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Redo för allt – Mercedes-Benz för distributionstrafik
Med Atego är du mycket väl förberedd för utmaningarna inom lätt distributionstrafik. Den är mycket effektiv och tillförlitlig, 
och tack vare mångsidigheten finns en lämplig fordonskonfiguration för praktiskt taget alla krav och varje bransch.

Mångsidighet. Med Atego får du en otroligt mångsidig lastbil 
som med uppdragsanpassad utrustning ser till att du kan 
sköta dina uppdrag i distributionstrafik smidigt och problemfritt. 

Till Atego kan fyra förarhytter och tre olika förarplatsversioner 
väljas. Detta gör bilen lätt att anpassa till arbetsuppgifterna. 
Alla förarhytter utmärker sig genom avancerad ergonomi, 
hög komfort och gott om individuell utrustning som bidrar till 
enkel manövrering och effektivt arbete. 

Även när det gäller drivningen briljerar Atego med sin  
mångsidighet: exempelvis med bränslesnåla, vridmomentstarka 
4- och 6-cylindriga radmotorer, manuell växling och växlings-
automatik Mercedes PowerShift 3 som tillval. Ett stort urval 
av växellåds-/axelkombinationer gör sitt till. Inte att för-
glömma är Ategos suveräna köregenskaper som gör att du 
säkert kan ta dig igenom svåra körsituationer med till  
exempel manöverkörning. 

Eftersom utmaningarna för olika uppdrag inom distributions-
trafik kan vara mycket skiftande, är Atego mycket väl anpassad 
för olika påbyggnationer. Det gäller allt från el och elektronik 
till de mest varierande krav på förmonterad utrustning från 
fabrik – och mycket mer.

Kort sagt: tack vare Ategos mångsidighet är du mer än  
redo att ta dig an det dagliga arbetet i lätt distributionstrafik. 
Både i dag och i framtiden.

1) Tillgång beroende på viktklass och motor. Lågt insteg. Atego är i hög grad anpassad till användningsområdena och det 
börjar redan med det låga insteget. Ett eller två fotsteg1), dörrar som kan öppnas 
på vid gavel och instegshandtag på båda sidor gör det lätt, säkert och bekvämt  
att ta sig upp i hytten.
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Om du själv inte lämnar något åt slumpen, ska inte heller 
din bil göra det: Atego förarhytter
Både vid första ögonkastet och när du synar dem under lupp upptäcker du att förarhytterna till Atego visar vad det är  
som gäller inom lätt distributionstrafik: Det finns tre varianter av förarplatsen, ergonomin är genomarbetad, kör- och  
arbetskomforten är hög och det vimlar av funktionella och praktiska detaljer.

Lång ClassicSpace-hytt. Tack vare de stora utrymmena och 
komfortbädden ger hytten (motortunnel 320 mm) som finns 
som tillval hög komfort och stor rörelsefrihet även vid uppdrag 
som varar längre än en dag. De generösa utrymmena under-
lättar arbetet och den undre komfortbädden är perfekt för vila 
och sömn. Det finns många förvaringsfack och förvarings-
utrymmen som gör det lätt att hålla ordning. 

Kort ClassicSpace-hytt, förlängd. Hytten (motortunnel 
320 mm) erbjuder en bekväm arbetsplats med god översikt 
och kompakta yttermått. Bakväggen har flyttats 180 mm 
bakåt för att öka utrymmet.

Kort hytt ClassicSpace. Tack vare sina mått kan den korta 
ClassicSpace-hytten (motortunnel 320 mm) erbjuda en bekväm 
arbetsplats med god översikt och full påbyggnationslängd.

Lång BigSpace-hytt. Tack vare den invändiga ståhöjden1) på 1 910 mm ger hytten (motortunnel 320 mm) som kan beställas som tillval hög komfort och stor rörelsefrihet 
även vid uppdrag som varar längre än en dag.
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Classic Cockpit. Denna variant av förarplatsen är perfekt anpassad för distributionstrafik tack vare de många förvaringsmöjligheterna. Allt är ergonomiskt placerat 
och inom räckhåll för föraren. Mjuka ytor skapar en exklusiv atmosfär.

Förarplatsvarianter. Atego finns med olika versioner av förar-
platsen, vilket bidrar till att den i hög grad kan anpassas till 
olika användningsområden. I alla tre är reglagen ergonomiskt 
placerade och det finns praktiska och funktionella förvarings-
möjligheter.

Standardförarplats. Från dryckeshållaren till eluttaget: På 
standardförarplatsen2) handlar allt om att underlätta för föraren 
vid distributionstrafik 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.

Komfort i detalj. Atego erbjuder många praktiska och  
komforthöjande funktioner. Bland annat ingår möjligheten 
att blinka fem gånger genom att trycka till på blinkers-
spaken, det finns en varningssignal för parkeringsbroms och 
ljus, och farthållaren kan manövreras via knapparna på  
multifunktionsratten. Dessutom har belysningen en Follow-
me- Home-funktion. Kort sagt finns det mycket som ökar  
användarvänligheten i det dagliga arbetet.

1) Ståhöjd framför stolarna.
2) Standardutrustning i kombination med mittmonterad stol. 
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Arbetsplats Atego. Avslappnad och koncentrerad på  
jobbet – förarplatsen i Atego imponerar. Här finns bekväma 
stolar, multifunktionsratt och bildator med integrerad  
körstartskontroll, och alla reglage och förvaringsmöjligheter 
är ergonomiskt placerade.

10,4 cm-kombiinstrument. Bildatorn har många funktio ner 
och indikeringar och ger snabb, omfattande och samtidigt 
överskådlig visning av all viktig information.

