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Mercedes-Benz  
i fjärrtrafik

Mercedes-Benz i fjärrtrafik. Den som vill ligga i täten behöver bilar som presterar 
på topp både ute på vägarna och i bokföringen. Och just det kan Actros hjälpa dig 
med. Här finns komfort på hög nivå, tekniska innovationer för bränslebesparing och 
ett perfekt anpassat serviceutbud som möjliggör lönsamhet på en helt ny nivå. Den  
är smidig, säker och effektiv och har ett stort utbud av utrustning och modeller som 
gör att du kan få en perfekt konfigurerad bil för så gott som alla användningsom-
råden inom fjärrtrafiken.

Även för tungtransport finns övertygande argument som talar för Actros. Med Actros 
SLT tungdragare får du en dragbil som har tagits fram speciellt för att förflytta tung, 
skrymmande last, och som utmärker sig genom användningsanpassning, robusthet 
och flexibilitet på hög nivå. 

Stig in och upplev Mercedes-Benz i fjärrtrafik.
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Mer än bara ekonomisk – Actros

Komfort. Med totalt elva individuella förarhyttsversioner har 
Actros en bra lösning för arbete, övernattning och vila för 
varje typ av uppdrag inom fjärrtrafiken. Förutom en ljus och 
hemtrevlig atmosfär och tydlig åtskillnad mellan arbetsplats 
och relaxdel bidrar exempelvis en ståhöjd på upp till 2,13 m, 
gott om rörelsefrihet samt generösa förvaringsutrymmen 
och bekväma bäddar till högsta möjliga komfort vid arbete, 
avkoppling och sömn. 

Driftsekonomi. Actros goda driftsekonomi är resultatet av 
flera olika faktorer. En av dessa är givetvis våra tekniska  
lösningar för extra låg bränsleförbrukning. Även vårt omfat-
tande serviceutbud ökar lönsamheten och tillgängligheten 
ytterligare. Dessutom kan individuellt anpassade tjänster som 
FleetBoard och CharterWay bidra till lägre kostnader. Också 
förarfortbildning och MercedesServiceCard gör sitt till. Ytter-
ligare ett plus när det gäller lönsamhet är det förmånliga  
avtalet Buy-Back från TruckStore. 

Kördynamik. För att få en körkänsla på högsta nivå har vi för-
sett Actros med en innovativ bakaxelupphängning på 4x2- 
bilarna, en styrning med hög precision och en bred, styv ram. 
Motorerna ger bra respons och finns i totalt 18 effektklasser 
upp till 460 kW (625 hk). I kombination med växlingsautomatik 
Mercedes PowerShift 3 främjar de både driftsekonomi och  
körglädje. 

Branschspecifika fordonskoncept. När det är viktigast med 
en hög nyttolast är Actros Loader rätt val. Är det volymen 
som spelar störst roll är Actros Volumer den bästa lösningen.

Actros upp till 33 ton
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Komfort som är anpassad efter föraren och uppdraget
Optimerad in i minsta detalj. Actros ger en ny innebörd åt begrepp som rörelsefrihet, rymd och atmosfär, utan att förlora  
fokus på förarens arbetsvardag. Detta innebär arbets-, vilo- och övernattningskomfort som kan möta vardagen och de höga 
kraven från förare i fjärrtrafik.

Komfort. En modern arbetsplats, en inbjudande relaxplats 
och samtidigt generöst med utrymme för god sömn – förar-
hytterna i Actros erbjuder hela konceptet. Framför allt med  
GigaSpace, som låter förare i fjärrtrafik njuta av Actros extra-
ordinärt höga komfort. Till exempel genom den imponerande 
ståhöjden1) på 2,13 m och det mycket fördelaktiga förhållandet 
mellan förvaringsutrymme och rörelsefrihet. 

Enastående ergonomi med praktiska lösningar utmärker  
arbetsplatsen i Actros – och det som låter så enkelt och 
samtidigt känns så bra, är resultatet av en rad ergonomiska 
och funktionella komponenter som passar perfekt till-
sammans. De bekväma stolarna, multifunktionsratten och 
förarplatsen som är optimalt anpassad efter föraren. Alla 
komponenter manövreras enkelt och logiskt och är exakt  
anpassade till arbetsgången i fjärrtrafik. Trivseln i Actros  
hytter ökar ytterligare genom att arbets- och relaxdelen är 
tydligt avskilda samt genom den hemtrevliga interiör-

designen med behagliga färgtoner, ett tydligt formspråk och 
lättskötta material av högsta kvalitet. 

Det genomtänkta relaxkonceptet och i synnerhet SoloStar-
konceptet ger goda förutsättningar för återhämtning och vila. 
I de bekväma bäddarna sover man gott. Många praktiska  
detaljer samt olika interiörkoncept2) ökar känslan av väl-
befinnande och ger en helt unik och personlig prägel åt  
förarhyttskomforten i Actros.

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

1) Ståhöjd mellan stolarna.
2) Extrautrustning.
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För oss är komfort i arbetet en självklarhet
Trivsel på arbetsplatsen. Det är en av de mest väsentliga förutsättningarna för att föraren ska kunna köra avspänt. Det är 
också ett löfte som Actros förarhytter uppfyller vid varje körning, tack vare föredömlig ergonomi och utrustning som är exakt 
anpassad efter arbetet inom fjärrtrafik.

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.

Arbetsplats Actros. Arbetsplatsen har en förarplats som är 
anpassad för att ge föraren bästa möjliga arbetsvillkor. Här 
är allt utformat för att arbetet ska kunna utföras koncentrerat 
men avspänt, från motorstart/stopp-knappen, multifunk-

tionsratten och kombiinstrumentet med färgdisplay till de  
ergonomiskt placerade reglagen och de praktiska förvarings-
facken i instrumentpanelen.
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Multifunktionsratt. Med åtta knappar på varje sida kan du 
styra massor av funktioner. Du kan till exempel svara i telefon, 
styra hjälpsystemen eller ändra radioinställningarna.

Mercedes PowerShift 3. Märkbar dynamik, smidig manöv-
rering och lägre förbrukning: Växlingsautomatiken ger exakta 
växelval, korta växlingstider, hög åkkomfort och mycket god 
driftsekonomi. Körläget ”economy” främjar ett särskilt ekono-
miskt körsätt medan körläget ”power” ger hög dynamik. I 
körprogrammet Fleet är körläget ”fleet” fast inställt.

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

12,7 cm-kombiinstrument med videofunktion1). Kombi-
instrumentet är förberett för användning av backkamera2)  
vilket ger enastående komfort och ännu högre säkerhet. Bilden 
visar området bakom bilen. Med flera funktioner och indike-
ringar ger enheten med grafisk display snabb och omfattande 
översikt och förenklar kontrollen före start.

Instruktionsbok lastbil. Radio- och navigationssystemet med Bluetooth®1) har 
många funktioner och ger bland annat tillgång till en digital instruktionsbok som 
ger föraren detaljerad information om Actros.

Intuitiv menystruktur. Tack vare en enkel menystruktur visar kombiinstrumentet 
all viktig information snabbt, tydligt och bländfritt. Inställningarna kan göras på 
multifunktionsratten.

Komfort | Arbetskomfort

1) Extrautrustning.
2) Backkamera kan beställas från Mercedes-Benz som tillbehör.
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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 komfortstol1). Den luftfjädrade stolen går att 
ställa in individuellt för komfort och ergonomi på hög nivå. 
Den integrerade stolsvärmen är inte att förglömma. Den luft-
fjädrade komfortstolen har pneumatisk höjdinställning,  
inställning av sätesdynans lutning och djup, integrerat nack-
skydd och ett integrerat höj- och sänkbart 3-punktsbälte.

Radio-/navigationssystem, Bluetooth® 2). Systemet i komfortutförande har  
en 17,4 cm stor färgskärm och Bluetooth®, och lämnar inget övrigt att önska vad 
gäller förarassistans och underhållning.

Massagefunktion för förarstol2). Massagefunktionen förebygger spänningar så 
att föraren håller sig pigg och alert längre. 

Luftfjädrad klimatstol2). 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.
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Klimatautomatik2). Systemet anpassar automatiskt luftmängd, luftfördelning och 
temperatur till omgivningsförhållandena och har dessutom fler komfortfunktioner.

Värme- och klimatanläggning. Anläggningen har snabb  
respons och ger en dragfri ventilation.

Parkeringsklimatanläggning2). Anläggningen kan avge  
kyla till hytten i upp till åtta timmar. Den sparar bränsle och 
är tystgående då motorn inte behöver tomgångsköras. 

Varmvattenextravärmare2) 3). Som komplement till värme-
systemet värmer den upp förarhytten vid mycket kalla  
temperaturer, så att det går att övernatta med bibehållen 
komfort. 

Restvärmeutnyttjande2). Efter det att motorn har stängts 
av kan förarhytten fortfarande värmas i upp till två timmar  
genom användning av restvärmen från motorns kylarvätska.

1) Standard i Sverige.
2) Extrautrustning.
3) Finns även för aktivering av förarhytt och motor.
4) Aktivering förarhytt och motor inte i komb. m. motortunnel 320 mm.

Fördelarna i korthet

 – Ergonomiskt utformad förararbetsplats med 
motorstart/stopp-knapp

 – Multifunktionsnyckel2)

 – Multifunktionsratt med intuitiv manövrering 
och generösa inställningsmöjligheter

 – Tydligt och överskådligt kombiinstrument 
med 10,4 cm TFT-färgskärm

 – Kombiinstrument med 12,7 cm TFT-färgskärm 
och videofunktion2)

 – Manövrering av växlingsautomatiken via  
rattspaken

 – Stort utbud av ergonomiska stolar med 
många inställningsmöjligheter

 – Omfattande multimedieutbud inklusive  
lastbilsnavigation2) samt ljudanläggning2)

 – Innovativ, luftstyrd värme- och klimat-
anläggning

 – Klimatautomatik2) och parkeringsklimat-
anläggning2) för ännu högre komfort

 – Innovativt restvärmeutnyttjande
 – Varmvattenextravärmare2) för motor och/eller 

förarhytt4)
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ClassicSpace-hytt, 2 300 mm bred, motortunnel 170 mm StreamSpace-hytt, 2 300 mm bred, plant golv StreamSpace-hytt, 2 500 mm bred, plant golv

Förarhyttsversioner. Actros erbjuder elva förarhyttsversioner i 
två bredder, fem takvarianter (CompactSpace, ClassicSpace, 
StreamSpace, BigSpace och GigaSpace) och tre motortunnel-
versioner (320 mm, 170 mm, plant golv). Det finns alltså  
en optimal Actros för praktiskt taget alla behov i fråga om 
utrymme, utrustning och komfort.

Lång hytt ClassicSpace, 2,30 m, motortunnel 320 mm. 
Den bekväma, 2300 mm breda hytten ger föraren en  
ergonomisk och komfortabel arbetsplats som är optimalt  
utformad för regional fjärrtrafik.

