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Připraven na vše. Mercedes-Benz v distribuční dopravě.
S modelem Atego jste výborně připraveni na výzvy v lehké distribuční dopravě. Nejen díky jeho vysoké efektivitě  
a spolehlivosti, ale také proto, že jeho všestrannost nabízí optimalizovanou konfiguraci vozidla pro téměř jakýkoliv požadavek  
a jakýkoliv obor.

Všestrannost. Díky modelu Atego máte k dispozici všestranné 
nákladní vozidlo, které se svou výbavou zaměřenou na dané 
využití zaručuje, že Vám práce v distribuční dopravě půjde 
snadno od ruky. 

Pro obzvláště vysoké zaměření na účel použití je dodáván 
model Atego se čtyřmi kabinami řidiče a třemi různými varian
tami kokpitu. Všechny kabiny řidiče se vyznačují zdokona
lenou ergonomií, vysokým komfortem a velkým množstvím 
výbavy zaměřené na účel použití a umožňují tak snadné 
ovládání a efektivní práci.  

Také u pohonu projevuje Atego zásadní přednosti: například  
s úspornými 4válcovými a 6válcovými řadovými motory s vyso
kým výkonem, automatizovanou převodovkou PowerShift 3  
a za příplatek dostupnou manuální převodovkou. Ostatní zajistí 
velký výběr převodovek a kombinací náprav. Nesmíme zapo
menout na bezpečné, suverénní jízdní vlastnosti, díky nimž lze 
obtížné jízdní situace a manévrování zvládnout jednoduše  
a bezpečně. 

A protože požadavky na práci s vozidlem jsou v distribuční 
dopravě velmi rozmanité, nenechává Atego nesplněná 
žádná přání ani v otázkách vhodnosti pro nástavby. To začíná  
koncepcí elektrického příslušenství a elektroniky, zdaleka  
však nekončí u nejrůznějších řešení pro přípravu z výrobního  
závodu.

Zkrátka: s modelem Atego jste díky jeho všestrannosti  
výborně připraveni na každodenní použití v lehké distribuční 
dopravě. Dnes i v budoucnu.
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Pokud nenecháte nic náhodě, nezklame Vás  
ani Vaše vozidlo.
Od modelu Atego toho můžete očekávat hodně. Například efektivní práci s vozidlem, velmi dobré  
jízdní vlastnosti a vysokou připravenost pro nástavby. Tedy prakticky vše, co potřebujete.

Kabina řidiče typu L BigSpace. Vzhledem ke své výšce  
k stání1) 1910 mm nabízí příplatková kabina (motorový tunel 
320 mm) mnoho komfortu a volnosti pohybu i pro vícedenní 
použití.

Kabina řidiče L ClassicSpace. Díky své nabídce prostoru  
a komfortnímu lůžku nabízí tato za příplatek dostupná kabina 
(motorový tunel 320 mm) mnoho komfortu a volnosti poh
ybu také pro vícedenní použití. Velkorysá nabídka prostoru 
usnadňuje práci a spolu s komfortním spodním lůžkem  
zpříjemňuje odpočinek. Četné úložné prostory a odkládací 
schránky usnadňují udržení pořádku. 

Kabina řidiče typu L BigSpace.
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Kabina řidiče S ClassicSpace, prodloužená. Kabina  
(motorový tunel 320 mm) poskytuje pohodlné pracoviště  
s vysokou přehledností a kompaktními vnějšími rozměry. 
Zadní stěna posunutá o 180 mm dozadu poskytuje doda
tečný prostor.

Kabina S ClassicSpace. Vzhledem ke svým rozměrům spojuje 
kabina S ClassicSpace (motorový tunel 320 mm) pohodlné 
pracoviště s velkou přehledností a plnou délkou pro nástavby.

Nízký nástup. Vysoká specializace modelu Atego začíná  
nízkým vstupem: jeden nebo dva nástupní schůdky2), široké 
otevření dveří a madla pro nastupování na obou stranách 
činí nastupování snadnější, bezpečné a komfortní.



Classic Cockpit.