Radiomodeller. För bra underhållning ute på vägarna är Atego utrustad med en  
cd-radio. Cd-radio med Bluetooth®-anslutning eller cd-radion Bluetooth® komfort 
finns som tillval. Samtliga har usb- och aux-ingång.

12,7 cm-kombiinstrument med videofunktion1). Kombiinstrumentet är  
förberett för användning av backkamera2) vilket ger enastående komfort och 
ännu högre säkerhet. Bilden visar området bakom bilen.

Mercedes PowerShift 3. Märkbar dynamik, smidig 
manöv rering och lägre förbrukning: Växlingsautomatiken  
ger exakta växelval, korta växlingstider, hög körkomfort  
och mycket god driftsekonomi.

Manuell växling. Förutom växlingsautomatiken finns även 
manuell växling med pneumatisk växlingsservo (standard-
utrust ning). Den utmärks bland annat av mycket god ergonomi 
och stor precision vid låg växlingskraft.

Multifunktionsratt. Med åtta knappar på varje sida kan du styra massor av 
funktioner. Du kan till exempel svara i telefon eller ändra radioinställningar.

Förberedelse för multimediefunktioner. För enkel  
inte gration av mobiltelefoner, mp3-spelare och till exempel  
navigationssystem av standardtyp finns den förmonterade 
universal utrustningen som tillval. Upplästa meddelanden hörs 
i bilens högtalare.
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Luftfjädrad komfortstol. Den luftfjädrade stolen (standard) kan ställas in individuellt och ger mycket goda ergonomiska förutsättningar. Här saknas verkligen inte komfort. 
Den integrerade stolsvärmen är inte att förglömma.

Stolar. Alla stolar imponerar med hög sittkomfort. Reglagen är 
intuitivt placerade, sätesdynorna är breda och inställnings-
området stort: upp till 200 mm i längsriktningen och upp till 
100 mm i höjdled. 

Luftfjädrad förarstol, standard. Den luftfjädrade stolen har 
hög sittkomfort och stora inställningsmöjligheter. Klädseln  
är av flatväv.

Luftfjädrad klimatstol. Den ventilerade och luftfjädrade förar-
stolen (tillval) ger mycket hög sittkomfort. Även integrerade 
armstöd och stolsvärme bidrar till att föraren sitter bekvämt.

Värme- och ventilationssystem. Atego har ett effektivt, 
luftreglerat värme- och ventilationssystem som reagerar 
snabbt. Som tillval finns en varmluftsextravärmare.

Flexibilitet | Förarhytt, utrustning 9

1) Extrautrustning.
2) Backkamera kan beställas från Mercedes-Benz som tillbehör. 



Förvaringsutrymmen och förvaringsfack. Förvarings-
möjligheterna uppfyller många skilda behov, gör det lätt att 
hålla ordning i hytten och ser till att arbetet flyter effektivt. 
I konceptet ingår ett stort förvaringsfack i instrumentpane-
len, förvaringsfack vid förarplatsen, på motortunneln och 
i dörren. Allt är anpassat till det som behöver förvaras i hytten. 
Som tillval för motortunneln finns ett nedre förvaringsfack 
med två dryckeshållare och en askkoppsinsats och ett övre 
förvarings fack med plats för viktiga prylar samt en kylbox 
där flaskor och livsmedel kan förvaras separat. Som tillval finns 
ett förvarings nät på hyttens bakvägg som utökar förvarings-
utbudet ytterligare.

Stuvfack, lång ClassicSpace-hytt. Förutom förvaringsfacken 
vid förarplatsen, i dörrarna och på motortunneln finns i den 
långa ClassicSpace-hytten bland annat även stuvfack över 
vindrutan och under bädden. 

Förvaringsutrymme över vindruta, två fack. De båda  
facken sitter över vindrutan inom bekvämt räckhåll för föraren 
och passageraren. I kombination med Fleetboard (standard) 
är facket närmast föraren upptaget.

Förvaringsfack BigSpace. De tre stora förvaringsfacken över vindrutan i den långa BigSpace-hytten ger gott om förvaringsutrymme. Ett av facken är försett med lucka. 
Den mindre, öppna förvaringsytan därunder kompletterar övriga förvaringsmöjligheter och gör det ännu lättare att hålla ordning i hytten.
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Nedre bädd, lång hytt. För högsta möjliga komfort vid vila och sömn är den nedre bädden 680 mm bred och 2 095 mm lång i alla långa hytter.

Vilo- och sovkomfort. Beroende på förarhytten finns Atego 
med bäddar på olika komfortnivåer. Förutom den nedre bädden 
som är standard i alla långa hytter finns som tillval till den 
långa BigSpace-hytten även den övre komfortbädden som 
685 mm bred, 1 865 mm lång och med en 7-zons kall-
skumsmadrass av hög kvalitet. I den förlängda korta hytten 
finns en 610 mm bred bädd med hög komfort som tillval. 
Den flexibla stols-/bäddkombinationen (tillval) kan fungera 
som sovplats eller som sittplats för upp till fyra personer. 

Madrasser. På den gedigna komfortmadrassen av kallskum 
med sju zoner sover man gott. Den hela, 110 mm tjocka 
madrassen med underfjädringssystem ger individuellt stöd åt 
olika delar av kroppen och samtidigt en effektiv ventilation 
 underifrån.