Lång hytt ClassicSpace, 2,30 m, motortunnel 170 mm1). 
Den bekväma förarhytten har utformats enligt de senaste  
rönen om ergonomi och säkerhet och ger föraren hög komfort 
och en trevlig arbetsmiljö.

Lång hytt StreamSpace, 2,30 m, motortunnel 170 mm1). 
Tack vare ett lågt luftmotstånd bidrar hytten till en låg bränsle-
förbrukning. Den är utformad enligt moderna ergonomiska 
rön och har en ståhöjd2) på 1,79 m.

Lång hytt StreamSpace, 2,30 m, plant golv1). Hytten har 
optimerats för en så låg förbrukning som möjligt. Tack vare 
det plana golvet är ståhöjden 1,97 m mellan stolarna och  

utrymmet mycket generöst tilltaget. Förarhytten har utformats 
enligt de senaste rönen om ergonomi och säkerhet och har 
hög komfort. Det plana golvet ger extra rörelsefrihet och gör 
det enklare att ta sig över till passagerarsidan.

Lång hytt StreamSpace, 2,50 m, plant golv1). Hytten har 
optimerats för en så låg förbrukning som möjligt. Tack vare 
sin generösa bredd och ståhöjden på 1,97 m mellan stolarna 
finns det gott om utrymme och komfort. Förarhytten har  
utformats enligt de senaste rönen om ergonomi och säker-
het, och det plana golvet gör det enklare att ta sig över till 
passagerarsidan.
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Lång hytt BigSpace, 2,50 m, plant golv1). Hytten med plant 
golv har en ståhöjd på 1,99 m mellan stolarna, vilket ger myck-
et stor rörelsefrihet och bekväm passage till passagerarsidan. 
Den stora hyttvolymen och de rymliga förvaringsmöjligheterna 
gör att föraren och passageraren har gott om plats i hytten  
och kan koppla av under pauser och viloperioder. Flera förva-
ringsfack och utrymmen gör det lätt att hålla ordning.

Lång hytt GigaSpace, 2,50 m, plant golv1). Tack vare sin 
generösa bredd och en imponerande ståhöjd på 2,13 m2)  
är det den största och mest komfortabla hytten till Actros, 
som lämpar sig mycket bra för uppdrag med två förare.  
Den generösa volymen i hytten och de stora förvaringsut-
rymmena främjar ordning och reda samtidigt som föraren 
och passageraren har gott om rörelsefrihet. Det skapar gott 
om plats att stuva undan olika föremål och en skön miljö  
för återhämtning.

Fördelarna i korthet

 – Fem förarhytter: CompactSpace, ClassicSpace, 
StreamSpace, BigSpace och GigaSpace

 – Två förarhyttsbredder: 2 500 mm och 2 300 mm
 – Elva förarhyttsversioner för användning  

i inrikes och utrikes fjärrtrafik
 – Plant golv för 2 500 mm breda förarhytter
 – Motortunnel i två olika höjder för 2 300 mm 

breda förarhytter
 – Plant golv för 2 300 mm breda förarhytter1)

 – Generös ståhöjd2) på upp till 2,13 m

Bigspace-hytt, 2 500 mm bred, plant golv Gigaspace-hytt, 2 500 mm bred, plant golv 1) Extrautrustning.
2) Ståhöjd mellan stolarna.

Komfort | Förarhytter i jämförelse
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Interiörkoncept Style Line1). Flera dekorationsdetaljer i metall- och kromlook samt mattor i velour ger en modern känsla i hytten. I kupén imponerar bland annat 
applikationerna på ratten och rattspakarna, infattningen runt luftmunstyckena samt dörrhandtagen. Utvändigt glänser solskyddets kromlist och backspegelkåporna.

Bo bekvämt – även ute på vägarna
Kärlek vid första ögonkastet kan vara i många mil. Actros interiördesign med genomtänkt relaxkoncept ger möjlighet till  
maximal återhämtning under rasterna.

Interiördesign. Actros står för en enastående relaxkomfort. 
När vi utvecklade och designade hytterna var det nämligen  
förarens välbefinnande som stod i fokus. Här ska finnas såväl 
gott om rörelsefrihet som generösa förvaringsutrymmen. 
Färger och material har valts ut för att skapa en trivsam miljö 
och känsla av rymd, samtidigt som de utgör en tydlig åtskill-
nad mellan arbetsplats och relaxplats.

Fotstegsbelysning. Bland de komforthöjande detaljerna  
i Actros förarhytter med plant golv finns till exempel en  
fotstegsbelysning som gör det både trevligare och säkrare 
att stiga in i lastbilen.

Extra eluttag1) 12 V/15 A, golvet vid passagerarstolen. 
Eluttaget till vänster i frampassagerarens golvutrymme leve-
rerar ström (12 V) exempelvis till kaffebryggaren, tv:n eller 
laptopen.
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Comfort Pack Basic1). I detta Komfortpaket för dragbilar 
och jämnlastare har komforthöjande komponenter samlats 
ihop på ett ekonomiskt förmånligt sätt. Bland bekvämlig-
heterna i Comfort Pack Basic finns till exempel en elektrisk 
solskyddsgardin för vindrutan, stämningsbelysning, två  
nycklar med fjärrkontroll samt komfortlåssystemet.

Comfort Pack Classic1). Komfortpaketet för dragbilar och 
jämnlastare omfattar många utrustningsdetaljer såväl exte riört 
som interiört. Comfort Pack Classic omfattar totalt 10 utrust-
ningsdelar, till exempel en elektrisk taklucka, solskyddsgardiner 
för sidorutorna och en läderratt.

Comfort Pack Top1). Komfortpaketet kan beställas från  
fabrik och kompletterar förarhytten med många praktiska, 
snygga och komforthöjande detaljer. Comfort Pack Top  
består av 15 utrustningsdelar, bland annat ett kylskåp som 
rymmer 36 l, ljudsystem, klimatautomatik samt belyst  
Mercedes-stjärna.

Interiörkoncept Home Line1). Trädetaljer, velourmatta och en varm färgskala får interiören att kännas lyxig och mycket hemtrevlig. De invändiga dörrhandtagen, dekor-
listerna på instrumentpanelen på passagerarsidan och den nedre delen av instrumentpanelen har en snygg trädesign. Handbromsspaken har dessutom en läderdamask.

Stämningsbelysning1). Denna diskreta, dimbara blå hyttbelysning ger ett mycket 
behagligt sken och bättre orientering vid övernattning och mörkerkörning.

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

1) Extrautrustning. 
Innehållet i paketen kan variera beroende på hyttmodell och övrig utrustning.
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Förvaringsluckor, över vindruta, med värdefack1). I stället 
för ett öppet förvaringsfack på passagerarsidan finns ett  
låsbart värdefack integrerat ovanför vindrutan. Gångjärn och 
lås har extra stöldsäkring med separat, mekanisk nyckel.

Utdragslåda under instrumentpanelen. I förarhytter med 
plant golv finns en lättåtkomlig utdragslåda under instrument-
panelen. En andra, nedre utdragslåda2) finns som tillval.

Det väl tilltagna utrymmet för förvaring uppfyller alla 
krav för både en och två förare
Den som är mycket ute på vägarna behöver plats för sig själv. Det innebär också plats för allt som kan behövas under  
långa resor. Därför har Actros förarhytter extra generösa utrymmen i interiören – med mycket rymliga förvaringsutrymmen 
och gott om rörelsefrihet.

Förvaringsfack över vindrutan. Tack vare den asymmetriska placeringen av förvaringsfacken över vindrutan ger GigaSpace inte bara 332 liter förvaringsutrymme, 
utan även en hittills oöverträffad rörelsefrihet på passagerarsidan. Förvaringsfacken har lock, invändig belysning, glidsäker fibermatta och nog med plats för allt två  
förare kan tänkas behöva.
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Förvaringsfack lågt2). Facket är monterat på motortunneln 
mellan framstolarna och har två dryckeshållare.

Förvaringsfack högt2). 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.

Förvaringsplats, övre2). Bagagenätet sitter på förarhyttens 
bakre vägg. Det rymliga nätet är flexibelt och kan användas 
på många olika sätt, bland annat för förvaring av olika prylar 
som behövs i det dagliga arbetet.

Utvändiga förvaringsfack. Under bädden finns två fack som kan öppnas inifrån 
och utifrån. De rymmer upp till 420 l och har plats även för skrymmande föremål. 
Det finns två flexibla förvaringsfack2) om man vill dela in de större facken.

Utdragslåda under bädden I GigaSpace och BigSpace finns två rymliga utdrags-
lådor, där den ena kan fås som kylskåp2) med en volym på 36 liter för stående 
dryckesflaskor4).

Utdragslåda under bädden. I förarhytter med motortunnel finns en praktisk  
utdragslåda som rymmer 51 l under bäddens mittdel. I stället för utdragslådan 
finns också ett kylskåp2) som rymmer 26 l.

Hållare för bärbar dator3). Hållaren för bärbar dator kan enkelt hakas fast i det 
öppna förvaringsfacket över vindrutan eller i sidoväggen på passagerarsidan.

1) Extrautrustning, kan endast beställas till GigaSpace- och BigSpace-hytter.  
2) Extrautrustning.  
3) Standard i kombination med SoloStar-koncept.
4) Även för 2 500 mm bred StreamSpace. 
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Komfortabelt boende ute på vägarna.  
Känn dig som hemma!
Med SoloStar-konceptet och de mycket bekväma bäddarna har Actros just de egenskaper för vila och övernattning som  
man önskar i en fjärrlastbil. Här ska du inte behöva sakna något.

SoloStar-koncept1). Förarhyttskonceptet erbjuder stor rörel-
sefrihet och praktiska funktioner samtidigt som det inbjuder  
till vila och återhämtning. SoloStar-konceptet har en utpräg-
lat trivsam karaktär med unik komfort för vila och sömn i 
kombination med flera utrustningsmöjligheter. Det passar 
mycket bra för ensamförare. En viktig del av inredningen  
är den bekväma fåtöljen vid förarhyttens bakre vägg där man 
kan sträcka på benen. För att passa för uppdrag med två 
personer har den ett nackskydd och ett integrerat 3-punkts 
rullbälte. Det är heller inga problem att byta om i hytten. 
Även måltider går bra att inta här, tack vare det nedfällbara 
bordet med besticklåda. För god nattsömn finns en komfort-
madrass i kallskum med sju zoner.

Madrasser. En 7-zons komfortmadrass av kallskum ger de 
bästa förutsättningarna för en god nattsömn. Multizons-
madrassen PremiumComfort1) ger det lilla extra när det gäller 
komfort, och finns både till den övre och den nedre bädden. 

Extra komfort. Ett draperi runtom, en läslampa och reglage 
för radio, belysning, taklucka samt parkeringsvärmare och 
parkeringsklimatanläggning1) som kan nås från bädden bidrar 
till att öka komforten vid vila och övernattning.

