 
18 nivåer högre finns toppmotorn på 460 kW (625 hk) och 
ett maximalt vridmoment på hela 3 000 Nm – den mest effek-
tiva och kraftfulla lösningen för alla behov inom bygg- och 
anläggningstrafik. Tack vare den moderna Euro VI-avgastekni-
ken och i synnerhet avgascirkulationen, bildas mindre mängd 
kväveoxider och färre partiklar vid förbränningen genom den 
kylda avgasåterföringen. Det slutna dieselpartikelfiltret är  
så effektivt att nästan inga partiklar alls släpps ut. Avgiftning-
en och frånskiljande av kväve sker i SCR-katalysatorn med 
AdBlue® som doseras till avgaserna utan luft med en optimerad 
doseringsenhet.

Avgasbroms, standardsystem. Bromssystemet med tre  
inställningsnivåer och upp till 375 kW bromseffekt minskar 
slitaget på färdbromsen och ökar samtidigt säkerheten och 
kontrollen över lastbilen. 

High Performance Engine Brake1). För ännu högre säkerhet 
finns en trestegad slitagefri tillsatsbroms med en bromsef-
fekt på upp till 480 kW2). Den minskar slitaget på färdbromsen 
och samtidigt ökar säkerheten och kontrollen över bilen.

Växellådor för alla uppdrag. Växellådan övertygar genom sin 
snabba växling, tysta gång och långa livslängd även vid höga 
vridmoment.

Turboretarderkoppling. Turboretarderkopplingen (tillval) ger 
en finkänslig och slitagefri igångkörning och manöverkörning 
med maximal dragkraft och ett högt bromsmoment som kan 
utnyttjas även i låga hastigheter.
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PowerShift 3. Märkbar dynamik, smidig manövrering och lägre 
förbrukning: Växlingsautomatiken ger exakta växelval, korta 
växlingstider, hög körkomfort och mycket god driftsekonomi. 
Med sitt känsliga växlingssensorsystem ger  PowerShift 3  
anpassade växelval för varje kör- och lastsituation. Systemet 
känner av motorbromsning i nedförsbackar och håller kvar 
växeln. Krypfunktionen med integrerat manövreringsläge ger 
enkel och smidig igångkörning och finkänslig rangering. 
Dessutom finns olika körlägen och extrafunktioner som gör 
körningen lite enklare.
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Körprogram Arocs. Beroende på användningsområde finns 
körprogrammen offroad eller economy/power. Samtliga  
körprogram omfattar fyra olika körlägen som hjälper dig i olika 
körsituationer på bästa sätt3).

Extra funktioner. PowerShift 3 har extra funktioner som  
underlättar vid manöverkörning, bland annat direkt växling 
från 1 till R, lossgungningsläge och backväxlar med snabb 
utväxling. Krypfunktionen gör det mycket lätt och bekvämt 
att köra igång. Den aktiverade bakåtrullningsspärren gör det 
lättare att starta i uppförsbacke.

Ytterligare egenskaper. En stor fördel vid vissa typer av 
uppdrag är lutningssensorn. Den kan känna av när man kör  
i nedförsbacke och på så sätt förhindra en uppväxling. Det 
breda vridmomentområdet gör dessutom att växeln kan ligga 
i längre vid terrängkörning. Det gör att färre växlingar krävs, 
vilket i sin tur innebär färre avbrott i dragkraften och mindre 
slitage på koppling och växellåda.

Fördelarna i korthet
• 6-cylindriga radmotorer i fyra cylindervolymklasser 

med totalt 18 effektnivåer

• Reagerar snabbt vid gaspådrag tack vare högt  
vridmoment även i lågt varvtalsområde

• Växlingsautomatiken PowerShift 3 med sex optimerade 
växellådsvarianter

• Inkopplingsbara körlägen och extrafunktioner,  
lossgungningsläge, snabb backning

1) Standardutrustning.
2) Beroende på motortyp.
3)  Standardutförandets körprogram beror på vald typserie. På bilar med kör-

programmet power i standardutförandet finns körprogrammet offroad som tillval.



Den som vill bygga ett mästerverk behöver en solid grund
Redan i standardutförandet har Arocs hög belastningskapacitet och robusthet.  
Det gäller såväl konstruktion och material som ram, chassi och fjädring.

Rätt ram för varje uppdrag. Körning på byggarbetsplats 
och vägar ställer olika krav på ramen. Därför har vi tagit  
fram två stycken för Arocs. En smalare ram, 744 mm, som 
imponerar med god torsionsförmåga och stabilitet även  
under extrema terrängförhållanden. Och så en bredare ram, 
834 mm, som briljerar framför allt vid körning på väg men 
samtidigt klarar av lättare terrängkörning utan problem.

Axlar. I terräng, på byggplatser och på landsväg – axlarna  
i Arocs övertygar på alla underlag: Beroende på använd-
ningsområde och chassi finns olika framaxlar med ett tillå-
tet framaxeltryck på upp till 9 t. Vid landsvägskörning kan 
Arocs utrustas med hypoiddrivaxlar, som är konstruerade  
för upp till 13 t axeltryck. Och vid anläggningsverksamhet  
används axeln med navreduktion och ett axeltryck på upp  
till 16 t.

Ram med goda torsionsegenskaper. För användning på byggarbetsplatsen har Arocs med stålfjädring en smal ram med god torsionsförmåga.  
Det gör att kraften når marken utan förlust även på ojämnt underlag.
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Allhjulsdrift. För att du alltid ska få så bra grepp som möjligt 
kan vi erbjuda två varianter av allhjulsdrift: permanent all-
hjulsdrift med terrängväxel och inkopplingsbar allhjulsdrift. För 
övervägande användning i svår terräng med stora utmaningar, 
till exempel vid igångkörning i uppförsbackar på löst underlag, 
har Arocs permanent allhjulsdrift. Vid höga krav på nyttolast 
och låg förbrukning finns den inkopplingsbara allhjulsdriften 
tillgänglig.

Hydraulic Auxiliary Drive1). För bilar med tillfälligt högre 
krav på grepp finns hydraulisk framhjulsdrift som tillval. 
Igång körningshjälpen lämpar sig för alla uppdrag som kräver 
maximalt grepp under en kort tid, men som samtidigt kräver 
hög nyttolast och optimal drivlina. 

Markfrigång. Olika användningsområden kräver olika mycket 
markfrigång. Arocs klarar av så gott som alla utmaningar, 
oavsett om du kör en trailerdragare, jämnlastare, betongblan-
dare eller tippbil. Alla Arocs har nämligen högre ram som 
standard, vilket också ger större markfrigång. Den allhjuls-
drivna tippbilen övertygar med stor markfrigång även i svår 
terräng. Arocs trailerdragare har tillräcklig markfrigång för 
att kunna köra in på byggarbetsplatser utan problem eller 
skador. För optimerad framkomlighet har Arocs också kortare 
ramöverhäng.

Axeltrycksutjämning. 8x6- och 8x8-bilar har axeltrycksut-
jämning mellan framaxlarna, vilket förhindrar skador genom 
överbelastning.

Fjädringsvarianter. Robust stålfjädring eller kombinationen 
av stålfjädring och luftfjädring – Arocs är redo med rätt lös-
ning för olika användningsområden. För högt tillåtet axeltryck 
och bästa fjädringskomfort har den som standard en robust 
stålfjädring med lång livslängd. Med viktoptimerade parabel-
fjäderpaket och exakt anpassade dämpare och krängnings-
hämmare är du väl förberedd för alla situationer. Arocs för 
landsvägskörning har som standard stålfjädrad framaxel 
och luftfjädrad bakaxel. I kombination med den breda ramen 
ger den nya 4-bälgsluftfjädringen2) en mycket bra väghållning 
och hög åkkomfort. Mindre buller, skonsammare transport av 
lasten och enklare lastningar med trailerdragare och jämn-
lastare är andra fördelar. Som tillval kan luftfjädringen även 
dimensioneras för högre last.

Full bromskraft. Beroende på användningsområde har 
Arocs antingen trumbromsar, en kombination av skiv- och 
trumbromsar eller skivbromsar runtom för kortast möjliga 
bromssträcka. För att öka säkerheten styrs de komplexa 
broms- och väggreppsfunktioner i hela fordonskombina-
tionen via det elektroniska bromssystemet med låsningsfria 
bromsar och antislirreglering.
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Fördelarna i korthet
• Robust stålfjädring med lång livslängd för  

högt tillåtet axeltryck och hög belastningskapacitet  
i tung anläggningsverksamhet

• Olika, användningsoptimerade ramar för såväl  
byggarbetsplatser och terräng som vägkörning

• Allhjulsdrift i olika utföranden samt  
Hydraulic Auxiliary Drive1) för tillfälligt maximalt  
grepp vid hög nyttolast

• Stor markfrigång

1) Finns som extrautrustning för 2-och 3-axlade fordon med luftfjädrad bakaxel.
2) Med högre tillåtet axeltryck som extrautrustning.





Rustad för det extrema. Tack vare ett flertal tekniska  
innovationer är Arocs extra stabil och robust och har hög 
belastningskapacitet. Det lönar sig från dag ett. 

Branschspecifika fordonskoncept. Med Arocs ska du  
kunna köra extra effektivt i bygg- och anläggningstrafik. Vi 
vill leva upp till detta krav också vid viktkänsliga uppdrag  
med exempelvis tippflak och betongblandare under besvär-
liga förhållanden. Därför har vi tagit fram Arocs Loader  
och Arocs Grounder.

Specialister på specialuppdrag.  
Arocs Loader och Arocs Grounder
För extra hög nyttolast och extrem belastning. Med Arocs Loader och Arocs Grounder kan vi erbjuda  
två specialister som överträffar sig själva där det verkligen behövs: på byggarbetsplatsen
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Arocs Loader. Med Arocs Loader har vi tagit tillvara på  
alla möjligheter att spara in på egenvikten. Resultatet är  
nyttolastoptimerade 4x2 trailerdragare och 8x4/4 betong-
blandarfordon med 32 ton totalvikt.

Arocs Grounder. Med dessa trailerdragare, jämnlastare,  
betongblandare och tippbilar som är gjorda för tuffa uppdrag 
ligger du långt fram vad gäller stabilitet och belastningska-
pacitet. Grunden för robustheten hos Arocs Grounder är den 
extremt stabila ramen av kallformat, höghållfast finkornstål, 
med längsgående rambalkar som är 9 mm tjocka.





