
Atego och Arocs
Bygg- och anläggningstrafik 7,5–41 ton. 
Tungtransport upp till 250 ton.
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RoadStars – 
det lönar sig
RoadStars. RoadStars är Mercedes-Benz interaktiva kommuni-
kationsplattform för förare, företag och lastbilsintresserade – 
du kan också bli en del av RoadStars-gemenskapen! Inloggade 
användare får regelbundet ta del av den senaste informa-
tionen 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 kan du dessutom ta del av exklusiva evenemang, 
erbjudanden och upplevelser signerade Mercedes-Benz 
Lastbilar. Oavsett om du använder din smartphone, surfplatta, 
laptop eller stationära dator är en internetuppkoppling  
allt som krävs för att du alltid ska ha tillgång till gemenskapen 
i RoadStars. Anmäl dig i dag och bli en äkta RoadStar:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

powered by 
Mercedes-Benz Trucks
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Mercedes-Benz i bygg- och anläggningstrafik

Mercedes-Benz i bygg- 
och anläggningstrafik

För alla uppdrag inom bygg och anläggning, för varje byggarbetsplats och för 
vägen dit Från jämnlastare och betongblandare till tunga tippbilar – de allhjuls-
drivna och landsvägsanpassade varianterna av Atego och Arocs är äkta proffs på 
bygget. Genom sin mångsidighet kan de erbjuda en lösning för så gott som varje 
uppdrag och segment inom byggbranschen.

Med sin höga kvalitet förenat med enastående tillförlitlighet och tålighet imponerar 
Atego även i bygg- och anläggningstrafik, exempelvis inom trädgårdsskötsel,  
på byggarbetsplatser i städer eller i hantverksbranschen. Arocs är specialisten för 
tunga uppdrag. Prestandan är lika tillförlitlig i oländig terräng som vid körning på 
vägar. Med vridmomentstarka drivlinekonfigurationer och robusta chassi-, fjädrings- 
och ramkonstruktioner klarar bilen alla körsituationer med kraft och bravur. Med 
Arocs SLT tungdragare får du dessutom en dragbil som är konsekvent utvecklad och 
byggd för transport av tung och skrymmande last.

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 vägarna. Låt dig övertygas.
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Atego 7,5–16 ton

Värde. Oavsett i vilken bransch inom bygg- och anläggnings-
trafik du kör och oavsett med vilken fordonskonfiguration, så 
är Atego alltid lika imponerande. 

Att Atego är en god investering visar sig bland annat genom 
egenskaper som hög kvalitet, hög tillförlitlighet samt lång 
livslängd och imponerande robusthet. Dessutom finns det 
gott om utrustning och tekniska åtgärder som gör Atego till  
en lastbil som briljerar i bokföringen såväl som på byggarbets-
platsen. En ergonomisk förararbetsplats och suveräna köreg-
enskaper är fler kännetecken som utmärker Atego. Ett extra 
plus är den snygga designen såväl exteriört som interiört.

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

Användningsområden. Atego finns i många individuellt  
utrustade varianter, som innebär att det tunga jobbet i bygg- 
och anläggningstrafik går lite lättare. 

Det är alltså inte bara den kraftfulla och unika utsidan som 
imponerar, utan även de inre egenskaperna: för bästa möjliga 
anpassning efter uppdragstyp finns tre olika förarplatsvarian-
ter. Kombiinstrumentet, multifunktionsratten och de bekväma 
stolarna ger hög komfort och enkel manövrering.

Ategos styrkor är bland annat den exakta styrningen,  
växlingsautomatiken Mercedes PowerShift 3 samt de starkare 
men ändå bränslesnåla 4- och 6-cylindriga radmotorerna. 

Och eftersom kraven inom bygg- och anläggningstrafik  
kan vara väldigt skiftande är Atego lämplig för så gott som 
alla påbyggnationer. 

Atego 7,5–16 ton 

Anpassningsbar. Att Atego kan anpassas till i stort sett alla typer av uppdrag  
visar till exempel det rörliga insteget för Atego-modeller med allhjulsdrift.  
Ytterligare detaljer som skyddsgaller1) för strålkastarna förhindrar skador och  
gör det samtidigt snabbt och enkelt att rengöra strålkastarna.1) Extrautrustning.

7



8Atego 7,5–16 ton | Förarhytt, utrustning

Roligare på jobbet – Atego förarhytter
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 för-
längda korta hytten imponerar med kompakta yttermått  
och gott om plats inuti. Dessutom ger snygg interiördesign, 
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, användningsanpassade förar-
platsvarianter. Alla tre kännetecknas av god ergonomi och  
föredömlig placering av förvaringsfack och reglage. Multi funk-
tions ratten utgör ytterligare ett plus vad gäller arbetskomfort.

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.

Classic-förarplats. Ategos Classic-förarplats 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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10,4 cm-kombiinstrument. Bildatorn har många nya  
funktioner och indikeringar och ger snabb, omfattande och 
samtidigt överskådlig visning av all viktig information.

Radiomodeller. Atego kan utrustas med cd-radio, cd-radio 
med Bluetooth®-anslutning1) eller cd-radio Bluetooth® Komfort1). 
Alla har usb- och aux-ingång.

Förberedelse för multimediafunktioner1). För att det ska 
vara lätt att integrera mobiltelefoner, mp3-spelare eller  
navigationssystem av standardtyp finns en universell förbe-
redelse från fabrik, och röstmeddelanden läses upp via  
bilens högtalare.

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 klimatstol1). Den luftfjädrade, ventilerade förar-
stolen ger ett behagligt sittklimat och hög komfort. Även  
integrerade armstöd och stolsvärme bidrar till att föraren  
sitter bekvämt.

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

Luftfjädrad komfortstol (standardutrustning). Den luftfjädrade stolen  
kan ställas in individuellt och ger mycket god ergonomi och högsta komfort.  
Den integrerade stolsvärmen är inte att förglömma.

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

Fördelarna i korthet

 – Kort hytt eller kort, förlängd hytt för mycket 
bra anpassningsmöjligheter för bygg- och  
anläggningstrafik

 – Ergonomiskt utformad arbetsplats
 – Tre användaranpassade förarplatsversioner
 – Växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3  

för smidigare manövrering, manuell växling är 
standard

 – Lättavläst kombiinstrument med 10,4 cm TFT-
färgskärm eller kombiinstrument med 12,7 cm 
TFT-färgskärm1), videofunktion samt förberedd 
för backkamera2)

 – Multifunktionsratt som är logisk och enkel  
att använda

 – Olika radioapparater samt multimedie-
gränssnitt1)

 – Stort urval av breda och bekväma stolar med 
stort inställningsområde
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Motor- och avgasteknik. Kraftfull, pålitlig, ekonomisk – 
Euro VI-motorerna i Atego kännetecknas av låg förbrukning, 
spontan gasrespons, högt vridmoment och harmonisk  
gång. Euro VI-motorernas miljöbelastning minskas bland annat 
av den högeffektiva förbränningen med färre sotpartiklar 
och den kylda avgasåterföringen.

Motorbroms1). Bromssystemet med tre inställningsnivåer och 
upp till 235 kW bromseffekt minskar slitaget på färdbromsen 
och ökar samtidigt säkerheten och kontrollen över lastbilen.

High Performance Engine Brake2). För ytterligare säkerhet 
finns en trestegs, slitagefri High Performance avgasbroms 
med en bromseffekt på upp till 300 kW3).

Bränsleförvärmare4). Systemet värmer upp bränslet för  
permanent användning i temperaturer under –25 °C. Det 
förhindrar att bränslesystemet sätts igen pga. paraffin.

Växellådsvarianter. För en långt driven anpassning till  
olika arbetsområden 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.

Mercedes PowerShift 32). Märkbar dynamik, smidig manövre-
ring och lägre förbrukning: Växlingsautomatiken ger exakta 
växelval, korta växlingstider, hög åkkomfort och mycket god 
driftsekonomi. 

Vridmomentstarka Euro VI-motorer. Starka, tillförlitliga och ekonomiska.  
Med de vridmomentstarka 4- och 6-cylindriga radmotorerna har Atego utmärkta 
förutsättningar för arbetet i bygg- och anläggningstrafik.

Ett vinnande samarbete varje dag
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.
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Körprogram Atego. Till Atego kan kunden beroende på  
typserie välja körprogrammet power eller offroad. Båda  
omfattar körlägen som gör att körsättet kan anpassas till 
körsituationen5). 

Körprogram offroad. Omfattar körlägena offroad, standard 
och manuell. offroad är utformat för terrängkörning och 
främjar genom en knapptryckning ett mycket kraftbetonat 
körsätt.

Körprogram power. I körläget power ökas varvtalet vid  
växling med 100 v/min jämfört med standardläget. Därigenom 
kan motorns hela effekt utnyttjas längre.

Extra funktioner. Mercedes PowerShift 32) har extra funk-
tioner som underlättar vid manöverkörning, bland annat direkt 
växling från 1 till R och backväxel med snabb utväxling6). 
Krypfunktionen gör det mycket lätt och bekvämt att köra igång.

Manuell växling. Atego är standardutrustad med manuell 
växling med pneumatisk växlingsservo. Den utmärks bland 
annat av mycket god ergonomi och stor precision vid låg 
växlingskraft.

Mindre cylindervolym, högre effekt. Med upp till 170 kW (231 hk) och ett 
maximalt vridmoment på upp till 900 Nm kan Ategos 4-cylindriga radmotorer 
visa upp prestanda som tidigare bara uppnåtts av 6-cylindriga motorer.

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.

1) Extrautrustning upp till 9,5 t.
2) Extrautrustning.
3) Beroende på motortyp.
4) Endast i kombination med OM 936.
5) Standardutförandets körprogram beror på vald typserie. På bilar med körpro-

grammet power i standardutförandet finns körprogrammet offroad som tillval.
6) Två backväxlar vid 8-växlad växellåda.

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)

 – Kraftig motorbroms eller High Performance 
Engine Brake2)

 – Växlingsautomatik Mercedes PowerShift 32) 
med körprogrammen power eller offroad  
samt inkopplingsbara körlägen och extrafunk-
tioner gör att lastbilen kan anpassas efter  
uppdragstypen5)

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

OM 934 – 5,1 l OM 936 – 7,7 l
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Arbeta effektivt, kör som en mästare – Atego levererar
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.

Åkkomfort. Känslan av att köra Atego är suverän. Grunden för 
upplevelsen är stabilitetsassistenten, hyttupphängningen, 
styrinrättningen, bakaxelupphängningen och fjädringen. Kom-
ponenterna är perfekt avstämda mot varandra.

Hyttupphängning bak, förstärkt1). Hyttupphängningen med 
förstärkta, bakre skruvfjädrar bidrar till fjädringskomforten 
för stålfjädrade förarhytter, om hytten är utrustad med exem-
pelvis en stols-/bäddkombination.

Bakaxelupphängning Atego. För enastående köregenskaper 
är alla Atego med stålfjädring utrustade med en bakaxel-
upphängning2) som minskar understyrningen vid rullning.

Stålfjädring. Atego har viktoptimerade flerbladiga parabelfjädrar som ger hög kör- och fjädringskomfort både på asfalterade vägar och grusvägar.
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Enklare påbyggnationer Atego. Påbyggnationer kan lätt 
monteras, bland annat tack vare den parametrerbara special-
modulen 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 använda. Det gäller allt från opti-
merad placering av alla komponenter på ramen till ett brett 
utbud av förmonterad utrustning från fabrik.

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

Skyddsgaller för strålkastarna. Skyddsgallret1) är konstruerat 
särskilt för att skydda huvud- och dimstrålkastarna vid  
offroadkörning. Skyddsgallret är fällbart och gjort i rundstål. 
Avståndet mellan stagen i gallret är ca 30 mm.

Parametrerbar specialmodul. Den parametrerbara specialmodulen ger en  
perfekt informationshantering och ett problemfritt informationsutbyte mellan bil 
och påbyggnation.

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.

Fördelarna i korthet

 – Suverän åkkomfort, mycket väl anpassad  
för påbyggnationer

 – Elektronisk stabilitetskontroll3)

 – 4-punkts hyttupphängning
 – Låg rullunderstyrning genom optimerad  

bakaxelupphängning
 – Viktoptimerad stålfjädring med flerbladiga  

parabelfjädrar
 – Mycket goda anslutningsmöjligheter och  

integrering av påbyggnationer
 – Smidigare manövrering tack vare använd-

ningsanpassade detaljer och utrustning som 
skyddsgaller för strålkastarna1)

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

med stålfjädring.
3) Ej tillgänglig i kombination med allhjulsdrift.
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Kort ClassicSpace-hytt, förlängd

Utvändig bredd: 2 295 mm 
Utvändig längd: 1 830 mm 
Invändig bredd: 2 000 mm 
Invändig höjd: 1 510 mm

Atego – hyttvarianter

Kort ClassicSpace-hytt Kort ClassicSpace-hytt

Kort ClassicSpace-hytt, förlängd Kort ClassicSpace-hytt, förlängd
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Kort hytt (4x2)

Kort ClassicSpace-hytt

Utvändig bredd: 2 295 mm 
Utvändig längd: 1 650 mm 
Invändig bredd: 2 000 mm 
Invändig höjd: 1 510 mm
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Kort ClassicSpace-hytt, förlängd

Utvändig bredd: 2 500 mm
Utvändig längd: 1 830 mm
Invändig bredd: 2 000 mm
Invändig höjd: 1 510 mm

Kort ClassicSpace-hytt Kort ClassicSpace-hytt

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

1 650

200  80 

284 + 60

1 380

50
2 

+ 
10

0

31
0

35
0

1 
51

0 1 
59

1
27

5

67

26° 11° 

2 
00

0

2 
50

0

62
0

62
0

1 830

200  80 

284 + 60

1 380

50
2 

+ 
10

0

1 
59

1
27

5

67

26° 11° 

31
0

35
0

1 
51

0

62
0

62
0

2 
00

0

2 
50

0

Kort hytt (4x4)

Kort ClassicSpace-hytt

Utvändig bredd: 2 500 mm 
Utvändig längd: 1 650 mm 
Invändig bredd: 2 000 mm 
Invändig höjd: 1 510 mm
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Atego tippbilar – typöversikt

Viktklass (t) 7,49 8,6 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 (R4 5,1 liter)

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 (R6 7,7 liter)

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 hytt ClassicSpace, förlängd x x x x x x

Lång hytt ClassicSpace – – – – – –

Lång hytt BigSpace – – – – – –
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Atego tippbilar – typöversikt Atego jämnlastare – typöversikt

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

• standard x finns som extrautrustning – kan ej levereras





Arocs 18–41 ton

Kraft. Arocs för bygg- och anläggningstrafik från 18 ton klarar 
varje körsituation med kraft och bravur. Vi har nämligen  
utrustat den med robusta och vridmomentstarka Euro VI-
motorer, växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3 och en 
unik fjädrings- och ramkonstruktion. 

Motor, växellåda och axlar tillverkas uteslutande av  
Mercedes-Benz och är konstruerade särskilt för de speciella 
kraven inom bygg- och anläggningstrafik. Drivkomponen-
ternas intelligenta styrning, motorernas höga vridmoment samt 
de extremt snabba växlingarna i Mercedes PowerShift 3  
ser till att frigöra kraft och styrka. 

För bästa möjliga 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 byggarbetsplatsen eller i extrem terräng.