SoloStar-stol. Relaxdelen har en mycket bekväm fåtölj vid förarhyttens bakvägg.  
Här finns plats för att ta en vilopaus, sträcka på benen eller avnjuta en trevlig måltid.
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Komfortbädd, övre, bred, nivåreglerbar2). Högsta möjliga komfort för vila och sömn ger den övre komfortbädden med 7-zons kallskumsmadrass. Den kan nivåregleras 
steglöst i körriktningen, vilket ger en jämn liggyta även vid parkering i backar. Den övre komfortbädden för långa hytter är 750 mm bred och 2 000/2 200 mm lång 
beroende på förarhyttsbredden. Madrassen är 110 mm tjock och har ett underfjädringssystem som samtidigt ger en effektiv ventilation underifrån. I leveransomfånget 
ingår ett draperi (runtom) och en kontrollpanel för olika komfortfunktioner.

Fördelarna i korthet

 – Högklassig, snygg interiördesign med tydlig 
åtskillnad mellan arbetsplats och vilodel

 – Interiörkoncept Home Line1) och Style Line1)

 – SoloStar-koncept1) för extra hög boendekomfort
 – Comfort Packs1) ger högre komfort till  

förmånliga villkor
 – Stort utbud av förvaringsutrymmen och -fack, 

även i hytt för två förare
 – Upp till 332 liter förvaringsvolym över vindrutan
 – Förvaringsfack under bädden som rymmer 

upp till 558 l
 – Kylskåp1) som rymmer upp till 36 l
 – Fällbart bord1) för passagerarsidan, integrerat 

i instrumentpanelen
 – Bekväma bäddar som är upp till 2 200 mm 

långa och 750 mm breda
 – Övre komfortbädd, nivåreglerbar och  

750 mm bred1) 2)

 – Övre komfortbädd, 600 mm bred1)

 – 7-zons komfortmadrass eller madrass  
PremiumComfort1)

1) Extrautrustning.
2) Kan inte beställas till lång ClassicSpace-hytt.
3) Standard i kombination med SoloStar-koncept.

Komfortbädd, nedre. Maximal komfort för vila och sömn i alla långa hytter med 750 mm breda och 2 000 mm (vid förarhyttsbredd 2 300 mm) resp. 2 200 mm  
(vid förarhyttsbredd 2 500 mm) långa bäddar. En hel, 110 mm tjock 7-zons kallskumsmadrass i hög kvalitet och med underfjädringssystem ger individuellt stöd åt  
olika delar av kroppen och samtidigt en effektiv ventilation underifrån.
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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  
ekonomiska potential fullt ut, och bidrar genom att minska 
fordonsrelaterade kostnader såsom anskaffningspris,  
förbrukning, service och reparation. Det gör vi med modern 
fordonsteknik och servicetjänster som är anpassade exakt  
efter olika individuella behov. Här får du en detaljerad översikt 
över vilka åtgärder vi kan erbjuda för att hålla nere dina for-
donsrelaterade 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 dag ett och under lastbilens hela livslängd. Våra lastbilar har innovativ teknik och servicetjänster  
som du kan välja redan när du köper bilen. Det lönar sig från dag ett, eftersom de är skräddarsydda efter dina behov  
i fjärrtrafiken. Den bästa investeringen är rätt investering.

Lastbilen. En bra investering måste leva upp till alla dina  
förväntningar. Det är ett krav som Actros uppfyller på ett före-
dömligt sätt. Den har utvecklats särskilt för fjärrtrafik och 
har därför de bästa förutsättningarna för att körningen ska bli 
så lönsam som möjligt. De sparsamma Euro VI-motorerna 
finns i fyra cylindervolymsklasser från 7,7 till 15,6 l och i 
totalt 18 effektklasser från 175 kW (238 hk) till 460 kW 
(625 hk). För ytterligare sänkt förbrukning finns nu även andra 
generationen av 10,7-litersmotorn OM 470 och 12,8-liters-
motorn OM 471. I kombination med de exakt avstämda driv-
linekonfigurationerna och den avancerade aerodynamiken 
sparar dessa motorer upp till 5 % (OM 470) respektive upp 
till 6 % (OM 471) bränsle jämfört med sin föregångare. För 
uppdrag inom branscher där nyttolast eller volym är avgörande 
kan vi dessutom erbjuda Actros Loader och Actros Volumer. 
Läs mer på sidorna 50–55.
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Fördelarna i korthet

 – Fordon som är optimerade för långväga  
körningar

 – Omfattande motorprogram med fyra cylinder-
volymsklasser från 7,7 till 15,6 liter med  
totalt 18 effektklasser från 175 kW (238 hk) 
till 460 kW (625 hk) samt exakt avstämda 
drivlinekonfigureringar

 – Branschspecifika fordonskoncept: Loader  
och Volumer

 – Branschinformationscenter i Wörth med  
ca 180 fordon med olika branschlösningar  
att testa, jämföra och provköra. Bransch-
evenemang med körupplevelser

 – Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks för 
skräddarsydda fordonsmodifieringar

Branschinformationscenter (BIC). På branschinformations-
centret BIC i Wörth finns alltid runt 180 branschtypiska,  
kompletta bilar uppbyggda. Du kan även få se påbyggnations-
lösningar från över 70 tillverkare. Här kan du få demon-
strationer av och provköra, testa och jämföra alla bilar och 
påbyggnationslösningar direkt och under verkliga för-
hållanden, så att du snabbt och enkelt hittar rätt lösning 
för just dina transporter. Dessutom kan vi erbjuda 
branschevenemang med körupplevelser.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Skräddar-
sydda modifieringar – Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks 
kompletterar vårt stora utbud av lastbilar och uppfyller dina 
speciella önskemål i beprövad kvalitet från Mercedes-Benz. 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 för 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 –så att du alltid har driftsekonomin under kontroll.
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Avgasteknik för Euro VI 1. Tack vare kyld avgasåterföring bildas mindre kväveoxid och partiklar vid förbränningen. 2. Det slutna dieselpartikelfiltret är så effektivt  
att nästan inga partiklar alls släpps ut. AdBlue® doseras utan tryckluft till avgaserna av en optimerad doseringsenhet. SCR-katalysatorn omvandlar alla kväveoxider till 
vatten och kväve.

Avgassystemets funktionssätt

Våra knep för låga bränslekostnader: avancerad teknik, 
anpassade servicetjänster och optimerat körsätt
Actros är en lastbil som utnyttjar bränslet effektivt in till sista droppen. Och tack vare samspelet mellan fordonsteknik  
och tjänster som till exempel våra förarkurser kan bränslekostnaderna också bli betydligt lägre. En bra lastbil blir ju ännu 
bättre med en bra förare.

Motor- och avgasteknik. De 6-cylindriga radmotorerna i 
Actros imponerar med upp till 5 % lägre förbrukning med 
Euro VI jämfört med de redan bränslesnåla föregångarna 
med Euro V. Det beror på den mycket effektiva förbrännings-
strategin, som förutom lägre bränsleförbrukning även ger  
betydligt lägre koldioxidutsläpp och reducerade partikel- och 
kväveoxidutsläpp.

Motorbroms, high performance1). För ytterligare säkerhet 
finns en trestegs, slitagefri tillsatsbroms med en bromseffekt 
på upp till 475 kW2).

Axlar, växellåda, sekundärförbrukare. Till den låga förbruk-
ningen bidrar ett stort urval av individuella bakaxelutväxlingar, 
samtidigt som korta växlingstider och körprogrammen econo-
my och fleet främjar ett ekonomiskt körsätt. Sparsamma  
sekundärförbrukare som den behovsreglerade styrningen av 
tryckluftsförsörjningen och styrservopumpen bidrar också 
till att hålla förbrukningen nere.
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Trimmad aerodynamik. När vi konstruerade Actros testade vi varje detalj mycket 
noga, både i vindtunnel och under miljontals testkilomenter. Vårt mål var att få  
så lågt luftmotstånd och så låg förbrukning som möjligt.

Däcktryckskontroll5). Den trådlösa tryckövervakningen kontrollerar löpande 
lufttrycket i däcken och visar det börtryck som krävs för den aktuella däck-
temperaturen beroende på yttertemperaturen.

1) Standard i kombination med vattenretarder.
2) Beroende på motortyp.
3) Inte till motor OM 936.
4) Standardutrustning för förarhytter med plant golv och 170 mm motortunnel. 

Kan inte beställas vid motortunnel 320 mm.
5) Extrautrustning.

Lågt luft- och rullmotstånd. Designen av Actros har optime-
rats in i minsta detalj för att luftmotståndet ska bli så lågt som 
möjligt. Extra tydligt är detta på Streamspace-hytten. Den 
elektroniskt reglerade kylarjalusin3) och dörrförlängningarna4) 
bidrar också till att sänka bränsleförbrukningen. Dessutom 
sänks förbrukningen av aerodynamiska monteringsdetaljer5) 
och däcktryckskontrollen5).

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 maximala vridmomentet möjliggör dess-
utom en lägre bakaxelutväxling, som i kombination med  
Predictive Powertrain Control bidrar till den låga bränsleför-
brukningen. I kombination med den optimerade drivlinan 
och sekundärförbrukarna kan OM 470 spara upp till 5 % och 
OM 471 upp till 6 % bränsle jämfört med föregångaren.

Fördelarna i korthet

 – Upp till 5 procent lägre förbrukning med  
Euro VI jämfört med föregångaren med Euro V

 – Andra Euro VI-generationen av 10,7-liters-
motorn OM 470 och 12,8-litersmotorn 
OM 471 med längre bakaxelutväxling för en 
upp till 5 % (OM 470) resp. upp till 6 % 
(OM 471) lägre förbrukning jämfört med  
första generationen

 – Förbrukningsreducerande körprogram:  
economy och fleet

 – Bränslereducerade sekundärförbrukare
 – Trimmad aerodynamik
 – Däcktryckskontroll5)
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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). 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 
undvika 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): upp till 5 % 
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.
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FleetBoard Cockpit. FleetBoard Cockpit har ett heltäckande och intuitivt gränssnitt som förenar alla tjänster för administration av förare, vagnpark och uppdragsstyrning. 
Sammankopplingen av de enskilda tjänsterna gör till exempel att arbetsledaren kan se var lastbilen befinner sig. Dessutom visar kartan om föraren kör, pausar eller har 
avslutat arbetet för dagen.

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 förar-, vagnparks- och uppdragsadministration 
som kan förbättra driftsekonomin i din vagnpark på olika sätt. 
Tjänsterna bygger på maskinvaran FleetBoard TiiRec som  
ingår i standardutrustningen för Actros.

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 in-
formationsutbyte mellan förare och central.
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FleetBoard Tid1). Med FleetBoard Tid1) behåller du alltid 
översikten 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 planerat eller 
om snabba åtgärder behöver vidtas, i nödfall även på natten.