Fördelarna i korthet
•  Fyra förarhytter och tre olika förarplatsvarianter för 

bästa möjliga anpassning till olika uppdragstyper

•  Ergonomiskt utformad arbetsplats med tydligt avläsbart 
kombiinstrument samt multifunktionsratt

•  Växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3 som tillval 

•  Stort urval av breda och bekväma stolar med stort 
inställningsområde

•  Luftstyrt värme- och ventilationssystem, som tillval 
klimatanläggning och varmluftsextravärmare

•  Generös inredning med många avställningsytor och 
förvaringsfack

•  Som tillval radioapparater samt multimediegränssnitt

•  Bekväma bäddar i kort ClassicSpace-hytt och  
BigSpace
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Motor- och avgasteknik. Kraftfulla, pålitliga och ekonomiska – 
Euro VI-motorerna i Atego kännetecknas av låg förbrukning, 
omedelbar gasrespons, stort vridmoment och harmonisk gång. 
De 4-cylindriga radmotorerna ger upp till 170 kW (231 hk) 
och ett maximalt vridmoment på upp till 900 Nm. De 6-cylin-
driga radmotorerna har upp till 220 kW (299 hk) och upp 
 till 1 200 Nm maximalt vridmoment.

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 total-
vikt fr.o.m. 9,5 ton.

Körprogram power. Körprogrammet stöder ett dynamiskt 
körsätt i svår topografi. Körlägena ger en utmärkt upplevelse 
i alla lägen vad gäller igångkörningsegenskaper, dynamik 
vid svår igångkörning, växlingspunkt och växlingsdynamik.

Extra funktioner. Mercedes PowerShift 3 har extra funktioner 
som underlättar vid manöverkörning, bland annat direkt 
växling från 1 till R och backväxel med snabb utväxling1). Kryp-
funktionen gör det mycket lätt och bekvämt att köra igång.

High Performance Engine Brake. För ännu högre säkerhet 
finns som tillval en trestegs, slitagefri tillsatsbroms som till-
handahåller en bromseffekt på upp till 300 kW beroende på 
motorversion.

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

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

Körprogram economy. Körprogrammet kan aktiveras när  
det behövs och främjar ett mycket ekonomiskt körsätt. Det 
är en komplettering av körläget standard.

Den enastående kombinationen av kraft och effektivitet 
Bränsleeffektiva 4- och 6-cylindriga motorer med hög prestanda och låg förbrukning – och med växlingsautomatiken  
Mercedes PowerShift 3 blir det lättare att köra även under svåra förhållanden.

Flexibilitet | Motorer, växellåda, växling 12



Körprogram Atego. Atego med Mercedes PowerShift 3 finns med de två körprogrammen economy eller power. När du köper lastbilen kan du välja ett av dem.  
Olika körlägen höjer åkkomforten och bränsleeffektiviteten.

1) Två backväxlar vid 8-växlad växellåda.
2) Vmax 89,8 km/h möjlig via gaspedal.

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

•  Olika 6-, 8- och 9-växlade växellådor för  
uppdragsoptimerade drivlinekonfigurationer

•  Växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3 med  
körprogrammen economy eller power samt  
inkopplingsbara körlägen och extra funktioner
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Allt som kan behövas ute på vägarna finns med
Du kan förvänta dig mycket av Atego. Till exempel att arbetet ska kunna utföras effektivt, att köregenskaperna ska vara  
mycket goda och att lastbilen ska vara mycket väl förberedd för påbyggnationer. Alltså praktiskt taget allt som du behöver. 
Och redan efter den första körningen kommer du att känna dig som hemma.

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

Åkkomfort. Känslan av att köra Atego är suverän. Till grund 
för upplevelsen ligger stabilitetsassistenten, hyttupphäng-
ningen, styrinrättningen, bakaxelupphängningen och fjädringen. 
Komponenterna är perfekt avstämda mot varandra.

Fjädringsvarianter. Atego har viktoptimerad en- eller fler-
bladsfjädring med parabelfjädrar. För ökad åkkomfort kan den 
även beställas med stål- och luftfjädring. Atego fr.o.m. 12 t 
kan som tillval även utrustas med helluftfjädring.

Förstärkt bakre hyttupphängning. Hyttupphängningen med 
förstärkta bakre skruvfjädrar bidrar till fjädringskomforten för 
stålfjädrade förarhytter, om hytten är utrustad med exempelvis 
en stols-/bäddkombination.

Bakaxelupphängning. Atego med luftfjädring till 10,5 t och 
12 t l.r. samt alla Atego med stålfjädring är utrustade med en 
bakaxelupphängning1) som minskar rullunderstyrningen och 
ger suveräna köregenskaper.
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Krängningshämmare bakaxel. Den robusta krängnings-
hämmaren minskar krängningar i bilen, vilket ökar säkerheten 
och komforten. Den sitter vid bakaxeln under ramen.

Luftfjädrad framaxel. Den luftfjädrade framaxeln (tillval till 
Atego från 12 ton) höjer körkomforten eftersom fordonsnivån 
jämnas ut automatiskt vid ojämn lastning. Även vid lastning 
anpassas höjden till rampen.

Anpassning för påbyggnationer. Påbyggnationer kan  
lätt monteras, bland annat tack vare den parametrerbara 
specialmodulen som förenklar anslutningsmöjligheterna 
samt integrationen och manövreringen av påbyggnationen 
betydligt. Dessutom bidrar ett stort antal faktorer till att  

Parametrerbar specialmodul. Standardutrustningen parametrerbar specialmodul 
(PSM) ger en smidig informationshantering och ett problemfritt informationsutbyte 
mellan bil och påbyggnation.

1) För Atego med luftfjädring upp till 10,5 t och 12 t l.r. samt för alla Atego  
med stålfjädring. 

Atego snabbt kommer till dig och är klar att använda. Det 
gäl ler allt från optimerad placering av alla komponenter på  
ramen till ett brett utbud av förmonterad utrustning från fabrik.