Arocs upp till 250 ton. Arocs SLT tungdragare är utvecklad 
och byggd för att förflytta tung och skrymmande last.  
Dess utom ger förarhytterna just den arbets- och relaxkomfort 
som behövs inom tungtransport. 

Med kraftfulla, tillförlitliga Euro VI-motorer, växlingsautomatik 
PowerShift 3 och till exempel turboretarderkoppling har  
den en stark drivlina som tål hög belastning och ger just den 
prestanda som krävs för tungtransporter. 

För att kraften ska kunna användas i alla lägen har  
Arocs tungdragare en särskilt robust chassi-, fjädrings- och  
ramkonstruktion som med stor precision och kontroll  
överför kraften till vägen även under maximal belastning. 

För största möjliga flexibilitet och användningsanpassning 
finns ett stort utbud av utrustning och modellserier. Det  
gör att du kan få en bil som är perfekt konfigurerad för så 
gott som alla användningsområden.

Tungtransport på ett lättare sätt –  
Arocs upp till 250 ton
Arocs tungdragare sätter nya standarder i fråga om komfort, fordonsprestanda och flexibilitet.  
Det gäller redan vid första anblicken, under varje körning och när du pausar.
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Teknik som håller vad den lovar
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Tryckluftsbehållare1) 
Mycket hög luftkapacitet för frekvent användning vid 
bromsning av tunga fordonskombinationer

Bränsletank1) 
Aluminiumtank som rymmer 900 l för maximal räckvidd

Kylsystem bak1) 
Integrerat kylsystem för optimal kylning vid varmdrift  
och vid körning med retarder

Euro VI-avgassystem

Pusheraxel1) 
8 t luftfjädrad, hydrauliskt styrd

Tunglastkoppling bak1) 
Monterad på dragfästet för tunglast, anslutningar  
för släp på sidan

Stödplatta för lyft av svanhals1) 
Förebygger skador på ramen och sluttvärbalken

Vändskivekoppling 88,9 mm (3,5")  
och förskjutningsanordning1) 
För individuell inställning av fordonskombinationens  
totallängd och optimal axeltrycksfördelning

Fotsteg och gångbord1) 
För att du ska kunna gå bekvämt och säkert på ramen

Turboretarderkoppling



1) Extrautrustning.
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Sidoinklädnad med kylluftsintag1) 
För optimal tillförsel av kylluft

Tunglastkoppling fram1) 
Det förstärkta dragfästet fram har en koppling för 
bogsering/ påskjutning som standard. Dessutom  
kan även en ROCKINGER-tunglastkoppling1) monteras





Mångsidighet. Oavsett i vilken bransch inom bygg- och  
anläggningstrafik du kör och oavsett med vilken fordonskon-
figuration, så hittar du en enastående mångsidig lastbil  
i Atego, som kan utrustas för att exakt passa dina uppdrag – 
och för att underlätta den tuffa vardagen inom bygg- och  
anläggningstrafik. 

För en maximal anpassning till olika arbetsområden kan Atego 
utrustas med två olika förarhytter. Båda präglas av bästa 
tänkbara ergonomi, hög komfort samt ett rikt utbud av utrust-
ning för att leva upp till just dina behov. Den höga kör- och 
arbetskomforten i Atego säkerställs av tre olika förarplatsver-
sioner, multifunktionsratten, den exakta styrinrättningen, 
växlingsautomatiken PowerShift 3 samt av de bekväma sto-
larna. Till Ategos styrkor hör även de högpresterande och 
samtidigt bränslesnåla 4- och 6-cylindriga radmotorerna, ett 1) Extrautrustning.

Det finns en lösning på alla problem –  
Atego 7,5–16 ton
Tillsammans med Atego är du alltid redo att möta vardagens utmaningar på byggarbetsplatsen med hög effektivitet,  
en enastående tillförlitlighet och en mångsidighet som gör att Atego kan erbjuda en skräddarsydd fordonskonfiguration  
för snart sagt alla behov.
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stort urval av drivlinekonfigurationer och de enastående  
köregenskaperna, som hjälper dig att tackla de allra tuffaste 
kör- och rangeringssituationerna med säkerheten i fokus. 
Dessutom är Atego optimalt förberedd för påbyggnationer 
och därmed hittar en lösning på de mest skiftande behov. 

Att Atego kan anpassas till i stort sett alla typer av uppdrag 
visar även det rörliga insteget för Atego-modeller med all-
hjulsdrift. Ytterligare detaljer, som skyddsgaller1) för strålkas-
tarna, förhindrar dessutom skador och gör det samtidigt  
går snabbt och enkelt att rengöra strålkastarna.

Med Atego får du helt enkelt ett proffs för bygg- och anlägg-
ningstrafik, som inte lämnar något att önska under arbetsda-
gen. Dessutom kan du räkna med att din verksamhet kommer 
att ha mycket goda förutsättningar för förbättrad lönsamhet.



Välkommen till en förarhytt som överträffar drömmen!
Både vid första ögonkastet och när du synar dem under lupp upptäcker du att Ategos förarhytter visar vad det är som gäller 
inom bygg- och anläggningstrafik: Avancerad ergonomi, hög kör- och arbetskomfort och många praktiska detaljer.

Förarhyttsversioner. Den korta hytten och den 180 mm 
förlängda korta hytten imponerar med kompakta yttermått 
och gott om plats inuti. Dessutom ger snygg interiör design, 
välarbetad inredning och gott om praktiska detaljer och  
genomtänkt utrustning mycket hög arbets- och körkomfort.

Arbetsplats Atego. Arbeta avspänt och koncentrerat. Atego 
hjälper dig med tre olika, behovsanpassade förarplatsversioner 
med ett fyratums kombiinstrument som visar all viktig infor-
mation snabbt och överskådligt. Som tillval finns även ett fem-
tums kombiinstrument med videofunktion, som exempelvis 
kan kombineras med en backkamera1). Alla tre förarplatser 
kännetecknas av god ergonomi och föredömlig placering  
av förvaringsfack och reglage. Multifunktionsratten utgör  
ytterligare ett plus vad gäller arbetskomfort.

Classic Cockpit. Ategos Classic Cockpit har många förvaringsutrymmen och är specialgjord för uppdrag inom bygg- och anläggningstrafik.  
Allt är ergonomiskt placerat och inom räckhåll för föraren.
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1) Backkamera kan beställas från Mercedes-Benz som tillbehör.
2) Standardutrustning i kombination med mittmonterad stol.

Standardförarplats. Från dryckeshållaren till eluttaget: På 
standardförarplatsen2) handlar allt om att underlätta för föraren 
och göra det bekvämare på jobbet.

Comfort Cockpit. Den framskjutande avställningsytan under 
instrumentpanelen ger denna förarplats (tillval) en extra  
förvaringsmöjlighet bland alla de andra avställningsytorna 
och förvaringsfacken. Det finns en plats för allt, även på 
långa körningar.

Luftfjädrad komfortstol. 
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Multifunktionsratt. Med åtta knappar på varje sida kan  
du styra massor av funktioner. Du kan till exempel svara  
i telefon, styra hjälpsystemen eller ändra radioinställningarna.

Förberedelse för multimediefunktioner. För enkel integration 
av mobiltelefoner, mp3-spelare och till exempel navigations-
system av standardtyp finns den förmonterade universalut-
rustningen som tillval. Upplästa meddelanden hörs i bilens 
högtalare.

Radio. För bästa underhållning under arbetsdagen är Atego 
utrustad med radio med usb-anslutning och Bluetooth®.

Fördelarna i korthet
• Ergonomiskt utformad arbetsplats

• Tre användaranpassade förarplatsversioner 

• Växlingsautomatik PowerShift 3 för smidigare  
manövrering, manuell växling är standard

• Multifunktionsratt som är logisk och enkel att använda

• Stort urval av breda och bekväma stolar med stort  
inställningsområde

Stolar. Alla stolar imponerar med hög sittkomfort. Reglagen 
är smart placerade, sätesdynorna är breda och inställnings-
området stort: upp till 200 mm i längsriktningen och upp till 
100 mm i höjdled. Atego är i grundutförandet utrustad med 
luftfjädrad förarstol, komfort. Den luftfjädrade stolen har hög 
sittkomfort och stora inställningsmöjligheter. Klädseln är av 
velour. För ännu högre komfort finns en luftfjädrad klimatstol 
som tillval. Den luftfjädrade komfortstolen (standardutrust-
ning) kan ställas in individuellt och ger mycket god ergonomi 
och exeptionell komfort. Den integrerade stolsvärmen är  
inte att förglömma.



High Performance Engine Brake. För ännu högre säkerhet 
finns som tillval en trestegs, slitagefri tillsatsbroms som  
tillhandahåller en bromseffekt på upp till 280 kW beroende 
på motorversion.

Växellådsvarianter. För en optimal anpassning till olika 
arbets områden finns Atego med 6-, 8- eller 9-stegad  
växellåda. I kombination med bakaxelutväxlingarna, som  
är perfekt anpassade till växellådorna, ger de en mycket  
god driftsekonomi.

PowerShift 3. Märkbar dynamik, smidig manövrering och 
lägre förbrukning: Växlingsautomatiken ger exakta växelval, 
korta växlingstider, hög körkomfort och mycket god drifts-
ekonomi. 

Motor- och avgasteknik. Kraftfulla, pålitliga och ekonomiska – 
Euro VI-motorerna i Atego kännetecknas av låg förbrukning, 
omedelbar gasrespons, stort vridmoment och tyst gång. De 
4-cylindriga radmotorerna ger upp till 170 kW (231 hk) och 
ett maximalt vridmoment på upp till 900 Nm. De 6-cylindriga 
radmotorerna har upp till 220 kW (299 hk) och upp till 
1 200 Nm maximalt vridmoment. Tack vare den moderna 
Euro VI-avgastekniken och i synnerhet avgascirkulationen, 
bildas mindre mängd kväveoxider och färre partiklar vid för-
bränningen genom den kylda avgasåterföringen. Det slutna 
dieselpartikelfiltret är så effektivt att nästan inga partiklar  
alls släpps ut. Avgiftningen och frånskiljande av kväve sker  
i SCR-katalysatorn med AdBlue® som doseras till avgaserna 
utan luft med en optimerad doseringsenhet.

Avgasbroms, standardsystem. Bromssystemet med tre  
inställningsnivåer och upp till 235 kW bromseffekt minskar 
slitaget på färdbromsen och ökar samtidigt säkerheten  
och kontrollen över lastbilen. Systemet ingår till bilar med en 
totalvikt fr.o.m. 9,5 ton.