FleetBoard DispoPilot.app3). Med den nya Android-baserade 
appen kan logistikprocesser och transportkapaciteter 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.guide. Nå ditt mål enklare och snabbare: Efter överföringen av 
orderuppgifter kan till exempel på- och avlastningsadressen övertas direkt till  
det integrerade navigationssystemet.

FleetBoard TiiRec4). Fordonsdatorn FleetBoard TiiRec fungerar som bas för olika 
effektökande tjänster från FleetBoard. Enheten är monterad som standard i Actros.

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

1) Finns som tillval.
2) Kan hämtas kostnadsfritt i App Store och Google Play.
3) Kan hämtas kostnadsfritt i Google Play Store.
4) Standard i Actros.
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FleetBoard körstilsanalys1). FleetBoard körstilsanalys bidrar 
till ett körsätt som minskar såväl förbrukning som slitage. Tele-
matiksystemet registrerar tekniska data från lastbilen och  
analyserar dem. Dessutom visas i vilken utsträckning systemet 
Predictive Powertrain Control utnyttjas. Sedan görs en detal-
jerad analys av förarens köregenskaper med utgångspunkt från 
dessa data. Det gör att körsättet kan bedömas objektivt,  
så att varje förare kan få en individuellt anpassad utbildning. 
Totalt sett kan deltagande i EcoTraining och användning av 
FleetBoard körstilsanalys och FleetBoard EcoSupport2) ge en 
permanent förändrad, bränslebesparande körstil. Bespa-
ringen kan över tid bli så hög som 15 procent.

FleetBoard EcoSupport2). 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.

EcoTraining3). På Mercedes-Benz EcoTraining lär vi ut ett 
körsätt som utnyttjar lastbilens tekniska potential fullt ut. På 
så sätt kan man spara upp till 10 procent bränsle.

FleetBoard Drivers’ League. En tävling där förarna får visa 
vad de kan. Det gör det roligt att köra bränslesnålt, och  
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
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Fördelarna i korthet

 – FleetBoard fordonsdator TiiRec3)  
 – 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.app4) för mobil åtkomst till 
vagnparken

 – FleetBoard DispoPilot.app5) för flexibel an-
vändning av tillgängliga transportkapaciteter

 – FleetBoard Driver.app5) för föraren
 – Ytterligare upp till 15 procent lägre bränsle-

förbrukning med FleetBoard körstilsanalys1), 
FleetBoard EcoSupport2) och Mercedes-Benz 
EcoTraining1)

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

 – MercedesServiceCard för lägsta möjliga 
bränslekostnader
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MercedesServiceCard Med det kostnadsfria 
MercedesService Card 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. Online kan du  
dessutom få information om de förmånligaste tankstationerna  
i både Tyskland (priser i realtid) och resten av Europa. En  
enkel kontroll av den faktiska tankkostnaden jämfört med 
idealkostnaden kan tas fram ur olika perspektiv. I kombi-
nation med FleetBoards färdskrivarfunktion kan arbetsledaren 
kontrollera om tankningarna är rimliga.

1) Finns som tillval.
2) Oberoende av telematiksystemet FleetBoard.
3) Standard i Sverige.
4) Kan hämtas kostnadsfritt i App Store och Google Play.
5) 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. Läs mer på sidorna 36/37 och 42.
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CharterWay-produkter. Du kan välja mellan tre CharterWay-
produktlinjer som finns i hela Europa: CharterWay Rental  
hjälper dig att klara ett tillfälligt ökat kapacitetsbehov till för-
månliga villkor. CharterWay Service hjälper dig att trygga  
individuella reparations- och servicetjänster. CharterWay  
ServiceLeasing kombinerar serviceprodukterna med indi-
viduella leasingerbjudanden.

Mercedes-Benz Finans – mer än bara finansiering. Inget 
annat finansieringsbolag är bättre på Mercedes-Benz än 
Mercedes-Benz Finans. Efter många års erfarenhet har vi god 
insikt i våra kunders behov och kan därför erbjuda 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 sidorna 36/37  
och 42.

 – 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  
finansiell leasing genom oss får du stabilitet i omkostnaderna 
och en säkrare budgetering. Du kan anpassa leasingavtalet  
efter dina behov – beroende på företagets förutsättningar kan 
fasta eller rörliga månadsavgifter, längden på leasingavtalet, 
förlängning eller t.ex. inlösen vid avtalets utgång diskuteras. 
Finansiell leasing är ett bra och enkelt sätt då du inte binder 
kapital i dina fordon, och kan istället använda dina kreditmöjlig-
heter till annat.
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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.

God driftsekonomi. När det gäller Actros fokuserade vi  
redan från början på att hålla kostnaderna nere, såväl under 
de dagliga körningarna som vid underhåll och reparation. 
Dessutom finns bland annat Mercedes-Benz serviceavtal 
som ger ytterligare kostnadsbesparingar.

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

Mercedes-Benz originalutbytesdelar Ett ekonomiskt och 
miljömedvetet alternativ är vårt omfattande och prisvärda  
utbud av utbytesdelar med sedvanligt hög Mercedes-Benz-
kvalitet och kontrollerad säkerhet. De resurser och den  
energi vi sparar in vid rekonditioneringen av originaldelar 
märker du som kund av i form av mer förmånliga priser.

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

Mercedes-Benz Originaldelar. Hög kvalitet till förmånligt pris lägger grunden  
för högt andrahandsvärde och bra total lönsamhet. Omfattande artikelsortiment, 
effektiv logistik och snabb tillgång gör sitt till.
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Mercedes-Benz serviceavtal1). Mercedes-Benz kan erbjuda 
det mesta från förlängda garantier och servicepaket till  
kompletta serviceavtal som även täcker slitage. Våra flexibla 
serviceavtal 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. I samband med haveri blir  
admi nistreringen för Service24h enklare om du har ett 
Mercedes ServiceCard (kostnadsfritt). Råkar du ut för  
haveri i utlandet sparar du dessutom in administrations-
avgiften för Service24h. Med MercedesServiceCard kan  
du också bekvämt och säkert betala fakturor för reparationer, 
delar och verkstadsarbeten på Mercedes-Benz verkstäder  
utan kontanter – 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 
fordonskonfigurationer. 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 kapitalin-
sats – även med avseende på investeringen i nästa lastbil.

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

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

1) Finns som tillval.

Fördelarna i korthet

 – TruckStore – din professionella organisation 
för begagnade bilar. Vi köper in och säljer  
begagnade lastbilar av alla märken, årsmodel-
ler 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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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.

Säkerhetsutrustning. I en lastbil från Mercedes-Benz finns 
många säkerhets- och hjälpsystem som minskar risken för 
olyckor och avlastar föraren. Utöver det elektroniska broms-
systemet med ABS, ASR, bromsassistent, rullningsspärr  
och Active Brake Assist finns även stabilitetskontroll, körfältsas-
sistent och en trötthetsvarnare som ökar säkerheten ytterli-
gare. System som bi-xenonstrålkastare1), regn- och ljussensor1), 
spegel med rangerfunktion1) på passagerarsidan och däck-
tryckskontroll1) bidrar med ytterligare hjälp så att olyckor i bästa 
fall kan undvikas helt.

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.

Safety Packs. Comfort och Safety Packs1) ökar komforten 
och säkerheten. Förmånliga villkor och generösa leasing-,  
finansierings- och försäkringslösningar ger bra driftsekonomi.

Trötthetsvarnare. Systemet kan registrera tilltagande trötthet och uppmanar  
föraren att ta en paus.3)

Avståndshållarassistent2). Säkerhetssystemet med stop-and-go-funktion kan hjälpa 
föraren i stressiga situationer och kan minimera risken för påkörningsolyckor.
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Vattenretarder Vattenretardern1) 4) är slitage- och underhållsfri och ger högre 
bromseffekt. Vid körning i nedförsbacke ger den högre genomsnittshastigheter 
samtidigt som vikten är lägre än för en vanlig oljeretarder.

Vändskivekoppling med sensorsystem. Vändskivekopplingen med sensorer1) 
kan informera föraren om vändskivekopplingens status (öppen eller stängd)  
via en indikering på kombiinstrumentet. Det ökar säkerheten och sparar in på  
reparationskostnader.

Fördelarna i korthet

 – Omfattande säkerhetsutrustning är standard, 
bland annat Active Brake Assist, stabilitets-
assistent, kurshållningsassistent, trötthets-
varnare och Follow-me-Home-belysning

 – Avståndshållare2) med Stop & Go-funktion,  
Active Brake Assist 41) 5) 6) och dödvinkel-
assistent på högersidan1) 9) 10) 11)

 – Sekundär vattenretarder1) 4) med ett broms-
moment på upp till 3 500 Nm

 – Däcktryckskontroll1) för bil och trailer/släpvagn
 – Vändskivekoppling med sensorer1)

 – Spegel med rangerfunktion på passagerarsidan1)

 – Safety Packs1)

 – Bi-xenonstrålkastare1), kurvljus1), dimstrål-
kastare1) och LED-varselljus1)

1) Extrautrustning.
2) Extrautrustning, endast i kombination med Active Brake Assist 3  

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

Active Brake Assist 41) 5) 6). Den fjärde generationen av detta system7) 8) 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.

Dödvinkelassistent på högersidan1) 9) 10) 11). Systemet kan avlasta föraren i 
svängar eller vid körfältsbyte genom att registrera rörliga såväl som fasta föremål 
i varningsområdet på höger sida eller i släpkurvan7) 8). Vid fara kan systemet varna 
optiskt och akustiskt.
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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.

Mercedes-Benz Service. För alla sorters verkstadsarbeten 
har du tillgång till ca 1 800 Mercedes-Benz serviceverkstäder  
i hela Europa. Vissa av dem har öppet ända till kl. 22. Tack 
vare välutbildad personal och en effektiv reservdelslogistik blir 
reparationstiderna extra korta och ser till att din Actros är 
ute på vägarna igen så snart som möjligt.

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

Förlängda öppettider. Vissa av Mercedes-Benz omkring 
1 800 serviceverkstäder i Europa har öppet ända fram till kl. 
22. Det gör att du kan vara mer flexibel när du planerar  
underhållet. Och dessutom kan även större reparationer ut-
föras inom en arbetsdag. Din bil ska inte behöva tillbringa 
mer tid på verkstaden än nödvändigt! 
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Mercedes-Benz Service Complete. Med fullserviceavtalet 
Complete får du alla fördelar du kan önska dig. Avtalet  
omfattar alla fordonsdelar och fordonsaggregat samt byte, 
reparation och service av alla slitdelar till förmånliga  
månadsavgifter som kan beräknas exakt i förväg. Dessutom 
kan Service Complete som tillval utökas med internationell 
täckning (Europa). Det innebär att dagar då bilen inte rullar 
kan utnyttjas för planerade reparationer och servicearbeten 
även utomlands, vilket ökar bilarnas beläggningsgrad.

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.