Fördelarna i korthet
•  Suverän åkkomfort, mycket väl anpassad för  

påbyggnationer

•  Stabilitetskontroll

•  4-punkts hyttupphängning

•  Låg rullunderstyrning genom optimerad  
bakaxelupphängning1)

•  Direkt styrning med mer precision för hög kursstabilitet 
och lägre behov av styrkorrigeringar

•  Användningsanpassade fjädringsvarianter för hög 
komfort och skonsam transport av lasten

•  Mycket goda anslutningsmöjligheter och integrering 
av påbyggnationer

•  Förmonterad utrustning från fabrik sparar pengar
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 Låg totalkostnad
+ Hög säkerhet
+ Hög fordonsanvändning

 RoadEfficiency är 
summan av detaljerna.

RoadEfficiency. Redan tidigare har vi lovat dig låga total-
kostnader, och vi håller vårt löfte. Investeringen i en lastbil från 
Mercedes-Benz lönar sig tack vare låga bränslekostnader, 
låga reparations- och servicekostnader och sist men inte minst 
det höga restvärdet. Och nu lovar vi att öka effektiviteten 
ännu mer, Förutom särskilt låga totalkostnader och hög till-
förlitlighet bidrar även ökad säkerhet och ännu mer flexibel 
användning av bilen till ökad effektivitet.

Låg totalkostnad. Detta är den första pelaren i RoadEfficiency 
och ett löfte som Atego uppfyller dagligen tack vare sin höga 
bränsleeffektivitet. Det underbyggs dessutom under varje upp-
drag i distributionstrafik tack vare Ategos flexibilitet, låga  
reparations- och servicekostnader och långa serviceintervall.

Hög säkerhet. Detta är den andra pelaren i RoadEfficiency 
och en egenskap hos våra lastbilar som gör att du kan känna 
dig trygg med Atego under varje körning. Det börjar med 
konstruktionen av förarhytterna och fortsätter med bland annat 
det elektroniska bromssystemet som är standard. Dessutom 
har utrustning och hjälpsystem som avlastar föraren märkbart 
och ökar säkerheten. 

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

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

Trimmad för effektivitet på alla plan
Förenar det som hör ihop: RoadEfficiency kombinerar låga totalkostnader med hög säkerhet och hög fordonsanvändning,  
för ännu mer effektiva transporter.
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Nöj dig inte med mindre –  
utom när det gäller förbrukningen
Med Atego får du en lastbil som utnyttjar bränslet ytterst effektivt. För ju lägre bränsleförbrukningen är,  
desto lägre blir totalkostnaden.

Bränslebesparande teknik. Alla Euro VI-motorer utmärker 
sig genom en låg förbrukning. Hos de 4- och 6-cylindriga 
radmotorerna i Atego bidrar exempelvis insprutningen med 
ett insprutningstryck på upp till 2 400 bar och den kylda 
avgasåterföringen till en låg förbrukning, samtidigt som det 
främjar en förbränning med låg partikelandel. Användnings-

anpassade drivlinekonfigurationer, växlingsautomatik  
Mercedes PowerShift 3 samt avancerad aerodynamik och 
exempelvis Eco-Support (ingår) bidrar också till en låg  
förbrukning. 

Prestandaspektrum för motorer. De sparsamma Euro VI- 
motorerna i Atego finns i två cylindervolymklasser och i sju 
effektklasser från 115 kW (156 hk) till 220 kW (299 hk).

Effektiv kraftöverföring. För att kraftöverföringen från  
motorn till vägen ska ske så effektivt som möjligt finns olika 
6-, 8- och 9-växlade växellådor samt bränslebesparande  
hypoidaxlar med olika utväxling. Hög effektivitet ger också 
växlings automatiken Mercedes PowerShift 3 (tillval). Tack  
vare en optimerad växlingsstrategi och individuella körprogram 
kan du få suve räna köregenskaper och ett förutseende  
körsätt i så gott som alla körsituationer.

Individuella körprogram. I standardutförandet har Atego 
körprogrammet economy. Det innehåller olika körlägen som 
möjliggör exakt och enkel manövrering och bränslesnål  
körning i praktiskt taget alla körsituationer. Som tillval finns 
även körprogrammet power.

Lågt luft- och rullmotstånd. Designen av Atego har optime-
rats in i minsta detalj för att luftmotståndet ska bli så lågt  
som möjligt. Allt från stötfångarna till hörnstolparnas inklädnad 
och taket bidrar till att minska luftmotståndet och därmed  
sänka förbrukningen. Dessutom sänks förbrukningen av aero-
dynamiska monteringsdetaljer som kan väljas till.
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Avgasteknik för Euro VI
Tack vare kyld avgasåterföring bildas mindre kväveoxid och partiklar  
vid förbränningen.

Det slutna dieselpartikelfiltret är så effektivt att nästan inga partiklar  
alls släpps ut. AdBlue® doseras till avgaserna utan luft med en optimerad  
doseringsenhet.

Fördelarna i korthet
•  Bränslesnåla, tillförlitliga Euro VI-motorer i två  

cylindervolymklasser och sju effektsteg från 115 kW 
(156 hk) upp till 220 kW (299 hk) 

•  Högtrycksinsprutning med insprutningstryck på upp 
till 2 400 bar

•  Förbrukningsoptimerade sekundärförbrukare

•  Växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3 (tillval)  
med insatsoptimerade körprogram samt inkopplingsbara 
körlägen och extra funktioner

•  Effektiv kraftöverföring genom förbrukningsoptimerade 
drivlinekonfigurationer

•  Optimerad aerodynamik
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Fleetboard. Fleetboard erbjuder individuella telematiklösningar 
för att öka fordonens utnyttjandegrad och effektiviteten  
i din vagnpark maximalt. Själv kan du ha full kontroll över 
allt, oavsett var du befinner dig. Grunden för systemet är  
fordonsdatorn Truck Data Center som är standardutrustning.