Du kommer aldrig vilja köra något annat
Du kan förvänta dig mycket av Atego. Till exempel effektiva 4- och 6-cylindriga radmotorer, strålande köregenskaper  
och bästa tänkbara möjligheter till påbyggnad. Alltså praktiskt taget allt som du behöver. Och redan efter den första  
körningen kommer du att känna dig som hemma.
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Manuell växling. Förutom växlingsautomatiken finns även 
manuell växling med pneumatisk växlingsservo (standardut-
rustning). Den utmärks bland annat av mycket god ergonomi 
och stor precision vid låg växlingskraft.

Körprogram Atego. Till Atego kan kunden beroende på  
typserie välja körprogrammet power eller offroad. Båda  
omfattar körlägen som gör att körsättet kan anpassas till 
körsituationen1).

Extra funktioner. PowerShift 3 har extra funktioner som  
underlättar vid manöverkörning, bland annat direkt växling 
från 1 till R och backväxel med snabb utväxling2). Kryp-
funktionen gör det mycket lätt och bekvämt att köra igång.
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Åkkomfort. Känslan av att köra Atego är suverän. Grunden 
för upplevelsen är stabilitetskontrollen3), hyttupphängningen, 
styrinrättningen, bakaxelupphängningen och fjädringen som 
alla är perfekt avstämda mot varandra.

Styr med precision. Ategos känsliga styrning ger enkel och 
exakt manövrering vid rangering, samtidigt som kursstabili-
teten blir mycket god vid körning rakt fram i hög hastighet. 
Behovet av styrkorrigeringar blir minimalt.

Bakaxelupphängning. Atego med luftfjädring till 10,5 t och 
12 t l.r. samt alla Atego med stålfjädring är utrustade med 
en bakaxelupphängning som minskar rullunderstyrningen och 
ger suveräna köregenskaper.

Stålfjädring. Atego har viktoptimerade flerbladiga  
parabelfjädrar som ger hög kör- och fjädringskomfort både 
på asfalterade vägar och grusvägar.

Allhjulsdrift. För uppdrag med högre krav på grepp finns Atego 
med inkopplingsbar allhjulsdrift eller permanent allhjulsdrift, 
som tack vare en ny fördelningsväxellåda minskar både vikt 
och bränsleförbrukning.

Enklare påbyggnationer Atego. Påbyggnationer kan lätt 
monteras, bland annat tack vare den parametrerbara speci-
almodulen som förenklar anslutningsmöjligheterna samt  
integrationen och manövreringen av påbyggnationen betydligt. 
Dessutom bidrar ett stort antal faktorer till att Atego snabbt 
kommer till dig och är klar att användas. Det gäller allt från 
optimerad placering av alla komponenter på ramen till ett 
brett utbud av förmonterad utrustning från fabrik.

Fördelarna i korthet
• Förbrukningsreducerade, pålitliga 4- och 6-cylindriga 

radmotorer med högt vridmoment vid låga varvtal

• Två cylindervolymer, sju effektsteg från 115 kW 
(156 hk) upp till 220 kW (299 hk)

• Effektiv motorbroms, som tillval High Performance 
Engine Brake

• Växlingsautomatik PowerShift 3 samt tillkopplingsbara 
körlägen och extrafunktioner1)

• Låg rullunderstyrning genom optimerad  
bakaxelupphängning

1)  Standardutförandets körprogram beror på vald typserie. På bilar med  
körprogrammet power i standardutförandet finns körprogrammet offroad  
som tillval.

2) Två backväxlar vid 8-växlad växellåda.
3) Kan inte beställas i kombination med allhjulsdrift.





1) Inte för Atego.
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Trimmad för effektivitet på alla plan
Förenar det som hör ihop: RoadEfficiency kombinerar låga totalkostnader med hög säkerhet  
och flexibel fordonsanvändning, för ännu mer effektiva transporter.

RoadEfficiency. Med våra fordon lovar vi att öka effektiviteten 
ännu mer. Förutom låga totalkostnader och hög tillförlitlighet 
bidrar även ökad säkerhet och högre flexibilitet till optimal 
nyttjandegrad.

Låg totalkostnad. Detta är den första pelaren i RoadEfficiency 
och ett löfte som mångsidiga Atego lever upp till varje dag 
och som Arocs överträffar tack vare att bränsleförbrukningen 
har sänkts ytterligare jämfört med föregångaren.

Hög säkerhet. Detta är den andra pelaren i RoadEfficiency som 
vi hela tiden fortsätter att förfina genom en ständig vidareut-
veckling av våra system med målet att höja körsäkerheten till 
max. Körhjälpssystemen, till exempel Active Brake Assist 51) 
som finns till de flesta Arocs eller den nya MirrorCam1), avlastar 
föraren och ökar säkerheten betydligt.

Hög fordonsanvändning. Den tredje pelaren i RoadEfficiency 
består av servicenyheten Mercedes-Benz Uptime tillsam-
mans med andra innovativa fördelar. Hit räknas bland annat 
enklare manövrering och smidigare arbetsprocesser, men 
även intelligent sammankoppling av förare, bil och logistik-
process som gör att bilarna kan användas mer flexibelt och 
utnyttjas i högre grad.

Tillförlitlighet. Med Atego och Arocs får du en lastbil som 
verkligen befäster löftet ”Trucks you can trust”. Till exempel 
med uppdragsanpassad och hållbar teknik, och med över 
120 års erfarenhet av att bygga bilar.

Låg totalkostnad
+ Hög säkerhet
+ Hög fordonsanvändning

RoadEfficiency är  
summan av detaljerna



Nöj dig inte med mindre –  
utom när det gäller förbrukningen
Atego och Arocs är ytterst bränsleeffektiva. Arocs drar nu ännu mindre bränsle tack vare  
Predictive Powertrain Control som standard.

Bränslebesparande teknik. Alla Euro VI-motorer utmärker sig 
genom en låg förbrukning. Till den låga förbrukningen bidrar 
även de förbrukningsreducerande körprogrammen, smarta 
sekundärförbrukare och den avancerade aerodynamiken. 
Dessutom stöder den vidareutvecklade GPS-styrda farthållaren 
Predictive Powertrain Control ett särskilt bränsleeffektivt 
körsätt i Arocs. Och i kombination med Multimedia Cockpit 
(tillval) förbättrar nya MirrorCam1) aerodynamiken i ännu  
högre grad, vilket sänker bränsleförbrukningen ytterligare.

Axlar, växellåda, sekundärförbrukare. Det stora utbudet av 
bakaxelutväxlingar och växellådor för olika uppdragstyper 
bidrar också till att sänka förbrukningen. Korta växlingstider 
och sparsamma sekundärförbrukare som exempelvis behovs-
reglerad styrning av tryckluftsförsörjning samt styrservopum-
pen hjälper till att sänka bränsleförbrukningen ytterligare.

Hydraulic Auxiliary Drive, HAD1) 2). Den underhållsfria  
hydrauliska framhjulsdriften (HAD) förenar fördelarna med 
allhjulsdrift och standarddrift. Den tillhandahåller extra 
grepp vid behov, men på längre sträckor märks den knappt 
av. Hydraulic Auxiliary Drive är upp till 350 resp. 500 kg  
lättare än den inkopplingsbara resp. permanenta allhjuls-
driften. Det finns inte heller någon medroterande drivaxel. 
Detta minskar förbrukningen med upp till sex till åtta pro-
cent jämfört med den inkopplingsbara resp. permanenta  
fyrhjulsdriften.
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Lågt luft- och rullmotstånd. Utformningen av Atego och 
Arocs är optimerad in i minsta detalj för att sänka luftmot-
ståndet. Allt från stötfångarna till hörnstolparnas inklädnad 
och taket bidrar till att minska luftmotståndet och därmed 
sänka förbrukningen. Dessutom kan MirrorCam som monte-
ras i Arocs i kombination med tillvalet Multimedia Cockpit1) 
sänka bränsleförbrukningen med upp till 1,3 procent. Och 
som tillval finns aerodynamiska monteringsdetaljer som 
kan sänka förbrukningen ytterligare. Däcktryckskontrollen1) 
(tillval) kan hjälpa till att hålla rullmotståndet konstant  
lågt och bidrar på så sätt också till den låga förbrukningen.
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Fördelarna i korthet
• Predictive Powertrain Control1)  

sänker bränsleförbrukningen

• Atego: två cylindervolymklasser, sju effektnivåer – 
Arocs: fyra cylindervolymklasser, 18 effektnivåer

• Låg förbrukning tack vare bränslesnåla, effektiva  
motorer och korta växlingstider

• Uppdragsanpassade växellådor och bakaxelutväxlin gar

Predictive Powertrain Control1). Systemet, som nu är stan-
dard, integrerar ett körsätt som är anpassat till topografin  
i växlingsautomatiken, vilket i kombination med den exakt 
anpassade växlingsstrategin möjliggör bränslebesparingar 
på upp till 5 %. De nya, utökade funktionerna hos den GPS-
styrda farthållaren Predictive Powertrain Control gör att 
fördelarna med systemet nu också kan utnyttjas på landsväg. 
Förutom ett satellitbaserat positionsbestämningssystem  
använder Predictive Powertrain Control även exakta kartor  
i 3D. 

Förutseende körning per automatik. I en brant uppförs-
backe, före ett krön, vid rullning i nedförsbacke, i sänkor eller 
på plana sträckor – den GPS-styrda farthållaren Predictive 
Powertrain Control kan registrera kommande körsituationer i 
god tid och agera förutseende. Predictive Powertrain Control 
beräknar konstant bilens kinetiska energi och utnyttjar denna 
t.ex. före krön eller på plana sträckor i EcoRoll-läget. Det  
reducerar dragförluster och sparar bränsle. Dessutom anpas-
sar systemet växlingarna efter den förestående körsituatio-
nen, alltså exempelvis färre växlingar och större växlingssteg, 
vilket också bidrar till en lägre förbrukning.

Förutom vägsträckningen med kommande nedförsbackar och 
uppförsbackar registreras även korsningar, rondeller och  
vägmärken som är sparade i 3D-kartor. Utifrån dessa uppgifter 
optimerar Predictive Powertrain Control växlingstidpunkter, 
växlingssteg och farthållarens hastighet. Dessutom utnyttjas 
bilens kinetiska energi för att undvika onödiga gaspådrag, 
växlingar och inbromsningar. Därmed kan farthållaren använ-
das i nästan alla körsituationer. Det avlastar föraren och  
bidrar till ett bränslesnålt körsätt på landsvägar. Predictive 
Powertrain Control kan användas i kombination med fart-
hållaren i hastigheter från 15 km/h.