1) Taxan bestäms av operatören. 
2) Vid personskador ska du alltid kontakta polis och räddningstjänst först.

Fördelarna i korthet

 – Tätt verkstadsnät med ca 1800 serviceverk-
städer 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
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Innovativ bakaxelupphängning. Den innovativa bakaxelupphängningen1) ger 
hög sidostabilitet, små krängningsrörelser, färre korrigeringar i styrningen och 
mycket goda under- och överstyrningsegenskaper.

Kördynamik. Actros utmärker sig genom en suverän kör-
dynamik tack vare drivnings-, chassi- och fjädringskomponen-
ter som arbetar exakt anpassade till varandra. Till exempel  
ger den exakta gasresponsen från de vridmomentstarka rad-
motorerna och den perfekt anpassade växlingsstrategin i 
växlingsautomatiken Mercedes PowerShift 3 spontana och 
komfortabla igångkörningar. Hypoidbakaxeln överför  
motorkraften till vägbanan på ett mycket effektivt sätt. Vi 
har gjort allt för att bilen ska vara så insatsanpassad som 
möjligt och för att sänka förbrukningen – och därmed förbättra 
driftsekonomin. 

Även när det handlar om körkomfort har vi samma motto: 
alla delar är perfekt avstämda. Det gäller allt från styrinrätt-
ningen, ramen och 4-bälgsluftfjädringen till den innovativa 
bakaxelupphängningen1). 

Tillsammans innebär allt detta maximal körkomfort och smidig 
och bekväm körning från start till mål.

Imponerande kördynamik! Kör smidigt och avspänt.
Exakt anpassade drivlinekonfigureringar, följsam och direkt kraftutveckling, hög körstabilitet och precisa styregenskaper –  
allt avlastar föraren märkbart och bjuder på en unik körkänsla. Med andra ord bjuder Actros på suverän och smidig körning 
som få andra lastbilar.

1) Endast på 4x2-fordon, inte på Actros Loader.
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Här drar körglädje och driftsekonomi åt samma håll
Spontan, komfortabel igångkörning och en effektutveckling som känns direkt – i Actros är alla drivlinekomponenter perfekt 
avstämda inbördes. Det ger bra driftsekonomi och enastående kördynamik.

Mercedes PowerShift 3. Märkbar dynamik, smidig ma-
növrering och lägre förbrukning: Växlingsautomatiken ger 
exakta växelval, korta växlingstider, hög åkkomfort och 
mycket god driftsekonomi. Körläget ”economy” främjar ett 
särskilt ekonomiskt körsätt medan körläget ”power” ger 
hög dynamik. I körprogrammet Fleet är körläget ”fleet” fast 
inställt. Mercedes PowerShift 3 innebär snabb växling från 
1 till R och backväxlar med snabb utväxling, vilket ger smidig 
rangering. Tack vare krypfunktionen blir igångkörningen 
märkbart mer komfortabel.

Extra funktioner. Mercedes PowerShift 3 har extrafunktioner som direktväxling 
från 1 till R samt backväxlar med hög utväxling som underlättar rangering. Tack 
vare krypfunktionen blir igångkörningen ytterst enkel och bekväm.

Körprogram Actros. Actros finns med de tre körprogrammen fleet, economy  
eller power. När du köper lastbilen kan du välja ett av dem. Effektiviteten ökar 
med olika körprogram.

Kö
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power
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economy

Ingen kickdown 
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kopplingsbart

Vmax
1)  

85 km/h
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möjlig
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89,8 km/h
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Hypoidbakaxel. Bakaxeln är en viktoptimerad stålaxel med 440 mm-kronhjul. Den monteras i 3-axlade luftfjädrade fordon med en total tågvikt på upp till 80 t.  
Den har en enkel utväxling. Hypoidkuggningen ger mycket tyst och jämn gång med liten friktionsförlust. Drivaxlarna är lagrade i underhållsfria kompaktlager. Även 
drevlagren är underhållsfria.

EcoRoll-läge. Tack vare en anpassad användning av EcoRoll-läget blir Actros  
rullfaser längre. Det gäller inte bara på plan väg utan även före backkrön och i 
slutet av nedförsbackar. Det gör att körningen blir ännu mer bränslesnål.

Körprogram economy. Körprogrammet kan aktiveras när det behövs och  
främjar ett mycket ekonomiskt körsätt.

Fördelarna i korthet

 – Enastående kördynamik tack vare perfekt  
avstämda drivlinekonfigurationer och motorer 
med direkt respons

 – Växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3 med 
specialiserade körlägen och extra funktioner 
som kan kopplas på när de behövs

 – Exakt växelval anpassat till aktuell körsituation
 – Hypoidbakaxel med lägre friktionsförluster
 – Heltäckande utbud av bakaxelutväxlingar och 

växellådsvarianter

1) Vmax 89,8 km/h möjlig via gaspedal.
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Unika köregenskaper för en enastående körkänsla
I Actros bildar ram, chassi, fjädring och styrinrättning en perfekt enhet. Och en fantastiskt säker och avspänd körkänsla.

Köregenskaper Actros. Actros har en föredömlig väghållning 
och är smidig och säker att köra. Det beror bland annat på den 
breda, styva ramen, den innovativa bakaxelupphängningen1) 
och den direkta och känsliga styrningen.

Fjädringskomponenter. Alla fjädringskomponenter i Actros 
är exakt avstämda inbördes. Stolarna, hyttupphängningen 
som finns i tre versioner och 4-bälgsluftfjädringen på bakaxeln 
ger tillsammans maximal fjädringskomfort för arbetsplatsen 
och skonar bilen och lasten.

Styrning med precision. Direktstyrningen har extra stor precision och arbetar med hastighetsberoende servostöd. Det ökar säkerheten och underlättar vid manöver-
körning. 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.
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Bakaxelupphängning. Ett avgörande bidrag till de utmärkta 
köregenskaperna utgörs också av den innovativa bakaxel-
upphängningen1). Jämfört med en vanlig triangellänk sitter 
de båda längslänkarnas infästningar längre ut, vilket ger  
bästa möjliga sidostabilitet, mindre behov av styrkorrigeringar 
och bättre under- och överstyrningsegenskaper.

Ram. Ramverket i Actros är helt och hållet konstruerat för användning i fjärrtrafik. Rambredden är 834 mm och konstruktionen är styv, vilket ger en mycket god  
väghållning och komfortabla köregenskaper. Andra fördelar ett genomgående 50 mm-hålraster och ett större utbud av axelavstånd, ramöverhäng och sluttvärbalkar.

Luftfjädring. Luftbälgarna i 4-bälgsluftfjädringen har placerats långt ut på sidorna. 
I kombination med den innovativa bakaxelupphängningen1) ger det betydligt  
bättre krängningsegenskaper och mindre lutning i kurvor.

Fördelarna i korthet

 – Komfortabla, säkra köregenskaper och en  
suverän körkänsla

 – Perfekt inbördes avstämda fjädringselement i 
stolar, hyttupphängning och chassifjädring

 – Direkt styrning med mer precision
 – Innovativ bakaxelupphängning1) för hög  

sidostabilitet och mycket goda under- och 
överstyrningsegenskaper

 – 4-bälgsluftfjädring för mycket goda krängnings-
egenskaper och mindre lutning i kurvor

 – Styv och bred ram för mycket bra väghållning
 – Ett stort utbud av axelavstånd, ramöverhäng 

och sluttvärbalkar förenklar för påbyggnation

1) Endast på 4x2-fordon, inte på Actros Loader.
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Lasta på lite mer –  
Actros Loader och Actros Volumer
När det gäller nyttolast och volym är kapaciteten extra stor. Med Actros Loader och Actros Volumer har du två specialister 
till hjälp som rymmer det mesta.

Specialister. Med Actros Loader och Actros Volumer erbjuder Mercedes-Benz  
användningsoptimerade fordonskonfigurationer som gör att du kan köra lönsammare 
med viktkänsliga eller volymkrävande transporter.

Branschspecifika fordonskoncept

Mycket väl användningsanpassade

Viktoptimerade fordonskonfigu-
rationer för ökad nyttolast,  

användningsanpassat utbud  
av motoreffekter och förarhytts-

versioner, hög säkerhet

Extra låg kopplingshöjd på 
under 900 mm, 3 m fri lasthöjd 

inom 4 m totalhöjd, stor 
tankvolym, bränslebesparande 

drivlinekonfigurationer, brett 
utbud av förarhyttsversioner

För viktkänsliga  
transporter:

Actros Loader

För volymkrävande  
transporter:

Actros Volumer

Hög effektivitet, större lönsamhet

Branschspecifika fordonskoncept. Med Actros kör du 
extra ekonomiskt i fjärrtrafik. För att detta ska gälla även 
viktkänsliga och volymkrävande transporter har vi utvecklat 
Actros Loader och Actros Volumer. För speciella arbetsupp-
gifter kräver speciella verktyg. Eller rättare sagt – speciella 
bilar. 

Actros Loader är en nyttolastoptimerad dragbil eller jämnlas-
tare som är bland de lättaste inom fjärrtrafiken, och det  
redan från fabrik. Detta kombineras med starka och effektiva 
Euro VI-motorer, individuella förarhytter och en fortsatt hög 
säkerhetsnivå. 

Med Actros Volumer har du chansen att öka lönsamheten 
vid volymkrävande transporter ytterligare. Denna specialist 
på volymkrävande transporter har till exempel en kopplings-
höjd ned till under 900 mm och lever därför också upp till de 
höga kraven på 4x2-dragbilar. I praktiken innebär detta en 
invändig lasthöjd på 3 m inom 4 m totalhöjd. Förutom den 
generösa lastvolymen bidrar även bränslebesparande driv-
linekonfigurationer till att förbättra driftsekonomin. Individuella 
förarhyttsversioner, exempelvis CompactSpace som passar 
särskilt bra för biltransportfordon, gör sitt till.
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Actros Loader – en lättare bil för tyngre last
Lägre egenvikt och ökad nyttolast, från kylargrillen till sluttvärbalken. Actros Loader har konstruerats särskilt för kraven  
inom branscher där nyttolasten är extra viktig. Därför är den också bland de lättaste bilarna som finns för fjärrtrafik, vare  
sig det gäller dragbilar eller jämnlastare. Actros Loader tar helt enkelt lite extra. Det lönar sig under varje körning.

Koncept Loader. Högre nyttolast och bättre driftsekonomi.  
Actros Loader är nyttolastoptimerade dragbilar och jämnlastare 
som trots den tyngre Euro VI-tekniken är betydligt lättare än 
den förra modellen Actros med Euro V. Det är möjligt tack vare 
en rad viktreducerande åtgärder som samtidigt ökar nytto-
lasten. För att uppnå största flexibilitet vid konfigureringen 
av bilen kan vissa av de viktreducerande åtgärderna även 
väljas bort, till exempel för att öka komforten eller sänka 
bränsleförbrukningen.