Robusthet. Trailerdragare, jämnlastare, betongblandare  
eller tung tippbil – Arocs allhjulsdrivna versioner eller versioner 
för landsvägskörning är robusta och tåliga bilar för varje  
utmaning inom bygg- och anläggningstrafik. 

Arocs robusthet och lastkapacitet märker du av redan i förar-
hytten, bland annat på konstruktionen av 100 procent  
helförzinkad plåt och den sportiga och kraftfulla designen. En 
slitagefri turboretarderkoppling1) ger maximal belastnings-
kapacitet vid igångkörning och rangering, extra hög totalvikt 
för fordonskombinationen och högt vridmoment. För att 
även extrema lutnings- och rampvinklar ska bemästras utan 
problem har vi försett Arocs med ytterligare en viktig egen-
skap för byggarbetsplatsen, nämligen optimerad markfrigång. 
Som du ser är Arocs redo för alla utmaningar.

Enklare igångkörning i backe. När rullningsspärren är aktiverad förhindrar  
den att bilen rullar bakåt vid igångkörning. Krypfunktionen i växlingsautomatiken 
Mercedes PowerShift 3 gör igångkörning ännu smidigare.

Ett kraftpaket på bygget –  
Arocs 18–41 ton

1) Extrautrustning.
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Robust in i minsta detalj, rakt igenom
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.

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 detal-
jer som passar perfekt på just byggarbetsplatsen. I praktiken 
innebär det praktiska funktioner förenade med imponerande 
robusthet. Det syns bland annat på räfflade backspegelkåpor 
i standardutförandet och en kylargrill med inspiration från 
grävskopetänder. Och det känns genom förarhytternas kom-
fortlagring1), som avlastar föraren även vid hög belastning  
i terräng. Dessutom har de tredelade stötfångaren med stål-
kanter som skyddar strålkastarna mot skador.

Särskild förarhyttskonstruktion. Med Arocs kan du alltid  
få en förarhytt som passar perfekt för utmaningarna inom bygg- 
och anläggningstrafik. De 2 300 mm breda förarhytterna  
ger till exempel mycket bra sikt runtom, vilket kan förhindra 
kollisioner vid rangering och när det är ont om plats. Kon-
struktionen av 100 procent helförzinkad plåt är ytterligare en 
egenskap som ger Arocs förarhytter det lilla extra.

Skyddsplåt för kylare och motor. För att skydda kylare och motor har  
tippbilar med stålfjädring en skyddsplåt2). Dessutom finns en massiv skyddsplåt 
för huvudtanken3).

Skyddsgaller för strålkastarna. För strålkastarna och bakljusen finns robusta 
stålskyddsgaller3). De kan exempelvis förhindra skador orsakade av stenskott eller 
bulklast. Det ökar säkerheten och ger låga reparationskostnader.
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Komponentskydd. För att Arocs ska vara så tålig som möjligt 
har den utrustats med särskilda skydd. Dit hör exempelvis 
en skyddsplåt för kylare och motor4) för stålfjädrade tippbilar 
samt skyddsplåt för huvudtanken3). Det finns också stål-
skyddsgaller för strålkastarna3) och bakljus och bulklastskydd 
för aggregat3). Vi har tänkt på allt för att undvika onödiga 
skador och reparationskostnader.

Asfaltsläggarpaket. Ytterligare ett exempel på Arocs stora 
anpassningsmöjligheter är paketet för asfaltsläggarmaskiner3). 
Flyttade bakljus och reflexer, förkortade skärmar och infäll-
bart stänkskydd och underkörningsskydd bak ger förutsättning-
arna för användning som asfaltsläggarmaskin. Utrustningen 
skyddar mot skador och gör att eftermonteringar inte behövs.

Backspegelkåpor. De räfflade backspegelkåporna är inte bara snygga, utan  
förebygger skador på spegeln med sin robusta, reptåliga yta vilket ökar säkerheten. 
Såväl på byggarbetsplatsen som på vägen dit.

Räcke på taket3). Räcket 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.

1) Standard i långa hytter med plant förarhyttsgolv.
2) Finns även som extrautrustning för övriga Arocs offroad-varianter.
3) Extrautrustning.
4) Standard för tippbilar, extrautrustning för övriga.
5) Standard för tippbilar och betongblandare.

Fördelarna i korthet

 – Robusta förarhytter konstruerade för  
bygg- och anläggningstrafik

 – Förarhytter med komfortlagring1) för hög  
maximal belastningskapacitet samtidigt som 
föraren avlastas vid terrängkörning

 – Fotsteg med rörlig upphängning5)

 – Tredelad stötfångare med stålkanter som 
skyddar mot skador, särskilt småskador

 – Handtag på taket3) som ökar säkerheten  
vid kontroll av lasten

 – Skyddsplåt för kylare och motor4)

 – Skyddsgaller för strålkastarna3)

 – Asfaltsläggarpaket3)
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Ergonomisk arbetsplats. I Arocs väntar en arbetsplats som 
är optimalt utformad efter arbetet i bygg- och anläggnings-
trafik. Förarplatsen har snygg inredning och är skräddarsydd 
efter förarens behov. Förarplatsen är rymlig och hemtrevlig 

och har ergonomiskt placerade reglage och förvaringsfack. 
Växlingsautomatiken Mercedes PowerShift manövreras  
bekvämt via rattspaken. 

Motorstart/stopp-knapp. Att starta och stänga av motorn 
är en enkel match – tryck bara på motorns start/stopp-knapp 
så är du redo att köra i väg.

Äntligen en anledning att glädja sig åt måndagsmorgonen
Både vid första provkörningen och efter oräkneliga timmar bakom ratten, så visar Arocs förarhytter vad som utmärker en  
bra arbetsplats. De funktionella hytterna har föredömlig ergonomi och många praktiska detaljer som gör vardagen till ett nöje.



23Arocs 18–41 ton | Arbetsplats, interiör

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.

Inställningsområde. Det stora inställningsområdet gör att 
multifunktionsratten kan ställas nästan lodrätt. I praktiken 
innebär det bekväm i- och urstigning och gott om plats under 
pauser.

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

Multifunktionsnyckel1). Den har alla funktioner i ett komfortlåssystem och  
gör att däcktryck och belysning kan kontrolleras. Dessutom kan den användas 
som fjärrkontroll för till exempel radion och extravärmaren.

12,7 cm-kombiinstrument med videofunktion1) 2). Kombi-
instrumentet är förberett för användning av backkamera3)  
vilket ger enastående komfort och ännu högre säkerhet. Bilden 
visar området bakom bilen. Med flera funktioner och indike-
ringar ger enheten med grafisk display snabb och omfattande 
översikt och förenklar kontrollen före start.

1) Extrautrustning.
2) Finns även utan videofunktion.
3) Backkamera kan beställas från Mercedes-Benz som tillbehör.

Intuitiv menystruktur. Tack vare en enkel menystruktur visar kombiinstrumentet 
all viktig information snabbt, tydligt och bländfritt. Inställningarna kan göras på 
multifunktionsratten.
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Förarhytter för alla krav. Med de 2 300 mm breda förar-
hytterna 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.

Mellanlånga och långa ClassicSpace-hytter med lågt tak. 
De här förarhytterna har ett tak som är sänkt med 100 mm, 
vilket gör att de lämpar sig för uppdrag där höjden är avgö-
rande och för påbyggnationer som går ut över förarhyttens tak.

Korta och mellanlånga ClassicSpace-hytter, 2 300 mm 
breda. Den korta ClassicSpace-hytten1) har de mest  
kompakta yttermåtten bland Arocs förarhytter. Här får du en  
arbetsplats som är lika bekväm som praktisk. Den mellan-
långa ClassicSpace-hytten är längre jämfört med den korta 
ClassicSpace-hytten och erbjuder därför mer utrymme  
och förvaringsmöjligheter. För att öka komforten kan hytten 
exempelvis utrustas med en fällbar bädd.

Kort ClassicSpace-hytt1). 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.

Inga frågor, bara svar – Arocs förarhytter
Med totalt 19 versioner kan de åtta förarhytterna till nya Arocs leva upp till alla krav inom bygg- och anläggningstrafik.  
De har robust konstruktion, praktiska funktioner och en markant, kraftfull design som återspeglar Arocs anpassning till  
användningsområdet in i minsta detalj.
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Mellanlång CompactSpace-hytt, 2 300 mm bred. För sär-
skilda påbyggnationer eller transportuppdrag finns den mellan-
långa CompactSpace-hytten med en bredd på 2 300 mm  
och motortunnelhöjd 170 mm eller 320 mm med sänkt tak.

Långa ClassicSpace- och StreamSpace-hytter, 2 300 mm 
breda. De bjuder på generösa utrymmen och gott om för-
varingsplats och har dessutom en 2 000 mm lång och 750 mm 
bred komfortbädd. De båda förarhytterna lämpar sig även 
för uppdrag som pågår över längre tid än en dag. De finns med 
170 mm eller 320 mm hög motortunnel eller med plant golv.

Långa StreamSpace- och BigSpace-hytter, 2 500 mm breda. 
De långa, 2 500 mm breda, StreamSpace- och BigSpace-
hytterna lämpar sig mycket väl för landsvägskörning och upp-
drag som ofta kräver övernattning och därmed hög komfort. 
Båda förarhytterna har mycket generösa utrymmen och hög 
boendekomfort. Till detta bidrar den 2 200 mm långa och 
750 mm breda nedre komfortbädden samt gott om stuvut-
rymme under komfortbädden och över vindrutan.

1) Standard för förarhytter med motortunnelhöjd 320 mm.
2) Finns även med sänkt tak.
3) Finns även med sänkt tak vid motortunnel 170 och 320 mm.
4) Kombination efter samråd med din Mercedes-Benz-partner.
5) Extrautrustning till 2 300 mm breda, långa hytter.

Fördelarna i korthet

 – Åtta förarhytter för maximal användnings-
anpassning i bygg- och anläggningstrafik4)

 – Två förarhyttsbredder: 2 300 och 2 500 mm
 – Tre förarhyttslängder: korta hytter: 1 700 mm, 

mellanlånga hytter: 2 000 mm, långa hytter: 
2 300 mm

 – Motortunnel för 2 300 mm breda förarhytter 
finns i två olika höjder: 170 och 320 mm

 – Plant golv för 2 500 mm breda förarhytter5)

 – Maximal ståhöjd upp till 1,99 m

Förarhyttsversioner

Bredd: 2 300 mm Bredd: 2 500 mm

Motortunnel 
– 320 mm 
– 170 mm

ClassicSpace ClassicSpace2)

Motortunnel 
– 320 mm 
– 170 mm

ClassicSpace3)

Motortunnel 
– 320 mm 
– 170 mm

 
Plant golv

StreamSpace

Motortunnel 
– 320 mm 
– 170 mm

 
Plant golv

StreamSpace

Plant golv

BigSpace

Plant golv

Kort hytt Mellanlång hytt Lång hytt

Sju förarhytter. Från kort ClassicSpace-hytt till lång BigSpace-hytt – förarhytterna till Arocs har en lösning för varje uppdrag inom bygg- och anläggningstrafik. Med tre 
olika längder och två bredder samt utrymme och förvaring som kan anpassas individuellt efter uppdragstyp arbetar du alltid med praktiska funktioner och högsta komfort.

CompactSpace

Motortunnel
– 320 mm
– 170 mm
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Stolar. Alla stolar imponerar med hög sittkomfort. Reglagen 
är intuitivt placerade, sätesdynorna är breda och inställnings-
området stort: upp till 250 mm i längsriktningen och upp till 
120 mm i höjdled.

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

Luftfjädrad klimatstol1). Den luftfjädrade, ventilerade förar-
stolen ger ett behagligt sittklimat och hög komfort. Även  
integrerade armstöd och stolsvärme bidrar till att föraren  
sitter bekvämt.

Radio-/navigationssystem, Bluetooth®1). Systemet i komfortutförande har  
en 17,4 cm stor färgskärm och Bluetooth®, och lämnar inget övrigt att önska vad 
gäller förarassistans och underhållning.

Radiomodeller. För bra underhållning på vägarna har Arocs 
en radio som kan manövreras bekvämt med knapparna  
på multifunktionsratten. Som tillval finns också en cd-radio 
samt en cd-radio med Bluetooth. För förarhytter med plant 
golv finns dessutom en ljudanläggning med åtta högtalare 
inklusive subwoofer, som tillfredsställer även förare med 
mycket höga krav.

Luftfjädrad komfortstol (standardutrustning). Den luftfjädrade stolen kan ställas in individuellt och ger mycket god ergonomi och högsta komfort. Den integrerade 
stolsvärmen är inte att förglömma. Den luftfjädrade komfortstolen har pneumatisk höjdinställning, inställning av sätesdynans lutning och djup, integrerat nackskydd och 
ett integrerat höj- och sänkbart 3-punktsbälte. 

Massagefunktion för förarstol1). Massagefunktionen förebygger spänningar så 
att föraren håller sig pigg och alert längre.
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Stolsreglage. De bekväma stolarna i Arocs har det mesta även när det gäller  
inställning och handhavande. Alla reglage är ergonomiskt placerade, lätta att se 
och logiska att manövrera.

Restvärmeutnyttjande. Restvärmeutnyttjandet1) kan  
värma upp hytten i upp till två timmar efter det att motorn har 
stängts av och hjälper därmed till att spara på bränslet.

Varmvattenextravärmare för förarhytt och/eller motor1). 
Extravärmaren ger tillräckligt med värme för att det ska  
vara behagligt att övernatta i hytten. Dessutom är rutorna fria 
från frost redan innan körningen, vilket ökar säkerheten.

1) Extrautrustning.
2) Standard för långa hytter, extrautrustning för övriga.
3) Vid allhjulsdrift endast tillgänglig i kombination med klimatanläggning,  

klimatautomatik eller OM936.

Klimatautomatik1). Systemet anpassar automatiskt luftmängd, luftfördelning och 
temperatur till omgivningsförhållandena och har dessutom fler komfortfunktioner.

Värme- och klimatanläggning1). Anläggningen har snabb respons och ger en dragfri ventilation.
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Förvaringsutrymmen och stuvfack. Förvaringskonceptet kan 
kompletteras individuellt och skapar mer ordning, effekti-
vitet och flexibilitet. Föraren har på så sätt alltid kontroll och 
översikt. I konceptet ingår ett stort förvaringsfack på instru-
mentpanelen, förvaringsfack vid förarplatsen, på motortunneln 
och 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 kulspetspen-
nor. Alla förvaringsfack är ergonomiskt placerade och nås lätt 
från förarplatsen, precis som muggoch flaskhållarna. I de 
långa förarhytterna finns dessutom utdragslådor under sängen 
för mer förvaringsutrymme1) 2). 

Mellanlång ClassicSpace-hytt utrustning. Två förvaringsfack med lock bakom stolarna har plats det för det mesta som kan behövas på byggarbetsplatsen.  
Mycket praktiskt är också stuvfacket på förarsidan som går att komma åt utifrån. Ytterligare förvaringsutrymme ger till exempel facken i sidoväggen på båda sidorna. 
En mittmonterad stol för ytterligare en passagerare1) eller också fler praktiska förvaringsfack1) kan monteras på motortunneln.

Förvaringsfack i dörrarna. I dörrarna finns ett öppet förvaringsfack med en  
integrerad flaskhållare för 1,5-litersflaskor. Flaskorna är skyddade mot direkt  
solljus och drycken håller sig fräsch längre.