1) Inte för Atego.
2) Finns som extrautrustning för 2-och 3-axlade fordon med luftfjädrad bakaxel.
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Fleetboard1). Fleetboard erbjuder individuella telematik-
lösningar för att öka fordonens utnyttjandegrad och effekti-
viteten i din vagnpark maximalt. Själv kan du ha full kontroll 
över allt, oavsett var du befinner dig. Alla uppgifter från dina 
 Fleetboard-tjänster samlas överskådligt i Fleetboard Cockpit 
som är enkel att använda. Dessutom får du handlingsrekom-
mendationer som gör att du kan förbättra och effektivisera 
din verksamhet. Den kostnadsfria appen Fleetboard Driver 
är avsedd att användas av föraren. Den ger direkt tillgång  
till uppgifterna från Fleetboard-tjänsterna för körstilsanalys 
och tidsplanering. Därigenom får föraren översikt över sin 
körstil och aktuella kör- och vilotider.

För oss är effektivitet inte bara målet, utan även vägen
Den intelligenta sammankopplingen mellan förare, vagnpark och uppdrag ger möjlighet att öka effektiviteten ytterligare.  
Med Fleetboard körstilsanalys och våra förarfortbildningar kan förbrukningen minskas ännu mer på lång sikt.
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Fleetboard körstilsanalys. Fleetboard körstilsanalys bidrar 
till ett körsätt som minskar såväl förbrukning som slitage.  
Telematiksystemet registrerar tekniska data från lastbilen och 
analyserar dem. Dessutom visas hur intensivt Predictive  
Powertrain Control2) används. Sedan görs en detaljerad analys 
av förarens köregenskaper med utgångspunkt från dessa 
data. Det gör att körsättet kan bedömas objektivt, så att varje 
förare kan få en individuellt anpassad utbildning. Totalt sett 
kan besparingen bli så hög som 15 procent. 

Fleetboard Apps. Fleetboard erbjuder individuella telematik-
lösningar för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. För 
att du ska kunna utnyttja hela tjänsteutbudet från Fleetboard 
finns såväl skrivbords-/klientlösningar som olika appar för 
Android och iOS tillgängliga.

Eco-Support3). Systemet hjälper föraren att köra effektivt 
och bränslesnålt. Resultaten från Truck Data Center bearbe-
tas och görs om till tips som kan optimera det personliga 
körsättet ytterligare och minska bränsleförbrukning och slitage 
på lång sikt.

Truck Training. Om du väljer till Mercedes-Benz Truck Training 
får du lära dig ett körsätt som låter dig utnyttja lastbilens 
tekniska potential ännu bättre. På så sätt kan man spara upp 
till 10 % bränsle.

Fördelarna i korthet
• Fleetboard Cockpit samlar alla uppgifter i ett och  

samma gränssnitt

• Ytterligare bränslebesparing genom Fleetboard  
körstilsanalys, Eco-Support3) och Mercedes-Benz 
Truck Training

• Fleetboard Driver för föraren med direkt åtkomst till 
uppgifter från Fleetboard-tjänsterna för körstilsanalys 
och tidsplanering

1) Standardutrustning.
2) Endast för Arocs.
3) Oberoende av telematiksystemet Fleetboard.



En Mercedes lönar sig alltid, till och med när du säljer den
Köpa, leasa eller hyra? Se till att ligga steget före med våra leasing- och finansieringsprodukter samt behovsanpassade  
helhetslösningar för fordonsanskaffning och mobilitetssäkring.
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Finansiell leasing. Bilar utan kapitalbindning. Vill du inte 
köpa eller lånefinansiera din lastbil, finns finansiell leasing. 
Då äger Mercedes-Benz Finans bilen medan ditt företag  
har full nyttjanderätt, och svarar därmed för eventuella  
risker. Med finansiell leasing genom oss får du stabilitet  
i omkost naderna och en säkrare budgetering. Du kan anpassa 
leasing avtalet efter dina behov – beroende på företagets  
förutsättningar kan fasta eller rörliga månadsavgifter, längden 
på leasingavtalet, förlängning eller t.ex. inlösen vid avtalets  
utgång diskuteras. Finansiell leasing är ett bra och enkelt 
sätt då du inte binder kapital i dina fordon, och kan istället  
använda dina kreditmöjligheter till annat.

CharterWay Service Complete. Med CharterWay kan du 
vara flexibel och öka transportkapaciteten tillfälligt utan  
kapitalbindning och risk. 

Mercedes-Benz finansieringstjänster. Mercedes-Benz  
Finans är en kompetent partner som erbjuder förmånliga 
leasing- och finansieringslösningar. Du äger bilen, vi finan-
sierar den. Med skräddarsydda billån anpassade efter dina 
behov kan du själv välja om du vill betala av hela lånet  
eller behålla en restskuld motsvarande ett förväntat mark-
nadsvärde. Du har alltid både äganderätt och nyttjanderätt  
över bilen – det är bara finansieringen som sker genom oss. 
På villkor som naturligtvis överensstämmer med dina krav  
och önskemål.

Mercedes-Benz Servicekontrakt. Från förlängd garanti och 
servicepaket till heltäckande serviceavtal inklusive slitage – 
för låga servicekostnader som kan planeras för varje månad 
erbjuder Mercedes-Benz som tillval olika serviceavtal. Dessa 
omfattar tjänster för reparation och underhåll till särskilt för-
månliga villkor i hela Europa. De enskilda serviceavtalen är 
indelade på ett sådant sätt att de kan täcka in alla de behov 
som en vagnpark har. För alla serviceavtal finns den innova-
tiva serviceprodukten Mercedes-Benz Uptime1) 2) (tillval), som 
bidrar ytterligare till att förbättra fordonstillgängligheten och 
planeringen av verkstadsbesök.

Mercedes-Benz Complete. Med fullserviceavtalet  
Mercedes-Benz Complete (tillval) får du alla fördelar du kan 
önska dig. Avtalet omfattar alla fordonsdelar och fordons-
aggregat samt byte, reparation och service av alla slitdelar. 
Dessutom får du alla fördelar med helautomatisk Teledi-
agnos i realtid genom Mercedes-Benz Uptime1) 2), och allt 
detta till en extra förmånlig månadsavgift. 
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1) Kan kombineras med alla Fleetboard-tjänster.
2) Endast i kombination med Truck Data Center.

Mercedes ServiceCard. Med Mercedes ServiceCard  
u nder lättar vi administrationen av service, i synnerhet  
i  Mercedes-Benz Service24h, genom det väl utbyggda  
verkstadsnätet för  Mercedes-Benz som finns över hela  
Europa. Genom den automatiska betalningsgarantin kan 
våra kunder betala fakturorna för reparationer, reserv-
delar och verkstadstjänster kostnadsfritt och kontantlöst. 
Användare av Full Service-tjänster kan dessutom tanka  
och utnyttja ytterligare tilläggstjänster kontantlöst och till 
bra villkor på över 50 000 dieselstationer i UTA-nätet  
över hela Europa.  Mercedes ServiceCard-kunder vet att  
de snabbt och enkelt får hjälp vid servicefall och att  
deras förare är förberedda för allt som kan hända i sin  
vardag utan att behöva kontanter. Enkelt. Smart.  
Effektivt.

Restvärde. Våra lastbilar har ett högt andrahandsvärde tack 
vare modern fordonsteknik och uppdragsoptimerade  
fordonskonfigurationer. Det är viktigt för alla företagare, 
även med avseende på investeringen i nästa lastbil.

Buy-Back-avtal. För att du ska kunna veta vilket belopp du 
kan räkna med att få när du lämnar tillbaka bilen garanterar 
vi restvärdet med vårt Buy-Back-avtal redan när du köper 
lastbilen.

Fördelarna i korthet
• Som tillval Mercedes-Benz serviceavtal  

för servicekostnader som kan planeras månadsvis  
och högre fordonstillgänglighet

• Mercedes-Benz Finans för individuella leasing-  
och finansieringsprodukter

• Valfritt Mercedes ServiceCard för att optimera  
tankkostnaderna

• Garanterat restvärde genom Buy-Back-avtalet (tillval) 
redan vid anskaffning



Vi har säkerheten i generna
Kom fram säkert – med de innovativa körhjälpssystemen, till exempel standardutrustningen Active Brake Assist 51),  
som ökar körsäkerheten, avlastar föraren, skyddar fordonet och lasten samt ökar effektiviteten. Varje dag.

Hög säkerhet. Lastbilarna har mycket hög säkerhetsnivå. 
Det gagnar nämligen inte bara alla trafikanter, utan gör också 
lastbilarna mer effektiva då de sällan blir stående på grund 
av en olycka och dessutom hjälper och avlastar föraren. Därför 
använder vi hela vår erfarenhet från över 45 år av att ta fram 
innovativa hjälpsystem. Med nya Active Brake Assist 51) 2), som 
är standard i vissa fordon, vägmärkesassistenten2) 3), den 
elektriska parkeringsbromsen2) med hållfunktionen HOLD 
och stabilitetskontrollen för släpvagn2) 4) 5) fortsätter vi vårt 
pionjärarbete och kan presentera hjälpsystem som hjälper och 
avlastar föraren ännu mer. Förutsättningarna för att köra  
säkert och mer effektivt kan knappast bli bättre.

Active Brake Assist 51) 2). Den femte generationen av detta 
system ingår som standardutrustning för vissa fordonstyper 
och hjälper föraren6) 7) genom att under vissa förutsättningar 
utföra en full inbromsning om det registrerar stillastående  
eller rörliga föremål. I vissa situationer upp till en hastighet på 
50 km/h kan systemet även utföra en partiell inbromsning 
eller full inbromsning om det registrerar fotgängare som rör 
sig. Därigenom kan olyckor förebyggas helt eller minska 
olyckornas svårighetsgrad.

