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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 för 
distributionstrafik

Distributionstrafik har sina speciella villkor. Med Atego för distributionstrafik 
från 6,5 till 16 t och Antos för distributionstrafik från 18 t är du redo att ta dig an 
branschens alla krav.

Atego passar bland annat utmärkt för uppdrag inom trädgårdsanläggning, utemiljö, 
möbeltransporter, kyltransporter eller godsdistribution. Och Antos är perfekt för 
bland annat livsmedelstransporter, kyltransporter, distribution av styckegods och 
drycker, i tank- och bulkbranschen och överallt där stora volymer hanteras.

Båda modellserierna har bekväma förarplatser med välavvägda och individuellt  
anpassade fordonskonfigurationer. De är utrustade med förbrukningsreducerande, 
bränslesnål teknik och backas upp av ett attraktivt utbud av service och tjänster 
som kan förbättra den totala driftsekonomin ytterligare.

Välkommen att uppleva Mercedes-Benz lastbilar för distributionstrafik!
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Atego 6,5–16 t

Lätt att ligga ett steg före  
med Atego 6,5–16 t

Värde. Kärlek vid första ögonkastet – och efter tusentals kilo-
meter. Atego är alltid lika imponerande med sina avgörande 
fördelar. Kvaliteten är hög, konstruktionen robust och tillförlitlig-
heten smått fantastisk. Den höga arbets- och åkkomforten, 
den bränslesnåla tekniken i drivlinan och den stora flexibiliteten 
vid påbyggnationer är ytterligare fördelar. Tillsammans bidrar 
allt detta till att göra Atego till en värdefull följeslagare – ditt 
förstahandsval för lätt distributionstrafik.

Användningsområden. Till Atego kan fyra förarhytter och tre 
olika förarplatsversioner väljas. Detta gör bilen lätt att anpassa 
till arbetsuppgifterna. Alla förarhytter har en genomarbetad 
ergonomi, hög komfort och ett stort antal individuella utrust-
ningsdetaljer som gör att arbetet i Atego går lätt.

Även drivlinan i Atego har många starka sidor. Här finns bland 
annat ekonomiska, vridmomentstarka Euro VI-motorer och 
växlingsautomatiken Mercedes PowerShift 3, vars olika körpro-
gram bidrar till den stora anpassningsbarheten. Ett stort  
urval av växellåds-/axelkombinationer gör sitt till. Dessutom 
har Atego suveräna köregenskaper som gör att du säkert 
kan ta dig igenom svåra körsituationer och passager. Andra 
fördelar med Atego är de långa serviceintervallerna och  
de stora möjligheterna vid påbyggnationer. Dessutom är den 
konstruerad för att underlätta reparationer och underhåll. 
Med Atego är du alltid redo att möta utmaningarna i den lätta 
distributionstrafiken. Välkommen in!
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Atego 6,5–16 t

Speciellt konstruerad för lätt distributionstrafik
Med den här lastbilen på 6,5–16 t är du redo att ta dig an det dagliga arbetet i distributionstrafiken. Du får en perfekt utformad 
arbetsplats för föraren, där ergonomi och komfort har satts i första rummet. Dessutom finns vridmomentstarka Euro VI- 
motorer, växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3 samt suveräna och säkra köregenskaper. Vi hoppas att du ska bli nöjd!

Användningsområden. Atego finns i många individuellt  
utrustade varianter, så att du kan sköta dina distributions-
uppdrag utan problem. 

Ategos fyra 2 300 mm breda förarhytter har inte bara ett 
kraftfullt och unikt utseende. Även de inre egenskaperna är 
imponerande. För att Atego ska vara så anpassningsbar som 
möjligt finns tre olika förarplatsversioner. I kombination med 
kombiinstrumentet, multifunktionsratten och de bekväma 
stolarna ger de hög kör- och arbetskomfort. Alla reglage och 
förvaringsfack är ergonomiskt placerade och smidiga att 
manövrera vid arbete i bilen. 

Även under körning märker du direkt vilka Ategos styrkor är. 
Det är bland annat den exakta styrningen och bakaxelupp-
hängningen för anpassade styregenskaper, växlingsautomatiken 
Mercedes PowerShift 3 och de vridmomentstarka och samti-
digt bränslesnåla 4- och 6-cylindriga radmotorerna. 

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

Kort sagt: Med Atego på 6,5–16 t är du redo att ta dig an  
det dagliga arbetet i distributionstrafiken. Både i dag och  
i framtiden.

1) Tillgång beroende på viktklass och motor. Lågt insteg. Atego är i hög grad anpassad till användningsområdena och det 
börjar redan med det låga insteget. Ett eller två fotsteg1), dörrar som kan öppnas 
på vid gavel och instegshandtag på båda sidor gör det lätt, säkert och bekvämt  
att ta sig upp i hytten.
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10Atego 6,5–16 t | Förarhytt, utrustning

Hög specialiseringsgrad för hög motivation –  
Atego förarhytter
Både vid första ögonkastet och när du synar dem under lupp upptäcker du att de fyra förarhytterna till Atego har vad som 
krävs inom distributionstrafik upp till 16 t. Det finns tre varianter av förarplatsen, ergonomin är genomarbetad, kör- och  
arbetskomforten är hög och det vimlar av funktionella och praktiska detaljer.

Lång hytt ClassicSpace1). Tack vare de stora utrymmena 
och komfortbädden ger hytten (motortunnel 320 mm) hög 
komfort och stor rörelsefrihet även vid uppdrag som varar 
längre än en dag. De generösa utrymmena underlättar arbetet 
och den undre komfortbädden är perfekt för vila och sömn. 
Det finns många förvaringsfack och förvaringsutrymmen som 
gör det lätt att hålla ordning.

Kort hytt ClassicSpace, förlängd1). Hytten (motortunnel 
320 mm) erbjuder en bekväm arbetsplats med god översikt 
och kompakta yttermått. Bakväggen har flyttats 180 mm 
bakåt för att öka utrymmet.

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

Lång hytt BigSpace1). Tack vare den invändiga ståhöjden2) på 1910 mm ger hytten 
(motortunnel 320 mm) hög komfort och stor rörelsefrihet även vid uppdrag som 
varar längre än en dag.

Kort ClassicSpace-hytt Lång BigSpace-hytt



11Atego 6,5–16 t | Förarhytt, utrustning

Classic-förarplats. Denna variant av förarplatsen är perfekt anpassad för distributionstrafik tack vare de många förvaringsmöjligheterna. Allt är ergonomiskt placerat 
och inom räckhåll för föraren. Mjuka ytor skapar en exklusiv atmosfär.

Komfortförarplats1). Den framskjutande avställningsytan under instrumentpanelen 
ger en extra förvaringsmöjlighet bland alla de andra avställningsytorna och  
förvaringsfacken. Det finns en plats för allt, även på långa körningar.

Förarplatsvarianter. Atego finns med olika versioner av  
förarplatsen, vilket bidrar till att den i hög grad kan anpassas 
till olika användningsområden. I alla tre är reglagen ergo-
nomiskt placerade och det finns praktiska och funktionella 
förvaringsmöjligheter.

Standardförarplats. Från dryckeshållaren till eluttaget: På 
standardförarplatsen3) handlar allt om att underlätta för föraren 
vid distributionstrafik och göra det bekvämare på jobbet. 

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

Förberedelse för backkamera1). Med en backkamera blir  
säkerheten och komforten högre vid exempelvis manöver-
körning. Tack vare förberedelsen från fabrik kan den installeras  
i efterhand. Bilderna visas på kombiinstrumentet.

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

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

Radiomodeller. Atego kan utrustas med cd-radio2), cd-radio med Bluetooth®-
anslutning1) eller cd-radio Bluetooth® Komfort1). Alla har usb- och aux-ingång.

12,7 cm-kombiinstrument med videofunktion1). Kombiinstrumentet är förberett 
för användning av backkamera3) vilket ger enastående komfort och ännu högre 
säkerhet. Bilden visar området bakom bilen.

Mercedes PowerShift 31). Märkbar dynamik, smidig manöv-
rering och lägre förbrukning: Växlingsautomatiken ger exakta 
växelval, korta växlingstider, hög åkkomfort och mycket god 
driftsekonomi.

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

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

Luftfjädrad komfortstol2). Den luftfjädrade stolen går att ställa in individuellt  
för komfort och ergonomi på hög nivå. Den integrerade stolsvärmen är inte att  
förglömma.

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

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

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

Diffusormunstycke. På vintern förhindrar detta att sidorutan immar igen eller 
täcks med is och på sommaren kan föraren njuta av en sval luftström.

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

Värme- och ventilationssystem. Atego har ett effektivt, 
luftreglerat värme- och ventilationssystem som reagerar 
snabbt.

Varmluftsextravärmare1). Extravärmaren kompletterar  
värmesystemet i förarhytten. Den kan användas som  
parkeringsvärmare eller som ett komplement till bilens 
värme system.
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Förvaringsutrymmen och förvaringsfack. Förvaringsmöjlig-
heterna uppfyller vitt skilda behov, gör det lätt att hålla ordning 
i hytten och ser till att arbetet flyter effektivt. I konceptet  
ingår ett stort förvaringsfack på instrumentpanelen, förvarings-
fack vid förarplatsen, på motortunneln och i dörren. Allt är 
anpassat till det som behöver förvaras i hytten, till exempel 
solglasögon, drycker, följesedlar och småsaker som pennor.