Förvaringsfack högt1). Facket rymmer 15 l och har plats för föremål som behövs 
i vardagen och ser till att det blir enklare att hålla ordning i hytten. Dessutom är 
det ett säkert steg för att ta sig upp till den övre bädden.

Parkeringsklimatanläggning1). Anläggningen kan avge  
kyla till hytten i upp till åtta timmar. Den sparar bränsle och 
är tystgående då motorn inte behöver tomgångsköras.

Ytterligare utrustning. Det finns gott om extrautrustning 
för dig som vill höja komforten ytterligare, till exempel ett 
kylskåp som rymmer 25 l1) 3) eller en mittmonterad stol för 
ytterligare en passagerare1). Dessutom finns ett utfällbart 
bord1) som är integrerat i instrumentpanelen på passagerar-
sidan, en nätficka för förarhyttens bakvägg1) och en cd-box  
för upp till 6 cd-skivor1) som tillval.
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1) Extrautrustning.
2) En utdragslåda är standard, två utdragslådor finns som extrautrustning.
3) Volym 25 l vid kylbox på motortunneln. 26 alt. 36 l i utdragbar kyl under  

bädden beroende på hyttmodell.
4) Standard i långa hytter.
5) Aktivering förarhytt och motor inte i komb. m. motortunnel 320 mm.
6) Endast för lång hytt.
7) Standard för betongblandare, tippbilar och allhjulsdrivna bilar.

Fördelarna i korthet

 – Hög kör- och arbetskomfort tack vare  
ergonomiskt utformad förararbetsplats

 – Bekväma stolar med extra stor sittyta och 
stort inställningsområde

 – Multifunktionsratt med intuitiv manövrering 
och stort inställningsområde

 – Kombiinstrument med 10,4 cm TFT-färgskärm, 
tydligt och överskådligt

 – Luftstyrd värme- och klimatanläggning med 
snabb respons

 – Klimatautomatik1), innovativ restvärmefunktion4), 
vattenextravärmare för motor och/eller  
förarhytt1) 5), parkeringsklimatanläggning6)

 – Radio med usb- och aux/in-gränssnitt,  
cd-radio1), cd-radio med Bluetooth®-gränssnitt1)

 – Nytt, omfattande förvaringskoncept med 
många praktiska fack som kan kompletteras 
efter individuella behov

Tryckluftspistol. En tryckluftspistol med spiralslang är till stor nytta när förarhytten 
ska rengöras.

Utfällbart bord. I instrumentpanelen på passagerarsidan finns ett fällbart bord1) 
integrerat. Det är praktiskt både vid skrivarbete och fikaraster. Det har en tålig 
yta som är lätt att rengöra och fälls enkelt ut och in.

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.
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Motorer som sprudlar av kraft –  
men håller igen på förbrukningen
I Arocs dragstarka och robusta motorer ryms över 110 års erfarenhet av entreprenadfordon och modern, effektiv Euro VI-teknik. 
Men framför allt ryms exakt den kraft som behövs för det hårda arbetet inom bygg- och anläggningstrafik – varje dag.

18 motoreffektsteg. De 6-cylindriga radmotorerna i Arocs 
har mycket lång livslängd och tillgodoser alla krav på prestanda 
i bygg- och anläggningstrafik. För optimal anpassning till  
varje användningsområde finns de bränslesnåla motorerna i de 
fyra cylindervolymklasserna 7,7 l, 10,7 l, 12,8 l och 15,6 l. 
För ytterligare sänkt förbrukning finns nu även 2:a generatio-
nen av 10,7-litersmotorn OM 470 och 12,8-litersmotorn  
OM 471, som i jämförelse med föregångaren kan spara upp 
till 3 procent bränsle. 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 effektiva och kraftfulla lösningen för alla behov 
inom bygg- och anläggningstrafik.

Euro VI-motorer. Alla motorer i Arocs imponerar med låg 
förbrukning och låga utsläpp. Ändå är de starka och reagerar 
snabbt på gaspådrag. Motorns karakteristik utvecklar större 
kraft som kan utnyttjas så tidigt som möjligt. I vardagen märker 
du detta genom att ett högre vridmoment finns tillgängligt 
redan i det låga varvtalsområdet, vilket underlättar igångkör-
ning även under hög belastning. 

Insprutningssystem X-Pulse1). Motorerna i Arocs hämtar ut mesta möjliga kraft ur bränslet. Det beror bland annat på den vidareutvecklade motorstyrningen och  
det innovativa common rail-systemet med tryckförstärkning X-Pulse som sprutar in bränslet i förbränningskammaren med ett tryck på upp till 2 100 bar. Resultatet är 
en optimal bränsle-luftblandning och en mycket effektiv förbränning. Det ger mer kraft samtidigt som förbrukningen hålls nere.
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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.

Motorbroms. Bromssystemet med tre inställningsnivåer och 
upp till 350 kW bromseffekt minskar slitaget på färdbromsen 
och ökar samtidigt säkerheten och kontrollen över lastbilen.

Motorbroms, högeffektssystem2). För ytterligare säkerhet 
finns en trestegs, slitagefri tillsatsbroms med en bromseffekt 
på upp till 475 kW3). Den minskar slitaget på färdbromsen 
och samtidigt ökar säkerheten och kontrollen över bilen. Den 
slitagefria motorbromsen med tre lägen kan aktiveras via 

Högre vridmoment. 2:a generationen av OM 471 ger högre vridmoment i det 
lägre varvtalsområdet jämfört med föregångaren. I praktiken innebär det mer kraft 
som står till förfogande tidigare, samtidigt som förbrukningen är lägre.

Hög motorbromseffekt. För hög säkerhet och mindre slitage på färdbromsen 
ställer avgasbromsen, högeffektssystem2), en enorm bromskraft till förfogande. 
Beroende på motorvariant upp till 475 kW.

1) X-Pulse finns inte för motorer med 7,7 l cylindervolym.
2) Standard i kombination med vattenretarder.
3) Beroende på motortyp.

rattreglaget vid frirullning om motorvarvtalet ligger över 
1 000 v/min och de låsningsfria bromsarna inte ingriper.  
I steg 1 dekomprimerar motorbromsen cylinder 1 till 3,  
i steg 2 cylinder 1 till 6 och i steg 3 cylinder 1 till 6 samt 
EGR-ventilstyrningen.

Fördelarna i korthet

 – Robusta och vridmomentstarka 6-cylindriga 
radmotorer med lägre förbrukning

 – Fyra cylindervolymer med totalt 18 effektsteg 
från 175 kW (238 hk) upp till 460 kW (62 hk)

 – Reagerar snabbt på gaspådrag tack vare högt 
vridmoment även i lågt varvtalsområde

 – Brett vridmomentområde för färre växlingar 
och för att skona koppling och växellåda

 – Effektivare motorbroms för hög säkerhet
 – Motorbroms, högeffektssystem2) med en 

bromseffekt på upp till 475 kW3)

OM 470 (R6 10,7 liter)
OM 471 (R6 12,8 liter)
OM 473 (R6 15,6 liter)

OM 471 (330 kW)
OM 471 (330 kW) 2:a generationen
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Mercedes PowerShift 31). Märkbar dynamik, smidig manövre-
ring och lägre förbrukning: Växlingsautomatiken ger exakta 
växelval, korta växlingstider, hög åkkomfort och mycket god 
driftsekonomi. Mercedes PowerShift 3 manövreras enkelt 
med höger rattspak. Jämfört med Mercedes PowerShift 2 har 
växlingstiderna förkortats med upp till 20 procent, och i jäm-
förelse med Telligent®-växlingsautomatiken med upp till 50 pro-
cent. Med sitt känsliga växlingssensorsystem ger Mercedes 
PowerShift 3 anpassade växelval för varje kör- och lastsitua-
tion. Systemet känner av motorbromsning i nedförsbackar 
och håller kvar växeln. Krypfunktionen med integrerat manöv-
reringsläge ger enkel och smidig igångkörning och finkänslig 
rangering. Dessutom finns olika körlägen och extrafunktioner 
som gör körningen lite enklare.

Extra funktioner. Mercedes PowerShift 3 har extra funktioner 
som underlättar vid manöverkörning, bland annat direkt  
växling från 1 till R och backväxlar med snabb utväxling för 
enklare manöverkörning. Krypfunktionen gör det mycket  
lätt och bekvämt att köra igång.

Växellådor för alla uppdrag. Växellådan övertygar med snabba växlingar. Tack 
vare det generösa monteringsutrymmet går det även att använda breda kugghjul, 
vilket gör att höga vridmoment kan överföras.

Gunga loss-läge. Gunga loss-läget aktiveras med en knapptryckning. Genom att 
omväxlande snabbt trampa ned och släppa gaspedalen börjar bilen att ”gunga”. 
Om bilen har kört fast i gyttja eller sankmark är det nu lättare att ta sig loss på 
egen hand.

Utnyttjar kraften till max –  
Mercedes PowerShift 3
Arocs har vidareutvecklad växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3 redan i standardutförande. Kort sagt hög åkkomfort,  
exakta växelval, effektiv kraftöverföring och smidigare manövrering.
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Körprogram Arocs. Beroende på användningsområde finns 
körprogrammen offroad eller power. Båda omfattar tre  
körlägen som hjälper dig att bemästra olika körsituationer  
på bästa sätt2).

Körprogram offroad. Omfattar körlägena offroad, standard 
och manuell. offroad är utformat för terrängkörning och 
främjar genom en knapptryckning ett mycket kraftbetonat 
körsätt.

Körprogram power. Detta körprogram omfattar körlägena 
power, standard och manuell. Körläget power är avsett  
för onroad-körning i fjärrtrafik och främjar när så krävs ett 
dynamiskt körsätt.

Turboretarderkoppling1). Den slitagefria turboretarder-
kopplingen kombinerar funktionerna i en hydrodynamisk start-
koppling och en primärretarder i en och samma komponent. 
Primärretardern ger en bromseffekt på upp till 720 kW redan 
i lägre hastigheter. Den kan doseras exakt i fem steg på 
rattspaken och minskar bromsslitaget. Primärretardern är kon-
struerad för extrema belastningar och exakt anpassad efter 
Mercedes PowerShift 3 och den elektroniska motorstyrningen. 
Det bidrar till hög åkkomfort och sänker samtidigt bränsle-
förbrukningen jämfört med konventionella momentomvandlare.

Turboretarderkoppling1). Denna garanterar finkänslig och slitagefri igångkörning 
och manöverkörning med maximal dragkraft samt högt bromsmoment, även  
i låga hastigheter.

1) Extrautrustning.
2) Standardutförandets körprogram beror på vald typserie. På bilar med körpro-

grammet power i standardutförandet finns körprogrammet offroad som tillval.

Fördelarna i korthet

 – Växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3 
med sex användningsanpassade växellåds-
varianter, med 8, 12 och 16 växlar

 – Enkel manövrering via höger rattspak
 – Kortare växlingstider, ökad prestanda  

i terräng och på vägen
 – Känner av motorbromsning i nedförsbackar
 – Inkopplingsbara körlägen och extrafunktioner
 – Krypfunktion med integrerat manövreringsläge 

för enkel igångkörning och exakt rangering
 – Gunga loss-läge
 – Snabb backning
 – Två individuellt valbara körprogram, offroad  

eller power för alla användningsområden2)

 – Turboretarderkoppling1) för extrema  
belastningar

 – Manuell dubbel H-växling1) med pneumatisk 
växlingsservo för en 9-växlad eller tre 16-växlade 
växellådor

Växelindikering. På kombiinstrumentet visas alltid körläge och ilagt växelsteg  
för växlingsautomatiken Mercedes PowerShift 3. Det är till stor hjälp, särskilt när 
du vill växla manuellt.
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Kraftöverföring. Arocs omvandlar hög effekt till högt vrid-
moment som överförs näst intill utan förlust till vägen tack 
vare optimal anpassning av alla driv- och chassikomponenter. 
Till din hjälp finns inkopplingsbara differentialspärrar och  
urkopplingsbara låsningsfria bromsar ABS, som till exempel 
ökar säkerheten vid körning i nedförsbackar i terräng.

Elektroniskt bromssystem. För att öka säkerheten styrs  
de komplexa broms- och traktionsfunktionerna i hela fordons-
kombinationen via det elektroniska bromssystemet med  
låsningsfria bromsar och antislirreglering. Systemet bygger på 
ett pneumatiskt tvåkrets tryckluftsbromssystem med 10 bar 
konstanttryck som lagras i bromsregleringen. ABS, ASR och 
tilläggsbromsfunktionen är integrerade i systemet.

Allhjulsdrift. För att du alltid ska få så bra grepp som möj-
ligt kan vi erbjuda två varianter av allhjulsdrift: permanent 
allhjulsdrift med terrängväxel och inkopplingsbar allhjulsdrift. 
För övervägande användning i svår terräng med stora utma-
ningar, 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.

Hydraulisk framhjulsdrift, HAD1). Under uppdrag med över-
vägande körning på landsväg kan det tillfälligt behövas  
bättre grepp. Då finns HAD. För extra dragkraft aktiveras den 
hydrauliska framhjulsdriften (HAD) när drivaxeln riskerar att 
förlora greppet. Vid igångkörning med ett hydraultryck på upp 
till 450 bar genererar systemet extra effekt till framaxeln  
via navmotorer. Därefter regleras trycket steglöst beroende 
på körsituationen.

Hydraulisk framhjulsdrift, HAD1). Igångkörningshjälpen lämpar sig för alla  
uppdrag som kräver maximalt grepp under en kort tid, men som samtidigt kräver 
hög nyttolast och optimal drivlina.

Bättre grepp i alla situationer
Kraft betyder ingenting om den inte når marken. Därför är såväl drivkomponenter som bärande konstruktion och chassi  
hos Arocs konstruerade för en optimal kraftöverföring.
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Optimerad konstruktion för optimerad kraftöverföring. 
Fjädrings- och ramkonstruktionen ser till att den kraft som 
genereras alltid styrs i rätt riktning. Ojämnheter i marken jäm-
nas ut i så stor utsträckning som möjligt. Den exakta och  
direkta styrningen möjliggör smidig manövrering. För att möta 
de skiftande kraven på väggrepp har vi utvecklat två ramar. 
Den smala ramen ger tack vare sin torsionsförmåga i kombi-
nation med stålfjädring bästa möjliga grepp på byggarbets-
platsen. Den breda ramen har luftfjädring, vilket ger optimal 
kraftöverföring och goda köregenskaper vid landsvägskörning.

Längs- och tvärgående differentialspärrar. Beroende på fordonstyp finns  
diverse differentialspärrar tillgängliga. Manövreringen sker via ett reglage  
och i ordningsföljden längsgående spärrning, spärrning av drivande bakaxlar  
och – om det är monterat – spärrning av drivande framaxlar.

Låsningsfria bromsar ABS-system, frånkopplingsbart2). De frånkopplingsbara 
låsningsfria bromsarna ökar säkerheten i tuff terrängkörning eftersom det  
bildas en kil av mjukt underlag när hjulen blockeras, vilket bidrar till en kortare 
bromssträcka.

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.