Pracovní prostor. Pracovat uvolněně a koncentrovaně –  
k tomuto účelu jsou u modelu Atego k dispozici tři rozdílné 
varianty kokpitu zaměřené na specifické použití se 4palco
vým sdruženým přístrojem, který poskytuje rychlé, rozsáhlé 
a zároveň přehledné zobrazení všech důležitých informací. 
Na přání je k dispozici také 5palcový sdružený přístroj s funkcí 
záznamu videa – například pro použití zpětné kamery pro 
couvání3). Všechny tři varianty kokpitu přesvědčí ergonomic
kým tvarem a příkladným uspořádáním úložných prostor  
a ovládacích prvků. Další přednosti v oblasti komfortu práce 
nabízí multifunkční volant.

Kokpit standardní. Od držáku pohárků v dosahu řidiče až 
po zásuvku: V kokpitu Standard4) je vše uzpůsobeno zpříjem
nění a usnadnění práce řidiče. 

Kokpit komfortní. S předsazenou odkládací přihrádkou pod 
panelem přístrojové desky je už tak velký úložný prostor  
tohoto kokpitu v příplatkové výbavě ještě rozšířen o dodatečný 
úložný prostor. Díky němu má vše své místo i na dlouhých 
trasách.

Classic Cockpit. Tato varianta kokpitu s četnými úložnými 
prostory je obzvláště vhodná pro použití v distribuční dopravě. 
Vše je umístěno ergonomicky a v dosahu řidiče. Měkké  
povrchy vytvářejí vysoce kvalitní prostředí.

1) Výška k stání před sedadly.
2) Dostupnost v závislosti na nosnosti a motoru.
3) Zpětná kamera je dodávána v rámci příslušenství MercedesBenz.
4) Standardní výbava v kombinaci se středním sedadlem.
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Multifunkční volant. Mnohé funkce lze ovládat pomocí 
osmi tlačítek umístěných po levé a pravé straně. Lze tak  
přijímat telefonní hovory nebo měnit nastavení rádia.

Příprava pro použití multimediálních systémů. Pro snadnou 
integraci mobilních telefonů, MP3 přehrávačů nebo běžně 
dostupných navigačních systémů je za příplatek k dispozici 
univerzální příprava. Hlasové výstupy probíhají přes repro
duktory vozidla.

Rádia. Pro dobrou zábavu může být Atego na přání vybaven 
rádiem se zdířkou USB nebo rádiem se zdířkou USB  
a Bluetooth®.

5palcový sdružený přístroj s funkcí videa1). 

Sedadla. Všechna sedadla přesvědčí vysokým komfortem. 
Ovládací prvky jsou intuitivně uspořádané, sedáky jsou  
obzvlášť široké a rozsah nastavení velký: v podélném směru 
až 200 mm, výškově až 100 mm. Atego je ve standardním 
provedení vybaven standardním odpruženým sedadlem řidiče. 
Sedadlo se vzduchovým odpružením nabízí vysoký komfort 
sezení, četné možnosti nasta vení a potah z hladké tkaniny. Pro 
další zvýšení komfortu je za příplatek dostupné komfortní 
odpružené sedadlo a klima tizované odpružené sedadlo.Kom
fortní vzduchem odpružené sedadlo, které je k dostání jako 
příplatková výbava, lze individuálně nastavit a poskytuje velmi 
dobré ergonomické vlastnosti a vysoký komfort. K tomu při
spívá i integrované vyhřívání.

Multifunkční volant. Sedadlo odpružené, komfortní. 
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1) Příplatková výbava.
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Úložné prostory a odkládací schránky. Koncepce úložných 
prostor splňuje nejrůznější požadavky, usnadňuje udržení 
pořádku a zajišťuje tak lepší přehled a efektivitu v kabině řidiče. 
Od velkého úložného prostoru na panelu přístrojové desky 
přes úložné prostory v kokpitu a na motorovém tunelu po úlož
né prostory nad čelním oknem a v obložení dveří – všechny 
jsou optimálně přizpůsobeny ukládaným předmětům. Za pří
platek je na motorovém tunelu k dispozici úložný prostor  
se dvěma držáky nápojů a místo pro popelník, vysoký úložný 
prostor s místem pro věci denní potřeby a chladnička, v které 
lze láhve a potraviny uložit odděleně. Odkládací síť v příplat
kové výbavě pro kabiny řidiče S na zadní stěně rozšiřuje  
nabídku úložných prostor. Vedle úložných prostor v kokpitu, 
ve dveřích a na motorovém tunelu nabízí dodatečný úložný 

prostor v kabině řidiče L ClassicSpace například odkládací 
schránky nad čelním oknem a pod lůžkem. 

Úložné boxy v kabině řidiče L BigSpace. 