MirrorCam2). I stället för konventionella backspeglar kan 
Arocs utrustas med innovativa och aerodynamiskt avancerade 
MirrorCam. Det sparar bränsle och ger bättre sikt bakåt 
samt vid A-stolpen. MirrorCam8) ökar säkerheten vid rangering, 
svängar och filbyte genom att kamerabilden sveper med. 
Som alternativ till nya MirrorCam finns en klassisk spegelupp-
sättning att beställa i kombination med Classic Cockpit.
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Fördelarna i korthet
• Innovativa körhjälpssystem för ökad säkerhet,  

effektivitet och körkomfort

• MirrorCam2) för bättre sikt och högre säkerhet 

• Högre säkerhet genom automatiskt hel-/halv-/ 
vidvinkelljus2) 16), LED-baklyktor16)

Dödvinkelassistent på högersidan2) 9) 10) 11) 12) 13) 14). Systemet 
(tillval) kan avlasta föraren i svängar eller vid körfältsbyte  
genom att i vissa situationer registrera rörliga såväl som fasta 
föremål i varningsområdet på höger sida eller i släpkurvan6) 7). 
Vid fara kan systemet varna optiskt och akustiskt.

Avståndsassistent2) 15). Körhjälpssystemet med Stop&Go-
funktion kan hjälpa föraren att hålla hastigheten och avståndet 
och minimerar risken för olyckor.

Stabilitetskontroll för släpvagn2) 4) 5). Systemet ökar  
kör säkerheten genom att bromsa in bilen och släpvagnen/ 
påhängsvagnen förutseende i potentiella risksituationer  
för att stabilisera ekipaget.

Vägmärkesassistent2) 3). Körhjälpssystemet visar utvalda 
vägmärken i realtid och visar de två viktigaste på kombiinstru-
mentet och ger dig på så sätt ökad säkerhet och åkkomfort.

Elektrisk parkeringsbroms2). Den elektriska parkerings-
bromsen är enkel att hantera och ökar åkkomforten och  
säkerheten. Det aktiveras automatiskt när motorn stängs av, 
men kan även aktiveras eller avaktiveras med spaken eller 
knappen vid förarplatsen. För ännu högre säkerhet aktiveras 
den elektriska parkeringsbromsen även automatiskt om dör-
ren öppnas och motorn är igång vid en hastighet på 0 km/h. 
Den integrerade hållfunktionen HOLD aktiveras med ett 
kraftigare tryck på bromspedalen när bilen står stilla vid till 
exempel ett rödljus eller i en backe. Den släpper så fort  
gaspedalen trycks ned. Det förhindrar att bilen rullar bakåt 
vid igångkörning i backar.

Automatiskt hel-/halv- och vidvinkelljus2). Det nya strål-
kastarsystemet som finns som tillval bidrar till optimerad 
upplysning av vägbanan och högre säkerhet. Förutom LED-
varselljuset omfattar det även ett automatiskt hel- och halv-
ljus, ett automatiskt vidvinkelljus och dimljus. Beroende på 
rattutslag och hastighet aktiveras det kurvinre dimljuset 
automatiskt i svängar och lyser upp kurvan bättre. Dessutom 
ökar den automatiska tändningen och släckningen av hellju-
set såväl åkkomforten som körsäkerheten.

LED-bakljus. LED-baklyktorna, har robusta och hållbara LED:er 
i speciell design, vilket både ökar säkerheten och sänker 
kostnaderna för underhåll och reparation. Till denna utrust-
ningsnivå tillhör förutom blinkers, bromsljus och backljus 
även bak- och nummerskyltslykta, dimbakljus samt bredd-
markerings-/sidomarkeringslyktor.

Bi-xenonstrålkastare2) 16). Halvljuset och helljuset tjänar på 
bi-xenonstrålkastarnas extra höga ljusutbyte, som drar mindre 
el än vanliga lampor.

1) Som standard i fordon som enligt lag måste ha en nödbromsassistent.
2) Inte för Atego.
3) Kan inte beställas i komb. med Classic Cockpit, tillval i komb. med  

Multimedia Cockpit, ingår i komb. med Multimedia Cockpit, interactive.
4) Endast i kombination med elektrisk parkeringsbroms.
5) Endast i kombination med släpvagn/påhängsvagn med ABS/EBS.
6) Inom systemets gränser.
7) Under optimala villkor.
8) Endast i kombination med CAN-buss-kompatibel släpvagn/påhängsvagn.
9) I kombination med smal tankdiameter (650 x XXX mm).
10) I kombination med tredelad skärm.
11) Endast för trailerdragare och jämnlastare med luftfjädrad bakaxel.
12) Ej till högerstyrda bilar.
13) Ej till 4-axlade bilar.
14) Ej för trailerdragare med 22,5" pusheraxel.
15) Tillval, endast i kombination med Active Brake Assist 5.
16) Extrautrustning.



Kortare stilleståndstider tack  
vare flexibel fordonsanvändning
Tack vare den intelligenta sammankopplingen mellan bilen, Mercedes-Benz service och ditt transportföretag  
kan användningen och utnyttjandet av bilarna samt effektiviteten i dina logistikprocesser öka märkbart.
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Visionen bakom Mercedes-Benz Uptime: reparationer 
kan planeras till 100 % och du får maximal tillgänglighet 
till dina bilar. Med Mercedes-Benz Uptime strävar vi efter 
ett tydligt mål. Vi ska ständigt minimera oplanerade driftstopp 
och se på att reparationer kan planeras – för att därigenom 
öka tillgängligheten på dina fordon.

Användning av Mercedes-Benz Uptime. Med serviceinno-
vationen Mercedes-Benz Uptime1) 2) 3) kör du ännu mer  
tillförlitligt och ekonomiskt. Detta tack vare att reparations-
och servicearbeten identifieras tidigt och därmed kan  
planeras. Eftersom alla integrerade system i bilen ständigt 
kommunicerar genereras flera gigabyte data per lastbil  
varje dag. Dessa data kan användas för olika fordonsdiagno-
ser. I dag sker en stor del av alla diagnoser helautoma-
tiskt via fjärrstyrning från  Mercedes-Benz Uptime. Tack vare 
detta känner verkstaden redan till orsaken till felet innan  
bilen kommer in.  Mercedes-Benz Uptime genererar helt auto-
matiskt anvisningar till återförsäljarens verkstad, inom  
i genomsnitt 240 sekunder efter att data har samlats in i last-
bilen. Detta är möjligt genom att verkstadens kunskaper  
och erfarenheter finns sparade på backend-servrarna hos 
 Mercedes-Benz Service. På så sätt säkerställs diagnosen,  
tydliga anvisningar och reservdelsidentifieringen baserat på 
motsvarande reparationsvägledning. Med andra ord, så  
kan även oplanerade verkstadsbesök förberedas optimalt. 
Hos de över 1 500 Mercedes-Benz-återförsäljare som är  
certifierade för  Mercedes-Benz Uptime i Europa medför detta 
upp till tre gånger kortare diagnostid för ingångstestet på 

verkstaden. Det sparar både tid och pengar. För flertalet av 
alla Mercedes-Benz Uptime-fordon har oplanerade verk-
stadsbesök kunnat minskas med mer än hälften tack vare 
att fel har identifierats på ett tidigt stadium. Det är inget  
löfte utan ett faktum. För dig innebär det följande: Lastbilar-
na kommer snabbare ut på vägarna igen. Mercedes-Benz 
Uptime ökar tillgängligheten till fordonen och därmed kan de 
utnyttjas ännu mer effektivt.

1) Finns som tillval till alla Mercedes-Benz serviceavtal eller som separat produkt.
2) Kan kombineras med alla Fleetboard-tjänster.
3) Endast i kombination med Truck Data Center.



Mercedes-Benz Uptime
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Support i realtid för reparationsåtgärder från 
kundens sida. Reparationer som inte utförs i tid 
leder ofta till ökat slitage på bilen eller släpvagnen, 

eller till haverier eller skador. För att förhindra detta skickar 
Mercedes-Benz Uptime konkreta anvisningar till dig i god tid 
via kundportalen. Därmed kan onödiga verkstadsbesök och 
reparationskostnader undvikas.

Effektiv hantering av reparationer och  
underhållsarbeten. Baserat på informationen 
som registrerats av Mercedes-Benz Uptime  

samlar serviceverkstaden ihop förestående underhålls- och 
reparationsarbeten, kontaktar dig proaktivt och bokar  
en tid för service som är anpassad efter dina rutter och  
förestående arbeten.

Förebyggande åtgärder mot driftstopp.  
Om systemet registrerar ett funktionsbortfall  
informeras du utan dröjsmål. Om bilen  

behöver repareras omedelbart hjälper Mercedes-Benz 
Customer Assistance Center (CAC) dig att ordna  
ett verkstadsbesök. På så sätt kan ett eventuellt haveri  
undvikas, din lastbil kan repareras snabbt och trans-
portuppdraget utföras.
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Mercedes-Benz Uptime kundportal. Om du väljer  
Mercedes-Benz Uptime får du tillgång till den exklusiva onli-
neportalen Mercedes-Benz Uptime. Den ger dig en fullständig 
översikt i realtid med aktuell driftstatus för hela din vagnpark. 
Alla aktuella meddelanden och anvisningar från Mercedes-Benz 
Uptime visas överskådligt. Även information om det aktuella 
tillståndet hos de olika bilarnas slitdelar och vätskor syns här. 
Det gör det möjligt att planera underhåll och reparationer 
optimalt. Om du utöver Mercedes-Benz Uptime även använder 
Fleetboard visas informationen även i Fleetboard Cockpit. Du 
kan därmed fortsätta att arbeta i ditt vanliga system. 

Du kan få mer information om Mercedes-Benz Uptime  
av din Mercedes-Benz-partner eller på:  
www.mercedes-benz.com/roadefficiency
www.mercedes-benz.com/uptime

Mercedes-Benz Service24h: Hjälp dygnet runt. Med  
Mercedes-Benz Service24h är du garanterad snabb hjälp 
om du skulle råka ut för ett haveri – 365 dagar om året, 
24 timmar om dygnet. Att ringa vår servicetelefon på num-
mer 020-78 44 78 är kostnadsfritt1). Vid ett haveri rycker 
våra servicetekniker snabbt ut med sin mobila verkstad och 
all utrustning som krävs, så att bilen snabbt kan komma  
ut på vägarna igen.

Mercedes-Benz Service. För alla sorters verkstadsarbeten 
har du tillgång till ca 1 700 Mercedes-Benz serviceverk-
städer i hela Europa. Tack vare välutbildad personal och en 
effektiv reservdelslogistik blir reparationstiderna extra  
korta och ser till att din truck är ute på vägarna igen så  
snart som möjligt. 