Stuvfack, lång ClassicSpace-hytt. Förutom förvaringsfacken 
vid förarplatsen, i dörrarna och på motortunneln1) finns  
i den långa ClassicSpace-hytten bland annat även stuvfack 
över vindrutan1) och under bädden1).

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.

Förvaringsutrymme över vindruta, två fack. De båda  
facken sitter över vindrutan inom bekvämt räckhåll för föraren 
och passageraren. I kombination med FleetBoard2) är facket 
närmast föraren upptaget.

Förvaringsfack lågt1). Facket är monterat på motortunneln 
mellan framstolarna och har två dryckeshållare.

Kylbox på motortunnel. I kylboxen1) som är monterad på motortunneln kan  
flaskor och matvaror förvaras åtskilt. Locket fungerar dessutom som dokument-
hållare och fotsteg till den övre bädden.

Förvaringsfack BigSpace. De tre stora förvaringsfacken över vindrutan i den långa BigSpace-hytten ger gott om förvaringsutrymme. Ett av facken är försett med 
lucka. Den mindre, öppna förvaringsytan därunder kompletterar övriga förvaringsmöjligheter och gör det ännu lättare att hålla ordning i hytten.
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Stols-/bäddkombination. Den flexibla stols-/bäddkombi-
nationen kan fungera som sovplats eller som sittplats för upp 
till fyra personer med odelat ryggstöd.

Komfortbädd, övre, bred, nivåreglerbar3). Högsta möjliga 
komfort för vila och sömn ger den övre komfortbädden med 
7-zons kallskumsmadrass.

Bädd, nedre. I den förlängda korta hytten är den undre,  
610 mm breda bädden1) med en 90 mm tjock kallskumsma-
drass en skön plats att vila och sova på.

1) Extrautrustning.  
2) Finns som tillval. 
3) Kan inte beställas till lång ClassicSpace-hytt.  
4) Tillval för korta och långa hytter.
5) Backkamera kan beställas från Mercedes-Benz som tillbehör.  

Fördelarna i korthet

 – Fyra förarhytter och tre olika förarplatsvarianter 
för bästa möjliga anpassning till olika  
uppdragstyper

 – Ergonomiskt utformad arbetsplats
 – Lättavläst kombiinstrument med 10,4 cm  

TFT-färgskärm eller kombiinstrument med 
12,7 cm TFT-färgskärm1), videofunktion  
samt förberedd för backkamera5)

 – Bildator med Körstartskontroll
 – Multifunktionsratt som är logisk och enkel att 

använda
 – Växlingsautomatik Mercedes PowerShift 31) för 

smidigare manövrering eller manuell växling 
med växlingsservo

 – Stort urval av breda och bekväma stolar med 
stort inställningsområde

 – Luftreglerad värme- och ventilationsanläggning
 – Luftkonditionering1) och varmluftsextravärmare1)

 – Generös inredning med många avställningsytor 
och förvaringsfack

 – Flera olika radiolösningar1) och multimedia-
gränssnitt1)

 – Bekväma bäddar i kort ClassicSpace-hytt och 
BigSpace

Bäddar. För högsta möjliga komfort vid vila och sömn är den nedre bädden 680 mm bred och 2 095 mm lång i alla långa hytter. Den övre komfortbädden1) är 685 mm 
bred, 1 865 mm lång och har en högklassig 110 mm tjock kallskumsmadrass med sju zoner. I leveransomfånget ingår ett draperi (runtom) och en kontrollpanel för  
olika komfortfunktioner.

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

Förvaringsnät, på bakvägg4). Denna extra förvaringsmöjlighet 
ger ytterligare förvaringsutrymme i förarhytten.
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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.

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 färd-
bromsen 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).

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 an-
passade till växellådorna, ger de en mycket god driftsekonomi.

Mercedes PowerShift 32). Märkbar dynamik, smidig manöv-
rering och lägre förbrukning: Växlingsautomatiken ger exakta 
växelval, korta växlingstider, hög åkkomfort och mycket god 
driftsekonomi. I körläget economy blir körningen extra bräns-
leekonomisk. I körläget power höjs varvtalet för alla växlings-
förlopp med 100 varv, så att motoreffekten hålls tillgänglig 
längre.

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.

OM 934 – 5,1 l
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1) Ingår fr.o.m. 9,5 t.  
2) Extrautrustning. 
3) Beroende på motortyp.  
4) Alternativ utan pristillägg.  
5) Två backväxlar vid 8-växlad växellåda.
6) Vmax 89,8 km/h möjlig via gaspedal.  

Fördelarna i korthet

 – Förbrukningsreducerade, pålitliga 4- och  
6-cylindriga radmotorer med högt vridmoment 
vid låga varvtal

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

 – Kraftig motorbroms eller High Performance 
Engine Brake2)

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

 – Växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3 
med körprogrammen economy eller power 
samt inkopplingsbara körlägen och extra 
funktioner

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

Körprogram power4). Körprogrammet stöder ett dynamiskt 
körsätt i svår topografi. 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 funktioner 
som underlättar vid manöverkörning, bland annat direkt  
växling från 1 till R och backväxel med snabb utväxling5). Kryp-
funktionen gör det mycket lätt och bekvämt att köra igång.

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

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.

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. 
Komponenterna är perfekt avstämda mot varandra.

Fjädringsvarianter. Atego har viktoptimerad en- eller flerblads-
fjädring med parabelfjädrar. För en ännu högre åkkomfort 
finns den även med stål- och luftfjädring samt från 12 t även 
med helluftfjädring1).

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

Bakaxelupphängning Atego. Atego med luftfjädring till 10,5 t och 12 t l.r. samt 
alla Atego med stålfjädring är utrustade med en bakaxelupphängning2) som  
minskar rullunderstyrningen och ger suveräna köregenskaper.

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.
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Krängningshämmare bakaxel. Den robusta krängningshämmaren minskar 
krängningar i bilen, vilket ökar säkerheten och komforten. Den sitter vid bakaxeln 
under ramen.

Luftfjädrad framaxel. Den luftfjädrade framaxeln3) höjer 
körkomforten eftersom fordonsnivån jämnas ut automatiskt 
vid ojämn lastning. Även vid lastning anpassas höjden till 
rampen.

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

Paket bakgavellyft. Paketet Bakgavellyft omfattar all  
förmonterad utrustning som krävs för att eftermontera en 
bakgavellyft.

Motorkraftuttag fram, förberedelse för Frigoblockgenerator 
AW30. Den förmonterade utrustningen gör det möjligt att 
eftermontera Frigoblockgeneratorn1) för strömförsörjning av 
skåpets kylaggregat.

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

Fördelarna i korthet

 – Suverän åkkomfort, mycket väl anpassad för 
påbyggnationer

 – Stabilitetskontroll
 – 4-punkts hyttupphängning
 – Låg rullunderstyrning genom optimerad  

bakaxelupphängning2)

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

 – Olika fjädringsvarianter för anpassning till 
uppdragstyp: stål, stål/luft eller helluftfjädring 
som ger hög åkkomfort och skonar lasten

 – Mycket goda anslutningsmöjligheter och  
integrering av påbyggnationer

 – Förmonterad utrustning från fabrik sparar 
pengar

1) Extrautrustning.
2) För luftfjädrad Atego till 10,5 t och 12 t l.r. och för alla Atego med stålfjädring.
3) Extrautrustning från 12 t.
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Atego – hyttvarianter

Kort hytt

Kort ClassicSpace-hytt, förlängd

Kort ClassicSpace-hytt

Kort ClassicSpace-hytt, förlängd

Kort ClassicSpace-hytt

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

Kort ClassicSpace-hytt, förlängd
Utvändig bredd: 2 295 mm 
Utvändig längd: 1 830 mm 
Invändig bredd: 2 000 mm 
Invändig höjd: 1 510 mm
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Lång hytt

Lång BigSpace-hytt

Lång ClassicSpace-hytt

Lång BigSpace-hytt

Lång ClassicSpace-hytt

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

Lång BigSpace-hytt
Utvändig bredd: 2 295 mm 
Utvändig längd: 2 250 mm 
Invändig bredd: 2 000 mm 
Ståhöjd: 1 910 mm 2 
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Atego – typöversikt
Viktklass 6,5 7,49 8,6 9,5 10,5 11,991) 13,5 15
Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2
Bakaxelfjädring Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål Stål
Motortyper

OM 934
115 kW (156 hk) • • • • • •2) – –
130 kW (177 hk) – x x x x • • •
155 kW (211 hk) – x x x x x x x
170 kW (231 hk) – x x x x x x x
OM 936
175 kW (238 hk) – – x x x x x x
200 kW (272 hk) – – – – – x 3) x x
220 kW (299 hk) – – – – – x 3) x x