Fördelarna i korthet

 – Näst intill förlustfri kraftöverföring i drivlinan 
genom perfekt anpassning av alla komponenter

 – Stegvis inkopplingsbara differentialspärrar 
samt urkopplingsbara låsningsfria bromsar  
i allhjulsdrivna bilar

 – Elektroniskt bromssystem med integrerad  
tillsatsbromsfunktion, trum- och/eller skiv-
bromsar, tillbakarullningsspärr

 – Två olika, individuella varianter av allhjulsdrift
 – Hydraulisk framhjulsdrift1) för tillfälligt  

maximalt grepp vid hög nyttolast
 – Förbrukningsoptimerade hypoidaxlar för  

landsvägskörning
 – Precis kraftöverföring genom ny fjädrings-  

och ramkonstruktion med två olika ramvarianter: 
konstruktion med god torsionsförmåga och  
stålfjädring för terrängkörning; medelhård kon-
struktion för mycket bra landsvägsegenskaper

 – Exakt, direkt, lättmanövrerad styrning
 – Robusta axlar med navreduktion för  

terrängkörning

1) Finns som extrautrustning för 2-och 3-axlade fordon med luftfjädrad bakaxel.
2) Standard i kombination med allhjulsdrift.
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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. Fram- och 
bakfjädrarna är beroende på vald bruttovikt utrustade med 
2-, 3- eller 4-bladiga fjäderpaket. För bakaxeln finns dessutom 
5-bladiga fjäderpaket. För extrema användningsområden 
finns hårdare fjädervarianter samt förstärkta krängningshäm-
mare och fjäderfästen. Arocs för landsvägskörning har som 
standard stålfjädrad framaxel och luftfjädrad bakaxel. I kom-
bination med den breda ramen ger den nya 4-bälgsluftfjäd-
ringen en mycket bra väghållning och hög åkkomfort. Mindre 
buller, skonsammare transport av lasten och enklare last-
ningar med trailerdragare och jämnlastare är andra fördelar. 
Luftfjädringen kan även dimensioneras för högre last1).

En av Arocs styrkor är att kunna anpassa sig
Redan i standardutförandet har Arocs hög belastningskapacitet och robusthet. Det gäller såväl konstruktion och  
material som ram, chassi och fjädring.

Luftfjädring. För Arocs som mest ska användas för landsvägskörning finns en 
luftfjädrad hypoidbakaxel. Därmed förenar Arocs fördelar som hög kördynamik 
och åkkomfort. 

Stålfjädring. Arocs stålfjädring imponerar i alla situationer med robust och solid 
konstruktion, hög maximal belastning och högt tillåtet axeltryck. 
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Två användningsanpassade ramar. För övervägande använd-
ning på byggarbetsplatser och i terräng används den smala, 
744 mm breda ramen med en 8 eller 9 mm tjock längsbalk 
av kallformat, höghållfast finkornstål. Det garanterar hög  
belastningskapacitet och torsionsförmåga även under ogynn-
samma förhållanden. På Arocs som till största delen körs  
på vägar har ramen breddats med 90 mm till 834 mm och 
gjorts styvare. I kombination med en ramtjocklek på 7 eller  
8 mm är egenskaper som kördynamik, torsionsförmåga och 
axeltryck optimala.

1) Extrautrustning.
2) Med högre tillåtet axeltryck som extrautrustning.

Fördelarna i korthet

 – Robust stålfjädring med lång livslängd för högt 
tillåtet axeltryck och hög belastningskapacitet 
i tung anläggningsverksamhet

 – 4-bälgsluftfjädring för optimerad kördynamik 
och åkkomfort för övervägande landsvägs-
körning2)

 – Två olika användningsoptimerade ramar för 
byggarbetsplatser/terrängkörning samt lands-
vägskörning med olika rambredd – 744 mm 
och 834 mm – samt 7 mm, 8 mm eller 9 mm 
tjocka längsbalkar

 – 8x6- och 8x8-bilar har som standard axeltrycks-
utjämning för reducerat slitage och smidigare 
manövrering i terräng

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.

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

834 mm 744 mm
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Längre livslängd. För att kunna möta de höga kraven inom 
bygg- och anläggningstrafik, användes mycket stränga nor-
mer redan under utvecklingen och konstruktionen av Arocs. 
Vi utgick nämligen från vardagen. Alla drivkomponenter hos 
Arocs utmärker sig genom en robust konstruktion med lång 
livslängd, hög tillförlitlighet och förbättrad hållbarhet.

Motorer. De 6-cylindriga radmotorerna imponerar först och 
främst med sin robusthet. Det är bland annat stålkolvar, för-
stärkta vevstakar och lager samt ett styvare motorblock som 
ger den extra höga belastningskapaciteten. En bredare vrid-
momentkurva minskar antalet växlingar och avlastar därigenom 
koppling och växellåda.

Koppling. Kopplingarna är utrustade med ett överbelastnings-
skydd med varningssystem och låter vridmoment på upp till 
3 000 Nm överföras. En slitagefri turboretarderkoppling1) ger 
maximal belastningskapacitet vid igångkörning och range-
ring, extra hög totalvikt för fordonskombinationen och högt 
vridmoment. Dessutom fungerar den som retarder och ger 
på så sätt extra säkerhet. 

Växellådor. Till växellådans och växlingens höga belast-
ningskapacitet bidrar exempelvis även växellådsstyrningens 
keramikskikt som tål höga temperaturer och vibrationer. 
Växellådsoljekylaren minskar den termiska belastningen  
och ökar därmed belastningskapaciteten för olika typer  
av uppdrag.

Axlar. Oavsett om det gäller terräng, byggarbetsplats eller 
landsväg – Arocs axlar övertygar inom alla användnings-
områden. Vid anläggningsverksamhet används axeln med 
navreduktion och ett axeltryck på upp till 16 t. Vid lands-
vägskörning utrustas Arocs med hypoiddrivaxlar, som är 
konstruerade för upp till 13 t axeltryck.

Långlivade motorer. Motorerna i Arocs imponerar inte bara med hög effekt, 
utan även genom en robust konstruktion med lång livslängd.

Starka länkar ger en stark kedja
Alla drivkomponenter hos Arocs, från motorn till axlarna, har utvecklats för högsta prestanda. Det gäller även den  
maximala belastningen. 
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Alltid full bromskraft. Hög maximal belastning och säkerhet även under extrema 
förhållanden. Beroende på användningsområde har Arocs antingen trumbromsar, 
en kombination av skiv- och trumbromsar eller skivbromsar runtom för kortast 
möjliga bromssträcka.

Bakaxel, kronhjul 440, hypoid, 13,0 t. Bakaxeln är en viktoptimerad stålaxel 
med 440 mm-kronhjul. Den monteras i 3-axlade luftfjädrade fordon med en total 
tågvikt på upp till 80 t och fr.o.m. 2 200 Nm.

Bakaxel, kronhjul 390, hypoid, 10,0 t. Bakaxeln är en viktoptimerad stålaxel med 390 mm-kronhjul. Den monteras i 3- och 4-axlade luftfjädrade fordon med en total 
tågvikt på upp till 44 t och upp till 2 100 Nm. Den har en enkel utväxling. Hypoidkuggningen ger mycket tyst och jämn gång med liten friktionsförlust. Drivaxlarna är 
lagrade i underhållsfria kompaktlager. Även drevlagren är underhållsfria.

Fördelarna i korthet

 – 6-cylindriga radmotorer med mycket robust 
konstruktion och längre livslängd

 – Brett vridmomentområde för färre växlingar 
och för att avlasta koppling och växellåda

 – Kopplingar för maximalt vridmoment på upp 
till 3 000 Nm

 – Turboretarderkoppling1) för slitagefri igångkör-
ning, manöverkörning och slitagefri bromsning 
vid hög totalvikt och högt vridmoment

 – Växellåda och växlingsanordning med ökad 
livslängd för aggregaten

 – Robusta axlar med navreduktion med tillåtet 
axeltryck på upp till 16 t för terrängkörning

 – Viktoptimerade, bränslebesparande hypoid-
drivaxlar med maximalt axeltryck på 13 t

 – Trum- och/eller skivbromsar som tål hög  
belastning, optimerade för terräng och körning 
på väg

1) Extrautrustning.
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Med god marginal
Markfrigång är viktigt på byggarbetsplatsen, och här föregår Arocs med gott exempel.

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 grundhöjd för att 
kunna köra in på byggarbetsplatser utan problem eller ska-
dor. För en optimerad sluttningsvinkel har Arocs också kortare 
ramöverhäng. Ett viktigt bidrag till den stora markfrigången 
har också Arocs fram- och bakaxlar som är krökta på olika 
sätt och finns i individuella varianter.

Markfrigång trailerdragare. Tack vare en högre ram än jämförbara trailerdragare i fjärrtrafiken är även Arocs landsvägsfordon med luftfjädring särskilt väl förberedd 
för uppdrag på byggarbetsplatsen. Speciellt för anläggningsarbeten har Arocs trailerdragare även korta ramöverhäng och komponenter med förbättrad area. Därmed har 
Arocs ett optimalt förhållande mellan tyngdpunkt och markfrigång.

28,5° 25,7°
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Böjda axlar. Beroende på planerat användningsområde och 
chassi finns olika krökta framaxlar till Arocs. De har ett tillåtet 
framaxeltryck på upp till 9 t. Också de extra robusta axlarna 
med navreduktion ger hög markfrigång. Det är möjligt efter-
som huvudutväxlingen sker i de utvändiga planetväxlarna 
och mellandrevet därmed tar mindre plats.

Optimerade komponenter, optimerad rampvinkel. Till den 
redan avsevärt förbättrade markfrigången mellan axlarna på 
Arocs bidrar även olika versioner av avgassystem, trycklufts-
matare, batterier och tankar med olika tvärsnitt. Därmed blir 
rampvinkeln betydligt bättre. Det ger Arocs precis det lilla 
extra av markfrigång som du behöver för att kunna utföra ditt 
arbete på byggarbetsplatsen utan problem.

Markfrigång allhjulsdriven tippbil. Stor markfrigång och bästa möjliga ramp- och sluttningsvinkel – Arocs allhjulsdrivna tippbilar visar sina styrkor framför allt när  
du kör i terräng.

Fördelarna i korthet

 – Ökad ramhöjd för hög markfrigång
 – Korta ramöverhäng för bästa möjliga  

sluttningsvinkel
 – Fram- och bakaxlar med olika krökningar  

eller rak axel ger bra markfrigång vid alla typer 
av uppdrag

 – Optimerad rampvinkel (markfrigång mellan  
axlarna) tack vare olika varianter av t.ex. avgas-
utsläpp, tryckluftsförsörjning och tankarea

42°

>25°28°
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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 exempel-
vis tippflak och betongblandare och under svåra förhållan-
den. Därför har vi tagit fram Arocs Loader och Arocs Grounder.

Arocs Loader. Med Arocs Loader har vi tagit tillvara på alla 
möjligheter att spara in på egenvikten. Resultatet är nytto-
lastoptimerade 4x2-trailerdragare och 8x4/4-betongblandare 
med en totalvikt på 32 t, som tack vare en särskilt låg egen-
vikt på högst 9 250 kg kan transportera upp till 8 kubikmeter 
färdig betong vid varje körning. Det lönar sig från dag ett.

Maximal kraft för maximal belastning –  
Arocs Loader och Arocs Grounder
För extra hög nyttolast och extrem belastning. Med Arocs Loader och Arocs Grounder kan vi erbjuda två byggspecialister 
som överträffar sig själva när det verkligen behövs, såväl på byggarbetsplatsen som i balansräkningen.

Arocs Grounder. Konstruerad för extrema uppdrag under hårda förhållanden. Tack vare flera tekniska åtgärder är den otroligt robust, mycket stabil och har extra hög 
maximal belastning. Det lönar sig från dag ett.
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Koncept Loader. Stål och idéer för ökad nyttolast. Arocs 
Loader 4x2-trailerdragare och 8x4/4-betongblandare över-
tygar inte bara med sin robusthet, utan även med låg för-
brukning och extra hög nyttolast. Till exempel är Arocs Loader 
betongblandare trots den tyngre Euro VI-tekniken så lätt att 
du kan transportera upp till 8 kubikmeter färdig betong med 
kombinationen 8x4/4-chassi och 9-kubikmeterstrumma. 
Det lönar sig vid varje körning. Den höga nyttolasten hos Arocs 
Loader trailerdragare och betongblandare är möjlig tack 
vare en rad tekniska åtgärder, till exempel viktreducerad vind-
ruta och breddad bakaxel med enkelhjul. För att du ska  
kunna vara så flexibel som möjligt när du konfigurerar din bil 
finns också möjligheten att välja bort vissa åtgärder.

Optimering av nyttolast från fabrik Arocs Loader 8x4/4-
betongblandare med kort ClassicSpace-hytt har en 170 mm  
hög motortunnel, 7,7 l cylindervolym och en effekt på 235 kW 
(320 hk). För att nyttolasten ska bli så hög som möjligt har 
den bland annat två specialutvecklade, breddade hypoidbak-
axlar för enkelhjul och breda däck 385/65 R 22,5. För-
utom viktfördelar främjar denna kombination också mycket 
låg förbrukning.

Förarhytter. För att öka komforten ytterligare kan Arocs  
Loader betongblandare utrustas med en mellanlång hytt1). 
För Arocs Loader trailerdragare finns dessutom långa,  
2 300 mm breda hytter.

Motortyp Arocs Loader med 7,7 l cylindervolym och en effekt 
på 235 kW (320 hk) lämpar sig särskilt väl för viktkänsliga 
uppdrag. För Arocs Loader trailerdragare och betongblandare 
finns dessutom Euro VI-motorerna med 10,7 liters cylinder-
volym. De finns i fem effektklasser från 240 kW (320 hk) till 
335 kW (455 hk).

Nyttolastoptimerade däckkoncept. De två breddade hypoidbakaxlarna för  
enkelhjul och breda däck 385/65 R 22,5 på Arocs 8x4/4-betongblandare bidrar 
till såväl högre nyttolast som låg förbrukning.

Lättviktare för tunga uppdrag – Arocs Loader
Högre nyttolast och högre effektivitet. Det är egenskaper hos Arocs Loader 8x4/4-betongblandare, som du kan transportera 
8 kubikmeter betong med. De nyttolastoptimerade Arocs Loader 4x2-trailerdragarna ökar lönsamheten vid exempelvis  
uppdrag med tippflak.
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Valfria viktbesparingar. Arocs Loader övertygar med framstående nyttolast, eftersom flera komponenter och utrustningsdetaljer har konstruerats särskilt för att  
sänka egenvikten. Men eftersom vi vet att nyttolasten inte betyder allt, kan du också välja bort vissa av åtgärderna för nyttolastoptimering, till exempel till förmån  
för högre komfort eller lägre förbrukning.

Fördelarna i korthet

 – Maximal nyttolast genom individuella fordons-
konfigurationer och viktreducerande åtgärder för 
8x4/4-betongblandare och 4x2-trailerdragare

 – Transport av upp till 8 kubikmeter färdig  
betong per körning

 – Breddade bakaxlar med enkelhjul 385/65 R 22,5 
för maximal nyttolast och låg förbrukning

 – Viss viktbesparande utrustning kan väljas bort
 – Sex förarhyttsversioner, 2 300 mm breda, kan 

väljas beroende på motorversion

Utrustning som inte kan väljas bort

Utrustning som kan väljas bort

Viktoptimerad  
vindruta

Förarhyttens sidovägg stängd på höger 
sida i kombination med sänkt bädd, undre 
(trailerdragare)2)

Viktoptimerad  
golvinklädnad

Motorupphängningsöglor  
utgår

Taklucka/ventilations-
lucka utgår

Bortfall passagerarstol

Tryckluftsbehållare av aluminium

Krängningshämmare på framaxeln utgår  
(trailerdragare)

Batteriledning,  
aluminium

Batterier med lågt underhållsbehov 140 Ah

Hypoidbakaxel 10 t för enkelhjul 
med breda däck 385/65 R 22,5 
(betongblandare)

1) Extrautrustning.
2) För trailerdragare med lång hytt.