Komfortní odpočinek a spánek. V závislosti na kabině řidiče 
je Atego k dostání s různými komfortními lůžky. Kromě  
standardního spodního lůžka ve všech kabinách řidiče L je pro 
kabinu řidiče L BigSpace za příplatek dostupné také horní 
komfortní lůžko o šířce 685 mm a délce 1865 mm s vysoce 
kvalitní 7zónovou matrací ze studené pěny. Vysoký komfort 
během odpočinku a spánku zajišťuje v prodloužených kabi
nách řidiče S za příplatek dostupné lůžko o šířce 610 mm.  
A flexibilní kombinace sedadlo/lůžko v příplatkové výbavě na
bízí volitelně místo ke spaní nebo k sezení až pro čtyři osoby. 

Komfort jízdy. Atego dodává velmi dobrý, suverénní pocit 
při jízdě. Základem toho je dokonalá souhra asistenta regulace 
stability, uložení kabiny řidiče, řízení, vedení zadní nápravy  
a odpružení.

Uložení kabiny vzadu, zesílené. Uložení kabiny řidiče  
(příplatková výbava) se zesílenými zadními vinutými pružinami 
zvyšuje komfort odpružení u kabin s ocelovým odpruže
ním, pokud je kabina řidiče vybavena například kombinací 
sedadla/lůžka.
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Varianty odpružení. Atego je vybaveno jednolistými nebo 
vícelistými parabolickými pružinami. Pro větší jízdní komfort 
je dostupné také s ocelovým nebo vzduchovým odpružením. 
Atego nad 12 t může být za příplatek vybaveno i kompletním 
vzduchovým odpružením. Přední náprava se vzduchovým 
odpružením, dostupná za příplatek pro Atego nad 12 t, zvyšuje 
komfort jízdy, neboť výška vozidla může být při nerovnoměr
ném naložení automaticky vyrovnána. I při nakládání se světlá 
výška přizpůsobí výšce rampy.

Připravenost pro nástavby. Vysokou připravenost pro  
nástavby dokazuje například parametrizovatelný modul, který  
výrazně zjednodušuje možnosti připojení, integraci nástavby  
a ovládání nástavby. Mnoho různých opatření navíc přispívá 
k tomu, že se Atego dostane dříve k Vám, a tudíž je dříve  
používáno – od optimalizovaného umístění jednotlivých kom
ponentů na rámu k celé řadě vedlejších pohonů a četných 
příprav již z výroby.

Přesné řízení. Citlivé řízení modelu Atego zaručuje snadnou, 
přesnou obsluhu při manévrování a bezpečné zachování  
přímého směru při vysokých rychlostech, směrovou stabilitu 
a tím také menší potřebu korekce řízení.

Provedení zadní nápravy a stabilizátor. Pro suverénní jízdní 
vlastnosti jsou modely Atego do 10,5 t a 12 t s nízkým  
rámem a vzduchovým odpružením a všechny modely Atego  
s ocelovým odpružením vybaveny vedením zadní nápravy, 
které snižuje nedotáčivost. Stabilizátor s robustním provede
ním omezuje náklon vozidla a zajišťuje tak vyšší bezpečnost  
a komfort. Nachází se na zadní nápravě pod rámem.

Přehled výhod.
•  Ergonomicky uspořádané pracoviště s dobře čitelným 

sdruženým přístrojem a multifunkčním volantem

•   Rozsáhlá koncepce úložných prostor a odkládacích 
schránek

•   Komfortní lůžka v kabině L ClassicSpace a BigSpace 

•  Optimalizované vedení zadní nápravy a přímé,  
citlivé řízení

•  Varianty odpružení se zaměřením na použití pro vysoký 
jízdní komfort a šetrnou přepravu nákladu

•  Velmi dobré možnosti připojení a integrace nástavby



Technologie motoru a výfukového systému. Silné, spoleh
livé, hospodárné – motory Euro VI modelu Atego se vyznačují 
nízkou spotřebou, spontánní odezvou, velkou tažnou silou  
a vysoce tichým chodem. Výkon až 170 kW (231 k) a maxi
mální točivý moment až 900 Nm poskytují 4válcové řadové 
motory. U 6válcových řadových motorů činí výkon až 220 kW 
(299 k) a maximální točivý moment až 1200 Nm. Díky moder
ní technologii výfukových plynů Euro VI vzniká prostřednictvím 
chlazené recirkulace výfukových plynů již při spalo vání méně 
oxidů dusíku a pevných částic. Uzavřený filtr pevných částic 
téměř zcela zabraňuje unikání pevných částic. Odstranění 
oxidu dusíku probíhá přes AdBlue®, které je do proudu výfu
kových plynů vstřikováno pomocí optimalizované dávkovací 
jednotky bez vzduchu.