Axelavstånd
3 020 mm • • • • • – – –
3 320 mm x x x x x – – –
3 560 mm – – – – – •3) • •
3 620 mm x x x x x x 2) – –
4 160 mm – – – – – x 3) x x
4 220 mm x x x x x x 2) – –
4 760 mm – – – – – x 3) x x
4 820 mm – x x x x x 2) – –
5 360 mm – – – – – x 3) x x
5 420 mm – – – – – x 2) – –
5 960 mm – – – – – x 3) – –
6 260 mm – – – – – x 3) x –

Förarhyttsversioner
Kort hytt ClassicSpace • • • • • • • •
Kort hytt ClassicSpace, förlängd x x x x x x x x
Lång hytt ClassicSpace x x x x x x x x
Lång hytt BigSpace x x x x x x x x
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Atego – typöversikt
6,5 7,49 8,6 9,5 10,5 11,991) 13,5 15
4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2
Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

• • • • • •2) – –
– x x x x • • •
– x x x x x x x
– x x x x x x x

– – x x x x x x
– – – – – x3) x x
– – – – – x3) x x

– • – – – – – –
– x – – – – – –
– – – – – •3) • •
• x • • • x2) – –
– – – – – x3) x x
x x x x x x2) – –
– – – – – x3) x x
– x x x x x2) – –
– – – – – x3) x x
– – – – – x2) – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –

• • • • • • • •
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

• standardutrustning   x finns som extrautrustning   – kan ej beställas   1) Finns även som fordon med låg ram.   2) Endast för fordon med låg ram.   3) Endast för fordon med standardram.





Antos 18–26 t

Tung distributionstrafik en lätt match  
för Antos 18–26 t

Smidig manövrering. Antos är utvecklad särskilt för distribu-
tionstrafik från 18 t, för att uppfylla dina krav till 100 procent 
när det gäller exempelvis livsmedelstransporter och kyltrans-
porter eller vid transport av flytande gods eller bulkvaror. 
Det stora utbudet av hyttvarianter ger mycket goda förutsätt-
ningar att uppfylla så gott som alla krav på påbyggnations-
längd, nyttolast, utrymme och överblick. Dessutom är bilen 
lätt att köra tack vare den ergonomiska arbetsplatsen med  
bekväma stolar som man inte blir trött av att sitta i. Multifunk-
tionsratten och det lättavlästa kombiinstrumentet bidrar  
till de goda kör egenskaperna. Mercedes PowerShift 3, de 
följsamma Euro VI-motorerna, det välinställda chassit och 
växellåds-/axelkom binationer som är anpassade till använd-
ningsområdet ger en bra körkänsla. 

Branschspecifika fordonskoncept. Med Antos Loader och 
Antos Volumer kan du göra extra ekonomiska transporter i 
branscher där nyttolast och volym är viktiga faktorer. Antos 
Loader är från fabrik kompromisslöst utformad och utrustad 
för en hög nyttolast. Det har du nytta av oavsett om du behöver 
transportera spannmål eller gas. 

Antos Volumer har en enorm transportkapacitet, perfekt för 
dig som transporterar exempelvis produkter till bilindustrin 
eller vitvaror som kylskåp och tvättmaskiner och vill göra det 
med extra hög effektivitet.
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Antos 18–26 t

Perfekta arbetsförhållanden med kontroll över tid,  
last och lastbil
Antos har praktiskt taget allt som kan underlätta det dagliga arbetet med distributionstrafik från 18 t: en bekväm och praktisk 
arbetsplats, en dynamisk drivlina med spontan gasrespons och mycket goda köregenskaper.

Smidig manövrering. Den korta och mellanlånga  
ClassicSpace-hytten samt den mellanlånga CompactSpace-
hytten ger dig utmärkta förutsättningar att möta de ständigt 
stigande kraven i det dagliga arbetet på ett snabbt och bekvämt 
sätt. Hytterna kan anpassas till alla olika användningsområ-
den och på så sätt erbjuda en bra avvägning mellan påbygg-
nationslängd, nyttolast och en bekväm och funktionell  
arbetsplats. Bredden på 2 300 mm ger mycket bra översikt 
och det låga insteget är utformat som en trappa som är 
skonsam för höfter och knän. När du så kommer in i hytten 
är känslan i den komfortabla förarstolen och den välanpas-
sade, asymmetriska förarplatsen oslagbar. Här finns genom-
tänkt ergonomi, intuitiva manövreringsegenskaper samt 
praktiska förvaringsutrymmen och stuvfack som bildar en 
harmonisk helhet och gör arbetet lätt. 

Också de pigga och dynamiska motorerna i Antos övertygar 
från första metern. I kombination med växlingsautomatik 
Mercedes PowerShift 3 och användningsanpassade växellådor 
och bakaxelutväxlingar ger de vridmomentstarka Euro VI- 
motorerna en påtaglig dynamik och driftsekonomisk körglädje 
i så gott som alla körsituationer. Dessutom förstärks den 
säkra och gedigna körkänslan av det perfekta samspelet mel-
lan den direkta och precisa styrningen, den breda ramen, 
luftfjädringen med fyra bälgar och bakaxelupphängningen.1) 
Det gäller både på landsväg, i staden och vid rangering. 
Dessutom finns olika säkerhets- och hjälpsystem som avlas-
tar föraren. Det ger smidigare körning – varje dag.

Ett smidigt insteg. De glidsäkra fotstegen är ergonomiskt placerade ungefär 
som i en trappa, vilket gör det möjligt att klättra upp i hytten utan ansträngning. 
Det är bara ett exempel på hur Antos underlättar arbetet.

1) Finns endast för 4x2-typserier.
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I stället för kompromisser: sex förarhyttsvarianter  
som övertygar och inspirerar
Vi har fokuserat helt på behoven hos förare och företagare. De tre förarhytterna till Antos, som var och en finns med  
en motortunnelhöjd på 170 mm eller 320 mm, är noggrant utformade för sina respektive användningsområden. Här är  
det bekvämt att arbeta. Manövreringen går smidigt och effektiviteten blir hög. Från morgon till kväll, dag efter dag.

Mellanlång hytt CompactSpace2). Den 2 300 mm breda hytten med 320 mm 
motortunnel och platt tak är särskilt lämplig för uppdrag där påbyggnaden  
är byggd fram över taket – t.ex. på biltransportfordon eller vid kylpåbyggnader.

Kort hytt ClassicSpace. Den 2 300 mm breda och 1 700 mm långa hytten med 
320 mm motortunnel1) är helt och hållet anpassad till de krav som ställs när  
föraren arbetar ensam vid distributionstrafik, korta körningar och bygg- och  
anläggningstrafik.

Mellanlång hytt ClassicSpace2). Den 2 300 mm breda och 2 000 mm långa hytten 
med 170 mm motortunnel passar för nästan alla uppdrag. Bädden2) ger en högre 
komfortnivå även vid dagslånga körningar.

Mellanlång CompactSpace-hyttMellanlång ClassicSpace-hyttKort ClassicSpace-hytt
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Arbetsplats Antos. Antos har en funktionell och bekväm  
arbetsplats som på samma gång fungerar som informations-
central och kontrollpanel. Förarplatsen är perfekt anpassad  
till föraren och arbetsuppgifterna. Arbetet flyter lätt i alla situ-
ationer. Flera väsentliga funktioner i bilen kan styras säkert 
och bekvämt via multifunktionsratten. Manövreringen av väx-
lingsautomatiken sker via höger rattspak. Även alla andra 
reglage, radion samt de praktiska förvaringsfacken är ergono-
miska och placerade inom räckhåll för föraren. Kort sagt: 
förutsättningar för koncentrerat arbete, avspänd körning och 
exakt manövrering. Dessutom kan du anpassa Antos ännu 
mer till dina personliga behov, exempelvis med ett Comfort 
Pack2) som kan levereras monterat från fabrik.

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.

Multifunktionsnyckel2). Den har alla funktioner i ett komfort-
låssystem och gör att däcktryck och belysning kan kontrolleras. 
Dessutom kan den användas som fjärrkontroll för till exempel 
radion och extravärmaren.

Två nycklar med fjärrkontroll2). Två nycklar med fjärrkontroll 
förebygger missöden med borttappade bilnycklar, eller låter 
två förare ha tillgång bilen oberoende av varandra.

Spegel med rangerfunktion. Passagerarspegeln med rangerfunktion2) är utformad 
efter sitt användningsområde och är lätt att använda. Den förbättrar sikten mot 
trailern eller släpvagnen vid manöverkörning.

1)  Standardutrustning vid OM 936 och OM 470, från OM 471 är ClassicSpace-hytt 
med motortunnel 170 mm standardutrustning. 

2) Extrautrustning.
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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.

Läderratt. Den välgjorda 4-ekrade läderratten1) är 450 mm  
i diameter. Den bidrar till komforten och sätter en personlig 
prägel på hytten.

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.

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.

Cd-radio. Radio-/cd-kombinationen1) med enradsdisplay är 
lätt att använda. Den är integrerad i instrumentpanelen och 
avsedd att drivas av bilens 24 V-system.