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

Axlar För extra hög stabilitet och åkkomfort även i extrem 
terräng har Arocs Grounder robusta flerbladiga parabelfjädrar 
med hård fjädringskarakteristik på fram- och bakaxeln. På 
bakaxlarna används dessutom specialanpassade stötdämpare 
och krängningshämmare. Allt för en högre belastningskapa-
citet och stabilare köregenskaper även vid ensidig belastning. 
Axlarna utmärks genom hög belastningskapacitet och robust-
het. Fram används en beprövad axel med 7,5 t axeltryck och 
stor markfrigång. För tunga uppdrag finns framaxlar med  
ett axeltryck på upp till 9 t1). För bakaxlarna finns axlar med 
navreduktion med axeltryck upp till 16 t axeltryck1). De  
utmärker sig genom såväl robust konstruktion med lång livs-
längd som hög markfrigång.

Däck och fälgar. Beroende på typserie och uppdrag har Arocs 
robusta stålfälgar med lång livslängd eller drop center-fälgar1). 
Drop center-fälgarna finns i kombination med robusta däck 
med högt belastningsindex som är obligatoriska för detta  
användningsområde. Med Arocs Grounder håller du dig på 
rätt kurs även på svåra underlag.

Förstärkta krängningshämmare på bakaxlarna. För extremt hög maximal  
belastning kan Arocs Grounder som exempelvis 8x8/4-allhjulsdriven tippbil  
utrustas med förstärkta krängningshämmare1) på 2:a bakaxeln.

För extrema belastningar – Arocs Grounder
Arocs Grounder passar överallt där det behövs hög stabilitet och belastningskapacitet. Med starkare ram, starkare fjädring 
och starkare självförtroende.
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Hög maximal belastning. Arocs Grounder för extrema uppdrag. Oavsett om du vill använda den som jämnlastare, tippbil, betongblandare eller trailerdragare – bestämmer 
du dig för en Arocs Grounder är du väl förberedd för att ta dig an krävande uppgifter. På byggarbetsplatsen, och överallt där tuffa uppdrag kräver det yttersta av bilen.

Fördelarna i korthet

 – Extra robusta bilar för extrema belastningar, 
även i tuff terräng

 – Ökad maximal belastning genom förstärkta 
komponenter

 – Höghållfast ram med extremt god torsions-
förmåga, 9 mm tjock längsgående ram

 – Bakaxelfjädring: flerblads parabelfjädrar  
med hård fjädringskarakteristik, bärighet upp 
till 18 t1)

 – På allhjulsdrivna bilar krängningshämmare  
på 1:a och 2:a bakaxeln1) för högre maximal 
belastning och stabila köregenskaper

 – Beprövade, robusta axlar med navreduktion 
med hög markfrigång och 13 t axeltryck, alter-
nativt med 16 t axeltryck1)

 – Robusta stålfälgar med lång livslängd,  
alternativ drop center-fälgar1)

 – Däck för särskilt högt belastningsindex

Ram med extremt hög belast-
nings- och torsionsförmåga, 
9 mm tjock

Axlar med navreduktion 
upp till tillåtet axeltryck 
16 t1)

Fram- och bakaxelfjädring med flerbladiga  
parabelfjädrar för extrem belastningskapacitet

Krängningshämmare  
för 1:a och 2:a bakaxeln

1) Extrautrustning.





Arocs upp till 250 ton

Arocs upp till 250 ton. Arocs tungdragare är utvecklad och 
byggd för att förflytta tung och skrymmande last. Dessutom 
sätter den nya standarder för komfort, fordonsprestanda och 
flexibilitet. Förarhytterna ger just den arbets- och relaxkom-
fort som behövs inom tungtransport. Det syns första gången 
du ser lastbilen och du kommer att märka det både under 
körning och pauser. Du kan läsa mer om förarhytter, utrustning 
och interiör på sidorna 22–29. 

Med kraftfulla, tillförlitliga Euro VI-motorer, växlingsautomatik 
Mercedes PowerShift 3 och till exempel turboretarderkopp-
ling 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 ram-
konstruktion som med stor precision och kontroll överför 
kraften till vägen även under maximal belastning. Du kan läsa 
mer om ramar, fjädring och drivlina på sidorna 36–39. 

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.

Kraftcentral. De 6-cylindriga radmotorerna i Arocs tungdragare täcker alla  
krav på prestanda inom tungtransport. De utmärker sig genom såväl hög effekt 
som en tillförlitlig konstruktion med lång livslängd. 

Tungtransport på ett lättare sätt – Arocs upp till 250 ton

49



6
5

4

3

2

1

Arocs upp till 250 ton | Översikt

Arocs upp till 250 ton – teknik

1 Tryckluftsbehållare1) 
Mycket hög luftkapacitet för frekvent bromsning av tunga fordonskombinationer

2 Bränsletank1) 
900 l aluminiumtank för maximal räckvidd

3 Bakmonterat kylaggregat1) 
Integrerat kylsystem för optimal kylning såväl när motorn driver som när retardern bromsar

4 Euro VI-avgassystem

5 Pusheraxel1) 
8 t luftfjädrad, hydraulstyrd

6 Bygelkoppling tunglast1) 
Monterad på tunglastdragbalk. Släpvagnsuttag monterade på sidorna

1) Extrautrustning.
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7 Stödplatta för trailer1) 
Förhindrar skador på ramen och sluttvärbalken

8 Vändskivekoppling, 88,9 mm (3,5") med skjutbar släde1) 
För individuellt inställbar totallängd och optimal fördelning av axeltrycket

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

10 Sidoinklädnad med kylluftsintag1) 
För optimal tillförsel av kylluft

11 Tunglastkoppling fram1) 
Det förstärkta dragfästet fram har en koppling för bogsering/påskjutning
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Extra kylsystem SLT. Det extra kylsystemet1) ser till att  
motorns fulla kapacitet alltid kan utnyttjas. Dessutom maxime-
ras effektiviteten för den integrerade retardern. Kylsystemet 
bak säkrar driften vid omväxlande gaspådrag och inbromsning, 
vid höga utomhustemperaturer och på hög höjd samt i upp-
försbackar med hög vikt. Aggregatet sitter i kyltornet bakom 
förarhytten.

Turboretarderkoppling1). Denna koppling möjliggör kraftfulla 
igångkörningar och finkänslig rangering på låga varvtal och 
fullt vridmoment till förfogande under längre tid. Den slitage-
fria turboretarderkopplingen kombinerar funktionerna i en 
hydrodynamisk startkoppling och en primärretarder i en och 
samma komponent.

Permanent hög kraftöverföring,  
precis vad som behövs för tungtransporter
Det räcker inte med hög effekt. Den måste finnas där den behövs, och framför allt vid rätt tidpunkt. Med växlingsautomatik 
Mercedes PowerShift 3, användningsanpassade körprogram, 16 växlar och turboretarderkoppling visar Arocs tungdragare 
hur det går till. 
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1) Extrautrustning.
2) Alternativ utan pristillägg.

Mercedes PowerShift 3. I Arocs upp till 250 ton används 
växlingsautomatiken Mercedes PowerShift 3 i kombination 
med turboretarderkoppling1) och en optimalt konstruerad 
16-växlad klokopplingsväxellåda. För exakta växelval som är 
anpassade till varje körsituation finns också det anpassade 
växlingsprogrammet heavy. Krypfunktionen med integrerat 
manövreringsläge ger enkel och smidig igångkörning och  
finkänslig rangering. Dessutom finns olika körlägen och extra-
funktioner som gör körningen lite enklare. 

Växellåda G 280-16/11,7–0,69. För extra tuffa utmaningar 
finns Arocs SLT tungdragare med Mercedes PowerShift och 
en 16-växlad växellåda1).

Körprogram heavy2). Detta körprogram är särskilt framtaget 
för tungtransport. Det imponerar med mycket korta växlings-
tider och exakt rätt växelval för varje körsituation. 

Körprogram power2). Detta körprogram omfattar körlägena 
power, standard och manuell. Körläget power är avsett  
för onroad-körning i fjärrtrafik och främjar när så krävs ett 
dynamiskt körsätt.

Fördelarna i korthet

 – Kylsystem bak1) vid långa användningstider  
av motor- och  retarder

 – Slitagefri turboretarderkoppling1) för extrema 
belastningar vid igångkörning och rangering

 – 16-växlad växlingsautomatik Mercedes  
PowerShift 31)

 – Korta växlingstider, hög prestanda
 – Användningsanpassade körprogram  

och individuellt inkopplingsbara körlägen  
och extrafunktioner

 – Platsbesparande placering av avgastekniken 
för Euro VI

Kö
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heavy

power

Kö
rlä

ge

power

• För bra förbrukningsvärden  
även vid hög belastning

• Mycket korta växlingstider

• Kickdown möjlig

• Automatisk omställning  
till ”standard” beroende  

på tid eller moment

• Inget EcoRoll

standard

• För hög växlingskomfort  
även vid hög belastning

• EcoRoll möjligt  
(aktiverat/avaktiverat via meny)

• Kickdown möjlig

• EcoRoll endast upp till ca 80 t  
totalvikt för fordonskombinationen

manuell

• Ingen kickdown

• Inget EcoRoll

• Ingen automatisk omställning  
till ”standard”

• Vid behov kan föraren manövrera 
utan automatikfunktion

heavy

• För mycket hög belastning och 
krävande topografi

• Uppväxlingar endast vid säkert  
anslutningsvarvtal

• Mycket korta växlingstider

• Kickdown möjlig

• Ingen automatisk omställning  
till ”standard”

• Inget EcoRoll
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En perfekt ram för flexibel användning
Specialtransporter kräver specialbilar. Därför har Arocs tungdragare inte bara en särskilt robust och kraftfull grundutrustning, 
du kan även välja till flera egenskaper för att bilen ska kunna anpassas optimalt till dina uppdrag inom tungtransport.

Koppling för bogsering/påskjutning fram 50 mm1). För 
bogsering och påskjutning kan tungdragaren utrustas med 
extra tunglastkopplingar. Då monteras antingen en koppling för 
bogsering/påskjutning eller en bygelkoppling för bogsering/ 
påskjutning på montageinfästningen fram.

Sluttvärbalk tungdragare. Med hjälp av sluttvärbalken1) kan 
en bygelkoppling för tung last monteras. Det utökar bilens 
användningsområde. Den förstärkta sluttvärbalken gör det 
möjligt att montera en tunglast-bygelkoppling baktill.

Tvärbalk för tunglastkoppling fram. Tvärbalken kan utrustas med tunglastkopp-
ling fram1) om fordonet ska användas för särskilt tunga och krävande transporter. 

Släpvagnskoppling för tung last1). Släpvagnskopplingen typ 56 E för tunga 
släpvagnar är konstruerad för transporter på upp till 250 t. Den kan monteras  
i två olika positioner på tvärbalken för tung last.
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Flyttbart vändskivefäste, Jost EV-HD 800, höjd 57 mm, 
36 t1). Det gör att vändskiveplaceringen kan ändras. På  
så sätt möjliggörs anpassning till olika påhängsvagnar med 
hänsyn till tillåtna axeltryck och längder.

Förberedelse, tungdragare. Med denna utrustning är last-
bilen optimalt förberedd för att användas som tungdragare 
och antalet ombyggnationer i efterhand minskar. Ramens längs-
gående balkar förses med passande överhäng, ramförstärk-
ningar, styrningskomponenter och övriga komponenter som 
krävs när bilen ska användas som tungdragare.

Axlar med navreduktion, kronhjul 300 mm2). Den gjutna 
13 t-stålaxeln är konstruerad för maximal belastning och har 
ett 300 mm-kronhjul, en differential samt en planetväxel  
i varje hjulnav. Med planetväxeln verkar det maximala utgångs-
vridmomentet direkt i hjulnaven. Axlarna av gjutstål har  
hög markfrigång och ett tillåtet axeltryck på upp till 13 ton 
(bakaxel 16 ton tillgänglig för Arocs).

Pusheraxel, 8 t, hydraulstyrd1). Den hydraulstyrda och  
avlastningsbara pusheraxeln med tillåtet axeltryck på 8 t ökar 
vändskivans maximala bärförmåga. Regleringen sker hel-
automatiskt för att säkerställa att lastbilen belastas optimalt. 
I avlastat läge kan drivaxlarnas väggrepp ökas tillfälligt.

1) Extrautrustning. 
2) Extrautrustning för 6x4- och 8x4-bilar.
3) Storlek varierar beroende på axelavstånd och hjulkonfiguration.

Fördelarna i korthet

 – Tunglastkopplingar1) fram och bak för  
påskjutning och bogsering

 – Hög användningsanpassning med olika  
vändskivekopplingar och montageplattor

 – Ramförstärkning1) för högsta stabilitet  
och hållfasthet

 – Robusta bakaxlar med tillåtet axeltryck  
upp till 13 t

 – Hydraulstyrd, luftfjädrad och som tillval  
avlastningsbar pusheraxel1) för bra grepp  
och körstabilitet

 – Extra förvaringslåda1) på ramen
 – Barlastflak1) för bra grepp vid uppdrag  

med dragstångssläp

Vändskivekoppling 3,5"1). Med denna vändskivekoppling kan man utnyttja  
totalvikten på en fyraxlad trailerdragare.

Stuvfack rostfritt stål1). Facket är ett förvaringsutrymme utanför förarhytten  
för verktyg och material som behövs för lastsäkring. Det kan lastas med upp till 
200 kg3).
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Arocs – motorprestanda
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OM 473 OM 471

OM 470 OM 470, 2:a generationen

OM 471, 2:a generationen

R6 7,7 l cylindervolym

kW (hk) Nm
vid 2 200 v/min vid 1 200–1 600 v/min

175 (238) 1 000
200 (272) 1 100
220 (299) 1 200
235 (320) 1 300
260 (354) 1 400

R6 10,7 l cylindervolym

kW (hk) Nm
vid 1 600 v/min vid 1 100 v/min

240 (326) 1 700
265 (360) 1 800
290 (394) 1 900
315 (428) 2 100
335 (455) 2 200

R6 12,8 l cylindervolym

kW (hk) Nm
vid 1 800 v/min vid 1 100 v/min

310 (421) 2 100
330 (449) 2 200
350 (476) 2 300
375 (510) 2 500

R6 12,8 l cylindervolym

kW (hk) Nm
vid 1 600 v/min vid 1 100 v/min

310 (421) 2 100
330 (449) 2 200
350 (476) 2 300
375 (510) 2 500
390 (530) 2 600

450

400

350

300

250

200

150

 800 1 200 1 600 2 000

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

400

350

300

250

200

150

100

 800 1 200 1 600 2 000

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

400

350

300

250

200

150

100

400

350

300

250

200

150

1003 000

2 500

2 000

1 500

1 000

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

350

300

250

200

150

100

0

400

350

300

250

200

150

0

2 500

2 000

1 500

1 000

500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

Varvtal (v/min)

Varvtal (v/min)

 800 1 200 1 600 2 000 2 400

 800 1 200 1 600 2 000

 800 1 200 1 600 2 000  800 1 200 1 600 2 000

OM 936

Euro VI-motorerna till Arocs: Framtidsinriktad teknik, 
upp till 460 kW (625 hk) och 3 000 Nm maximalt 
vridmoment. Arocs tungdragare upp till 250 ton finns 
enbart med motorer med 15,6 l cylindervolym  
(OM 473).