Truck Data Center. Denna uppkopplingsmodul är  
grun den för alla Fleetboard-tjänster samt för användning  
av Mercedes-Benz Uptime.

Mercedes-Benz Truck App Portal2) 3). Mercedes-Benz Truck 
App Portal är den nya marknadsplatsen för appar som gör 
lastbilsflottan ännu mer effektiv. Apparna kan hämta fordons-
data i realtid och underlättar därmed inte bara förarnas var-
dag, utan bidrar också till att öka effektiviteten i vagnparken 
tack vare intelligent uppkoppling.

Remote Online & Remote Truck App4) 5). Med Remote Online 
kan en mobil enhet, till exempel förarens smartphone,  
anslutas till bilens eget nätverk. Med den tillhörande appen 
kan föraren kontrollera och styra olika funktioner i bilen  
från ett avstånd av upp till 25 meter, till exempel bränslenivå 
och däcktryck eller radioinställningar och hyttbelysning.

habbl. Med habbl blir lastbilen en digital del i din logistik-
kedja. Alla deltagare får full insyn i dina ordrar genom en enkel 
koppling till rutter och fordon. För att du ska kunna göra  
en tillförlitlig planering får du en prognos (ETA) från bilen som 
talar om när varorna kommer. Dessutom kopplar habbl  
enkelt upp distributörer, logistikföretag, underleverantörer 
och mottagare. 
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Programmerbar specialmodul för Arocs. Den nya, pro-
grammerbara specialmodulen fungerar som gränssnitt mellan 
bilen och påbyggnationen och möjliggör en enklare och mer 
effektiv manövrering. Olika fordons- och påbyggnadsfunktioner 
kan visas och manövreras via upp till fyra virtuella knappar 
på Multi-Touch-Display i Multimedia Cockpit (tillval).

Extra reglage4). För att hålla påbyggnadskostnaderna så 
låga som möjligt och öka arbets- och användarkomforten 
finns som tillval en extra knappmodul vid förarplatsen från 
fabrik. Knappmodulen har upp till fyra extra knappar för olika 
påbyggnadsfunktioner. Om den parametrerbara specialmo-
dulen kombineras med Multimedia Cockpit finns ytterligare 
virtuella knappar tillgängliga.

Underhållsfria batterier4). Tack vare AGM-batterier  
(Absorbent Glass Mat) med avancerad teknik kan dessa helt 
underhålls fria batterier som finns som tillval erbjuda en upp  
till 25 procent högre kapacitet jämfört med vanliga våtbatterier 
och en betydligt längre livslängd. 

Nödavstängningsknapp för påbyggare4) 6). För att höja  
säkerheten och snabbt reagera i nödfall finns det möjlighet att 
utrusta förarplatsen i Arocs med en nödavstängningsknapp 
för vissa påbyggnationsfunktioner.

Påbyggarapp4) 7). För digital styrning av påbyggnationer via 
Multi-Touch-Display4) 8) finns ett flertal specifika påbyggarappar 
som både höjer arbetskomforten och gör att du kan utnyttja 
bilen optimalt.

Fördelarna i korthet
• Mercedes-Benz Uptime3) 9) 10): personlig kundtjänst  

i realtid för bättre planering och maximal tillgänlighet 
på dina fordon. 

• Service24h: snabb hjälp dygnet runt i nödfall11) 

• Väl utbyggt verkstadnät med servicepunkter över hela 
Europa

• Remote Online & Remote Truck App4) 5) för att manövrera 
flera funktioner i bilen med en smartphone

• Programmerbar specialmodul för enklare styrning och 
manövrering av påbyggnader4)

1) Taxan bestäms av operatören. (kostnad till fast nät tillkommer).
2) Tillval, ingår i kombination med Multimedia cockpit, interactive.
3) Endast i kombination med Truck Data Center.
4) Inte för Atego.
5)  Kan inte beställas i komb. med Classic Cockpit, tillval i komb. med Multimedia 

Cockpit, ingår i komb. med Multimedia Cockpit, interactive.
6) Extrautrustning.
7) Endast i kombination med Mercedes-Benz Truck App Portal.
8)  Standard till Arocs i komb. med Multimedia Cockpit, Multimedia Cockpit,  

interactive.
9) Finns som tillval till alla Mercedes-Benz serviceavtal eller som separat produkt.
10) Kan kombineras med alla Fleetboard-tjänster.
11) Vid personskador ska du alltid kontakta polis och räddningstjänst först.





Tillförlitlighet. För oss innebär det att vi tillhandahåller  
lastbilar som fungerar problemfritt även under extrema  
förhållanden och i tuffare terräng. Med andra ord: ”Trucks 
you can trust”.  

Som din partner vill vi hjälpa dig att klara av dina dagliga 
transportuppdrag så effektivt som möjligt. Även i framtiden 
kommer vi att göra allt för att du ska kunna köra så säkert 
som möjligt ute på vägarna. Till vår hjälp har vi över 120 års 
erfarenhet av att bygga fordon. Och lastbilar med robusta, 
väl beprövade komponenter och funktioner som är anpassade 
efter topografin och klimatet där lastbilen ska användas. 
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Ger dig ett ännu större försprång
När vi bygger våra lastbilar utgår vi från den hårdaste kvalitetsstandarden som finns,  
nämligen kraven i vardagen. Med andra ord – dina krav.

Det gäller såväl för motorer, växlingsanordning, växellåda och 
drivaxlar som för ram, chassi, fjädring och förarhytter. Bara 
om varje enskild komponent är extremt tillförlitlig kan hela 
lastbilen bli extremt tillförlitlig, precis som vardagen kräver.



Utveckling och tester. Tillförlitligheten hos en lastbil  
grundläggs redan under utvecklingen genom definierade  
tillförlitlighetsmål för varje enskild komponent och varje 
komponentgrupp, liksom för hela lastbilen. Utgångspunkten 
för arbetet på vårt utvecklings- och försökscentrum i Wörth  
är utöver vår långa erfarenhet även de senaste vetenskapliga 
metoderna och inte minst förväntningarna från våra kunder.  
Vi provar robusthet, livslängd och tillförlitlighet hos våra last-
bilar in i minsta detalj. 

Produktion i Wörth. De anställda på världens största lastbils-
fabrik i Wörth arbetar med stor entusiasm och noggrannhet. 
Från den robusta, uppdragsanpassade ramen och förarhytter 
som tillverkats och lackerats enligt kundens önskemål, till 
motorerna med sina högklassiga gjutna delar tillverkade på 
fabriken i Mannheim: alla komponenter kontrolleras om och 
om igen under hela utvecklings- och tillverkningsprocessen.

Testad för att leva upp till de hårdaste kraven: dina
Från vindrutetorkaren till bromsljusen – hos Mercedes-Benz är tillförlitlighet en del av grundutrustningen.  
Redan under utveckling och konstruktion fokuserar man på varje komponent.

Tillförlitlighet 48



Tillförlitlighet 49

Tillförlitliga motorer. Alla motorer utmärker sig genom  
en robust, långlivad konstruktion, hög tillförlitlighet och  
längre livslängd. 

Drivlina. Alla komponenter i drivlinan är anpassade till var-
andra och tillverkas enbart hos Mercedes-Benz. Robusta och 
viktoptimerade drivaxlar med upp till 16 ton axeltryck ser till 
att den enorma kraften från motorerna omsätts till framåtdrift 
med så små förluster som möjligt, vilket sparar bränsle.

Ram, chassi, fjädring. Körning på byggarbetsplats och vägar 
ställer olika krav på ram, chassi, fjädring och bromsar. Därför 
är alla våra lastbilar utrustade med just de komponenter som 
passar för deras uppdragstyp. För hög uppdragsanpassning, 
lång livslängd och hög tillförlitlighet finns därför till exempel oli-
ka rambredder, ramtjocklekar samt diverse fjädringsvarianter.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Skräddar-
sydda modifieringar Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks 
kompletterar vårt stora utbud av lastbilar och uppfyller dina 
speciella önskemål i beprövad kvalitet från Mercedes-Benz.

Branschinformationscentret BIC. På branschinformations-
centret BIC i Wörth finns alltid runt 180 kompletta bilar med 
branschtypiska påbyggnationer från över 60 tillverkare. Du 
kan provköra, testa och jämföra alla bilar och påbyggnations-
lösningar direkt och under verkliga förhållanden.

Mercedes-Benz originaldelar och originalutbytesdelar. 
Mer än 100 års erfarenhet av fordons- och reservdelsutveck-
ling gör våra delar till Mercedes-Benz originaldelar. Genom 
exakta och precisa tillverkningsprocesser, ständiga vidareut-
vecklingar och omfattande tester och kontroller ser vi till  
att våra originaldelar alltid följer med i den senaste tekniska 
utvecklingen och uppfyller Mercedes-Benz höga kvalitets-
standard. De perfekt avstämda logistiksystemen garanterar 
att våra originaldelar når återförsäljarna snabbt och smidigt. 
Vi erbjuder dessutom en mängd delar som Mercedes-Benz 
originalutbytesdelar, bland annat aggregat, mekaniska och 
elektroniska komponenter eller utbytesmotorer och -växellådor.

Fördelarna i korthet
• Tillförlitlig genom den robusta konstruktionen  

och tillverkningen hos Mercedes-Benz 

• Bransch-informations-center i Wörth

• Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks för  
skräddarsydda fordonsmodifieringar

• Mercedes-Benz originaldelar för tillförlitlighet och kvalité 
samt originalutbytesdelar som förmånligt alternativ



Originaltillbehör för dig som vill ha det bästa
Med Atego och Arocs är du alltid redo att möta utmaningarna i entreprenadtrafiken. För att dina egna förväntningar  
om det perfekta bygg- och anläggningsfordonet ska uppfyllas finns det stora utbudet av Mercedes-Benz originaltillbehör:  
För ett flertal individuella anpassningsmöjligheter.

Låsbart tanklock. Det låsbara tanklocket försvårar för 
bränsletjuvar och är enkelt att hantera tack vare systemet 
med 1 nyckel.

Extra askkopp. Den uttagbara extra askkoppen med  
lock skyddar förarhytten mot nedskräpning. Den placeras  
på dryckeshållarens plats på förar- och passagerarsidan.

Roterande LED-varningsljus. Det orange roterande var-
ningsljuset på taket kännetecknar transporter med mått  
eller vikt som kräver särskild uppmärksamhet. Monteringen 
sker med hjälp av en adapterplatta som kan köpas separat. 