Kombiinstrument med extra indikeringar. Kombiinstrumentet med 12,7 cm 
TFT-färgskärm1) visar utförligt all fordonsinformation. Den bländningsfria skärmen 
är lättavläst och instrumentet är intuitivt att använda. Det kan dessutom fås  
med videofunktion.
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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.

Fällbar passagerarstol2). Den generösa sitsen med en bredd 
på 540 mm kan fällas upp manuellt och spärras i uppfällt läge. 
På så vis får föraren mer utrymme vid vila och kan bekvämt  
nå passagerardörren.

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.

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. Ett aktivt ventilationssystem i ryggstöd och 
sits minskar värme och fukt i den luftfjädrade klimatstolen. 
Flera individuella inställningsmöjligheter ger god ergonomi.

Mittmonterad stol3). Tack vare den extra stolen mellan  
förarplatsen och passagerarstolen kan fler personer åka  
i bilen. Den har ryggstödsinställning samt nackskydd och 
trepunktsbälte integrerade i stolen. Den mittmonterade  
stolen med säkerhetsbälte är monterad på motortunneln. 1) Extrautrustning.

2) Standardutrustning för vissa Loader-typserier (kan väljas bort).
3) Finns för kort och mellanlång ClassicSpace-hytt.
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Dörrfack. Dörrarnas invändiga inklädnad har plats för prylar som man behöver 
komma åt utan att kliva upp i hytten, till exempel arbetshandskar. Dessutom 
finns en integrerad flaskhållare med plats för en 1,5 l-flaska.

Bord på passagerarsidan1). Det fällbara bordet är integrerat i instrumentpanelen 
och kan snabbt och enkelt fällas ut och in för exempelvis arbete eller måltider.

Praktisk förvaring för allt. De generösa förvaringsmöjligheter-
na i Antos gör det lätt att hålla ordning i hytten. De gör att  
arbetet flyter lättare och kan anpassas till individuella lösningar. 
I Antos finns det ett förvaringsfack eller en avställningsyta för 
varje föremål, från den stora ytan på instrumentpanelen, förva-
ringsfacken vid förarplatsen och i dörrinklädnaden samt det 
låga resp. höga facket1) på motortunneln till den slutna förva-
ringsboxen med integrerad avfallsbehållare1), förvaringsfick-
an1) på bakväggen och cd-förvaringen1) för upp till 6 cd-skivor. 
Och för dina ytterkläder finns naturligtvis klädkrokar.

Förvaringsutrymme bakom stolarna. Förvaringsfacken 
bakom stolarna i de mellanlånga hytterna är på 230 liter. 
Ingen platsbrist med andra ord. En praktisk finess är att för-
varingsfacket på förarsidan är tillgängligt inifrån och utifrån.

Varmvattenextravärmare2). Varmvattenextravärmaren värmer 
upp förarhytten även vintertid när det är riktigt kallt ute, så  
att föraren har det varmt och skönt under rasterna. Värmesys-
temet är vibrationsfritt placerat i motorrummet. Det sänker 
ljudnivån och skapar mer utrymme i hytten. Värmeeffekten gör 
att rutorna kan vara isfria när man börjar köra.

Bädd, nedre3). Den nedre bädden är skön att vila eller sova 
på vid heldagskörningar och övernattningar. Bädden kan 
fällas upp helt och låsas fast i 90° vinkel. För mörkläggning 
av hytten finns ett draperi som dras för vindrutan och 
sidorutorna. 

Värme, ventilation, klimatanläggning. Antos har ett luftreglerat värmesystem som reagerar snabbt. För ännu enklare inställning och högre komfort kan ett  
klimatsystem1) eller klimatautomatik1) väljas. Dessutom utnyttjas restvärmen1) och det finns olika versioner av varmvattenextravärmare1) som ger en behaglig värme  
i hytten, till exempel vid pauser.
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Utvändigt stuvfack. Det utvändiga förvaringsfacket på förarsidan är tillgängligt 
även från insidan i den mellanlånga hytten. Här finns plats för verktyg och andra 
tillbehör som är inte går att leva utan i tung distributionstrafik.

Kylskåp på motortunnel1). I kylboxen kan föraren förvara t.ex. kylda drycker 
och matvaror. Den nås bekvämt från förarstolen och gör att föraren blir mindre 
beroende av rastplatser med servering.

Förvaringsluckor över vindruta1). Luckorna förhindrar att föremål faller ut ur förvaringsfacken och skyddar mot nyfikna blickar. 

Fördelarna i korthet

 – Mycket smidig manövrering med ergonomiskt 
utformad förararbetsplats

 – Multifunktionsratt med intuitiv manövrering 
och stort inställningsområde

 – Lättavläst kombiinstrument med  
TFT-färgskärm på 10,4 eller 12,71) cm

 – Stort urval av bekväma stolar med extra stor 
sittyta och extra stort inställningsområde

 – Stort urval av radio- och multimedialösningar1) 
inklusive lastbilsnavigation1)

 – Luftreglerad värme- och ventilationsanläggning 
med restvärmeutnyttjande, klimatanläggning1) 
eller klimatautomatik1) varmvattenextravärmare1) 
för motor och förarhytt4)

 – Omfattande förvaringskoncept med många 
praktiska förvaringsfack som går att nå från 
förarstolen

 – Ytterligare utrustning1):  
t.ex. kylbox som rymmer ca 25 l, utfällbart 
bord på passagerarsidan, mittmonterad stol, 
bekväm bädd i den mellanlånga hytten

 – Comfort Pack1)

1) Extrautrustning.
2) Finns även för aktivering av förarhytt och motor.
3) Finns som extrautrustning till bilar med mellanlång hytt.
4) Endast till förarhytter med motortunnel 170 mm.
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Drivlina Antos. De effektiva, vridmomentstarka 6-cylindriga 
radmotorerna har common rail-högtrycksinsprutning X-Pulse1) 
och ett insprutningstryck på upp till 2 100 bar. Det minskar 
belastningen på både miljön och plånboken. För ännu lägre 
förbrukning finns nu även andra generationen av 10,7 l-mo-
torn OM 470 och 12,8 l-motorn OM 471. Andra fördelar med 
Antos Euro VI-motorer är den tillförlitliga konstruktionen med 
lång livslängd, den spontana gasresponsen och den mycket 
jämna motorgången. I kombination med växlingsautomatiken 
Mercedes PowerShift 3, de perfekt anpassade drivaxlarna och 
det stora utbudet av utväxlingar ger Antos en dynamisk och 
spontan drivning för praktiskt taget varje transportuppdrag 
inom tung distributionstrafik. Och körglädjen finns alltid 
med på färden.

Mercedes PowerShift 3. Märkbar dynamik, smidig manövre-
ring och lägre förbrukning: Växlingsautomatiken ger exakta 
växelval, korta växlingstider, hög åkkomfort och mycket god 
driftsekonomi. 

Körprogram fleet2) 3). Den bränslesnåla versionen av växlings-
automatiken Mercedes PowerShift är utvecklad för stora  
fordonsflottor. 

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

Körprogram power3). Körprogrammet stöder ett dynamiskt 
körsätt i svår topografi. I körläget power ökas varvtalet vid 
växling med 100 v/min jämfört med standardläget. Därigenom 
kan motorns hela effekt utnyttjas längre.

Motorer Antos. Med 18 effektnivåer från 175 kW (238 hk) till 460 kW (625 hk) 
erbjuder Antos ett brett spektrum av vridmomentstarka Euro VI-motorer som  
har en påtaglig dynamik och låg förbrukning.

Spontan, exakt och effektiv –  
vi lade i en högre växel för drivningen
Euro VI-motorer med upp till 460 kW (625 hk), Mercedes PowerShift 3 och ett brett utbud av exakt avstämda växellåds-  
och axelkombinationer – Antos motorstyrka överförs till vägbanan effektivt och med precision. Du kommer knappt tro  
dina ögon ...
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Växellådor Antos. Antos har rätt växlingsautomatik för praktiskt taget varje 
transportuppdrag. Förutom fyra 12- och en 16-växlad växellåda finns även en  
extra lätt och kompakt 8-växlad växellåda4) att välja på.

Informationscentral. På kombiinstrumentet visas alltid aktuellt körläge och ilagd 
växel – inkopplingsbara körlägen och extra funktioner förbättrar manövrering och 
effektivitet ytterligare.

Körprogram Antos. Antos finns med de tre körprogrammen fleet, economy2)  
eller power. När du köper lastbilen kan du välja ett av dem. Olika körlägen höjer 
åkkomforten och bränsleeffektiviteten.

Fördelarna i korthet

 – Dynamisk drivning med motorer med spontan 
gasrespons och perfekt avstämda drivline-
konfigurationer

 – Lågförbrukande 6-cylindriga radmotorer med 
common rail-högtrycksinsprutning X-Pulse1)

 – Fyra cylindervolymsklasser: 7,7 l, 10,7 l, 
12,8 l, 15,6 l

 – Heltäckande Euro VI-motorprogram med 
18 effektklasser från 175 kW (238 hk) till 
460 kW (625 hk)4)

 – Växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3 med 
individuellt valbara körprogram samt  
inkopplingsbara körlägen och extra funktioner

 – Komfortabel manövrering av växlings-
automatiken via rattspaken

 – Sex olika växellådsvarianter för olika använd-
ningsområden med 84), 12 och 16 växlar

 – Två användnings- och viktoptimerade hypoid-
bakaxlar med heltäckande utbud av  
utväxlingsvarianter

1) X-Pulse ej tillgängligt vid motor OM 936.  
2) Endast i kombination med 12-växlad växellåda.
3) Alternativ utan pristillägg. 
4) 8-växlad växellåda endast i kombination med motor OM 936.  
5) Vmax 89,8 km/h möjlig via gaspedal. 