Optimering av nyttolast från fabrik. För uppdrag där nytto-
lasten är viktig finns Actros Loader dragbil, exempelvis  
med ClassicSpace-hytt med 320 mm hög motortunnel, lätta 
motorer med en cylindervolym på 7,7 liter och en effekt på 
235 kW (320 hk)1). Mercedes PowerShift 3 med 12-stegad 
växellåda med direktväxel och viktbesparande supersingel-
däck på aluminiumfälgar ingår också som standard.

Förarhytter. Actros Loader med lång hytt ClassicSpace kan 
utrustas med en motortunnel på 170 mm eller 320 mm.  
För att sänka förbrukningen finns även två aerodynamiskt 
trimmade Streamspace-hytter med motortunnel.

Förarhytt med stängd sidovägg. Lägre egenvikt och högre nyttolast. Sidoväg-
gen utan lucka på höger sida sparar in 5 kg.
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Viktreducerande åtgärder. På Actros Loader har många komponenter och utrustningsdetaljer konstruerats särskilt för användning i branscher där nyttolasten  
är extra viktig. Men eftersom vi vet att nyttolast inte är avgörande för alla, kan vissa av optimeringarna för nyttolasten väljas bort, till exempel till förmån för högre  
komfort eller lägre förbrukning.

Fördelarna i korthet

 – Mycket hög nyttolast tack vare användnings-
anpassade fordonskonfigurationer och  
viktreducerande åtgärder

 – Viss viktbesparande utrustning kan väljas bort
 – Lätta, snåla Euro VI-radmotorer med 7,7  

eller 10,7 liter cylindervolym i tio effektklasser 
från 175 kW (238 hk) till 335 kW (455 hk)

 – Fyra förarhyttsversioner
 – Hög säkerhet då samtliga säkerhets- och 

hjälpsystem finns tillgängliga
 – Safety Packs2)

Motortyper. Actros Loader dragbilar är utrustade med Euro VI-
motorer på 7,7 l och en effekt från 235 kW (320 hk). För 
jämnlastare med denna cylindervolym finns fem effektsteg 
från 175 kW (238 hk) till 260 kW (354 hk) att välja på.  
Actros Loader kan även utrustas med motorer på 10,7 liter. 
De finns i fem effektklasser från 240 kW (326 hk) till 
335 kW (455 hk).

Säkerhetsutrustning. Actros Loader finns med alla tillgängliga 
säkerhets- och körhjälpsystem. De kan beställas separat  
eller i form av genomtänkta paket. Särskilt förmånligt finns 
de att få i olika Safety Packs2). Mer information finns på  
sidan 40.

1) Actros Loader jämnlastare: från 175 kW (238 hk).
2) Extrautrustning.
3) Exempelbild – visar separat diesel-/AdBlue®-tank.

1 Taklucka utgår

2 Förarhytt med stängd  
sidovägg

3 Nedre bädd

4 Separat diesel-/AdBlue®-
tank, standard: Kombitank3) 
(300 l diesel och 25 l  
AdBlue®)

5 Viktoptimerad sluttvärbalk 
vid 4x2 LS

6 Batterier 170 Ah

7 Dammskydd utgår

Utrustning som  
kan väljas bort

8 Viktoptimerad vindruta

9 Kylarjalusi utgår vid  
motortunnel 170 mm

10 Viktoptimerad golvmatta

11 Instegsfäste i aluminium

12 Viktoptimerad  
bakaxelupphängning

Utrustning som inte  
kan väljas bort
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Actros Volumer – när det är utrymmet som räknas
Stor lastvolym, bränslebesparande drivlinekonfigurationer, lång räckvidd och mycket bra anpassning till det avsedda 
användningsområdet. Actros Volumer visar hur dagens dragbilar och jämnlastare ska vara byggda för att transporterna  
ska bli så lönsamma som möjligt.

Koncept Volumer. Precis som man kan förvänta sig av en 
specialist på volymkrävande transporter så ger Actros Volumer 
maximalt utrymme vid transporter i fjärrtrafik. Kombinationen 
däck 315/45 och sänkt körnivå ger en kopplingshöjd under 
900 mm och därmed en fri lasthöjd på 3 m inom 4 m total-
höjd. Det gör att man till exempel kan stapla tre pallar på var-
andra utan problem. Och det finns fler fördelar, bland annat 
den bränslebesparande drivlinekonfigurationen och det stora 
utbudet av tankutföranden för extra lång räckvidd.

Förarhytter. Actros Volumer finns med totalt elva versioner av 
förarhytter som har plats för allt som behövs för volymkrävande 
transporter både inrikes och i utlandet. Utbudet sträcker sig 
från GigaSpace-hytten till CompactSpace-hytten, som lämpar 
sig mycket bra för biltransporter.

Drivlina. Även de användningsoptimerade drivlinekonfiguratio-
nerna gör Actros Volumer till en lönsam transportlösning. 
Tack vare det breda utbudet av bakaxelutväxlingar kan Actros 
Volumer alltid utrustas med en växellåda med direktväxel  
i kombination med 315/45-däck. Jämfört med en växellåda 
med överväxel kan det spara upp till 1 procent bränsle.

Motortyper. De sparsamma 6-cylindriga radmotorerna i Actros 
Volumer finns i tre cylindervolymklasser (7,7 l, 10,7 l och 
12,8 l) och därmed i totalt 15 effektklasser från 175 kW 
(238 hk) till 390 kW1) (530 hk).

Lång räckvidd. Med en tankvolym på upp till 990 liter för dragbilar och upp  
till 1 000 liter för jämnlastare med låg ram tar Actros Volumer volymkrävande 
transporter lite längre.
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Detaljer Volumer. Med en särskilt låg vändskivehöjd som ligger under 900 mm har Actros Volumer goda förutsättningar för lönsam transport av volymkrävande gods. 
Hög fri lasthöjd samt ett brett urval av förarhyttsversioner, tankversioner och användningsoptimerade drivlinekonfigurationer gör också sitt till.

Fördelarna i korthet

 – Extra låg kopplingshöjd på 4x2-dragbilar
 – 3 m fri lasthöjd inom 4 m totalhöjd
 – Stort utbud av bakaxelutväxlingar
 – Bränslebesparande, användningsanpassade 

drivlinekonfigurationer för alla däckdimensioner
 – Lång räckvidd tack vare en tankvolym på  

upp till 990 liter för dragbilar och upp till 
1 000 liter för jämnlastare med låg ram

 – Förbrukningsreducerade Euro VI-radmotorer  
i 15 effektklasser från 175 kW (238 hk) till 
390 kW1) (530 hk)

 – Totalt elva förarhyttsversioner med bredd 
2 500 eller 2 300 mm, till exempel hytten 
CompactSpace för biltransportfordon

Tankvolym. Trots den mer utrymmeskrävande avgastekniken 
för Euro VI kan Actros Volumer beställas med tankvolym på 
upp till 990 l. På jämnlastare med låg ram kan tankvolymen 
rymma upp till 1 000 l. Det ger lång räckvidd och sparar 
pengar, eftersom det inte krävs tankpåbyggnationer i efterhand.

1) Gäller endast 6x2 LnR.

1 Elva användningsanpassade förarhyttsversioner

2 Euro VI-motorer i 14 effektklasser

3 Bränslebesparande drivlinekonfigurationer

4 Lång räckvidd tack vare brett utbud  
av tankstorlekar

5 3 m fri lasthöjd inom 4 m totalhöjd

6 Låg ram- resp. kopplingshöjd
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Tungtransporter på ett lite lättare sätt –  
Actros SLT tungdragare

Actros SLT tungdragare. Actros tungdragare upp till 250 ton 
är utvecklad och byggd för transport av tung och skrymmande 
last. Dessutom har den föredömliga egenskaper vad gäller 
komfort, prestanda och flexibilitet. GigaSpace- och BigSpace-
hytterna ger just den arbets- och relaxkomfort som behövs 
inom tungtransport. Det syns tydligt utanpå och märks varje 
gång du kör eller tar rast. 

Med en kraftfull, tillförlitlig Euro VI-motor, växlingsautomatiken 
Mercedes PowerShift 3 och turboretarderkoppling har den  
en stark drivlina som tål hög belastning och ger just den styrka 
som krävs för tungtransporter. För att kraften ska kunna  
användas i alla lägen har Actros tungdragare en särskilt robust 
chassi-, fjädrings- och ramkonstruktion som med stor preci-
sion och kontroll överför kraften till vägen även under maximal 
belastning. 

För största möjliga flexibilitet och användningsanpassning 
finns ett stort utbud av utrustning och modellserier. Det gör 
att du kan få en bil som är perfekt konfigurerad för så gott 
som alla användningsområden. Tungtransport på ett lättare 
sätt – Actros SLT tungdragare

Kraftcentral. De 6-cylindriga radmotorerna i Actros tungdragare täcker alla  
krav på prestanda inom tungtransport. Andra fördelar med Euro IV-motorerna  
är den tillförlitliga konstruktionen och långa livslängden.
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Actros SLT tungdragare: Översikt över tekniken

1) Extrautrustning.

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

2 Bränsletank1) 
900 l aluminiumtank för maximal räckvidd

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

4 Euro VI-avgassystem

5 Pusheraxel1) 
8 t luftfjädrad, hydraulstyrd

6 Bygelkoppling tunglast1) 
Monterad på tunglastdragbalk. Släpvagnsuttag monterade på sidorna
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7 Stödplatta för trailer1) 
Förhindrar skador på ramen och sluttvärbalken

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

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

10 Sidoinklädnad med kylluftsintag1) 
För optimal tillförsel av kylluft

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

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

Permanent hög kraftöverföring,  
precis vad som behövs för tungtransporter
Det räcker inte med hög effekt. Den måste finnas där den behövs, och framför allt vid rätt tidpunkt.  
Actros visar hur det är möjligt med växlingsautomatik Mercedes PowerShift 3, användningsanpassade körprogram,  
16 växlar och turboretarderkoppling.
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Mercedes PowerShift 3. I Actros används växlingsauto-
matiken Mercedes PowerShift 3 i kombination med turbo-
retarderkoppling och en optimalt konstruerad 16-växlad  
växellåda. För exakta växelval som är anpassade till aktuell 
körsituation finns det passande växlingsprogrammet  
”heavy”. Krypfunktionen med integrerat manövreringsläge 
ger enkel och smidig igångkörning och finkänslig rangering. 
Dessutom finns olika körlägen och extrafunktioner som gör 
körningen lite enklare.