Fleetboard körstilsanalys. Fleetboard körstilsanalys bidrar 
till ett körsätt som minskar såväl förbrukning som slitage.  
Telematiksystemet registrerar tekniska data från lastbilen och 
analyserar dem. 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 Cockpit. För enklare transportledning: Alla uppgifter från dina Fleetboard-tjänster samlas överskådligt i Fleetboard Cockpit som är enkel att använda. 
Dessutom får du handlingsrekommendationer som gör att du kan förbättra och effektivisera din verksamhet.

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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Eco-Support1). Systemet hjälper föraren att köra effektivt 
och bränslesnålt. Resultaten från Truck Data Center bearbetas 
och görs om till tips som kan optimera det personliga kör-
sättet ytterligare och minska bränsleförbrukning och slitage 
på lång sikt.

Fleetboard Driver. Den kostnadsfria appen 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. 

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-Support1) och Mercedes-Benz 
Truck Training

•  Fleetboard Driver för föraren med direkt åtkomst till 
uppgifter från Fleetboard-tjänsterna för körstilsanalys 
och tidsplanering
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1) Oberoende av telematiksystemet Fleetboard.



En Mercedes lönar sig alltid, till och med när du säljer den
Med våra lastbilar får du fordon med särskilt god driftsekonomi. Till låga kostnader bidrar exempelvis också förmånliga  
Mercedes-Benz serviceerbjudanden och ett högt förväntat restvärde i slutet av användningstiden.

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 
förmånliga 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 innovativa 
serviceprodukten Mercedes-Benz Uptime1) 2) (Tillval), som 
bidrar ytterligare till att förbättra fordons tillgängligheten och 
planeringen av verkstadsbesök.
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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 Telediagnos 
i realtid genom Mercedes-Benz Uptime1) 2), och allt detta till 
en extra förmånlig månadsavgift. 

Mercedes ServiceCard. Med Mercedes ServiceCard (tillval) 
kan du tanka utan kontanter i hela Europa. Kortet gäller på 
över 44 000 dieselmackar i UTA-nätverket och ger förmånliga 
villkor. Du som använder Mercedes ServiceCard får även rutt-
anpassade råd som hjälper dig att optimera dieselkostnaderna. 
Om du skulle råka ut för ett haveri kan pappersarbetet via 

Service24h skötas ännu snabbare med Mercedes Service-
Card. Naturligtvis kan du även betala fakturor för repara ti o-
ner, delar och besök på Mercedes-Benz verkstäder med 
MercedesService Card. Det är ett bekvämt och säkert system 
utan kontanter som fungerar i hela Europa.

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

•  Som tillval Mercedes ServiceCard för lägre tankkost-
nader och snabb administration av Service24h

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

•  Avtalat återtagandepris eliminerar ekonomisk risk vid 
löptidens slut
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1) Kan kombineras med alla Fleetboard-tjänster.
2) Endast i kombination med Truck Data Center.



Lägger man ribban högt för bilarna  
gäller samma sak för servicen
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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Mercedes-Benz Servicekontrakt. För lägre totalkostnader 
erbjuder Mercedes-Benz som tillval olika serviceavtal som 
omfattar tjänster för reparation och underhåll till särskilt 
förmånliga villkor i hela Europa. 
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CharterWay Service Complete. Med CharterWay kan 
du vara flexibel och öka transportkapaciteten tillfälligt utan 
kapitalbindning och risk. CharterWay korttidshyra för  
hyrperioder på en dag upp till 24 månader förenar flexibilitet 
och minskad administrationstid med möjligheten att köra 
den perfekta lastbilen. Allt till en förhandsbestämd, transparent 
kostnad. Med CharterWay ServiceLeasing/långtidshyra för 
hyrperioder längre än 24 månader får du förutom fördelarna 
med korttidshyra dessutom möjlighet att konfigurera hyrbilen 
efter individuella behov och önskemål.

Mercedes-Benz Finans – mer än bara finansiering. Inget 
annat finansieringsbolag är bättre på Mercedes-Benz än 
Mercedes-Benz Finans. Efter många års erfarenhet har vi 
god insikt i våra kunders behov och kan därför erbjuda  
finansieringsprodukter som passar alla slags verksamheter. 
Våra leasingprodukter ger möjlighet att anpassa finansiering  
efter körbehov och krav på likviditet och budgetering. Samtidigt 
får du bättre överblick, mindre administration och mer tid  
till det som är viktigast: din verksamhet.

Billån. Du äger bilen, vi finansierar 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 marknadsvärde. 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.

Fördelarna i korthet
• Alla serviceavtal kan kombineras med leasing till  

individuella ServiceLeasing-produkter 

• Hyrprodukter från CharterWay för flexibla  
mobilitetslösningar utan kapitalbindning

• Enkel planerings-/kostnadskontroll tack vare avgifter 
som är fastställda på förhand

• Som tillval Mercedes-Benz serviceavtal som säkrar din 
mobilitet och förenklar administrationen

• Mercedes-Benz Finans för individuella leasing- och  
finansieringsprodukter

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 omkostnaderna 
och en säkrare budgetering. Du kan anpassa leasingavtalet  
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. 



Vi har säkerheten i generna
Nå ditt mål säkert – tack vare innovativa körhjälpssystem som ökar säkerheten och aktivt stöder föraren,  
skonar bilen och lasten och bidrar till ännu högre effektivitet. 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 för att ta fram 
innovativa hjälpsystem. Utöver det elektroniska bromssystemet 
med ABS, ASR, bromsassistent och rullningsspärr finns  
nödbromsassistenten Active Brake Assist, stabilitetsassistent, 
körfältsassistent och varselljus som ökar säkerheten. System 
som exempelvis regn- och ljussensor (tillval) och motorbroms 
med en effekt på upp till 235 kW1) underlättar ytterligare  
för föraren. Alltså mycket goda förutsättningar för att klara av 
jobbet i distributionstrafik säkert och effektivt. 