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.
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Styrning med precision. Direktstyrningen har extra stor precision och arbetar med hastighetsberoende servostöd. Det ökar säkerheten och underlättar vid manöverkörning. 
Och vid höga hastigheter ser systemet till att bilen håller en säker kurs på raksträckorna. Du får bästa möjliga kursstabilitet. Hög styrprecision och mycket goda under- 
och överstyrningsegenskaper är fler fördelar som bidrar till mindre behov av styrkorrigeringar och därmed högre säkerhet och smidigare manövrering.

För en suverän körkänsla från första till sista metern
I Antos samarbetar ram, chassi, fjädring och styrning perfekt. För enkel, exakt och smidig manövrering vid körning och rangering. 
Och för en enastående skön körkänsla.

Köregenskaper Antos. Antos har en enastående väghållning 
och en suverän, säker körkänsla. Bakom detta ligger bland 
annat den breda och styva ramen, luftfjädringen med 4 bälgar, 
den innovativa bakaxelupphängningen1) och den direkta  
styrningen med hög precision.
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Ram Antos. Förutom en ypperlig väghållning och suveräna köregenskaper utmärks Antos ram även av ett enastående rostskydd (katodisk dopplackering) och sina goda 
förutsättningar för påbyggnationer. Ytterligare fördelar ger exempelvis det stora utbudet av axelavstånd samt ramöverhäng och sluttvärbalkar som kan fås från fabrik.

Luftfjädring. Bälgarna i luftfjädringen (4-bälgsystem) är placerade långt ut.  
I kombination med den innovativa bakaxelupphängningen1) ger det minimala 
krängningar och märkbart mindre sidolutning i kurvor. Fördelarna i korthet

 – Säker, suverän körkänsla genom perfekt  
anpassade chassikomponenter

 – Optimerad bakaxelupphängning1) för hög  
sidostabilitet och mycket goda under- och 
överstyrningsegenskaper

 – Luftfjädring (4-bälgsystem) för hög fjädrings-
komfort, skonsamma transporter och mindre 
krängningar

 – Direkt styrning med hög precision
 – Reglering av servostödet beroende på bilens 

hastighet
 – Korta axelavstånd som gör bilen mycket  

lättmanövrerad
 – Bred, styv ram och därmed bred spårvidd 

som ger en ypperlig väghållning
 – Heltäckande utbud av axelavstånd, valbara 

ramöverhäng och sluttvärbalkar

1) Finns endast för 4x2-typserier.

Innovativ bakaxelupphängning. Den innovativa bakaxelupp-
hängningen1) ger hög sidostabilitet, minimala krängningar, 
minskat behov av styrkorrigeringar och mycket goda under- och 
överstyrningsegenskaper.
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Branschspecifika fordonskoncept. Antos från 18 t för dist-
ributionstrafik gör dig extra effektiv. För att leva upp till detta 
också för transporter där vikt och volym är avgörande, har vi 
utvecklat Antos Loader och Antos Volumer. För speciella  
arbetsuppgifter kräver speciella verktyg. Eller rättare sagt – 
speciella bilar. 

Antos Loader innebär nyttolastoptimerade dragbilar och 
jämnlastare som är bland de lättaste inom tung distributions-
trafik, med starka och effektiva Euro VI-motorer, individuella  
förarhytter och en fortsatt hög säkerhetsnivå. 

Med Antos Volumer har du dessutom chansen att köra ännu 
mer effektivt. Som specialister på denna typ av transporter 
imponerar jämnlastarna med låg ramhöjd och dragbilarna 
med låg kopplingshöjd. I praktiken innebär detta att lastut-
rymmet utnyttjas optimalt. Förutom den generösa lastvolymen 
och den ökade tankvolymen finns också bränslebesparande 

drivlinekonfigurationer som bidrar till att förbättra drifts-
ekonomin i Antos Volumer. 

Kort sagt: Med Antos Loader och Antos Volumer erbjuder 
Mercedes-Benz kort sagt användningsoptimerade fordons-
konfigurationer som gör att du kan köra lönsammare med 
viktkänsliga eller volymkrävande transporter.

Viktoptimerade fordons-
konfigurationer för ökad nyttolast, 

användningsanpassat utbud  
av motoreffekter och förarhytts-

versioner, hög säkerhet

För viktkänsliga  
transporter:

Antos Loader

Låg ramhöjd, ökad tankvolym, 
bränslesnål drivlinekonfiguration, 
brett utbud av förarhyttsvarianter

För volymkrävande  
transporter:

Antos Volumer

Branschspecifika fordonskoncept

Mycket väl användningsanpassade

Hög effektivitet, större lönsamhet

Lasta mer och tyngre med  
Antos Loader och Antos Volumer
När det gäller nyttolast och volym är kapaciteten enorm. Med Antos Loader och Antos Volumer har du två specialister till  
din hjälp. De lastar helt enkelt mer.

39
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Loader. Dessa nyttolastoptimerade dragbilar och jämnlas-
tare har beroende på utrustning en egenvikt på ca 6 000 kg, 
trots att Euro VI-tekniken väger en hel del. Förklaringen är 
viktreducerande åtgärder som gör att du kan transportera 
mer. Antos Loader i standardversion som dragbil har till  
exempel kort ClassicSpace-hytt, 320 mm hög motortunnel, 
7,7 l cylindervolym och en effekt på 235 kW (320 hk)1). 
Dessutom har den Mercedes PowerShift 3 med 12-växlad  
direktväxellåda och supersingeldäck2) 3) på aluminiumfälgar. 
Antos Loader finns även med motorer med 10,7 liters cylinder-
volym. De finns i fem effektklasser upp till 335 kW (455 hk). 
Precis som alla Antos finns även Antos Loader med alla till-
gängliga säkerhetssystem.

Viktreducerande åtgärder. Antos Loader har många komponenter och utrustningsdetaljer som är anpassade till viktkänsliga branscher. För att du ska kunna vara  
så flexibel som möjligt när du konfigurerar din bil finns också möjligheten att välja bort vissa åtgärder. Du bestämmer alltså själv om du vill utnyttja nyttolastpotentialen 
hos Antos Loader fullt ut genom en låg egenvikt.

Antos Loader – en lättare bil för tyngre last
Lägre egenvikt, mer nyttolast – från kylargrill till sluttvärbalk. Antos Loader är speciellt konstruerad för kraven inom branscher 
där nyttolasten spelar stor roll. Därför är den också bland de lättaste bilarna som finns för tung distributionstrafik, vare sig  
det gäller jämnlastare eller dragbilar. Antos Loader tar helt enkelt lite extra. Det lönar sig varje dag.

Utrustning som kan  
väljas bort

Utrustning som inte  
kan väljas bort

1 Taklucka utgår

2 Sluttvärbalk viktoptimerad4)

3 Kombitank (300 l diesel  
och 25 l AdBlue®)4)

4 Batterier 140 Ah

5 Dammskydd utgår

6 Vindruta, viktoptimerad

7 Bakaxelupphängning,  
viktoptimerad  
(triangellänkarm, sluten)4)

8 Instegsfäste, aluminium

9 Golvinklädnad, viktoptimerad

10 Kylarjalusi utgår vid  
motortunnel 170 mm
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Detaljer Volumer. Med sin låga ram- resp. kopplingshöjd ger Antos Volumer utmärkta förutsättningar för ekonomiska volymtransporter. Låg ram, heltäckande utbud 
av axelavstånd, valbara ramöverhäng från fabrik och användningsoptimerade drivlinekonfigurationer ger ännu högre effektivitet.

Volumer. Antos är en sann specialist på volymkrävande trans-
porter. Därför går det att stapla till exempel tre standardpall-
burar ovanpå varandra i Antos Volumer under 4m totalhöjd. För 
att räckvidden ska bli så lång som möjligt och för att använd-
ningsanpassningen ska bli ännu bättre finns ett stort utbud av 
tankvarianter. Också användningsoptimerade drivlinekonfi-
gurationer bidrar till den föredömliga effektivi teten. Det breda 
utbudet av bakaxelutväxlingar gör att Antos Volumer alltid kan 
utrustas med direktväxellåda5). Jämfört med en växellåda med 
överväxel kan det spara upp till 1 procent bränsle. Kort sagt 
förenar Antos Volumer tre avgörande fördelar: enorm trans-
portkapacitet, lång räckvidd och enastående effektivitet.

Antos Volumer – när det är volymen som räknas
Enorm lastvolym, bränslebesparande drivlinekonfigurationer, lång räckvidd och mycket bra anpassning till det avsedda  
användningsområdet. Antos Volumer visar hur dagens dragbilar och jämnlastare ska vara byggda för att transporterna ska  
bli så lönsamma som möjligt.