Takbåge för extraljus1). Takbågen av robust, glanspolerat rostfritt stål är både snygg och har plats för upp till fyra extrastrålkastare. De runda eller rektangulära strålkastarna 
ger rätt belysning på varje byggarbetsplats. Takbågarna för extraljus finns i olika versioner för alla Arocs förarhytter.
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1)  Observera nationella lagbestämmelser vid montering och användning  
av takbågar för extraljus.

2) Till Arocs endast i komb. med Classic Cockpit.

Säkerhet och komfort. Skyddsöverdragen skyddar stolarna mot slitage, skador 
och smuts. Dessutom är de sköna att sitta på, de är lätta att sätta på och de  
glider inte omkring.

Gummimattor. På förar- och passagerarsidan finns profilerade, oljefasta  
gummimattor som är anpassade efter golvets konturer och förarhyttens storlek.

Takmonterad klimatanläggning. Parkeringsklimatanläggningen på taket möjliggör 
en kyleffekt på upp till 850 W och ger bästa möjliga hyttklimat tack vare extra 
luftavfuktning.

Vindavvisare för sidorutorna2). Aerodynamiskt optimerade vindavvisare,  
med eller utan toning, i par för förar- och passagerarsidan, skyddar mot fartvinden 
vid körning med öppen ruta.
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Fördelarna i korthet
• Takbågar för extraljus1) och extrastrålkastare för  

bättre sikt, även med LED-teknik

• Orange roterande LED-varningsljus för transporter 
som kräver särskild uppmärksamhet

• Låsbart tanklock för bränsle- och AdBlue®-tankar

• Parkeringsklimatanläggning på taket  
med låg påbyggnationshöjd, i stället för taklucka

• Vindavvisare för sidorutan2) för dragfri körning med 
öppen ruta
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Viktklass (t) 18 18 18 20 20 20

Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Fjädring Luft Luft Stål Stål Luft Stål

Motortyper

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

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

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

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

Axelavstånd (300 mm rutmönster) 3 300–3 900 3 300–3 900 3 600–3 900 3 600–3 900 3 300–3 900 3 600–3 900

Produktgrupp – Loader – Grounder – Grounder

Förarhyttsversioner

Kort hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel • • • • • •

Kort hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x – x x –

Mellanlång hytt CompactSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x

Mellanlång hytt CompactSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x –

Mellanlång hytt ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Mellanlång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel x x x x x x

Mellanlång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x – x x –

Lång hytt ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel x x x x x x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x – x x –

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x –

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, plant golv x – – x x –

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, plant golv x – – x x –

Lång hytt StreamSpace, 2 500 mm, plant golv x – – x x –

Lång hytt BigSpace, 2 500 mm, plant golv x – – x x –

Tekniska data. Nya Arocs
Arocs trailerdragare – typöversikt
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 • Standard   x Finns som tillval   – Ej tillgänglig   1) Från 235 kW (320 Hk).   2) Ingen 175 kW (238 Hk).

25 25 25 26 26 26 33 33 33

6x2 ENA 6x2/2 Pusheraxel 22,5" 6x2/4 Pusheraxel 22,5" 6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6

Luft Luft Luft Luft Stål Luft Stål Luft Stål

x2) – – x2) x2) x2) – – –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

– – – – x x x x x

3 300, 3 450 2 550 2 550 3 300, 3 450 3 300–3 900 3 300–3 900 3 300–3 900 3 300–3 900 3 600–4 200

– – – – – – Grounder – Grounder

• • • • • • • • •

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –
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Viktklass (t) 18 18 18 20 20 20 25 25

Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x2 ENA 6x2/4 Pusheraxel 22,5"

Fjädring Stål Luft Stål Stål Luft Stål Luft Luft

Motortyper

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

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

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

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

Axelavstånd (300 mm rutmönster) 3 600–6 600 3 300–6 600 3 600–4 500 3 300–6 600 3 300–6 600 3 600–4 500 3 900–6 000 3 150–4 050

Produktgrupp – – – Grounder – Grounder – –

Förarhyttsversioner

Kort hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel • • • • • • • •

Kort hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x – x x – x x

Mellanlång hytt CompactSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Mellanlång hytt CompactSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Mellanlång hytt ClassicSpace Low Roof x x x x x x x x

Mellanlång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel x x x x x x x x

Mellanlång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x – x x – x x

Lång hytt ClassicSpace Low Roof x x x x x x x x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel x x x x x x x x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x – x x – x x

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, plant golv x x – x x – x x

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, plant golv x x – x x – x –

Lång hytt StreamSpace, 2 500 mm, plant golv x x – x x – x –

Lång hytt BigSpace, 2 500 mm, plant golv x x – x x – x –

Tekniska data. Nya Arocs
Arocs jämnlastare – typöversikt
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 • Standard   x Finns som tillval   – Ej tillgänglig   1) Ingen 175 kW (238 Hk).   2) Ingen 460 kW (625 Hk).   3) Ingen 240 kW (326 Hk).

26 26 26 33 33 33 32 32 32 32 41

6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6 8x2/4 ENA 8x4/4 8x4/4 8x4/4 ENA 8x4/4

Luft Stål Luft Stål Luft Stål Luft Stål Luft Luft Stål

x1) x1) x1) – – – x1) x1) x1) x1) –

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

x x x x x x x x x x x

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

3 900–6 000 3 600–5 700 3 600–5 700 3 600–5 700 3 600–5 700 3 600–5 100 4 250–6 050 4 250–6 350 4 250–6 350 3 600–5 700 4 250–6 350

– – – Grounder – Grounder – – – – Grounder

• • • • • • – • • • •

x x x x x – • x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x
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Viktklass (t) 18 18 18 20 20 20 26

Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x4

Fjädring Stål Luft Stål Stål Luft Stål Stål

Motortyper

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

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

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

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

Axelavstånd (300 mm rutmönster) 3 600–5 400 3 600–5 400 3 600–4 500 3 600–5 400 3 600–5 400 3 600–4 500 3 300–5 400

Produktgrupp – – – Grounder – Grounder –

Förarhyttsversioner

Kort hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel • • • • • • •

Kort hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x – x x – x

Mellanlång hytt CompactSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x

Mellanlång hytt CompactSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x

Mellanlång hytt ClassicSpace Low Roof x x x x x x x

Mellanlång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel x x x x x x x

Mellanlång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x – x x – x

Lång hytt ClassicSpace Low Roof x x x x x x x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel x x x x x x x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x – x x – x

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x x

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, 170 mm x x – x x – x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, plant golv – – – x x – x

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, plant golv – – – x x – x

Lång hytt StreamSpace, 2 500 mm, plant golv – – – x x – x

Lång hytt BigSpace, 2 500 mm, plant golv – – – x x – x

Tekniska data. Nya Arocs
Arocs tippbilar – typöversikt
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 • Standard   x Finns som tillval   – Ej tillgänglig   1) Ingen 175 kW (238 Hk).   2) Ingen 460 kW (625 Hk).   3) Ingen 240 kW (326 Hk).

26 33 33 33 32 32 32 41 41 41

6x4 6x4 6x4 6x6 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4 8x6/4 8x8/4

Luft Stål Luft Stål Stål Luft Luft Stål Stål Stål

x1) – – – x1) x1) x1) – – –

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

x x x x x x x x x x

x x x x2) x x x x – x

3 300–5 400 3 300–5 400 3 300–5 400 3 600–4 500 4 250–6 350 4 250–6 350 3 600–5 700 4 250–6 350 4 550–6 050 4 850–5 450

– Grounder – Grounder – – – Grounder Grounder Grounder

• • • • • • • • • •

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – – x x – – –

x x x – – x x – – –



Viktklass (t) 26 33 32 32 32 41

Hjulkonfiguration 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4

Fjädring Stål/Luft Stål/Luft Stål/Luft Stål/Luft Luft Stål

Motortyper

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

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

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

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

Axelavstånd (300 mm rutmönster) 3 300–4 200 3 300–4 200 4 250–6 050 4 250–6 050 3 600–5 700 4 250–6 050

Produktgrupp – Grounder3) – Loader – Grounder

Förarhyttsversioner

Kort hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel • • • • • •

Kort hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x x x x x

Mellanlång hytt CompactSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x x x x

Mellanlång hytt CompactSpace, 2 300 mm, 170 mm x x x x x x

Mellanlång hytt ClassicSpace Low Roof x x x x x x

Mellanlång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel x x x x x x

Mellanlång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x x x x x

Lång hytt ClassicSpace Low Roof x x x – x x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 320 mm motortunnel x x x – x x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, 170 mm motortunnel x x x – x x

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, 320 mm x x x – x x

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, 170 mm x x x – x x

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm, plant golv – – – – – –

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm, plant golv – – – – – –

Lång hytt StreamSpace, 2 500 mm, plant golv – – – – – –

Lång hytt BigSpace, 2 500 mm, plant golv – – – – – –

Tekniska data. Nya Arocs
Arocs betongblandare – typöversikt
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Tekniska data. Nya Arocs
Arocs SLT tungdragare – typöversikt

 • Standard   x Finns som tillval   – Ej tillgänglig   1) Ingen 175 kW (238 Hk).   2) Från 235 kW (320 Hk).   3) I kombination med stålfjädring.   4) Kan variera beroende på nationell lagstiftning.    
5) Ingen 240 kW (326 Hk).   6) Ingen 335 kW (455 Hk).

Viktklass (t) 33 41 33 41 41

Hjulkonfiguration 6x4 8x4/4 6x6 8x6/4 8x8/4

Fjädring Stål Stål Stål Stål Stål

Motortyper

Motorbeteckning OM 473 OM 473 OM 473 OM 473 OM 473

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

Axelavstånd, mm 3 600/3 900 3 900 4 200 4 200 4 850

Lång hytt

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

Tillåtet axeltryck (kg)4)

Framaxeltryck 7 500–9 000 7 500–9 000 9 000 9 000 9 000

Pusheraxel/andra framaxel – 8 000 – 8 000 9 000

Bakaxeltryck 2x13 000 2x13 000 2x13 000 2x13 000 2x13 000

Tillåten vikt (kg)4)

Totalvikt (teknisk) 33 000 41 000 33 000 41 000 41 000

Fordonskombinationens totalvikt 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000



Kort hytt ClassicSpace

Utvändig bredd: 2 300 mm
Utvändig längd: 1 700 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 600 mm
 
Motortunnelvarianter
Motortunnel: 170 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 460 mm
 
Motortunnel: 320 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 310 mm

Med sina nio förarhytter täcker Arocs alla behov för olika upp-
drag inom bygg- och anläggningstrafik på ett exemplariskt 
sätt. Kör du på byggarbetsplatser eller transporterar gods dit? 
Har du uppdrag som varar över dagen eller som ofta inne bär 
övernattningar? Oavsett vilket så imponerar Arocs smidiga och 
lättmanövrerade förarhytter med robust konstruktion, lång 
livslängd och en ergonomisk, komfortabel arbetsplats. Arocs 
upp till 250 ton finns endast med 2 500 mm bred förarhytt 
BigSpace, i kombination med allhjulsdrift endast med 2 300 mm 
bred förarhytt StreamSpace.