PowerShift 3. Citelná dynamika, jednoduché ovládání a nízká 
spotřeba: automatizovaná převodovka se stará o precizní 
volbu převodových stupňů, krátké časy řazení, vysoký jízdní 
komfort a vysokou hospodárnost.

Manuální řazení. Vedle automatizované převodovky se za pří
platek dodává také manuální řazení s pneumatickým posi
lovačem řazení. Vyznačuje se mimo jiné vynikající ergonomií  
a vysokou přesností řízení při nízké síle vynaložené při řazení.

Motorová brzda. Brzdová soustava s možností přepínání 
mezi třemi stupni a brzdným výkonem až 235 kW, která  
je dostupná pro vozidla s celkovou přípustnou hmotností nad 
9,5 t ve standardní výbavě, snižuje opotřebení provozní  
brzdy a současně zvyšuje bezpečnost a kontrolu vozidla.

High Performance Engine Brake. Pro ještě vyšší bezpečnost 
je za příplatek k dispozici třístupňová odlehčovací brzda  
nepodléhající opotřebení s brzdným výkonem až 280 kW podle 
varianty motoru.

Převodovky. Aby Atego co nejlépe vyhovovalo účelu svého 
použití, jsou k dispozici 6, 8 a 9stupňové převodovky.

Vynikající kombinace síly a účinnosti. 
Účinné 4 a 6válcové motory, které mají vysoký výkon a malou spotřebu. A díky automatizované převodovce  
PowerShift 3 je jízda i při náročných podmínkách ještě snadnější.
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1) Dva stupně zpátečky u 8stupňové převodovky.

Přehled výhod.
•  Spolehlivé 4válcové a 6válcové řadové motory  

se sníženou spotřebou

•  Dvě třídy zdvihového objemu, sedm výkonových  
stupňů od 115 kW (156 k) do 220 kW (299 k)

•  Motorová brzda s vysokým výkonem, za příplatek  
High Performance Engine Brake

•   Automatizovaná převodovka PowerShift 3 i volitelné 
jízdní režimy a doplňkové funkce
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Atego – jízdní programy. Atego se dodává se dvěma jízdními 
programy – „economy“ nebo „power“, z nichž můžete volit 
při koupi vozu. Různé jízdní režimy zvyšují komfort jízdy a účin
nost. Jízdní program „economy“ lze cíleně zapnout za účelem 
podpory obzvlášť hospodárného stylu jízdy. Jedná se o funkční 
doplněk k jízdnímu režimu „standard“. Jízdní program „power“ 
podporuje agilní styl jízdy při náročné topografii trasy. Jízdní 
programy poskytují vynikající výsledek z hlediska chování  
při rozjezdu, dynamiky při rozjezdu s těžkým nákladem i volby 
okamžiku řazení a dynamiky řazení v dané situaci.

Doplňkové funkce. U PowerShift 3 zajišťují doplňkové funkce 
jako přímé řazení z 1 na R a rychlý převod zpátečky1) snadné 
manévrování s vozidlem. Rozjíždění je mimořádně komfortní 
díky funkci plazivé rychlosti.
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RoadEfficiency. S našimi vozidly Vám slibujeme ještě  
komplexnější efektivitu. Kromě velmi nízkých celkových  
nákladů a vysoké spolehlivosti přispívají k vyšší efektivitě 
také zvýšená bezpečnost i zvýšené využití vozidla.

Nízké celkové náklady. Jsou prvním pilířem RoadEfficiency  
a příslibem, který Atego dennodenně plní díky své vysoké 
účinnosti. A který při každém použití v distribuční dopravě 
potvrzuje jeho všestrannost, nízké náklady na opravy a údržbu 
a dlouhé intervaly údržby.

Vysoká bezpečnost. To je druhý pilíř RoadEfficiency, který 
přispívá k tomu, že si při každé jízdě Ategem vychutnáte  
vysokou bezpečnost. K tomu patří výbava a asistenční systémy, 
které významným způsobem usnadňují práci řidiče a zvyšují 
bezpečnost. 