1) För jämnlastare från 175 kW (238 hk).
2) Extrautrustning.
3) I kombination med däcktryckskontroll.
4) Vid 4x2-dragbilar.
5) Inte i kombination med 6x2LnR och 375 (510 hk) samt 390 kW (530 hk). 

1 Sex uppdragsanpassade förarhyttsversioner

2 Euro VI-motorer i 14 effektklasser

3 Bränslebesparande drivlinekonfigurationer

4 Lång räckvidd tack vare brett utbud av  
tankstorlekar

5 Låg ram- resp. kopplingshöjd
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Antos – Hyttvarianter

Hyttvarianter Antos. Med sex versioner av förarhytten kan 
Antos för distributionstrafik från 18 t erbjuda lösningar som 
passar alla, med effektiva arbetsmiljöer och hög användar-
vänlighet. För kunder som vill ha full påbyggnationslängd är den 
korta ClassicSpace-hytten förstahandsvalet. Den mellanlånga 
ClassicSpace-hytten är lämplig för bland annat uppdrag som 
tar en hel dag och den mellanlånga CompactSpace-hytten  
med plant tak lämpar sig för biltransportfordon. God översikt 
och hög nyttolast är fördelar som alla hytterna erbjuder.

Kort ClassicSpace-hytt

Allmänna tekniska data

Utvändig bredd, alla förarhytter: 2 300 mm 
 
Utvändig längd, 
kort ClassicSpace-hytt: 1 700 mm 
mellanlång ClassicSpace-hytt 
och CompactSpace: 2 000 mm 
 
Ståhöjd framför stolarna: 
kort ClassicSpace-hytt: 1 600 mm 
mellanlång ClassicSpace-hytt: 1 600 mm 
mellanlång ClassicSpace-hytt: 1 400 mm

Version med mittmonterad stol

Motortunnel: 170 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 460 mm

Motortunnel: 320 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 310 mm
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Mellanlång ClassicSpace-hytt

Version med bädd

Mellanlång CompactSpace-hytt

Motortunnel: 170 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 460 mm

Motortunnel: 320 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 310 mm

Motortunnel: 170 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 215 mm

Motortunnel: 320 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 065 mm

Version med bäddVersion med mittmonterad stol
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Antos – Tankvarianter

Tankvarianter Antos. Flexibla kombinationsmöjligheter –  
du kan välja att kombinera 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 jämnlastare respektive dragbilar.

Modulkonstruktion tankar. För dig som vill anpassa Antos optimalt till  
arbetsuppgifterna finns olika höga och breda tankar.

700 mm

565 mm

650 mm

735 mm

Exempel tankvariant Antos jämnlastare Exempel tankvariant Antos dragbil

1 AdBlue® 60 l

2 Avgasefterbehandlingssystem

3 Batteri

4 Tank smal/hög 390 l

5 Utrymme t.ex. för  
hydrauloljetank

4 Monteringsutrymme  
t.ex. för tillbyggnationer

5 Tank smal/låg 390 l

1 AdBlue® 60 l

2 Avgasefterbehandlingssystem

3 Utrymme t.ex. för tilläggstank
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Antos – Motorprestanda

Euro VI-motorerna till Antos: Framtidsinriktad teknik, 
upp till 460 kW (625 hk) och 3 000 Nm maximalt 
vridmoment.
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OM 470, 2:a generationen

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
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Antos jämnlastare – typöversikt
Viktklass 18 18 (Volumer)1) 20 252) 25 (Volumer)1) 26 26 33
Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x2 6x2 ENA (löpaxel med enkelhjul) 6x2 ENA (löpaxel med enkelhjul) 6x4 6x2 DNA (löpaxel med enkelhjul) 6x4
Bakaxelfjädring Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft 
Motortyper

OM 936
175 kW (238 hk) • • • – – – – –
200 kW (272 hk) x x x • • • • –
220 kW (299 hk) x x x x x x x –
235 kW (320 hk) x x x x x x x –
260 kW (354 hk) x x x x x x x –
OM 470
240 kW (326 hk) x x x x x x x •
265 kW (360 hk) x x x x x x x x
290 kW (394 hk) x x x x x x x x
315 kW (428 hk) x x x x x x x x
335 kW (455 hk) x x x x x x x x
OM 471
310 kW (421 hk) x x x x x x x x
330 kW (449 hk) x x x x x x x x
350 kW (476 hk) x x x x x x x x
375 kW (510 hk) x – x x x x x x
390 kW (530 hk) x – x x x x x x
OM 473
380 kW (517 hk) x – x x – x x x
425 kW (578 hk) x – x x – x x x
460 kW (625 hk) x – x x – x x x

Axelavstånd
3 700 mm x 3) – x – – x – x
4 000 mm x 3) – x x 3) x x x x
4 300 mm x 3) – x x 3) x x x x
4 600 mm x 3) – x x 3) x x x x
4 900 mm x 3) x x x 3) x x x x
5 200 mm x 3) – x x 3) x x x x
5 500 mm x 3) x 5) x x 3) x x x x
5 800 mm x 3) x 5) x x 3) x x x x
6 100 mm x 3) – x x 3) – – x –
6 400 mm x 3) – x – – – – –
6 700 mm x 3) x x – – – – –

Förarhyttsversioner
Kort hytt ClassicSpace tunnel 170 mm x 4) x x x 4) x x x x
Kort hytt ClassicSpace tunnel 320 mm6) • • • • • • • •
Mellanlång hytt ClassicSpace tunnel 170 mm x 4) x x x 4) x x x x
Mellanlång hytt ClassicSpace tunnel 320 mm x x x x x x x x
Mellanlång hytt CompactSpace tunnel 170 mm x 4) x x x 4) x x x x
Mellanlång hytt CompactSpace tunnel 320 mm x x10) x x x x x x
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Antos trailerdragare – typöversikt
Viktklass 18/204) 18 (Volumer)1) 24 25 25 26 26 33
Hjulkonfiguration 4x2 4x2 6x2/2 6x2 ENA (löpaxel med enkelhjul) 6x2/2 7) 9) 6x4 6x2 DNA (löpaxel med tvillinghjul) 6x4
Bakaxelfjädring Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft 
Motortyper

OM 936
175 kW (238 hk) • • – – – – – –
200 kW (272 hk) x x • • • • • –
220 kW (299 hk) x x x x x x x –
235 kW (320 hk) x x x x x x x –
260 kW (354 hk) x x x x x x x –
OM 470
240 kW (326 hk) x x x x x x x •
265 kW (360 hk) x x x x x x x x
290 kW (394 hk) x x x x x x x x
315 kW (428 hk) x x x x x x x x
335 kW (455 hk) x x x x x x x x
OM 471
310 kW (421 hk) x x x x x x x x
330 kW (449 hk) x x x x x x x x
350 kW (476 hk) x x x x x x x x
375 kW (510 hk) x – x x x x x x
390 kW (530 hk) x – x x x x x x
OM 473
380 kW (517 hk) x – x x x x x x
425 kW (578 hk) x – x x x x x x
460 kW (625 hk) x – x x x x x x

Axelavstånd
2 650 mm – – – – x7) – – –
2 990 mm – – x7) – – – – –
3 250 mm – – – x – x x x
3 400 mm – – – x – x x x
3 550 mm x7) – – x – x x x
3 700 mm x7) 8) x – – – – – –
3 850 mm x7) – – – – – – –
4 000 mm x7) – – – – x – x

Förarhyttsversioner
Kort hytt ClassicSpace tunnel 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
Kort hytt ClassicSpace tunnel 320 mm6) • • • • • • • •
Mellanlång hytt ClassicSpace tunnel 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
Mellanlång hytt ClassicSpace tunnel 320 mm x x x x x x x x
Mellanlång hytt CompactSpace tunnel 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
Mellanlång hytt CompactSpace tunnel 320 mm x – x x x x x x

• �standardutrustning   x finns som extrautrustning   – kan ej beställas   1) Även luftfjädring på framaxeln.   2) Även som 6 x 2/4 med pusheraxel, axelavstånd 3 250–4 150 mm.   3) Även som Antos Loader fr.o.m. 175 kW (238 hk) t.o.m. 
335 kW (455 hk).   4) Inte för Antos Loader.   5) Även som LnRA (biltransportfordon) fr.o.m. 240 kW (326 hk) t.o.m. 350 kW (476 hk). Ökad höjd över ramens överkant vid fordon fr.o.m.310 kW (421 hk) t.o.m. 350 kW (476 hk) (OM 471).

6)  Standard vid OM 936 och OM 470, fr.o.m. OM 471 är kort ClassicSpace-hytt med 170 mm tunnel standard.   7) Även som Antos Loader fr.o.m. 235 kW (320 PS) t.o.m. 335 kW (455 hk).   8) T.o.m. 350 kW (476 hk).   9) Även som 6x2/4 (ej som 
Antos Loader).   10) Endast LnRA (biltransportfordon).





Effektiv distributionstrafik

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.