High Performance Engine Brake. För ännu högre säkerhet 
finns som tillval en trestegs, slitagefri tillsatsbroms som 
tillhandahåller en bromseffekt på upp till 300 kW beroende 
på motorversion.

Körfältsassistent. Körfältsassistenten övervakar permanent 
avståndet i sidled mellan bilen och körfältslinjerna och varnar 
föraren om bilen korsar dem av misstag.
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1) Grundutrustning från 9,5 t.

Fördelarna i korthet
•  Elektroniskt bromssystem med låsningsfria bromsar 

ABS, ASR, bromsassistent och rullningsspärr

•  Stabilitetskontroll, körfältsassistent och varselljus för 
hög säkerhet

•  Motorbroms med upp till 235 kW1), som tillval High 
Performance Engine Brake 

•  Som tillval LED-varselljus samt LED-breddmarkerings-
lyktor och LED-baklyktor

•  Regn- och ljussensor som tillval
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Stabilitetsassistent. Stabilitetsassistenten registrerar  
situationer som sladd eller sidokast och motverkar dessa så 
långt det är fysikaliskt möjligt. Det kan förhindra farliga 
körsituationer och därmed öka säkerheten.

LED-teknik. LED-varsellyktorna (tillval) med integrerade 
blinkers gör bilen lättare att upptäcka på dagen och ökar 
därmed säkerheten. Även LED-breddmarkeringslyktor och 
LED-baklyktor finns som tillval.
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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.

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 service-
innovationen 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 kommuni-
cerar genereras flera gigabyte data per lastbil varje dag. Dessa 
data kan användas för olika fordonsdiagnoser. I dag sker 
en stor del av alla diagnoser helautomatiskt 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 automatiskt  
anvisningar till återförsäljarens verkstad, inom i genomsnitt 
240 sekunder efter att data har samlats in i lastbilen. Detta 
är möjligt genom att verkstadens kunskaper och erfarenheter 
finns sparade på backend-servrarna hos Mercedes-Benz 

Service. På så sätt säkerställs diagnosen, tydliga anvis ningar 
och reservdelsidentifieringen baserat på motsvarande  
re parationsvägledning. Med andra ord, så kan även opla-
nerade 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 verk staden. 
Det sparar både tid och pengar. För flertalet av alla  
Mercedes-Benz Uptime-fordon har oplanerade verkstads-
besök 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: Lastbilarna 
kommer snabbare ut på vägarna igen. Mercedes-Benz Uptime 
ökar tillgängligheten till fordonen och därmed kan de utnytt-
jas 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 släp-

vagnen, 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 verkstads-
besök och reparationskostnader undvikas.

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

samlar serviceverkstaden ihop förestående underhålls- och 
reparations arbeten, 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 

repare ras 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 transportuppdraget utföras.



Mercedes-Benz Uptime kundportal. Om du väljer  
Mercedes-Benz Uptime får du tillgång till den exklusiva 
onlineportalen Mercedes-Benz Uptime. Den ger dig en full-
ständig 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 Förarplats. Du kan därmed fortsätta att arbeta  
i ditt vanliga system.

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 nummer 
 020-78 44 78 är kostnadsfritt1). Om föraren dessutom  
trycker på knappen ”Service-Call” så överförs fordons-
uppgifterna och koordinaterna för haveriplatsen till  
Mercedes-Benz Service24h2). 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 serviceverkstäder  
i hela Europa. Vissa av dem har öppet ända till kl. 22. Tack 
vare välutbildad personal och en ytterst effektiv dellogistik 
blir reparationstiderna extra korta, så att din lastbil är ute  
på vägarna igen så snart som möjligt.

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

Truck App Center3). Med tillvalet Truck App Center får du  
åtkomst till Mercedes-Benz Truck App Portal. Mercedes-Benz 
Truck App Portal är den nya marknadsplatsen för appar 
som gör lastbilsflottan ännu mer effektiv. Apparna kan hämta 
fordonsdata i realtid och underlättar därmed inte bara  
förarnas vardag, utan bidrar också till att öka effektiviteten 
i vagnparken tack vare intelligent uppkoppling. 
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1) Beroende på operatören. +49 699 5307277 (kostnad till fast nät tillkommer).
2) Tjänsten är endast tillgänglig för Mercedes-Benz Uptime-kunder.
3) Endast i kombination med Truck Data Center.
4) Endast i kombination med programmerbar specialmodul.
5) Finns som tillval till alla Mercedes-Benz serviceavtal eller som separat produkt.
6) Kan kombineras med alla Fleetboard-tjänster.
7) Vid personskador ska du alltid kontakta polis och räddningstjänst först.
8) Extrautrustning.

Fleetboard DispoPilot.app. Med denna Android-baserade 
app kan logistikprocesser och transportkapaciteter utformas 
på ett flexibelt och dynamiskt sätt – till exempel genom att 
underleverantörer integreras i transportflödena.

Fleetboard Manager. Den kostnadsfria Fleetboard Manager 
är en app som snabbt och enkelt ger tillgång till fordonen 
i vagnparken. Appen överför diverse fordonsinformation från 
din vagnpark och kan på så sätt hjälpa till att upptäcka 
förbättringspotential.

Parametrerbar specialmodul. Standardutrustningen  
parametrerbar specialmodul (PSM) ger en smidig informations-
hantering och ett problemfritt informationsutbyte mellan 
bil och påbyggnation.