Maximální využití vozidla. Třetí pilíř RoadEfficiency se skládá 
ze servisní inovace MercedesBenz Uptime a dalších průkop
nických výhod. Kromě zjednodušeného ovládání a snadnějších 
pracovních postupů k nim patří také inteligentní propojení  
řidiče, vozidla a logistických procesů, což umožňuje výrazné 
zvýšení využití vozidla a vytížení vozidla. 

Spolehlivost. S modelem Atego máte k dispozici nákladní 
vozidlo, které každý den plní příslib „Trucks you can trust“. 
Například díky technologii, která je zaměřena na praktické 
použití a má dlouhou životnost, která se opírá o více než  
120 let zkušeností z výroby vozidel.

Přizpůsobení pro vyšší efektivitu na všech úrovních.
Spojuje to, co k sobě patří. RoadEfficiency je kombinací nízkých celkových nákladů s vysokou bezpečností a maximálním  
využitím vozidla. Pro vyšší efektivitu přepravy.

Nízké celkové náklady
+ Vysoká bezpečnost
+ Maximální využití vozidla

Efektivita je součtem 
detailů.
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Bezpečnost je základem naší DNA.
Bezpečně do cíle – s podporou inovativních asistenčních systémů pro zvýšení jízdní bezpečnosti, které řidiči  
aktivně ulehčují práci, šetří vozidlo i náklad a přispívají tak k vyšší efektivitě. Při každé jízdě.

Vysoká bezpečnost. Velmi bezpečná nákladní vozidla nezna
menají pouze velký pokrok pro všechny účastníky silniční  
dopravy. Jsou také efektivnější, neboť jsou méně často posti
žena nehodou, poskytují řidiči podporu a usnadňují mu práci. 
Veškeré naše zkušenosti, které přesahují 45 let, jsou proto 
uplatňovány při vývoji inovativních asistenčních systémů. 
Kromě elektronického brzdného systému s ABS, ASR, Active 
Brake Assist a asistentem pro rozjezd do stoupání zajišťují 
asistent regulace stability, asistent jízdy v pruzích a světla pro 
jízdu ve dne vysokou bezpečnost. Řidiče dále podporují sys
témy jako například příplatkový dešťový a světelný senzor  
a motorová brzda s výkonem až 235 kW1). Optimální předpo
klady pro to, aby byla práce v distribuční dopravě bezpečná 
a efektivní. 

High Performance Engine Brake. Pro ještě vyšší bezpečnost 
je za příplatek k dispozici třístupňová odlehčovací brzda  
nepodléhající opotřebení s brzdným výkonem až 280 kW podle 
varianty motoru.

1) Standardní výbava od 9,5 t.

Asistent jízdy v pruzích. Asistent jízdy v pruzích neustále 
kontroluje boční odstup mezi vozidlem a označením vozovky 
a varuje řidiče před neúmyslnou změnou jízdního pruhu.

Asistent regulace stability. Asistent regulace stability rozpo
zná situace jako smyk nebo vybočení vozidla z dráhy a pokud 
je to fyzikálně možné, působí proti těmto brzdným zásahům. 
Lze tak zabránit nebezpečným jízdním situacím a zvýšit  
bezpečnost.

LED technologie. LED světla pro denní svícení napomáhají 
lepšímu rozpoznání vozidla za dne, a tím přispívají k větší 
bezpečnosti. Nabízíme také obrysová LED světla a zadní 
světla LED.

Přehled výhod.
•  Elektronický brzdový systém s ABS, ASR,  

Active Brake Assist a asistent pro rozjezd do stoupání

•  Asistent regulace stability, asistent jízdy v pruzích  
a denní svícení pro vyšší bezpečnost

•  Motorová brzda s výkonem až 235 kW1), za příplatek 
High Performance Engine Brake s výkonem až 280 kW 

•  Za příplatek dešťový a světelný senzor



Nikdy se nespokojte s málem. Kromě spotřeby.
V podobě modelu Atego máte k dispozici vozidla, která mimořádně efektivně využívají palivo. Protože čím nižší  
je spotřeba paliva, tím nižší jsou celkové náklady.

Technika s úsporou paliva. Všechny motory Euro VI se vyzna
čují nízkou spotřebou. U 4válcových a 6válcových řadových 
motorů zaručuje například vysokotlaké vstřikování se vstřikova
cím tlakem až 2400 barů a chlazená recirkulace výfukových 
plynů nižší spotřebu a spalování s nízkými emisemi pevných 
částic. Na konkrétní použití zaměřená konfigurace pohonu, 
převodovka PowerShift 3 a zdokonalená aerodynamika rovněž 
přispívají k nízké spotřebě. 