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

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 eko-
nomiska potential fullt ut, och bidrar genom att minska  
fordonsrelaterade kostnader såsom anskaffningspris, för-
brukning, service och reparation. Det gör vi med modern 
fordonsteknik och servicetjänster som är anpassade exakt 
efter olika individuella behov. Här får du en detaljerad över-
sikt över vilka åtgärder vi kan erbjuda för att hålla nere dina 
fordonsrelaterade 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 optimerad användning av bilarna och hjälper till att  
sänka kostnader för personal och administration. Prova själv!
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Vi satsar allt på låga totalkostnader
Låga kostnader från första metern och så länge du använder lastbilen. 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 distributionstrafikens krav. Den bästa investeringen är rätt investering.

Distributionsbilar. En bra investering måste uppfylla alla dina 
krav. Som Atego för lätt och Antos för tung distributionstrafik. 
De är fulla av innovativ fordonsteknik och kan lätt anpassas 
till olika påbyggnationer, vilket ger dig 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 Antos går  
de från 175 kW (238 hk) upp till 460 kW (625 hk). Det fort-
sätter med de välavvägda drivlinekonfigurationerna och den 
vältrimmade aerodynamiken. För branscher där nyttolasten 
eller lastvolymen spelar stor roll finns Antos Loader och  
Antos Volumer. Läs mer på sidorna 38–41.



51Effektiv distributionstrafik | Låga totalkostnader

Fördelarna i korthet

 – Uppdragsanpassade lastbilar för lätt och tung 
distributionstrafik

 – Heltäckande utbud av Euro VI-motorer. 
Atego: Två cylindervolymer, sju effektsteg från 
115 kW (156 hk) upp till 220 kW (299 hk) 
Antos: Fyra cylindervolymer, 18 effektsteg från 
175 kW (238 hk) upp till 460 kW (625 hk)

 – Branschspecifika fordonskoncept Antos Loader 
och Antos Volumer

 – 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

Branschinformationscentret BIC. På branschinformations-
centret BIC i Wörth finns alltid runt 180 kompletta bilar  
med branschtypiska påbyggnationer från över 70 påbygg-
nadstillverkare. 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 
transportlösningen för dig. Dessutom erbjuder vi bransche-
vents med körupplevelser.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks. Skräddarsydda  
modifieringar – Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT) 
utökar det redan tidigare breda utbudet för att kunna uppfylla 
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 axel-
ombyggnader, chassimodifieringar för specialpåbyggnader  
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.
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Våra knep för låga bränslekostnader: avancerad teknik, 
anpassade servicetjänster och optimerat körsätt 
Antos 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.

Förbrukningsreducerade motorer. Ategos 4- och 6-cylindriga 
radmotorer förbrukar upp till 5 procent1) mindre bränsle  
jämfört med sina föregångare. Allt för att du ska kunna sköta 
distributionsuppdragen mer bränsleffektivt. Antos har bland 
annat common rail-högtrycksinsprutning X-Pulse2) som gör att 
du kan köra mer ekonomiskt. Till lägre förbrukning bidrar 
också AdBlue®-insprutningen utan tryckluft och den kylda 
avgasåterföringen. Sammanfattningsvis betyder det att du 
får utmärkta förutsättningar att sköta distributionstrafiken med 
extra god bränsleekonomi. En lägre förbrukning ger dessut-
om betydligt lägre koldioxidutsläpp och reducerade partikel- 
och kväveoxidutsläpp.

High Performance Engine Brake3) 4). För ytterligare säkerhet 
finns en trestegs, slitagefri tillsatsbroms med en bromseffekt 
på upp till 475 kW5).

Euro VI-avgasteknik Antos. 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. De korta växlingstider-
na och körprogrammen economy och fleet6) gör det lättare  
att köra ekonomiskt. Och de sparsamma sekundärförbrukarna, 
bland annat styrservopumparna och den behovsreglerade  
styrningen av tryckluftsförsörjningen, bidrar också till att sänka 
förbrukningen.

Lågt luft- och rullmotstånd. Utformningen av Atego och 
Antos 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 monteringsdetaljer3). Förutom däcktrycks-
kontrollen3) finns det även extra breda singeldäck7) för drivaxeln 
som sänker rullmotståndet och därmed även 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 asymmetriska 
turboaggregatet och den optimerade avgasåterföringen, 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 

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

Däcktryckskontroll3) 6). Den trådlösa tryckövervakningen kontrollerar löpande 
lufttrycket i däcken och visar det börtryck som krävs för den aktuella däck-
temperaturen beroende på yttertemperaturen.

med Predictive Powertrain Control6) bidrar till den låga bränsle-
förbrukningen. I kombination med opti merad drivlina och  
optimerade sekundärförbrukare kan bränslebesparingen bli 
så hög som 3 procent jämfört med föregående modell.

1)  Under körning i stadstrafik blir bränslebesparingen lite mindre än på landsväg 
och motorväg.

2) X-Pulse ej tillgängligt vid motor OM 936.
3) Extrautrustning.
4) Standard i kombination med vattenretarder. 
5) Beroende på motortyp.
6) Endast för Antos.
7) Extrautrustning, endast för Antos 4x2-typserier.

Fördelarna i korthet

 – Lägre förbrukning genom bränsleeffektiva 
motorer med lägre förbrukning, korta  
växlingstider och förbrukningsreducerande 
körprogram economy och fleet6)

 – Uppdragsanpassade växellådor och  
bakaxelutväxlingar

 – Bränslereducerade sekundärförbrukare
 – Trimmad aerodynamik
 – Däcktryckskontroll3)
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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 
körsätt som är anpassat till topografin i växlingsautomatiken, 
vilket i kombination med den exakt anpassade växlings-
strategin 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 väx-
lingstidpunkterna, växlingsstegen och farthållarhastigheten. 
Bilens rörelseenergi utnyttjas på bästa möjliga sätt för att und-
vika onödiga gaspådrag, 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 regler-
hastigheten 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  
inbromsning 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 hastighet. 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. 

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 trafik-
beroende inställning med variabel övre och 
nedre hysteres

 – Tillgängligt på motorvägar och landsvägar 
med PPC-täckning i Väst- och Östeuropa

1) Extrautrustning.
2) Endast för Antos.
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Högre effektivitet. FleetBoard Logistik erbjuder mer effektiv kommunikation med föraren – direkt överföring av alla order- och körningsdetaljer till DispoPilot.mobile 
förhindrar omvägar och missförstånd. Och det finns fler fördelar: Med den integrerade streckkodsscannern kan föraren göra en avstämning av kollit när varorna levereras. 
På bildskärmen på DispoPilot.mobile kan kunden skriva under digitalt. Underskriften vidarebefordras sedan direkt till dispositionscentralen.

FleetBoard:  
vinstmaskinen
FleetBoard erbjuder individuella telematiklösningar för speditions- 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 webbtjänster 
för en modern fordons-, vagnparks- och uppdragsadministra-
tion 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 integreras  
i trafikledningen, logistiken och ERP-systemet på ditt företag. 
DispoPilot.guide eller DispoPilot.mobile möjliggör effektiv 
kommunikation, transparenta processer och ett förenklat infor-
mationsutbyte mellan förare och central.
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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 auto matiskt 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 pl anerat eller 
om snabba åtgärder behöver vidtas, i nödfall även på natten.

FleetBoard DispoPilot.app3). Med den nya Android-baserade 
appen kan logistikprocesser och transportkapaciteter utformas 
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.

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

1) Finns som tillval.
2) Kan hämtas kostnadsfritt i App Store och Google Play.
3) Kan hämtas kostnadsfritt i Google Play Store.
4) Extrautrustning.

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

FleetBoard TiiRec (standardutrustning). Fordonsdatorn FleetBoard TiiRec är 
grunden för FleetBoard-tjänsterna och flera andra effektivitetsförbättrande tjänster 
från Mercedes-Benz.
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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 hur intensivt systemet  
Predictive Powertrain Control2) används. 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 uppgå till 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.
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FleetBoard Drivers’ League. En tävling där förarna får  
visa vad de kan. Det gör det roligt att köra bränslesnålt, och 
belöningen 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

MercedesServiceCard. Med det kostnadsfria  
Mercedes -ServiceCard 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 färdskrivar-
funktion 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  
användning 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 Antos.
3) Oberoende av telematiksystemet FleetBoard.
4) Extrautrustning.
5) Kan hämtas kostnadsfritt i App Store och Google Play.
6) Kan hämtas kostnadsfritt i Google Play Store.
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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 transparent 
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  
individuella 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 finansie-
ringsprodukter som passar alla slags verksamheter. Våra lea-
singprodukter ger möjlighet att anpassa finansiering efter 
körbehov och krav på likviditet och budgetering. Samtidigt får 
du bättre överblick, mindre administration och mer tid till 
det som är viktigast: din verksamhet.

Billån. Du äger bilen, vi finansierar den. Med skräddarsydda 
billån anpassade efter dina behov kan du själv välja om du 
vill betala av hela lånet eller behålla en restskuld motsvarande 
ett förväntat marknadsvärde. Du har alltid både äganderätt 
och nyttjanderätt över bilen – det är bara finansieringen som 
sker genom oss. På villkor som naturligtvis överensstämmer 
med dina krav och önskemål.