Fördelarna i korthet
• Mercedes-Benz Uptime3) 5) 6): personlig kundrådgivning 

i realtid för bättre planering av verkstadsbesök och 
maximal fordonstillgänglighet 

• Service24h: snabb hjälp dygnet runt i nödfall7)

•  Tätt verkstadsnät i Europa med ca 1 700 serviceverk-
städer med generösa öppettider, vissa ända till kl. 22 

•  Programmerbar specialmodul för enklare styrning  
och manövrering av påbyggnationer 

•  Fleetboard fordonsdator Truck Data Center8) som 
grund för alla Fleetboard-tjänster

•  Automatisk motorstart-/stopp för påbyggnationer 
som tillval
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Motorstart-/stopp för påbyggare4). För en mer flexibel 
fordonsanvändning och enklare arbetsprocesser kan Atego 
som tillval utrustas med automatisk motorstart-/stopp för 
påbyggnationer. Då kan påbyggnationselektroniken vid behov 
och oberoende av om förarhytten är låst starta och stänga 
av motorn automatiskt. För att förhindra obehörig åtkomst 
och stöld spärrar påbyggnationselektroniken växellådan 
när motorn startas, så att obehöriga personer inte kan köra 
iväg med bilen. 





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 110 års erfarenhet av att bygga  

fordon. Och lastbilar med robusta, väl beprövade kompo-
nenter och funktioner som är anpassade efter topografin 
och klimatet där lastbilen ska användas. 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. 

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.
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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.

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. 
Och allt som vi har utvecklat genomgår extremt hårda belast-
ningstester. Från funktionstester av enskilda komponenter 
och uthållighetsprov i testbänk till förartester. Vi provar robust-
het, livslängd och tillförlitlighet hos våra lastbilar in i minsta 
detalj. 

Tillförlitliga motorer. Alla motorer utmärker sig genom 
en robust, långlivad konstruktion, hög tillförlitlighet och längre 
livslängd. Den höga maximala belastningen hos de 4- och 
6-cylindriga radmotorerna har uppnåtts bland annat genom 
en optimerad motorkylning och konstruktiva åtgärder som 
hela stålkolvar, förstärkta vevstakar och lager och stelare 
vevhus. Dessutom minskar den breda vridmomentkurvan  
antalet växlingar och avlastar därigenom koppling och växellåda.

Drivlina. Alla komponenter i drivlinan är anpassade till  
varandra och tillverkas enbart hos Mercedes-Benz. Växlings-
automatiken Mercedes PowerShift 3 med sitt känsliga  
växlingssensorsystem sörjer för anpassade växelval för varje 
kör- och lastsituation. 1- eller 2-skiviga kopplingar ger mycket 
bra kraftö verföring och är konstruerade för vridmoment upp till 
enorma 3 000 Nm. Robusta och viktoptimerade drivaxlar  
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 
olika rambredder och ramtjocklekar. Dessutom finns en lämplig 
fjädringsvariant för varje typ av uppdrag – alltså stål, stål/
luft eller helluftfjädring. För en tillförlitlig bromseffekt finns 
antingen skivbromsar, en kombination av skiv- och trum-
bromsar eller trumbromsar.

Längre livslängd. Här finns massor som bidrar till en hög 
tillförlitlighet: korrosionsskyddade förarhytter tack vare  
användning av förzinkad plåt och en robust ram som skyddas 
mot rost genom katodisk dopplackering, växellådsoljekylare 
för en lägre värmebelastning, effektiva luftfilter och långa 
serviceintervall.
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Utvecklings- och försökscentrum i Wörth. Hög tillförlitlighet och lång livslängd är tradition hos Mercedes-Benz. På vårt centrum för utveckling och provning i Wörth finns ca 300 medarbetare som ser till att du kan känna dig trygg ute på vägarna.
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Produktion i Wörth. Medarbetarna på världens största  
lastbilsfabrik i Wörth är passionerade, noggranna och  
monterar upp till 470 lastbilar om dagen. Från den robusta, 
uppdrags anpassade 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. Dessutom 
genom går varje lastbil en avslutande och omfattande  
slutkontroll som ser till att alla lastbilar som lämnar fabriken 
uppfyller våra krav på kvalitet och tillförlitlighet. 

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, 
till exempel komplexa axelombyggnader, chassimodifieringar 
för specialpåbyggnationer eller förflyttning av komponenter. 
Hos Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks får du precis den 
lösning som du behöver för dina uppdrag,
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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.

Smidiga reparationer. Att nya lastbilar från Mercedes-Benz 
kan repareras och underhållas lika kostnadseffektivt som 
jämförbara föregångare har flera skäl. Ett av dem är den så 
kallade ”tekniska förgrovningen”. Det som inte är monterat 
kan ju heller inte gå sönder. När vi konstruerar våra lastbilar ser 
vi noga till att alla komponenter kan bytas eller repareras 
snabbt och kostnadseffektivt om det skulle behövas.

Fördelarna i korthet
•  Tillförlitlighet tack vare en särskilt robust konstruktion 

med lång livslängd och tillverkning från Mercedes-Benz 

•  Exakt avstämda drivlinekonfigureringar med mycket 
robust konstruktion och längre livslängd

•  Uppdragsanpassade axlar samt ram-, chassi-, fjädrings- 
och bromskomponenter

•  Branschinformationscentret BIC i Wörth med  
ca 180 praktiska branschlösningar 

•  Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks för skräddar-
sydda fordonsmodifieringar

•  Långa serviceintervaller och serviceanpassad  
konstruktion för konkurrenskraftiga reparations- och 
underhållskostnader

•  Mercedes-Benz Originaldelar för tillförlitlighet och  
värdebeständighet samt Originalutbytesdelar som  
förmånligt alternativ
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Mercedes-Benz Originaldelar. Vid underhållsarbeten och 
reparationer är du på den säkra sidan med Mercedes-Benz 
Originaldelar. Delarna tas nämligen fram särskilt för de olika 
användningsområdena och har fått bevisa sin höga kvalitet 
i otaliga tester och under tusentals kilometer.