R6 15,6 l cylindervolym

kW (hk) Nm
vid 1 600 v/min vid 1 100 v/min

380 (517) 2 600
425 (578) 2 800
460 (625) 3 000

R6 10,7 l cylindervolym

kW (hk) Nm
vid 1 800 v/min vid 1 100 v/min

240 (326) 1 700
265 (360) 1 800
290 (394) 1 900
315 (428) 2 100
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700 mm

565 mm

650 mm

735 mm

Tekniska data Arocs | Tankversioner

Arocs upp till 41 ton – tankversioner

Flexibla kombinationsmöjligheter – du kan välja att kombi-
nera olika tankvolym på vänster och höger sida inom samma 
tankarea. Detta gäller diesel- och AdBlue®-tankar samt  
kombitankar. På bilderna visas två möjliga versioner för jämn-
lastare respektive trailerdragare.

Modulkonstruktion tankar. För dig som vill anpassa Arocs upp till 41 ton  
optimalt till arbetsuppgifterna finns tankar som är olika höga och breda.

Exempel tankvariant Arocs jämnlastare Exempel tankvariant Arocs trailerdragare

Tank 
smal/ 
hög 
570 l

AdBlue® 
60 l

Tank 
bred/ 
hög 
360 l

AdBlue® 
60 l

Fritt utrymme 
t. ex. för till-
byggnationer

Avgasefter-
behandlings-
systemBatteri

Avgasefter-
behandlings-
system
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Arocs – förarhyttsversioner

Kort ClassicSpace-hytt

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

Förarhyttsversioner Med sina åtta förarhytter 
täcker Arocs alla behov för olika uppdrag inom bygg- 
och anläggningstrafik på ett föredömligt sätt.  
Kör du på byggarbetsplatser eller transporterar 
gods dit? Har du uppdrag som varar över dagen  
eller som ofta innebär övernattningar? Oavsett vilket 
så imponerar Arocs smidiga och lättmanövrerade 
förarhytter med robust konstruktion, lång livslängd 
och en ergonomisk, komfortabel arbetsplats.

Arocs tungdragare finns endast med 2 500 mm 
bred förarhytt BigSpace, i kombination med  
allhjulsdrift endast med 2 300 mm bred förarhytt 
StreamSpace.

Kort ClassicSpace-hytt Kort ClassicSpace-hytt

Kort hytt 
(2 300 mm bred)
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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)

Tekniska data Arocs | Förarhyttsversioner

Mellanlång CompactSpace-hytt Mellanlång CompactSpace-hytt

Mellanlång ClassicSpace-hyttMellanlång ClassicSpace-hytt
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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 
 
Motortunnelvarianter 
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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Arocs trailerdragare – typöversikt

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 3 300–3 900 3 300–3 900 3 600–3 900 3 300–3 900 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 motortunnel x x x x x x

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

Mellanlång hytt ClassicSpace, lågt tak 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, lågt tak 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 motortunnel x x x x x x

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

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine
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25 25 25 26 26 26 33 33 33

6x2 ENA (löpaxel  
med enkelhjul)

6x2/2 VLA (pusheraxel) 
22,5"

6x2/4 VLA (pusheraxel) 
22,5"

6x2 DNA (löpaxel  
med tvillinghjul)

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 –

• standard x finns som extrautrustning – kan ej levereras  1) Från 235 kW (320 hk). 2) Ej 175 kW (238 hk).

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine

Baumuster Icons

Sattelzugmaschine
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Arocs jämnlastare – typöversikt

Viktklass (t) 18 18 18 20 20 20 25 25

Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x2 ENA  
(löpaxel med enkelhjul)

6x2/4 VLA  
(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 3 600–6 600 3 600–6 600 3 600–4 500 3 600–6 600 3 600–6 600 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 motortunnel x x x x x x x x

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

Mellanlång hytt ClassicSpace, lågt tak 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, lågt tak x x 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 x x x x

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

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

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau
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26 26 26 33 33 33 32 32 32 32 41

6x2 DNA (löpaxel  
med tvillinghjul)

6x4 6x4 6x4 6x4 6x6 8x2/6 ENA (löpaxel 
med enkelhjul)

8x4/4 8x4/4 8x4/4 Tridem 8x4/4

Luft Stål Luft Stål Luft Stål Luft Stål Luft Luft Stål

x1) x1) x1) – – – – x1) x1) x1) –

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

x x x x x x x x x x x

x x x x x x2) – 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

• standard x finns som extrautrustning – kan ej levereras 1) Ej 175 kW (238 hk). 2) Endast 380 kW (517 hk). 3) Ej med 240 kW (326 hk).

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau

Baumuster Icons

Pritschen-Aufbau
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Arocs tippbilar – typöversikt

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 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 motortunnel x x x x x x x

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

Mellanlång hytt ClassicSpace, lågt tak 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, lågt tak 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 motortunnel x x x x x x x

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

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

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

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

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

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons
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26 33 33 32 32 32 41 41 41

6x4 6x4 6x6 8x4/4 8x4/4 8x4/4 Tridem 8x4/4 8x6/4 8x8/4

Luft Stål Stål Stål Luft Luft Stål Stål Stål

x1) x3) – x1) x1) x1) – – –

x x x x4) x4) x4) x4) x4) x4)

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 3 600–4 500 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 – – –

• standard x finns som extrautrustning – kan ej levereras  1) Ej 175 kW (238 hk). 2) Endast 380 kW (517 hk). 3) Endast 235 kW (320 hk). 4) Ej 240 kW (326 hk).

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper

Baumuster Icons

Pritschen-AufbauKipper
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Arocs betongblandare – typöversikt

Viktklass (t) 26 33 32 32 32 41

Hjulkonfiguration 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 8x4/4 Tridem 8x4/4

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

Motortyper

175 kW (238 hk) –260 kW (354 hk)  x1) x5) x1) x2) x1) –

240 kW (326 hk) –335 kW (455 hk) x x x6) x6) x6) x6)

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

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

Axelavstånd 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 • • x x • x

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

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

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

Mellanlång hytt ClassicSpace, lågt tak 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, lågt tak 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 motortunnel x x x – x x

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

Baumuster Icons

Beton-Mischer

Baumuster Icons

Beton-Mischer

Baumuster Icons

Beton-Mischer

Baumuster Icons

Beton-Mischer

Baumuster Icons

Beton-Mischer

Baumuster Icons

Beton-Mischer
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Arocs SLT tungdragare – typöversikt

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 (R6 15,6 liter) OM 473 (R6 15,6 liter) OM 473 (R6 15,6 liter) OM 473 (R6 15,6 liter) OM 473 (R6 15,6 liter)

Effekt kW (hk) 380 (517)–460 (625) 380 (517)–460 (625) 380 (517)–460 (625) 380 (517)–460 (625) 380 (517)–460 (625)

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

Max. vridmoment (Nm) 2 600–3 000 2 600–3 000 2 600–3 000 2 600–3 000 2 600–3 000

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

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 – 9 000 9 000

Bakaxeltryck 2 x 13 000 2 x 13 000 2 x 13 000 2 x 13 000 2 x 13 000

Tillåten vikt, kg4)

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

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

• standard x finns som extrautrustning – kan ej levereras  1) Ej 175 kW (238 hk). 2) Från 235 kW (320 hk). 3) I kombination med stålfjädring. 4) Kan avvika pga. nationell lagstiftning.
5) Endast 235 kW (320 hk) och stålfjädring. 6) Ej 240 kW (326 hk).

Baumuster Icons

Schwerlasttransport

Baumuster Icons

Schwerlasttransport

Baumuster Icons

Schwerlasttransport

Baumuster Icons

Schwerlasttransport

Baumuster Icons

Schwerlasttransport





Effektiv bygg- och anläggningstrafik

Omfattande transporteffektivitet. Man kan göra en hel  
del för att en lastbil ska bli mer ekonomisk att köra. Vi på 
Mercedes-Benz vill att du ska kunna utnyttja lastbilens ekono-
miska potential fullt ut, och bidrar genom att minska for-
donsrelaterade kostnader såsom anskaffningspris, förbrukning, 
service och reparation. Det gör vi med modern fordons-
teknik och servicetjänster som är anpassade exakt efter olika 
individuella behov. Här får du en detaljerad översikt över  
vilka åtgärder vi kan erbjuda för att hålla nere dina fordons-
relaterade kostnader ännu mer. Du kan också spara in på 
kostnader som hänger ihop med själva användningen av bilen. 
Med ett MercedesServiceCard kan du bland annat spara  
tid och pengar på vägavgifter. Även FleetBoard främjar en opti-
merad användning av bilarna och hjälper till att sänka kost-
nader för personal och administration. Prova själv!

Lönsam totalekonomi. Kombinationen av effektiv, tillförlitlig teknik, ledande säkerhetslösningar och servicetjänster möjliggör sänkta totalkostnader och därmed högre 
avkastning – för varje kilometer.

Omfattande lösningar för effektivare transporter
I dag räcker det inte att bara ha sparsamma, tillförlitliga lastbilar för att företag ska kunna uppnå lägre totalkostnader och 
ökad vinst. Minst lika avgörande för effektiva transporter är säkerheten. Och som komplement till det service och tjänster 
som kan förbättra den totala driftsekonomin ytterligare – från dag ett och under lastbilens hela livslängd.

71
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Bygg- och anläggningsfordon. En bra investering måste 
leva upp till alla dina förväntningar. Det är ett krav som  
Mercedes-Benz bygg- och anläggningsfordon uppfyller på  
ett föredömligt sätt med Atego, Arocs och Arocs tung-
dragare. De har komponenter med lång livslängd och kan 
lätt anpassas till olika påbyggnationer, vilket gör att du  
får de bästa förutsättningar att köra med god lönsamhet. Se 
bara på de sparsamma Euro VI-motorerna, som för Atego 
finns med en effekt från 115 kW (156 hk) upp till 220 kW 
(299 hk). För Arocs går de från 175 kW (238 hk) upp till  
460 kW (625 hk). Det fortsätter med de välavvägda drivline-
konfigurationerna och den vältrimmade aerodynamiken.  
För uppdrag där nyttolasten spelar stor roll och för särskilt 
tunga uppdrag finns Arocs Loader och Arocs Grounder.

Vi satsar allt på låga totalkostnader
Låga kostnader – från dag ett och under lastbilens hela livslängd. Det är möjligt genom innovativ teknik och tjänster som  
du kan välja ut redan när du köper lastbilen – och som betalar sig redan från dag ett, eftersom de är exakt anpassade till  
entreprenadtrafikens krav. För en riktig investering är den bästa investeringen.
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Branschinformationscentret BIC. På branschinformations-
centret BIC i Wörth finns alltid runt 180 kompletta bilar med 
branschtypiska påbyggnationer från över 70 påbyggnadstill-
verkare. Du kan provköra, testa och jämföra alla bilar och  
påbyggnationslösningar direkt och under verkliga förhållanden. 
På så sätt hittar du snabbt och lätt den bästa transport-
lösningen för dig. Dessutom erbjuder vi branschevents med 
körupplevelser. Under särskilda Offroad-arrangemang  
kan du själv prova på bygg- och anläggningsfordon från  
Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks. Skräddarsydda 
modifieringar – Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT) 
utökar det redan tidigare breda utbudet för att kunna upp-
fylla alla dina önskemål i beprövad Mercedes-Benz-kvalitet. Det 
börjar med en grundlig konsultation för att definiera modifie-
ringen. Sedan följer konstruktion, simulering, utprovning och 
slutligen leverans. I samarbete med utvalda partners kan 
CTT leverera lösningar på individuella kundkrav som komplexa 
axelombyggnader, chassimodifieringar för specialpåbygg-
nader och omplacering av komponenter. Hos Mercedes-Benz 
Custom Tailored Trucks får du precis den lösning som du  
behöver för dina uppdrag, för en så god driftsekonomi som 
möjligt.

Fördelarna i korthet

 – Uppdragsoptimerade bilar för bygg- och  
anläggningstrafik

 – Heltäckande Euro VI-motorprogram –  
Atego: två cylindervolymer, sju effektsteg från 
115 kW (156 hk) upp till 220 kW (299 hk),  
Arocs: fyra cylindervolymer, 18 effektsteg från 
175 kW (238 hk) upp till 460 kW (625 hk)

 – Branschspecifika fordonskoncept Arocs  
Loader och Arocs Grounder

 – Branschinformationscentret BIC i Wörth med 
ca 180 praktiska branschlösningar så att du 
kan lära känna, testa, jämföra och provköra  
bilarna. Branschevenemang med körupplevelser

 – Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks för 
skräddarsydda fordonsmodifieringar
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Våra knep för låga bränslekostnader: avancerad teknik, 
anpassade servicetjänster och optimerat körsätt
Arocs och Atego är ytterst bränsleeffektiva. Och genom kombinationen av fordonsteknik och tjänster, bland annat våra  
förarutbildningar, kan du uppnå ytterligare avsevärda bränslebesparingar. En bra lastbil blir ju ännu bättre med en bra förare.

Låg bränsleförbrukning. De 6-cylindriga radmotorernas låga 
förbrukning kan vi bland annat tacka den effektiva förbrän-
ningsstrategin för. I Arocs stöds denna bland annat av common 
rail-högtrycksinsprutningen X-Pulse1). Dessutom gör den  
kylda avgasåterföringen att förbrukningen av AdBlue® minskar.

Hydraulic Auxiliary Drive, HAD2) 3). Den underhållsfria  
hydrauliska framhjulsdriften (HAD) förenar fördelarna med  
allhjulsdrift och klassisk drift. 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 procent jämfört med 
den inkopplingsbara resp. permanenta fyrhjulsdriften.

Avgasteknik för Euro VI 1. Tack vare kyld avgasåterföring bildas mindre kväveoxid vid bränsleförbränningen. 2. Avgassystemet i Euro VI-motorerna har ett högeffektivt 
dieselpartikelfilter. AdBlue® doseras till avgaserna utan luft med en optimerad doseringsenhet. Och i SCR-katalysatorn omvandlas alla kväveoxider till vatten och kväve.
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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.

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 sänks förbrukningen av  
aerodynamiska monteringsdetaljer4). Däcktryckskontrollen2) 4)  

1) X-Pulse ej tillgängligt vid motor OM 936.
2) Endast för Arocs.
3) Finns som extrautrustning för 2-och 3-axlade fordon med luftfjädrad bakaxel.
4) Extrautrustning.
5) Inte för Atego.

Däcktryckskontroll2) 4). Den trådlösa tryckövervakningen kontrollerar löpande 
lufttrycket i däcken och visar det börtryck som krävs för den aktuella däcktempe-
raturen beroende på yttertemperaturen. 

Trimmad aerodynamik. När vi konstruerade Arocs testade vi noggrant varje  
liten detalj i vindtunnel och genom att köra miljoner testkilometer – för ett ytterst 
lågt luftmotstånd och låg förbrukning.

ser till att rullmotståndet hålls konstant lågt och bidrar på så 
sätt också till den låga förbrukningen.