Efektivní přenos síly. Pro efektivní přenos síly z motoru  
na silnici jsou k dispozici různé 6stupňové, 8stupňové a 9stup
ňové převodovky i hypoidní nápravy s širokou nabídkou pře
vodů zadní nápravy, které šetří palivo. Vysokou účinnost nabízí 
také standardní automatizovaná převodovka PowerShift 3:  
s optimalizovanou strategií řazení a jízdními programy se zamě
řením na použití umožňuje prakticky v jakékoliv jízdní situaci 
suverénní, předvídavou jízdu.

Nízký odpor vzduchu a nízký valivý odpor. Za účelem snížení 
odporu vzduchu byl design Atega optimalizován do posledního 
detailu. Od nárazníku přes rohové opláštění až po střechu – vše 
přispívá k nízkému odporu vzduchu a tím ke snížení spotřeby. 
Spotřebu navíc snižují aerodynamické montované díly v příplat
kové výbavě.

Přehled výhod.
•  Úsporné, spolehlivé motory s emisní normou Euro VI 

•  Standardní automatizovaná převodovka PowerShift 3 
s jízdními programy optimalizovanými pro dané použití

•  Efektivní přenos síly díky konfiguraci hnacího ústrojí  
s optimalizovanou spotřebou

•  Optimalizovaná aerodynamika
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Fleetboard. Fleetboard nabízí individuální řešení telematiky pro 
zvýšení vytížení vozidel a efektivity Vašeho vozového parku  
na maximum. Budete tak mít vše pod kontrolou – vždy a všude. 
Předpokladem je palubní počítač Truck Data Center1) dodá
vaný za příplatek z výroby. Na intuitivně ovladatelném inter
netovém rozhraní jsou přehledně sdruženy všechny údaje  
z Vašich objednaných služeb Fleetboard. Navíc získáte dopo
ručená opatření, pomocí kterých můžete optimalizovat své 
každodenní činnosti a tím zvýšit efektivitu. Bezplatná aplikace 
Fleetboard Driver určená speciálně řidičům umožňuje přímý 
přístup k údajům ze služeb Fleetboard Analýza využití vozidla 
a Časové hospodářství. Díky tomu má řidič přehled o způsobu 
jízdy a aktuálních dobách řízení a odpočinku.

Efektivita pro nás není jen cílem. Ale cestou.
Inteligentní propojení řidiče, vozového parku a zakázky nabízí možnost dalšího zvýšení efektivity. S analýzou  
použití Fleetboard a našimi školeními řidičů lze spotřebu trvale snižovat.



1) Příplatková výbava.
2) Nezávisle na telematickém systému Fleetboard.

Analýza výkonu Fleetboard. Analýza výkonu Fleetboard  
přispívá ke stylu jízdy snižujícímu spotřebu a opotřebení vozidla. 
K tomu účelu zaznamenává telematický systém technické 
údaje z nákladního vozidla a vyhodnocuje je. Na základě těchto 
údajů je jízdní chování řidičů ohodnoceno známkami. To umož
ňuje objektivní posouzení stylu jízdy a přizpůsobení školení pří
slušnému řidiči. Vše společně může vést k úspoře paliva  
až 15 %.

Přehled výhod.
•  Portál Fleetboard sdružuje veškeré údaje  

na jednom místě

•  Dodatečně: úspora paliva díky analýze použití  
Fleetboard, Eco-Support2) a školení Eco Training  
Mercedes-Benz

•  Fleetboard Driver pro řidiče s přímým přístupem  
k údajům ze služeb analýza výkonu Fleetboard  
a management času

Eco-Support2). Systém podporuje řidiče při efektivním,  
hospodárném způsobu jízdy. K tomu využívá výsledky z Truck 
Data Center1), které dále zpracovává na tipy, pomocí kterých 
lze optimalizovat individuální způsob jízdy a tím trvale snížit 
spotřebu paliva a opotřebení.