Mercedes-Benz originalutbytesdelar. Ett ekonomiskt och 
miljömedvetet alternativ är vårt omfattande och prisvärda 
utbud av utbytesdelar med sedvanligt hög Mercedes-Benz -
kvalitet och kontrollerad säkerhet.



Kommunikationsradio. Alltid på väg, alltid tillgänglig. Bra 
kontakter är viktiga. En kommunikationsradio ger idealiska 
förutsättningar för att hålla kontakten med dina kollegor. 

Vindavvisare för sidorutorna. Aerodynamiskt optimerade 
vindavvisare, med eller utan toning, i par för förar- och 
passagerarsidan, skyddar mot fartvinden vid körning med 
öppen ruta.

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.

Originaltillbehör för dig som vill ha det bästa
För att Atego ska kunna leva upp till just dina personliga förväntningar på en perfekt distributionsbil  
finns Mercedes-Benz Originaltillbehör.

Rullande glans. Hjulmutterskydden i rostfritt stål är inte bara glänsande och snygga, utan skyddar fälgar och hjulmuttrar mot skador.
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Trappsteg i rostfritt stål. Säkert insteg med det halksäkra trappsteget i rostfritt stål.Total överblick. Backkamerasystemet aktiveras automatiskt när du lägger 
i backväxeln och visar området direkt bakom bilen. Vid manöverkörning ökar detta 
säkerheten och olycksskyddet.

Velour- och textilgolvmattor. De slitstarka golvmattorna skyddar mot skador 
och smuts. De är optimalt formade för att passa på golvet, och på undersidan har 
de ett antiglidskikt.
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Kort ClassicSpace-hytt, förlängd

Kort ClassicSpace-hytt

Kort ClassicSpace-hytt, förlängd

Kort ClassicSpace-hytt

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

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

Kort hytt
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Lång BigSpace-hytt

Lång ClassicSpace-hytt

Lång BigSpace-hytt

Lång ClassicSpace-hytt

Lång ClassicSpace-hytt
Utvändig bredd: 2 295 mm
Utvändig längd: 2 250 mm
Invändig bredd: 2 000 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 510 mm

Lång BigSpace-hytt
Utvändig bredd: 2 295 mm
Utvändig längd: 2 250 mm
Invändig bredd: 2 000 mm
Ståhöjd framför stolarna: 1 910 mm
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Lång hytt
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Atego – typöversikt
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Viktklass 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15

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

Bakaxelfjädring Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

Motortyper  

OM 934  

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

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

155 kW (211 hk) – x x x x x x x – x x x x x x x

170 kW (231 hk) – x x x x x x x – x x x x x x x

OM 936  

175 kW (238 hk) – – x x x x x x – – x x x x x x

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

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

Axelavstånd  

3 020 mm • • • • • – – – – • – – – – – –

3 320 mm x x x x x – – – – x – – – – – –

3 560 mm – – – – – •3) • • – – – – – •3) • •

3 620 mm x x x x x x2) – – • x • • • x2) – –

4 160 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4 220 mm x x x x x x3) – – x x x x x x2) – –

4 760 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4 820 mm – x x x x x2) – – – x x x x x2) – –

5 360 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

5 420 mm – – – – – x2) – – – – – – – x2) – –

5 960 mm – – – – – x3) – – – – – – – – – –

6 260 mm – – – – – x3) x – – – – – – – – –

Förarhyttsversioner  

Kort hytt ClassicSpace • • • • • • • • • • • • • • • •

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

Lång hytt ClassicSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

Lång hytt BigSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

 • standard
x finns som tillval
– finns ej
1)  Finns även som fordon  

med låg ram.
2)  Endast för chassi med  

låg ram.
3)  Endast för chassi med  

standardram.
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Motorprestanda

R6 7,7 l cylindervolym
kW (hk)
vid 2 200 v/min

Nm
vid 1 200–1 600 v/min

 175 (238) 1 000

 200 (272) 1 100

 220 (299) 1 200

Högre effekt, högre vridmoment. Med upp till 220 kW 
(299 hk) och ett maximalt vridmoment på upp till 1 200 Nm 
levererar de 6-cylindriga radmotorerna precis den kraft  
som du behöver för att lösa arbetsuppgifterna.

Mindre cylindervolym, högre effekt. De 4-cylindriga rad-
motorerna i Atego imponerar med prestanda som tidigare 
var förbehållen 6-cylindriga motorer.
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R4 5,1 l cylindervolym
kW (hk)
vid 2 200 v/min

Nm
vid 1 200–1 600 v/min

 115 (156) 650

 130 (177) 750

 155 (211) 850

 170 (231) 900
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RoadStars. RoadStars är Mercedes-Benz interaktiva 
kommunikationsplattform för förare, företagare och 
lastbilsentusiaster – 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, ladda 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



RoadStars på nära håll. Upplev det allra senaste varje vecka med RoadStars – den interaktiva portalen för Mercedes-Benz Lastbilar. Här väntar förutom de senaste nyheterna och aktuella ämnen många spännande och roliga kampanjer som  
du kan delta i och vinna fina priser.
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Om uppgifterna i denna katalog: Produktförändringar kan ha ägt rum efter manusstoppet för denna trycksak (30 November 2018). 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. Med reservation för eventuella feltryck. 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. Bilder och illustrationer är bara exempel och visar inte nödvändigtvis originalfordonens faktiska utseende och 
utrustning. Originalfordonen kan avvika från dessa bilder och illustrationer. Med reservation för ändringar. Denna katalog kan innehålla modeller och tjänster 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 Mercedes-Benz återförsäljare om du har frågor om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz-trucks.com
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