Nyhet: Andra generationen Euro VI-motorer OM 470  
och OM 471. De i grunden reviderade motorerna på 10,7 l 
och 12,8 l ger ytterligare två bränslesnåla motoralternativ  
i vardera fem effektsteg. Till bränslebesparingen bidrar inte 
bara den vidareutvecklade högtrycksinsprutningen Common 
Rail X-Pulse med upp till 2 700 bar insprutningstryck, det asym-
metriska turboaggregatet och den optimerade avgasåterfö-
ringen, utan även den nya kolvgeometrin och den optimerade 
kylningen. Det markant högre vridmomentet på låga varv  
gör dessutom att en lägre bakaxelutväxling kan användas, som 

tillsammans med Predictive Powertrain Control5) bidrar till 
den låga bränsleförbrukningen. I kombination med optimerad 
drivlina och optimerade sekundärförbrukare kan bränsle-
besparingen bli så hög som 3 procent jämfört med föregående 
modell.

Fördelarna i korthet

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

 – Ytterligare bränslebesparing tack vare  
nya motorer i 2:a generationens OM 470  
och OM 471

 – Uppdragsanpassade växellådor och bakaxel-
utväxlingar

 – Bränslereducerade sekundärförbrukare
 – Trimmad aerodynamik
 – Lågt rullmotstånd med däcktryckskontroll2) 4)



76Effektiv bygg- och anläggningstrafik | Låga totalkostnader

Predictive Powertrain Control – kan din väg från start  
till mål. Och sparar ytterligare upp till 5 % diesel
Med Predictive Powertrain Control kan du köra ännu mer ekonomiskt eftersom systemet känner till vägsträckan redan innan 
du är där. Det gör att du kan spara upp till 5 % bränsle på motorvägar och landsvägar med PPC-täckning i Väst- och Östeuropa.

Predictive Powertrain Control1) 2). Systemet integrerar ett kör-
sätt som är anpassat till topografin i växlingsautomatiken, 
vilket i kombination med den exakt anpassade växlingsstrate-
gin möjliggör bränslebesparingar på upp till 5 %. Med hjälp 
av ett positionsbestämningssystem med stöd från satellit och 
vägkartor i 3D registrerar Predictive Powertrain Control (PPC) 
vägens sträckning med kommande nedförs- och uppförsbackar. 
Baserat på informationen optimeras växlingstidpunkterna, 
växlingsstegen och farthållarhastigheten. Bilens rörelseenergi 
utnyttjas på bästa möjliga sätt för att undvika onödiga gaspå-
drag, växlingar och inbromsningar. I PPC finns ca 295 000 km 
(95 %) av de europeiska trafiklederna med och systemet kan 
användas i hastigheter mellan 25 och 90 km/h.

Körsätt efter topografin. Predictive Powertrain Control använder digitala vägkartor i 3D och GPS-information för att skapa en elektronisk horisont. Denna används  
för att i förväg beräkna optimala växlingstidpunkter, växlingar och farthållarhastigheter. På så vis kan köregenskaper som är anpassade efter topografin integreras i den 
automatiska växlingen. Detta körsätt kan spara ytterligare upp till 5 % bränsle och till och med erfarna förare har svårt att uppnå lika hög effektivitet.
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Köra i EcoRoll-läget Tack vare den exakta aktiveringen kan Predictive Powertrain 
Control skapa optimala EcoRoll-faser, vilket är fördelaktigt inte bara på sträckor 
utan backar, utan även till exempel före backkrön. Dessutom kan EcoRoll-faser på 
under 10 sekunder undvikas i exempelvis sänkor.

Köra i nedförsbacke. Varför accelerera när man kan rulla? Bilens rörelseenergi 
beräknas kontinuerligt. Det innebär att bilen automatiskt känner av om reglerhas-
tigheten som är inställd på farthållaren kan uppnås tillräckligt snabbt genom 
rullning. Dessutom kan EcoRoll användas för att undvika energiförluster till följd 
av släpmomentet.

Köra över krön. Här gäller principen om att rulla över krön för att undvika inbroms-
ning i nedförsbacken. Bilens rörelseenergi beräknas kontinuerligt. Det gör att din 
lastbil i god tid kan känna av om den kan rulla över krönet med tillräckligt hög hastig-
het. EcoRoll kan användas för att minska energiförluster till följd av släpmomentet. 

Köra i brant uppförsbacke. För att om möjligt undvika växlingar i uppförsbacke 
växlar PPC – om det är meningsfullt – ned i god tid före stigningen och/eller 
ökar hastigheten inom ramen för den övre hysteresen. Dessutom optimerar  
Predictive Powertrain Control växlingsföljden med till exempel färre växlingar  
och större växlingssteg.

1) Extrautrustning.
2) Endast för Arocs.

Fördelarna i korthet

 – Predictive Powertrain Control1) 2): upp till  
5 procent lägre bränsleförbrukning tack vare 
ett körsätt som är anpassat efter topografin

 – Känner av vägsträckningen med kommande 
nedförsbackar och uppförsbackar

 – Optimerar växlingstidpunkter, växlingar och 
farthållarens inställda hastighet i förväg

 – Systemet utnyttjas optimalt tack vare  
trafikberoende inställning med variabel övre 
och nedre hysteres

 – Tillgängligt på motorvägar och landsvägar med 
PPC-täckning i Väst- och Östeuropa
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FleetBoard: vinstmaskinen
FleetBoard erbjuder individuella telematiklösningar för bygg- och logistikföretag. Tack vare den intelligenta sammankopplingen 
av förare, vagnpark och uppdrag får du tillgång till värdefull information som hjälper dig att hålla kostnaderna nere samtidigt 
som både produktiviteten och säkerheten ökar.

FleetBoard. FleetBoard omfattar telematikstödda webbtjäns-
ter för en modern fordons-, vagnparks- och uppdragsadmi-
nistration som kan förbättra driftsekonomin i din vagnpark på 
olika sätt. Grunden för systemet är fordonsdatorn FleetBoard 
TiiRec som är standardutrustning. 

FleetBoard Logistik1). För mer effektiva logistikprocesser 
finns FleetBoard Logistik som på ett flexibelt sätt kan inte-
greras i trafikledningen, logistiken och ERP-systemet på ditt  
företag. DispoPilot.guide eller DispoPilot.mobile möjliggör 
effektiv kommunikation, transparenta processer och ett för-
enklat informationsutbyte mellan förare och central.

FleetBoard Cockpit. FleetBoard Cockpit har ett heltäckande och intuitivt gränssnitt som förenar alla tjänster för administration av förare, vagnpark och uppdrags-
styrning. Sammankopplingen av de enskilda tjänsterna gör till exempel att arbetsledaren kan se var lastbilen befinner sig. Dessutom visar kartan om föraren kör, pausar 
eller har avslutat arbetet för dagen.
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FleetBoard Tid1). Med FleetBoard Tid1) behåller du alltid över-
sikten över förarens kör- och vilotider, vilket ger dig mycket 
goda förutsättningar att kunna planera uppdrag och rutter på 
bästa sätt. Med FleetBoard Tid uppfyller du automatiskt alla 
lagbestämmelser för arkivering av kör- och vilotid. Det sparar 
pengar och minskar administrationsarbetet.

FleetBoard Fleet.app. Med FleetBoard-appen2) för iPhone® 
och iPad® samt för Android-enheter kan du kontinuerligt få 
information för att se om körningarna går som planerat eller 
om snabba åtgärder behöver vidtas, i nödfall även på natten.

FleetBoard DispoPilot.app3). Med den nya Android-baserade 
appen kan logistikprocesser och transportkapaciteter utfor-
mas på ett flexibelt och dynamiskt sätt – till exempel genom 
att underleverantörer integreras i transportflödena.

FleetBoard Driver.app3). Den Android-baserade appen är 
avsedd att användas av föraren. Den ger direkt tillgång till 
egna data från FleetBoard-tjänsterna för körstilsanalys och 
tidsplanering. Därigenom får föraren översikt över sin körstil 
och aktuella kör- och vilotider. Funktionerna Fitness Coach 
och Messenger är omtyckta tidsfördriv under pauser och efter 
arbetsdagens slut.

FleetBoard TiiRec (standardutrustning). Fordonsdatorn FleetBoard TiiRec  
är grunden för FleetBoard-tjänsterna och flera andra effektivitetsförbättrande 
tjänster från Mercedes-Benz.

DispoPilot.guide4). Nå ditt mål enklare och snabbare: Efter överföringen av  
orderuppgifter kan till exempel på- och avlastningsadressen övertas direkt till det 
integrerade navigationssystemet.

Mer information. Fler fördelar med FleetBoard hittar du på 
www.fleetboard.com eller hos din Mercedes-Benz-partner.

1) Finns som tillval.
2) Kan hämtas kostnadsfritt i App Store och Google Play™.
3) Kan hämtas kostnadsfritt i Google Play™ Store.
4) Extrautrustning. 
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FleetBoard körstilsanalys1). FleetBoard körstilsanalys bidrar 
till ett körsätt som minskar såväl förbrukning som slitage.  
Telematiksystemet registrerar tekniska data från lastbilen och 
analyserar dem. Dessutom visas i vilken utsträckning den 
GPS-styrda farthållaren PPC2) utnyttjas. Sedan görs en detal-
jerad 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 deltagande i EcoTraining och användning av 
FleetBoard körstilsanalys och FleetBoard EcoSupport3) ge  
en permanent förändrad, bränslebesparande körstil. Totalt 
sett kan besparingen över tid bli så hög som 15 procent.

FleetBoard EcoSupport3). Systemet hjälper föraren att köra 
med lägre förbrukning. Under körningen visar systemet tips 
om hur föraren varaktigt kan förbättra sitt individuella körsätt 
och sänka förbrukningen.

EcoTraining4). På Mercedes-Benz EcoTraining lär vi ut ett 
körsätt som utnyttjar lastbilens tekniska potential fullt ut. På 
så sätt kan man spara upp till 10 procent bränsle. 

FleetBoard Drivers’ League. En tävling där förarna får visa 
vad de kan. Det gör det roligt att köra bränslesnålt, och belö-
ningen blir dubbel! Dina förare kan vinna fina priser och du 
kan sänka dina kostnader. För mer information och anmälan, 
gå in på www.driversleague.com



81Effektiv bygg- och anläggningstrafik | Låga totalkostnader

MercedesServiceCard. Med det kostnadsfria  
MercedesServiceCard kan du tanka utan kontanter i hela 
Europa. Kortet gäller på över 37 000 tankställen med diesel i 
UTA-nätverket och ger förmånliga villkor. Du som använder 
MercedesServiceCard får även ruttanpassad rådgivning som 
hjälper dig att optimera dieselkostnaderna. Dessutom får  
du information via nätet om de förmånligaste tankstationerna 
i Tyskland (priser i realtid). En enkel kontroll av den faktiska 
tankkostnaden jämfört med idealkostnaden kan tas fram ur 
olika perspektiv. I kombination med FleetBoards färdskri-
varfunktion kan arbetsledaren kontrollera om tankningarna 
är rimliga.

Fördelarna i korthet

 – FleetBoard fordonsdator TiiRec  
(standardutrustning)

 – FleetBoard Logistik1) för effektiva  
logistikprocesser

 – FleetBoard Tid1) för bästa möjliga planering av 
uppdrag och rutter i överensstämmelse med 
gällande lagar och förenkling av dokumentation

 – FleetBoard Fleet.app5) för mobil åtkomst  
till vagnparken

 – FleetBoard DispoPilot.app6) för flexibel använd-
ning av tillgängliga transportkapaciteter

 – FleetBoard Driver.app6) för föraren
 – Ytterligare upp till 15 procent lägre bränsle-

förbrukning med FleetBoard körstilsanalys1), 
FleetBoard EcoSupport3) och Mercedes-Benz 
EcoTraining1)

 – FleetBoard Drivers’ League som extra  
motivation till ett bränslesnålt körsätt

 – MercedesServiceCard för lägsta möjliga  
bränslekostnader

1) Finns som tillval.
2) Endast för Arocs.
3) Oberoende av telematiksystemet FleetBoard.
4) Extrautrustning.
5) Kan hämtas kostnadsfritt i App Store och Google Play™.
6) Kan hämtas kostnadsfritt i Google Play™.
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Investera i fördelaktiga servicetjänster  
som hjälper dig att ta täten
Köpa, leasa eller hyra? Oavsett vad du bestämmer dig för, så kan Mercedes-Benz CharterWay erbjuda behovsanpassade 
komplettlösningar för fordonsanskaffning, mobilitetssäkring och administrativ avlastning. Mercedes-Benz Finans erbjuder 
förmånliga leasing-, finansierings- och försäkringslösningar som är anpassade till ditt företag.

CharterWay mobilitetslösningar. För att totalkostnaden ska 
bli så låg som möjligt erbjuder Mercedes-Benz CharterWay 
effektiva och prisvärda mobilitetslösningar inom flera områden 
där det fortfarande finns handlingsutrymme och möjligheter. 
Risksäkring, bästa möjliga fordonstillgänglighet och transpa-
rent kostnadsberäkning.
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CharterWay-produkter. Du kan välja mellan tre CharterWay-
produktlinjer som finns i hela Europa: CharterWay Rental 
hjälper dig att klara ett tillfälligt ökat kapacitetsbehov till för-
månliga villkor. CharterWay Service hjälper dig att trygga  
individuella reparations- och servicetjänster. CharterWay 
ServiceLeasing kombinerar serviceprodukterna med indi-
viduella leasingerbjudanden.

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 finan-
sieringsprodukter 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.

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 kreditmöj-
ligheter till annat.

Fördelarna i korthet

 – Mercedes-Benz CharterWay för fordons-
anskaffning, mobilitetssäkring och enklare  
administration.

 – Allt kan kombineras med leasing till  
individuella ServiceLeasing-produkter

 – Enkel planerings-/kostnadskontroll tack vare 
avgifter som har fastställts i förväg

 – Hyrbilar för stor flexibilitet utan kapitalbindning
 – Mercedes-Benz Finans för individuella leasing-, 

finansierings- och försäkringsprodukter
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God driftsekonomi. För både Atego och Arocs har vi från 
första början sett till att hålla kostnaderna på en låg nivå vad 
gäller det dagliga arbetet, underhållet och reparationerna. 
Dessutom finns bland annat Mercedes-Benz serviceavtal som 
ger ytterligare kostnadsbesparingar.

Smidiga reparationer. Införandet av den nya Euro VI-utsläpps-
klassen har inneburit att lastbilarna behöver betydligt mer 
avancerad teknik. Ändå kan våra lastbilar repareras och servas 
till lika förmånliga priser som jämförbara föregångare, vilket 
har flera anledningar. Redan vid konstruktionen fokuserade vi 
på att alla komponenter skulle vara mycket robusta, men 
även kunna att bytas ut eller repareras snabbt och kostnads-
effektivt vid behov. För lägre kostnader och högre effektivitet.

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. De resurser och den  
energi vi sparar in vid rekonditioneringen av originaldelar 
märker du som kund av i form av mer förmånliga priser.

Fastprispaket. Vi erbjuder fasta priser så att du vet i förväg 
vilka kostnader som kommer att uppstå och hur lång tid  
service och reparation förväntas ta, vilket förenklar service- 
och reparationsprocessen.