Školení Eco Training. Při školení Eco Training MercedesBenz 
poskytovaném za příplatek jste seznámeni se stylem jízdy, 
se kterým můžete ještě lépe využít technický potenciál Vašeho 
nákladního vozidla. A dosáhnout tak úspory paliva až 10 %.
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Mercedes se vždycky vyplatí.  
Dokonce i tehdy, když ho opět prodáváte.
Koupit? Koupit na leasing? Nebo nejdříve pronajmout? S leasingovými a finančními produkty sladěnými  
s Vaším podnikáním a s komplexními řešeními pro pořízení vozidla a zajištění mobility přizpůsobenými  
Vašim potřebám budete mít vždy předstih před konkurencí.
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Finanční služby Mercedes-Benz. V podobě MercedesBenz 
Financial Services, jedné z předních automobilových bank  
v Německu, máte k dispozici kompetentního a angažovaného 
partnera s atraktivními leasingovými, finančními a pojistnými 
produkty. U MercedesBenz Financial Services můžete napří
klad s financováním Plus 3 kombinovat výhodné měsíční 
splátky financování s flexibilitou leasingu. Nebo můžete pomocí 
financování s proměnlivou úrokovou sazbou přizpůsobit výši 
splátek průběhu Vaší obchodní činnosti.

Cenové zvýhodnění. Pokud chcete Váš nákladní vůz vybavit 
určitými systémy, které zvyšují bezpečnost jízdy, můžete  
získat atraktivní cenové zvýhodnění. Například díky nízké ceně 
za sadu, obzvláště zajímavým podmínkám leasingu a finan
cování a slevě na pojistné.

Service Complete Mercedes-Benz. Se smlouvou o komplet
ním servisu MercedesBenz Complete dostupnou za přípla
tek máte všechny výhody na své straně. Smlouva obsahuje 
zajiš tění všech dílů a agregátů vozidla a výměnu, opravu  
a údržbu veškerých opotřebovaných dílů. Navíc těžíte z výhod 
plně automatické vzdálené diagnostiky v reálném čase díky 
MercedesBenz Uptime1) 2), a to vše za mimořádně atraktivní 
měsíční splátku. 

CharterWay Rental. Nabídky pronájmu od CharterWay umož
ňují flexibilní, krátkodobé zvýšení Vaší přepravní kapacity – 
zcela bez vázání kapitálu a bez rizika. Od pronájmu na jeden 
den až na několik let si můžete vybrat z velkého množství dru
hů pronájmů vozidel pro určité obory, ať už se jedná o model 
Actros nebo Arocs, Atego či Fuso. Pronájem CharterWay 
spojuje flexibilitu a nízké administrativní náklady. S kalkulo
vatelnými náklady, které jsou přesně stanoveny předem.  
A férové chování při vrácení vozidla po ukončení nájmu je při
tom standardem. 

Servisní smlouvy Mercedes-Benz. Od prodloužení záruky 
přes sady údržby až po kompletní servisní smlouvu včetně 
opotřebení – pro nízké náklady na servis s možností měsíčního 
plánování Vám MercedesBenz za příplatek nabízí různé 
servisní smlouvy, díky kterým získáte služby zahrnující opravy 
a údržbu pro Vaše vozidla po celé Evropě za velmi výhodných 
podmínek. Jednotlivé typy servisních smluv jsou koncipovány 
tak, aby bylo možné dokonale pokrýt požadavky každého  
vozového parku. Všechny servisní smlouvy lze kombinovat  
s inovativním servisním produktem MercedesBenz Uptime 
dostupným za příplatek1) 2), který přispívá k dalšímu zvýšení 
dostupnosti vozidla a k optimálním možnostem plánování 
návštěv servisu.
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1) Možnost kombinace se všemi službami Fleetboard.
2) Pouze v kombinaci s Truck Data Center.

Mercedes ServiceCard. Se servisní kartou Mercedes  
ServiceCard usnadňujeme v celoevropské husté síti servisů 
MercedesBenz administrativní servisní záležitosti, zejména  
v MercedesBenz Service24h. Díky automatickému vložení pla
tební záruky platí naši zákazníci faktury za opravy, náhradní 
díly a servisní služby bez nákladů a bezhotovostně. Na přání 
faktury předem zkontrolujeme, aby dostávali zákazníci 
pouze správné faktury. Uživatelé služeb Full Service mohou 
navíc v celé Evropě bezhotovostně a za atraktivních podmí
nek tankovat na více než 50 000 čerpacích stanicích UTA a vyu
žívat výhod dalších doplňkových služeb. Zákazníci s kartou 
Mercedes ServiceCard mají jistotu, že jim bude v případě ser
visu nebo poruchy poskytnuta rychlá a spoleh livá pomoc  
a jejich řidiči budou také bez hotovosti připraveni na mnoho 
situací. Jednoduchý. Chytrý. Efektivní.