Kort hytt ClassicSpace Kort hytt ClassicSpace

Kort hytt 
(2 300 mm bred)

Tekniska data. Nya Arocs
Arocs – förarhyttsvarianter
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Mellanlång ClassicSpace-hytt

Utvändig bredd: 2 300 mm
Utvändig längd: 2 000 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 600 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 500 mm1) 

Motortunnelvarianter
Motortunnel: 170 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 460 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 360 mm1)

 
Motortunnel: 320 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 310 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 210 mm1)

Mellanlång CompactSpace-hytt

Utvändig bredd: 2 300 mm
Utvändig längd:  2 000 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 400 mm
 
Motortunnelvarianter
Motortunnel: 170 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 215 mm

Motortunnel: 320 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 065 mm

Mellanlång hytt 
(2 300 mm bred)

Mellanlång CompactSpace-hytt Mellanlång CompactSpace-hytt

Mellanlång ClassicSpace-hyttMellanlång ClassicSpace-hytt

1) Mellanlång ClassicSpace-hytt lågt tak.
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Lång hytt 
(2 300 mm bred)

Lång StreamSpace-hytt Lång StreamSpace-hytt

Lång StreamSpace-hytt

Utvändig bredd: 2 300 mm
Utvändig längd: 2 300 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 840 mm
 
Motortunnelvaria nter
Motortunnel: 170 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 785 mm

Motortunnel: 320 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 635 mm
Ståhöjd plant golv: 1 970 mm

Lång ClassicSpace-hytt

Utvändig bredd: 2 300 mm
Utvändig längd: 2 300 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 590 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 490 mm1)

 
Motortunnelvarianter
Motortunnel: 170 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 460 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 360 mm1)

 
Motortunnel: 320 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 310 mm
Ståhöjd på motortunnel: 1 210 mm1)

Ståhöjd plant golv: 1 640 mm
Ståhöjd plant golv: 1 540 mm1)

Lång ClassicSpace-hyttLång ClassicSpace-hytt

1) Lång ClassicSpace-hytt lågt tak.
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Lång BigSpace-hytt

Utvändig bredd: 2 500 mm
Utvändig längd: 2 300 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 910 mm
Ståhöjd plant golv: 1 990 mm

Lång hytt 
(2 500 mm bred)

Lång StreamSpace-hyttLång StreamSpace-hytt

Lång BigSpace-hytt Lång BigSpace-hytt

Lång StreamSpace-hytt

Utvändig bredd: 2 500 mm
Utvändig längd: 2 300 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 830 mm
Ståhöjd plant golv: 1 970 mm
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Viktklass (t) 7,49 7,99 9,5 10,5 11,99 13,5

Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Fjädring Stål Stål Stål Stål Stål Stål

Motortyper

OM 934

115 kW (156 Hk) • • • • • –

130 kW (177 Hk) x x x x x •

155 kW (211 Hk) x x x x x x

170 kW (231 Hk) x x x x x x

OM 936

175 kW (238 Hk) – x x x x x

200 kW (272 Hk) – – – – x x

220 kW (299 Hk) – – – – x x

Axelavstånd

3 020 mm • • • • – –

3 260 mm – – – – • •

3 320 mm x x x x – –

3 560 mm – – – – x –

Förarhyttsversioner

Kort hytt ClassicSpace • • • • • •

Kort ClassicSpace-hytt, förlängd x x x x x x

Lång ClassicSpace-hytt – – – – – –

Lång BigSpace-hytt – – – – – –

Tekniska data. Atego
Atego tippbilar och flakbilar – typöversikt
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 • Standard   x Finns som tillval   – Ej tillgänglig

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

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

Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål

– – – – – – –

• • • – • • •

x x x • x x x

x x x x x x x

x x x x 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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Kort ClassicSpace-hytt, förlängd

Utvändig bredd: 2 295 mm
Utvändig längd: 1 830 mm
Invändig bredd: 2 000 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 510 mm

Kort ClassicSpace-hytt Kort ClassicSpace-hytt

Kort ClassicSpace-hytt, förlängd Kort ClassicSpace-hytt, förlängd

Kort hytt (4x2)

Kort ClassicSpace-hytt

Utvändig bredd: 2 295 mm
Utvändig längd: 1 650 mm
Invändig bredd: 2 000 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 510 mm
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Tekniska data. Atego
Atego – Hyttvarianter
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Kort ClassicSpace-hytt, förlängd

Utvändig bredd: 2 500 mm
Utvändig längd: 1 830 mm
Invändig bredd: 2 000 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 510 mm

Kort ClassicSpace-hytt Kort ClassicSpace-hytt

Kort ClassicSpace-hytt, förlängd Kort ClassicSpace-hytt, förlängd

Kort hytt (4x4)

Kort ClassicSpace-hytt

Utvändig bredd: 2 500 mm
Utvändig längd: 1 650 mm
Invändig bredd: 2 000 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 510 mm
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Tekniska data. Nya Arocs
Motorprestanda
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OM 473 (R6 15,6 liter) OM 936 (R6 7,7 liter)
R6  15,6 l cylindervolym R6  7,7 l cylindervolym

 
Effekt

380 kW  
(517 Hk)

425 kW  
(578 Hk)

460 kW  
(625 Hk)

175 kW 
(238 Hk)

200 kW 
(272 Hk)

220 kW 
(299 Hk)

235 kW 
(320 Hk)

260 kW 
(354 Hk)

Antal cylindrar 6 6 6 6 6 6 6 6

Cylindervolym, l 15,6 15,6 15,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Nominellt varvtal (v/min) 1 600 1 600 1 600 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Max. vridmoment (Nm) 2 600 2 800 3 000 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400

Varvtal vid max. vridmoment (v/min) 1 100 1 100 1 100 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600

Motorbromseffekt, standard (kW) 3501) 3501) 3501) 2352) 2352) 2352) 2352) 2352)

Motorbromseffekt, High Performance (kW) 4801) 4801) 4801) 2802) 2802) 2802) 2802) 2802)

OM 471, 2:a generationen OM 470, 2:a generationen
R6  12,8 l cylindervolym R6  10,7 l cylindervolym

 
Effekt

310 kW 
(421 Hk)

330 kW 
(449 Hk)

350 kW 
(476 Hk)

375 kW 
(510 Hk)

390 kW 
(530 Hk)

240 kW 
(326 Hk)

265 kW 
(360 Hk)

290 kW 
(394 Hk)

315 kW 
(428 Hk)

335 kW 
(455 Hk)

Antal cylindrar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cylindervolym, l 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Nominellt varvtal (v/min) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

Max. vridmoment (Nm) 2 100 2 200 2 300 2 500 2 600 1 700 1 800 1 900 2 100 2 200

Varvtal vid max. vridmoment (v/min) 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Motorbromseffekt, standard (kW) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701)

Motorbromseffekt, High Performance (kW) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251)



Tekniska data. Atego
Motorprestanda

1) Vid max. tillåtet bromsvarvtal (2 300 1/min).
2) Vid max. tillåtet bromsvarvtal (2 300 1/min).
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OM 934 OM 936 (R6 7,7 liter)
R4 5,1 l cylindervolym R6 7,7 l cylindervolym

 
Effekt

115 kW  
(156 Hk)

130 kW  
(177 Hk)

155 kW  
(211 Hk)

170 kW  
(231 Hk)

175 kW  
(238 Hk)

200 kW  
(272 Hk)

220 kW  
(299 Hk)

Antal cylindrar 4 4 4 4 6 6 6

Cylindervolym, l 5,1 5,1 5,1 5,1 7,7 7,7 7,7

Nominellt varvtal (v/min) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Max. vridmoment (Nm) 650 750 850 900 1 000 1 100 1 200

Varvtal vid max. vridmoment (v/min) 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600 1 200–1 600

Motorbromseffekt, standard (kW) 1402) 1402) 1402) 1402) 2352) 2352) 2352)

Motorbromseffekt, High Performance (kW) 1702) 1702) 1702) 1702) 2802) 2802) 2802)



 

RoadStars. RoadStars är Mercedes-Benz interaktiva  
kommunikationsplattform för förare, företagare och lastbil-
sentusiaster – och även du kan bli en aktiv del av vår stora 
RoadStars-community. Inloggade användare får regelbundet 
ta del av den senaste informationen och de som vill kan vara 
med på ännu närmare håll, till exempel genom att kommentera, 
lad da upp bilder, chatta eller dela innehåll. Som medlem får 

du dessutom tillgång till exklusiva evenemang, erbjudanden 
och upplevelser från Mercedes-Benz Lastbilar. Så länge det 
finns internetanslutning kan du komma åt RoadStars överallt 
på din smartphone, surfplatta, laptop eller dator. Gå med 
och bli en RoadStar du också:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars – platsen för alla som jobbar ute på vägarna
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Om uppgifterna i denna katalog: Produktförändringar kan ha ägt rum efter manusstoppet för denna trycksak (30.08.2019). Tillverkaren har rätt att införa  
konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga  
ur ett kundperspektiv. I den mån återförsäljare eller tillverkare använder beteckningar eller sifferuppgifter för en beställning eller för en beställd produkt kan  
inga anspråk göras utifrån detta. Bilder och texter kan innehålla tillbehör och utrustning som inte ingår i standardutrustningen. Färgavvikelser kan förekomma av 
trycktekniska skäl. I denna katalog kan modeller och tjänster erbjudas som inte finns att tillgå i alla länder. Denna katalog har internationell spridning. Information  
om lagar, rättigheter och skatter är dock endast giltig i Tyskland vid manusstopp för denna katalog. Kontakta din lokala återförsäljare av Mercedes-Benz Lastbilar  
om du har frågor om vilka lagar och förordningar som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz-trucks.com
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