Mercedes-Benz Originaldelar. Hög kvalitet till förmånligt pris lägger grunden  
för högt andrahandsvärde och bra total lönsamhet. Omfattande artikelsortiment, 
effektiv logistik och snabb tillgång gör sitt till.

Mindre kostnader och högre effektivitet –  
även när det gäller service och reparation
Vi gör allt för att dina reparations- och servicekostnader ska bli så låga som möjligt. Exempelvis genom lättreparerade  
konstruktioner, fastprispaket, Mercedes-Benz serviceavtal och MercedesServiceCard.
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Mercedes-Benz serviceavtal1). Mercedes-Benz kan erbjuda 
det mesta från förlängda garantier och servicepaket till kom-
pletta serviceavtal som även täcker slitage. Våra flexibla ser-
viceavtal omfattar reparations- och servicelösningar som är 
anpassade efter kundens behov. Det ger servicekostnader 
som kan planeras månadsvis och en vagnpark som kan utnytt-
jas optimalt. Välj mellan servicepaket (Service BestBasic), 
en kombination av förlängd garanti för drivlina och service 
(Service Select) samt fullservice (Service Complete).

MercedesServiceCard. Om ett haveri skulle inträffa kan 
pappersarbetet via Service24h skötas ännu snabbare med 
det kostnadsfria MercedesServiceCard. Naturligtvis kan  
du med MercedesServiceCard även betala fakturor för repa-
rationer, delar och besök på Mercedes-Benz verkstäder.  
Det är ett bekvämt och säkert system utan kontanter som 
fungerar i hela Europa.

1) Finns som tillval.

Fördelarna i korthet

 – Konstruktionssätt som underlättar service ger 
låga reparations- och servicekostnader

 – Mercedes-Benz Originaldelar för hög tillför lit-
lighet och högt restvärde, samt Original utbytes-
delar som förmånligt alternativ

 – Fastprispaket för enkel och säker planering
 – Mercedes-Benz serviceavtal för servicekost-

nader som kan planeras månadsvis och högre 
fordonstillgänglighet: Servicepaket (Service 
BestBasic), en kombination av förlängd garanti 
för drivlina och service (Service Select) samt 
fullservice (Service Complete)

 – MercedesServiceCard för enkel administrering 
för Service24h
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Restvärde. Våra lastbilar har ett högt andrahandsvärde tack 
vare modern fordonsteknik och uppdragsoptimerade fordons-
konfigurationer. Det är viktigt för varje företagare. För ju högre 
restvärdet är vid slutet av användningstiden desto lägre blir 
anskaffningskostnaderna för en ny lastbil.

TruckStore. Begagnade lastbilar från Mercedes-Benz – vi 
köper din lastbil eller tar emot den som delbetalning, oavsett 
märke. Våra TruckStores erbjuder en unik pool av kontrol-
lerade andrahandsfordon av alla märken och årsmodeller och 
i alla utföranden.

Ju högre restvärde, desto högre lönsamhet –  
en enkel ekvation!
När du köper en lastbil av oss kör du garanterat med god driftsekonomi. Det förväntat höga restvärdet sänker 
driftskost naderna under hela användningstiden. Samtidigt lägger du en bra grund inför framtiden. Därför att en förstklassig 
lastbil är en investering i nästa lastbil.
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TruckStore-avtal Buy-Back. För att du ska kunna veta vilket 
belopp du kan räkna med att få när du lämnar tillbaka bilen 
garanterar vi restvärdet med vårt avtal Buy-Back1) redan när 
du köper lastbilen. Det gör att kostnaderna kan beräknas  
inför framtiden, vilket innebär säkrare planering av din kapital-
insats – även med avseende på investeringen i nästa lastbil.

TruckStore-garanti. Du kan alltid lita på en begagnad last-
bil från TruckStore! Oavsett vilket märke det gäller erbjuder 
TruckStore en EU-omfattande garanti på hela drivlinan.  
Garantin gäller i 12 månader och omfattar de flesta lastbilar. 
Det minimerar din risk vid oväntade skador och ger samti-
digt snabb, enkel och okomplicerad hantering av reparationen 
av skadan. Det gör att du så snart som möjligt är ute på  
vägarna igen.

TruckStore leasing och finansiering. Dra nytta av ett  
imponerande brett utbud och förstklassig rådgivning. De 
omfattande finansieringslösningarna från TruckStore  
gör det enklare för dig att kunna välja just den begagnade 
lastbil som passar dina behov. Välj mellan klassiska  
finansierings- och leasingmodeller eller flera individuella  
varianter för att minska din kapitalbindning.

Fördelarna i korthet

 – TruckStore – din professionella organisation 
för begagnade bilar. Vi köper in och säljer  
begagnade lastbilar av alla märken, årsmodeller 
och utföranden

 – Garanterat restvärde redan vid anskaffning 
med avtalet Buy-Back1) från TruckStore som 
tillval

 – Förutsägbara framtidskalkyler
 – Avtalat återköpspris eliminerar ekonomisk  

risk vid löptidens slut
 – Omfattande servicetjänster som leasing  

och finansiering samt med EU-omfattande 
TruckStore-garanti

1) Finns som tillval.
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Säkerhetsutrustning. I en lastbil från Mercedes-Benz finns 
många säkerhets- och hjälpsystem som minskar risken för 
olyckor och avlastar föraren. Ytterligare hjälp får föraren av 
bland annat bi-xenonstrålkastarna1), regn- och ljussensorn1), 
rangerfunktionen1) 2) i höger ytterbackspegel, körfältsassisten-
ten2), krängningsassistenten1) 2) och däcktryckskontrollen1) 2).

Safety Packs. Driver och Safety Packs1) 2) höjer komforten 
och säkerheten. Förmånliga villkor och attraktiva leasing-,  
finansierings- och försäkringserbjudanden ger en utmärkt 
driftsekonomi.

Active Brake Assist. Nödbromsningsassistenten Active Brake 
Assist3) 4) (lagstadgad utrustning) kan inom systemets gränser 
registrera hinder framför bilen, varna föraren när den upptäcker 
risker och dessutom i förekommande fall mildra en eventuell 
olycka och dess följder genom att utföra en full inbromsning.

Avståndsassistent1) 2) 5). Säkerhetssystemet med stop-and-go-funktion kan hjälpa 
föraren i stressiga situationer och kan minimera risken för påkörningsolyckor.

Trötthetsvarnare. Systemet kan registrera tilltagande trötthet och uppmanar  
föraren att ta en paus2) 6) 7).

Vi satsar allt på högsta möjliga säkerhet
Nå ditt mål säkert – tack vare körhjälps- och säkerhetssystem som aktivt stöder föraren, skonar bilen och lasten och bidrar 
till ännu bättre driftsekonomi. Varje dag.
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Active Brake Assist 42) 9) 10). Den fjärde generationen av detta system7) 11) kan 
utföra en full inbromsning om det registrerar stillastående eller rörliga föremål 
och en delinbromsning om det registrerar fotgängare i rörelse. Därigenom kan 
olyckor i bästa fall förebyggas helt, eller så kan systemet minska svårighetsgraden 
hos en eventuell olycka.

Vattenretarder Vattenretardern1) 2) 8) är slitage- och underhållsfri och ger högre 
bromseffekt. Vid körning i nedförsbacke ger den högre genomsnittshastigheter 
och vikten är lägre än för en vanlig oljeretarder.

Vändskivekoppling med sensorsystem. Vändskivekopplingen med sensorer1) 2) 
informerar föraren om att vändskivekopplingen är öppen eller stängd via en  
indikering på kombiinstrumentet. Det ökar säkerheten och sparar in på repara-
tionskostnader.

Fördelarna i korthet

 – Elektroniskt bromssystem med låsningsfria 
bromsar ABS, ASR, bromsassistent och  
rullningsspärr

 – Vattenretarder1) 2) 8) med bromsmoment på upp 
till 3 500 Nm

 – Stabilitetskontroll
 – Active Brake Assist 42) 7) 9) 10).
 – Avståndsassistent1) 2) 5) med Stop & Go-funktion
 – Trötthetsvarnare2) 6)

 – Körfältsassistent3)

 – Krängningsassistent1) 2)

 – Däcktryckskontroll1) 2)

 – Bi-xenon-strålkastare1) 2), dimstrålkastare1), 
LED-varselljus1) och LED-bakljus1)

 – Follow-me-Home-belysning
 – Regn- och ljussensor1) 15)

 – Vändskivekoppling med sensorer1) 2)

 – Safety Packs1) 2)

1) Extrautrustning.
2) Endast för Arocs.
3) Undantagna är fordon i kategori N2G/N3G (offroad) samt fordon > 3 axlar.
4) Standardutrustning för luftfjädrade bilar > 8 t.
5) Extrautrustning, endast i kombination med Active Brake Assist 3 resp.  

Active Brake Assist 4.
6) Kan endast beställas i kombination med körfältsassistent.
7) Inom systemets gränser.
8) Tillgänglig i kombination med motorbroms, high performance.
9) Extrautrustning, endast i kombination med avståndshållare.
10) Preliminärt tillgänglig fr.o.m. 12/2016.
11) Under optimala villkor. 

Bi-xenonstrålkastare1) 2). Halvljuset och i synnerhet helljuset tjänar på bi-xenon-
lampornas extra höga ljusutbyte, som kräver mindre energi än vanliga lampor.
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Mercedes-Benz Service. För alla sorters verkstadsarbeten 
har du tillgång till ca 1 800 Mercedes-Benz serviceverkstäder 
i hela Europa. Vissa av dem har öppet ända till kl. 22. Tack 
vare välutbildad personal och en effektiv reservdelslogistik 
blir reparationstiderna extra korta och ser till att din Actros 
är ute på vägarna igen så snart som möjligt.

Service. Via informationen som visas vid förarplatsen upp-
märksammas du i god tid på när det är dags för nästa service. 
För att det ska vara möjligt analyseras data om bilens faktiska 
belastning kontinuerligt, exempelvis uppgifter om kallstarter, 
bromsbeläggslitage samt status hos motoroljan och övriga 
aggregatoljor. På så sätt kan servicetillfällen planeras in på 
ett förutseende sätt och exempelvis slås samman med lag-
stadgade kontroller. Det gör att onödiga stilleståndstider kan 
undvikas.

Förlängda öppettider. Vissa av Mercedes-Benz omkring 
1 800 serviceverkstäder i Europa har öppet ända fram till  
kl. 22. Det gör att du kan vara mer flexibel när du planerar 
underhållet. Och dessutom kan även större reparationer  
utföras inom en arbetsdag. Din bil ska inte behöva tillbringa 
mer tid på verkstaden än nödvändigt!

Mercedes-Benz Service Complete. Med fullserviceavtalet 
Complete får du alla fördelar du kan önska dig. Avtalet  
omfattar alla fordonsdelar och fordonsaggregat samt byte, 
reparation och service av alla slitdelar till förmånliga  
månadsavgifter som kan beräknas exakt i förväg. Det inne-
bär att dagar då bilen inte rullar kan utnyttjas för plane-
rade reparationer och servicearbeten även utomlands, vilket 
ökar bilarnas beläggningsgrad.

Vi satsar allt på högsta möjliga fordonstillgänglighet
Kortare stilleståndstider och alltid redo för nästa uppdrag: till exempel genom vårt omfattande, europatäckande verkstadsnät 
med utökade öppettider, Mercedes-Benz Service Complete och Service24h för snabb hjälp i nödfall.
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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). Du som ringer får råd och 
hjälp av en auktoriserad medarbetare på ditt eget språk, och 
vi ordnar med snabb hjälp via närmaste Mercedes-Benz  
lastbilsverkstad. Vid ett haveri rycker våra servicetekniker 
snabbt ut med sin mobila verkstad och all utrustning som 
krävs. I fyra fall av fem kan problemet åtgärdas på plats, så 
att bilen snabbt kan komma ut på vägarna igen.

Framtidsutsikter. Mercedes-Benz arbetar kontinuerligt  
vidare med att hitta lösningar som ytterligare ökar effektivi-
teten och driftsäkerheten hos din lastbil.

Fördelarna i korthet

 – Tätt verkstadsnät med ca 1 800 service-
verkstäder i Europa

 – Generösa öppettider i verkstäderna, ibland 
ända till kl. 22

 – Servicesystem för förutseende underhålls-
planering och korta stilleståndstider

 – Mercedes-Benz Service Complete för service-
kostnader som kan planeras månadsvis och 
högre fordonstillgänglighet

 – Service24h: snabb hjälp dygnet runt  
i nödfall2) via vår kostnadsfria1) servicetelefon 
020-78 44 78

1) Taxan bestäms av operatören.
2) Vid personskador ska du alltid kontakta polis och räddningstjänst först.
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Originaltillbehör för dig som vill ha det bästa
Med Atego och Arocs är du alltid redo att möta utmaningarna i entreprenadtrafiken. För att de ska kunna leva upp till just 
dina personliga förväntningar på ett perfekt bygg- och anläggningsfordon finns Mercedes-Benz stora utbud av originaltillbehör 
som ger många möjligheter att skapa en individuell utformning.

Originaltillbehör. Vi har originaltillbehör för alla önskemål. 
Små och stora finesser som gör arbetsvardagen bekvämare, 
säkrare och effektivare. Mer information om urvalet får du  
i den aktuella tillbehörskatalogen eller hos din Mercedes-Benz 
återförsäljare.

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 dryck-
eshållarens plats på förar- och passagerarsidan.

Roterande LED-varningsljus. Det orangegula roterande 
varningsljuset 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. Strålkastarna ger rätt belysning på 
varje byggarbetsplats. Takbågarna för extraljus finns i olika versioner för alla Arocs förarhytter.
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Takmonterad klimatanläggning. Parkeringsklimatanläggningen på taket möjliggör 
en kyleffekt på upp till 850 W och ger bästa möjliga hyttklimat tack vare extra 
luftavfuktning.

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

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

Laddningshållare för mobiltelefon. Den universella laddningshållaren passar 
till de flesta mobiltelefoner. Med förmonterad utrustning från fabrik får din mobil-
telefon en fast plats, samtidigt som den laddas och finns inom bekvämt räckhåll.

Fördelarna i korthet

 – Takbågar för extraljus1) och extrastrålkastare 
för bättre sikt

 – Hopfällbar thermobox för kylning av kalla 
drycker eller varmhållning av mat

 – Uttagbar extra askkopp för dryckeshållaren  
på förar- och passagerarsidan

 – Gult roterande LED-varningsljus för transporter 
som kräver särskild uppmärksamhet

 – Universell laddningshållare för de vanligaste 
mobiltelefonmodellerna

 – Måttanpassade golvmattor i gummi  
av hög kvalitet som skyddar mot skador  
och nedsmutsning

 – Låsbart tanklock för bränsle- och AdBlue®-
tankar

 – Parkeringsklimatanläggning på taket med låg 
påbyggnationshöjd, i stället för taklucka.  
Att köra med stängd förarhytt minskar risken 
för inbrott betydligt

 – Vindavvisare för sidorutorna för dragfri  
körning med öppet fönster

1) Observera nationella lagbestämmelser vid montering och användning  
av takbågar för extraljus.



Om uppgifterna i denna katalog: Produktförändringar kan ha ägt rum efter manusstoppet för denna trycksak (27 maj 2016). Tillverkaren har rätt att införa konstruk-
tions- 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 grundutrustningen. 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. Fråga därför din Mercedes-Benz lastbilsåterförsäljare  
om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se/lastbilar
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