Växellåda G 280-16/11,7–0,69. För uppdrag som kräver 
extra mycket kraft finns Actros tungdragare upp till 250 ton 
med Mercedes PowerShift och 16-växlad växellåda.1)

Fördelarna i korthet

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

 – Slitagefri turboretarderkoppling1) för extrema 
belastningar vid igångkörning och rangering

 – 16-växlad växlingsautomatik  
Mercedes PowerShift 31)

 – Korta växlingstider, hög prestanda
 – Användningsanpassade körprogram och  

individuellt inkopplingsbara körlägen  
och extrafunktioner

 – Platsbesparande placering av avgastekniken 
för Euro VI

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

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

1) Extrautrustning.
2) Alternativ utan pristillägg.
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heavy

power
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power

● För bra förbrukningsvärden  
även vid hög belastning

● Mycket korta växlingstider

● Kickdown möjlig

● Automatisk omställning  
till ”standard” beroende  

på tid eller moment

● Inget EcoRoll

standard

● För hög växlingskomfort  
även vid hög belastning

● EcoRoll möjligt (aktiverat/ 
avaktiverat via meny)

● Kickdown möjlig

● EcoRoll endast upp till ca 80 t  
totalvikt för fordonskombinationen

manuell

● Ingen kickdown

● Inget EcoRoll

● Ingen automatisk omställning  
till ”standard”

● Vid behov kan föraren manövrera 
utan automatikfunktion

heavy

● För mycket hög belastning  
och krävande topografi

● Uppväxlingar endast vid  
säkert anslutningsvarvtal

● Mycket korta växlingstider

● Kickdown möjlig

● Ingen automatisk omställning  
till ”standard”

● Inget EcoRoll 
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Perfekta förutsättningar för flexibel användning
Specialtransporter kräver specialbilar. Därför har Actros inte bara en särskilt robust och kraftfull standardutrustning, du kan 
även välja till flera egenskaper för att bilen ska kunna anpassas optimalt till dina uppdrag inom tungtransport.

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

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

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

Släpvagnskoppling för tung last1). Släpvagnskopplingen typ 56 E för tunga 
släpvagnar är konstruerad för transporter på upp till 250 t. Den kan monteras i 
två olika positioner på tvärbalken för tung last.
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Fördelarna i korthet

 – Tunglastkopplingar1) fram och bak för  
påskjutning och bogsering

 – Hög användningsanpassning med olika  
vändskivekopplingar och montageplattor

 – Ramförstärkning1) för högsta stabilitet  
och hållfasthet

 – Robusta bakaxlar med tillåtet axeltryck  
upp till 13 t

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

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

dragstångssläp

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

Förskjutningsanordning, Jost EV-HD 850, höjd 142 mm, 
36 t1). Det gör att vändskiveplaceringen kan ändras. På  
så sätt möjliggörs anpassning till olika påhängsvagnar med 
hänsyn till tillåtna axeltryck och längder.

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

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

1) Extrautrustning.
2) Extrautrustning för 6x4- och 8x4-bilar.

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

Förvaringsfack rostfritt stål1). Förvaringsfacket ger förvaringsutrymme  
utanför förarhytten, till exempel för verktyg och material till lastsäkring. Måtten 
700 x 680 x 770 mm ger gott om plats. Dessutom kan det ta upp till 200 kg.
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Markant detalj. Gälarna1) i högglanspolerat rostfritt stål för sidopanelerna utstrålar kraft och dynamik och framhäver Actros speciella karaktär.

Originaltillbehör för dig som vill ha det bästa
Actros är mer än en lastbil. Den är ett resesällskap, en arbetsplats och ett hem. Detta har det omfattande utbudet av  
Mercedes-Benz Originaltillbehör tagit fasta på, och ger dig stora möjligheter att utforma din lastbil enligt individuella önskemål.

Originaltillbehör. Actros kan erbjuda en så gott som oöver-
träffad arbets-, relax- och övernattningskomfort. Med våra 
originaltillbehör kan du göra bilen ännu snyggare och mer 
personlig, till exempel med delar i krom och rostfritt stål 
som ger ett unikt utseende. Och även till interiören finns ori-
ginaltillbehör för alla önskemål – små och stora finesser som 
gör arbetsvardagen trevligare, bekvämare, säkrare och mer 
effektiv. Se mer av det omfattande utbudet i aktuell till-
behörskatalog eller hos din Mercedes-Benz återförsäljare.

1) Endast för 4x2 trailerdragare.
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Det lilla extra för vardagen
Flexibla, praktiska, snygga och inspirerande – Mercedes-Benz Originaltillbehör till Actros bidrar på flera olika sätt till  
att arbetet i fjärrtrafik går lättare och blir roligare. Det är bara att välja och vraka.

Takbåge för extraljus. Takbågarna för extraljus1) är optimalt 
anpassade till respektive förarhytt. De är tillverkade i hög-
glanspolerat rostfritt stål och har plats för upp till fyra extra-
strålkastare. Det ger ett individuellt utseende och lyser 
upp området framför bilen bättre.

Extraljus. Fjärr- eller arbetsstrålkastarna fördelar ljuset  
optimalt och förbättrar sikten. Lämpliga för alla Mercedes-Benz 
takbågar för extraljus.

Kromade backspegelkåpor. Uppsättningen i två delar för 
förar- och passagerarsidan blir glänsande utropstecken och 
gör lastbilen ännu snyggare.

Bädduppsättning rast. Vilsam komfort i läcker design. Täcke 
och kuddar är stoppade med en blandning av polyester och 
bomull och har överdrag av mjukt och skönt tyg. Tvättbara i 
upp till 60 °C.

Elegant entré. Actros har en markant och dynamisk design – med kromlameller 
i fronten blir den ännu mer uttrycksfull.

Hjulmutterskydd. Det är detaljerna som räknas. Hjulmutterskydden i rostfritt stål 
skyddar fälgar och hjulmuttrar mot skador och ger bilen ett personligare uttryck.
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Laddningshållare för mobiltelefon. Den universella laddningshållaren passar till 
de flesta mobiltelefoner. Med förmonterad utrustning från fabrik får din mobiltelefon 
en fast plats, samtidigt som den laddas och finns inom bekvämt räckhåll.

Rygg- och nackstöd. Rygg- och nackstöden kan beställas separat och avlastar 
effektivt svanken och nackmusklerna.

Praktisk och platsbesparande. Det svängbara bordet kan även ställas in på 
höjden. Det är klätt med konstläder och passar perfekt för måltider, för arbete 
med en bärbar dator eller som praktisk avställningsyta.

Fördelarna i korthet

 – Takbågar för extraljus1) och extrastrålkastare 
för bättre sikt

 – Delar i krom och rostfritt stål för en mer  
individuell lastbil med glänsande detaljer

 – Hjulmutterskydd och bakre hjulsidor som 
skyddar fälgar och hjulmuttrar

 – Universell laddningshållare för de vanligaste 
mobiltelefonmodellerna

 – Praktiskt fällbart bord för arbete, måltider  
och som extra förvaringsyta

 – Täcken och kuddar av hög kvalitet för  
skön sömn

 – Rygg- och nackstöd för en bekväm, avspänd och 
ergonomisk sittställning

 – Vindavvisare för sidorutorna för dragfri körning 
med öppet fönster

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

1) Observera nationella lagbestämmelser vid montering och användning av 
takbågar för extraljus.
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Actros jämnlastare: Typöversikt

Viktklass 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20

Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2

Bakaxelfjädring Luft Luft Luft Luft

Motortyper

OM 936 (R6 7,7 liter)

175 kW (238 hk) • • – •

200 kW (272 hk) x x – x

220 kW (299 hk) x x – x

235 kW (320 hk) x x – x

260 kW (354 hk) x x – x

OM 470 (R6 10,7 liter)

240 kW (326 hk) x x • x

265 kW (360 hk) x x x x

290 kW (394 hk) x x x x

315 kW (428 hk) x x x x

335 kW (455 hk) x x x x

OM 471 (R6 12,8 liter)

310 kW (421 hk) x x x x

330 kW (449 hk) x x x x

350 kW (476 hk) x x x x

375 kW (510 hk) x – – x

390 kW (530 hk) x – – x

OM 473 (R6 15,6 liter)

380 kW (517 hk) x – – x

425 kW (578 hk) x – – x

460 kW (625 hk) x – – x
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• Standardutrustning x Extrautrustning – Kan ej beställas 1) Biltransportfordon.

25 25 (Volumer) 25 26 26 33

6x2 ENA (löpaxel med enkelhjul) 6x2 ENA (löpaxel med enkelhjul) 6x2/4 (pusheraxel) 6x4 6x2 DNA (löpaxel med tvillinghjul) 6x4

Luft Luft Luft Luft Luft Luft

– – – – – –

• • • • • –

x x x x x –

x x x x x –

x x x x x –

x x x x x •

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x – – x x x

x – – x x x

x – – x x x
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Actros jämnlastare: Typöversikt

Viktklass 18 18 (Volumer) 18 (CC)1 20

Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2

Bakaxelfjädring Luft Luft Luft Luft

Axelavstånd

3 250 mm – – – –

3 550 mm – – – –

3 700 mm x2) – – x

3 850 mm – – – –

4 000 mm x2) – – x

4 150 mm – – – –

4 300 mm x2) – – x

4 600 mm x2) – – x

4 900 mm x2) x3) 4) – x

5 200 mm x2) – – x

5 500 mm x2) x3) 4) x3) 4) x

5 800 mm x2) x3) 4) x3) 4) x

6 100 mm x2) – – x

6 400 mm x2) – – x

6 700 mm x2) x3) 4) – x

Förarhyttsversioner

Lång hytt CompactSpace, 2 300 mm bred, motortunnel 170 mm – x x7) –

Lång hytt CompactSpace, 2 300 mm bred, motortunnel 320 mm – – •8) –

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm bred, motortunnel 170 mm x7) x7) x x7)

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm bred, motortunnel 320 mm •8) •8) •8) •8)

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm bred, plant golv x9) x9) – x9)

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm bred, motortunnel 320 mm x8) x8) – x8)

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

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm bred, plant golv x9) x9) – x9)

Lång hytt StreamSpace, 2 500 mm bred, plant golv x9) x9) x x9)

Lång hytt BigSpace, 2 500 mm bred, plant golv x9) x9) x x9)

Lång hytt GigaSpace, 2 500 mm bred, plant golv x9) x9) x x9)
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• Standardutrustning x Extrautrustning – Kan inte beställas 1) Biltransportfordon. 2) Även som Actros Loader med motorversioner från 175 kW (238 hk) upp till 315 kW (428 hk) (endast OM 936 och OM 470). 3) För motorer 
från 175 kW (238 hk) upp till 350 kW (476 hk). 4) Fordon med låg ram uteslutande med luftfjädring på fram- och bakaxel. 5) Även som Actros Loader med motorversioner från 220 kW (299 hk) upp till 315 kW (428 hk) (endast OM 936  
och OM 470). 6) För motorer från 200 kW (272 hk) upp till 390 kW (530 hk). 7) Ingår för OM 471 och OM 473. 8) Inte i kombination med OM 471 och OM 473. 9) Inte i kombination med OM 936.