Fördelarna i korthet

 – Mercedes-Benz CharterWay för fordonsan-
skaffning, mobilitetssäkring och enklare  
administration. Läs mer på sidan 68/69

 – 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

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 
inansiell 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 kreditmöjlig-
heter till annat.
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God driftsekonomi. För både Atego och Antos har vi från 
första början sett till att hålla priserna på en låg nivå vad  
gäller det dagliga arbetet, underhållet och reparationerna. 
Dessutom finns bland annat CharterWay-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 kostnadseffektivt 
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 servi-
ceavtal omfattar reparations- och servicelösningar som är 
anpassade efter kundens behov. Det ger servicekostnader 
som kan planeras månadsvis och en vagnpark som kan ut-
nyttjas 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  
tillförlitlighet och högt restvärde,  
samt Originalutbytesdelar 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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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 driftskostnaderna 
under hela användningstiden. Samtidigt lägger du en bra grund inför framtiden. Därför att en förstklassig lastbil är en investering  
i nästa lastbil.

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 kontrolle-
rade andrahandsfordon av alla märken och årsmodeller och  
i alla utföranden.
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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 kapitalinsats – 
även med avseende på investeringen i nästa lastbil.

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

TruckStore leasing och finansiering. Dra nytta av ett im-
ponerande 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.

1) Finns som tillval.

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
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Säkerhetsutrustning. I en lastbil från Mercedes-Benz  
finns många säkerhets- och hjälpsystem som minskar risken 
för olyckor och avlastar föraren. Utöver det elektroniska 
bromssystemet med ABS, ASR, Active Brake Assist och rull-
ningsspärr finns även stabilitetsassistent, körfältsassistent, 
trötthetsvarnare1) 2) och varselljus som ökar säkerheten ytter-
ligare. Ytterligare hjälp till föraren kommer bland annat 
från regn- och ljussensorn1) 3), manöverkörningsfunktionen1) 3) 
i höger ytterspegel, avståndshållaren1) 3), krängningsassis-
tenten1) 3), däcktryckskontrollen1) 3) och motorbromsen med 
upp till 350 kW4).

Vattenretarder. Vattenretardern1) 3) 5) är slitage- och under-
hållsfri och ger högre bromseffekt. Vid körning i nedförsbacke 
ger den högre genomsnittshastigheter och vikten är lägre  
än för en vanlig oljeretarder.

Bi-xenonstrålkastare1) 3). Halvljuset och i synnerhet helljuset 
tjänar på bi-xenonlampornas extra höga ljusutbyte, som kräver 
mindre energi än vanliga lampor.

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

Vändskivekoppling med sensorsystem. Vändskivekopp-
lingen med sensorer1) 3), informerar föraren om att vänd-
skivekopplingen är öppen eller stängd via en indikering på  
kombiinstrumentet. Det ökar säkerheten och sparar in på  
reparationskostnader.

Dödvinkelassistent på högersidan1) 3) 6) 7) 8). Systemet kan 
avlasta föraren i svängar eller vid körfältsbyte genom att  
registrera rörliga såväl som fasta föremål i varningsområdet 
på höger sida eller i släpkurvan9) 10). Vid fara kan systemet 
varna optiskt och akustiskt.

Active Brake Assist 41) 3) 11) 12). Den fjärde generationen av detta system9) 10) 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.

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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Avståndshållare1) 3). Säkerhetssystemet med stop-and-go-funktion kan hjälpa föraren i stressiga situationer och kan minimera risken för påkörningsolyckor. När bilen 
närmar sig ett framförvarande, identifierat fordon minskar systemet hastigheten och håller det förinställda avståndet.

Trötthetsvarnare1) 2). Systemet kan registrera tilltagande trötthet och uppmanar 
föraren att ta en paus.2)

Fördelarna i korthet

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

 – Sekundär vattenretarder1) 3) 5) med upp till 
3 500 Nm bromsmoment

 – Stabilitetskontroll
 – Active Brake Assist 41) 3) 11) 12)

 – Avståndshållare1) 3) med Stop-and-go-funktion
 – Dödvinkelassistent på högersidan1) 3) 6) 7) 8)

 – Trötthetsvarnare1) 2)

 – Körfältsassistent
 – Krängningsassistent1) 3) 

 – Däcktryckskontroll1) 3)

 – Bi-xenonstrålkastare1) 3), dimstrålkastare3), 
LED-varselljus3) och LED-bakljus3)

 – Follow-me-Home-belysning
 – Regn- och ljussensor1) 3)

 – Vändskivekoppling med sensorer1) 3)

 – Safety Packs1) 3)

1) Endast för Antos.  
2) Kan endast beställas i kombination med körfältsassistent.  
3) Extrautrustning.  
4) Ingår fr.o.m. 9,5 t. 
5) Tillgänglig i kombination med motorbroms, high performance. 
6) Kan endast beställas till 4x2 LS och 6x2 L.  
7) I kombination med tankmått 650 mm x 700 mm.  
8) I kombination med tredelad skärm.  
9) Inom systemets gränser. 
10) Under optimala villkor. 
11) Extrautrustning, endast i kombination med avståndshållare.  
12) Preliminärt tillgänglig fr.o.m. 12/2016.  

Safety Packs. Dessa paket1) 3) hjälper föraren och höjer 
komforten och säkerheten. Förmånliga villkor och attraktiva 
leasing-, finansierings- och försäkringserbjudanden ger  
en utmärkt driftsekonomi.
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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 ytterst effektiv dellogistik blir  
reparationstiderna extra korta, så att din lastbil 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 fak-
tiska belastning kontinuerligt, exempelvis uppgifter om kall-
starter, bromsbeläggslitage samt status hos motoroljan och 
övriga aggregatoljor. På så sätt kan servicetillfällen planeras 
in på ett förutseende sätt och exempelvis slås samman med 
lagstadgade 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 under-
hållet. 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 må-
nadsavgifter som kan beräknas exakt i förväg. Det innebär 
att dagar då bilen inte rullar kan utnyttjas för planerade  
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 effektiviteten 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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Kromade backspegelkåpor. Uppsättningen i två delar för 
förar- och passagerarsidan blir glänsande utropstecken och 
gör lastbilen ännu snyggare.

Laddningshållare (universalmodell) för mobiler. Med  
universal-laddningshållaren till mobiltelefonen kan du  
lätt manövrera din mobiltelefon med knapparna på multifunk-
tionsratten. Den håller också din mobiltelefon stadigt på 
plats under körning, laddar batteriet och möjliggör anslutning 
till den utvändiga antennen.

Originaltillbehör för dig som vill ha det bästa
Med Atego och Antos är du alltid redo att möta utmaningarna i distributionstrafiken. För att de ska kunna leva upp till just dina 
personliga förväntningar på en perfekt distributionslastbil finns Mercedes-Benz stora utbud av originaltillbehör som ger 
många möjligheter att skapa en individuell utformning.

Drar blickarna till sig. Inramningen för Mercedes-Benz logotyp under  
vindrutan betonar den individuella karaktären som du ger till din lastbil – och 
Mercedes-Benz-symbolen i insteget är ytterligare ett blickfång som gör  
att det känns lite skönare varje gång du klättrar upp i hytten.

Total överblick. Backkamerasystemet aktiveras automatiskt när du lägger i 
backväxeln och visar området direkt bakom bilen. Vid manöverkörning ökar detta 
säkerheten och olycksskyddet.
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Säkerhet och komfort. Skyddsöverdragen skyddar stolarna mot slitage, skador 
och smuts. Dessutom är de sköna att sitta på, de är lätta att sätta på och de  
glider inte omkring.

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

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

1) Endast för Antos.

Markant detalj. Gälarna1) av högglanspolerat rostfritt stål i sidoinklädnaden utstrålar kraft och dynamik – och de förstärker den individuella karaktären på din Antos.

Hjulmutterskydd. Det är detaljerna som räknas. Hjulmutterskydden i rostfritt stål 
skyddar fälgar och hjulmuttrar mot skador och ger bilen ett personligare uttryck.



Om uppgifterna i denna katalog: Produktförändringar kan ha ägt rum efter manusstoppet för denna trycksak (27 maj 2016). Tillverkaren har rätt att införa konstruktions- 
och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. 
Med reservation för eventuella feltryck. I den mån återförsäljare eller tillverkare använder beteckningar eller sifferuppgifter för en beställning eller för en beställd produkt 
kan inga anspråk göras utifrån detta. Bilder och texter kan innehålla tillbehör och utrustning som inte ingår i grundutrustningen. Färgavvikelser kan förekomma av 
trycktekniska skäl. Bilder och illustrationer är bara exempel och visar inte nödvändigtvis originalfordonens faktiska utseende och utrustning. Originalfordonen kan avvika 
från dessa bilder och illustrationer. Med reservation för ändringar. Denna katalog kan innehålla modeller och tjänster som inte finns att tillgå i alla länder. Denna katalog 
har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter är dock endast giltig i Tyskland vid manusstopp för denna katalog. Fråga därför din Mercedes-Benz 
lastbilsåterförsäljare om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se/distribution
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