25 25 (Volumer) 25 26 26 33

6x2 ENA (löpaxel med enkelhjul) 6x2 ENA (löpaxel med enkelhjul) 6x2/4 6x4 6x2 DNA (löpaxel med tvillinghjul) 6x4

Luft Luft Luft Luft Luft Luft

– – x6) – – –

– – x6) – – –

– – – x – x

– – x6) – – –

x5) x4) 6) – x x x

– – x6) – – –

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) x4) 6) – x x x

x5) – – – x –

– – – – – –

– – – – – –

– x – – – –

– – – – – –

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

•8) •8) •8) •8) •8) •8)

x9) x9) x9) x9) x9) x 9)

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

x x x x x x

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

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

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

x9) x9) x9) x9) x9) x9)
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Actros dragbilar – Typöversikt

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

Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Bakaxelfjädring Luft Luft Luft Luft Luft

Motortyper

OM 936 (R6 7,7 liter)

175 kW (238 hk) • • • – •

200 kW (272 hk) x x x – x

220 kW (299 hk) x x x – x

235 kW (320 hk) x x x – x

260 kW (354 hk) x x x – x

OM 470 (R6 10,7 liter)

240 kW (326 hk) x x x • x

265 kW (360 hk) x x x x x

290 kW (394 hk) x x x x x

315 kW (428 hk) x x x x x

335 kW (455 hk) x x x x x

OM 471 (R6 12,8 liter)

310 kW (421 hk) x x x x x

330 kW (449 hk) x x x x x

350 kW (476 hk) x x x x x

375 kW (510 hk) x – – – x

390 kW (530 hk) x – – – x

OM 473 (R6 15,6 liter)

380 kW (517 hk) x – – – x

425 kW (578 hk) x – – – x

460 kW (625 hk) x – – – x
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• Standardutrustning x Extrautrustning – Kan inte beställas 1) Extra låg. 2) Biltransportfordon.

24 25 25 25 26 26 33

6x2/2 6x2 ENA (löpaxel med enkelhjul) 6x2/2 6x2/4 6x4 6x2 DNA (löpaxel med tvillinghjul) 6x4

Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

– – – – – – –

• • • • • • –

x x x x x x –

x x x x x x –

x x x x x x –

x x x x x x •

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x
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Actros dragbilar – Typöversikt

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

Hjulkonfiguration 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Bakaxelfjädring Luft Luft Luft Luft Luft

Axelavstånd

2 650 mm – – – – –

2 990 mm – – – – –

3 250 mm – – – – –

3 400 mm – – – – –

3 550 mm x – – – x

3 700 mm x3 x4) 5) x4) 5) – x

3 850 mm x3 – – x5 x

4 000 mm x3 – – – x

Förarhyttsversioner

Lång hytt CompactSpace, 2 300 mm bred, motortunnel 170 mm – x x x7 –

Lång hytt CompactSpace, 2 300 mm bred, motortunnel 320 mm – – – •8) –

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm bred, motortunnel 170 mm x7) • x7) x x7)

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm bred, motortunnel 320 mm •8) – – x8) •8)

Lång hytt ClassicSpace, 2 300 mm bred, plant golv x9) x9) x9) – x9)

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm bred, motortunnel 320 mm x8) – – – x8)

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

Lång hytt StreamSpace, 2 300 mm bred, plant golv x9) x9) x9) – x9)

Lång hytt StreamSpace, 2 500 mm bred, plant golv x9) x9) x9) – x9)

Lång hytt BigSpace, 2 500 mm bred, plant golv x9) x9) x9) – x9)

Lång hytt GigaSpace, 2 500 mm bred, plant golv x9) x9) x9) – x9)
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• Standardutrustning x Extrautrustning – Kan inte beställas 1) Low Deck. 2) Biltransportfordon. 3) Även som Actros Loader med motorversioner från 235 kW (320 hk) upp till 315 kW (428 hk) (endast OM 936 och OM 470). 
4) För motorer från 175 kW (238 hk) upp till 350 kW (476 hk). 5) Fordon med låg ram uteslutande med luftfjädring på fram- och bakaxel. 6) Inte i kombination med OM 473. 7) Ingår med OM 471 och OM 473. 8) Inte i kombination 
med OM 471 och OM 473. 9) Inte i kombination med OM 936.

24 25 25 25 26 26 33

6x2/2 6x2 ENA (löpaxel med enkelhjul) 6x2/2 6x2/4 6x4 6x2 DNA (löpaxel med tvillinghjul) 6x4

Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

– – x3) x – – –

x3) – – – – – –

– x6) – – x x6) x

– x6) – – x x6) x

– x – – x x x

– – – – – – –

– – – – – – –

– – – – x – x

– – – – – – –

– – – – – – –

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

•8) •8) •8) •8) •8) •8) •8)

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

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

x x x x x x x

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

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

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

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



76Tekniska data | Typöversikt Actros SLT Tungdragare

Actros tungdragare upp till 250 ton: Typöversikt

Viktklass 33 41

Hjulkonfiguration 6x4 8x4/4

Bakaxelfjädring Luft Luft

Motortyp OM 473 (R6 15,6 liter)

380 kW (517 hk) • •

425 kW (578 hk) x x

460 kW (625 hk) x x

Axelavstånd

3 300 mm x x1)

3 900 mm x x

Förarhyttsversioner

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

Lång hytt GigaSpace, 2 500 mm bred, plant golv x x

• Standardutrustning x Extrautrustning 1) Endast för semitungdragare.
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Motorprestanda

Euro VI-motorerna: Framtidsinriktad teknik, upp  
till 460 kW (625 hk) och 3 000 Nm maximalt 
vridmoment. Actros SLT tungdragare finns endast 
med motorer på 15,6 liter (OM473).
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OM 473 OM 471

OM 470

OM 471, 2:a generationen

R6  7,7 l cylindervolym

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

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

R6 10,7 l cylindervolym

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

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

R6 12,8 l cylindervolym

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

310 (421) 2100 23001)

330 (449) 2 200  2 4001)

350 (476) 2 300  2 500 1)

375 (510) 2 500

R6 12,8 l cylindervolym

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

310 (421) 2 100  2 300 1)

330 (449) 2 200  2 4001)

350 (476) 2 300  2 500 1)

375 (510) 2 500
390 (530) 2 600

R6 15,6 l cylindervolym

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

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

1) Vridmomentsökning i 12:ans växel, beroende på  
bilens specifikation.
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OM 936
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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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Actros – tankversioner

Actros tankversioner. Flexibla kombinationsmöjligheter – 
du kan välja att kombinera olika tankvolym på vänster och 
höger sida inom samma tanktyp. Detta gäller diesel- och 
AdBlue®-tankar samt kombitankar. Bilderna visar två möjliga 
versioner för dragbilar med bakmonterade batterier och  
lufttankar.

Modulkonstruktion tankar. För att möta individuella krav kan Actros upp till 
33 t utrustas med tankar av olika höjd och bredd.

Exempel tankutförande 4x2 Actros dragbil, (axelavstånd 3 700 mm): 
1 300 l diesel, 90 l AdBlue®. Från och med axelavstånd 3 850 mm  
är tankvolymer på 1 420 l tillgängliga – vänster sida: 880 l diesel och 
90 l AdBlue®, höger sida: 540 l diesel.

Exempel tankutförande Actros Volumer 4x2-dragbil, (axelavstånd 
3 700 mm: 990 l diesel, 75 l AdBlue®)

1 Kombitank bred/hög, 820 l diesel, 90 l AdBlue®

2 Tilläggstank höger sida bred/hög 480 l diesel

3 Avgasefterbehandlingssystem

4 Batteri

1 Kombitank bred/låg, 660 l diesel, 75 l AdBlue®

2 Tilläggstank höger sida bred/låg 330 l diesel

3 Avgasefterbehandlingssystem

4 Batteri

700 mm

565 mm

650 mm

735 mm
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Actros – förarhyttsversioner

Förarhyttsversioner. Med totalt elva förarhyttsversioner ger 
Actros utmärkt komfort under arbete, vila och sömn. Ett bra 
exempel är den långa GigaSpace-hytten med en ståhöjd på 
2,13 m och SoloStar-konceptet. Utöver 2 500 mm breda  
hytter med plant golv finns även 2 300 mm breda versioner 
med genomgående plant golv1). Actros SLT tungdragare 
finns endast med hyttversionerna GigaSpace eller BigSpace.

Lång hytt GigaSpace med SoloStar-koncept Lång hytt med utvändig bredd 2 500 mmAllmänna tekniska data

Utvändig bredd: 
GigaSpace-, BigSpace- och Streamspace-hytt (1)  
2 500 mm 
Alla ClassicSpace-, CompactSpace- samt  
Streamspace-hytter (2, 3, 4) 2 300 mm 
Utvändig längd: 
Alla förarhytter 2 300 mm

Ståhöjd mellan stolarna: 2 130 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 2 050 mm

Ståhöjd mellan stolarna: 1 990 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 1 910 mm

Lång hytt GigaSpace Lång hytt BigSpace

1) Plant golv som extrautrustning för 2 300 mm breda förarhytter.

Tekniska data | Förarhyttsversioner
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Lång hytt med utvändig bredd 2 300 mm

Ståhöjd mellan stolarna: 1 970 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 1 830 mm

Ståhöjd mellan stolarna: 1 970 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 1 840 mm

Motortunnel: 170 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 785 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 1 840 mm

Ej på bild: Lång hytt StreamSpace (4) 
Motortunnel: 320 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 635 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 1 840 mm

Lång hytt StreamSpace (1)  
(utvändig bredd 2 500 mm)

Lång hytt StreamSpace (2)  
(utvändig bredd 2 300 mm, plant golv)

Lång hytt StreamSpace (3)  
(utvändig bredd 2 300 mm, motortunnel)
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Motortunnel: 170 mm 
Ståhöjd på moto rtunnel: 1 460 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 1 590 mm

Ej på bild: Lång hytt ClassicSpace, plant golv (1) 
Ståhöjd mellan stolarna: 1 640 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 1 590 mm

Ej på bild: Lång hytt ClassicSpace (3) 
Motortunnel: 320 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 310 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 1 600 mm

Ej på bild: Lång hytt CompactSpace (1) 
Motortunnel: 170 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 215 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 1 397 mm

Ej på bild: Lång hytt CompactSpace (2) 
Motortunnel: 320 mm 
Ståhöjd på motortunnel: 1 065 mm 
Ståhöjd framför stolarna: 1 397 mm

Lång hytt ClassicSpace (2) 
(utvändig bredd 2 300 mm, motortunnel)
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Om uppgifterna i denna katalog: Produktförändringar kan ha ägt rum efter manusstoppet för denna trycksak (31 augusti 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. Återförsäljare eller tillverkare kan använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller  
för en beställd produkt utan att några anspråk kan 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. I denna katalog kan modeller och tjänster erbjudas 
som inte finns att tillgå i alla länder. Denna katalog har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter är dock endast giltig i Tyskland vid 
manusstopp för denna katalog. Fråga därför din Mercedes-Benz lastbilsåterförsäljare om vilka lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se/actros
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