TruckStore. Partner společnosti MercedesBenz pro ojetá 
vozidla odkoupí Vaše nákladní vozidlo na protiúčet nebo běž
ným způsobem, bez ohledu na jeho značku. V našich cent
rech TruckStore najdete jedinečnou nabídku prověřených 
ojetých vozidel všech značek, stáří a provedení. Rozsáhlé  
nabídky finančních služeb, např. TruckStore Leasing a financo
vání, Vám usnadní rozhodování o ojetém nákladním vozidle, 
které si zvolíte dle svých potřeb. Nezávisle na značce nabízí 
TruckStore také vozidla se zárukou 6, 12 a 24 měsíců.  
Záruka minimalizuje Vaše riziko v případě neočekávané škody 
a zároveň zajistí její rychlé a snadné vyřízení bez zbytečné 
byrokracie.

Zůstatková hodnota. S našimi nákladními vozidly máte  
k dispozici vozidla, od kterých lze díky inovativní technologii 
a konfiguracím optimalizovaným dle použití očekávat vyso
kou zůstatkovou hodnotu. To je důležité pro každého podnika
tele ‒ i s ohledem na investice do dalšího nákladního vozidla.

Přehled výhod.
•  Za příplatek servisní smlouvy Mercedes-Benz za pevné 

měsíční poplatky a zvýšená dostupnost vozidla

• Nájemní produkty od CharterWay Rental pro flexibilní 
řešení mobility

• Mercedes-Benz Financial Services pro individuální  
řešení leasingu a financování

•  Na přání karta Mercedes ServiceCard k optimalizaci 
nákladů na palivo

• TruckStore – Nákup a prodej ojetých nákladních  
vozidel všech značek, stáří a provedení a také nabídky 
rozsáhlých finančních služeb

•  Garantovaná zůstatková hodnota prostřednictvím 
smlouvy Buy-Back již při koupi vozidla

Smlouva Buy-Back. Abyste věděli, s jakou částkou můžete při 
vrácení vozidla počítat, je Vám díky za příplatek dostupné 
smlouvě BuyBack garantována zůstatková cena již při pořízení 
Vašeho vozidla.
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Méně stání, více jízd. Díky optimálnímu využití vozidla.
Díky inteligentnímu propojení vozidla, servisu MercedesBenz a Vašeho přepravního podniku lze výrazně zvýšit využití vozidla, 
vytížení vozidla a efektivitu Vašich logistických procesů.

Vize, která se skrývá za Mercedes-Benz Uptime: stopro-
centní možnost plánování a maximální disponibilita vozidla. 
S MercedesBenz Uptime sledujeme jasný cíl: postupně 
omezit neplánované výpadky vozidel na minimum a umožnit 
plánování oprav – a tím pro Vás neustále zvyšovat disponi
bilitu vozidel.

Použití služeb Mercedes-Benz Uptime. Se servisní inovací 
MercedesBenz Uptime1) 2) 3) budou Vaše jízdy spolehlivé  
a hospodárné. Protože potřeba opravy a údržby bude včas 
rozpoznána, což usnadní plánování. Prostřednictvím nepře
tržité komunikace všech propojených systémů ve vozidle je ka
ždý den u každého nákladního vozidla vygenerováno několik 
gigabytů dat, které jsou využity pro nejrůznější diagnostiku 
vozidel. Přitom je již dnes u velké části diagnostických pro
cesů podporován jejich plně automatický a na dálku řízený 
průběh pomocí služby MercedesBenz Uptime. Díky tomu  
je příčina závady známa ještě před příjezdem Vašeho vozidla 
do servisu. MercedesBenz Uptime dokáže po zaznamenání 
dat v nákladním vozidle v průměru za 240 sekund u prodejce 
zcela automaticky nahrát doporučená opatření pro servis.  
To je možné díky uložení existujícího knowhow servisu na bac
kendových serverech servisu MercedesBenz. Tím je zajiš
těna diagnostika, jasná doporučená opatření a identifikace dílů 
na základě příslušného návodu na opravu. Nebo zkrátka: díky 
tomu se lze optimálně připravit i na neplánované návštěvy ser
visu. Ve více než 1500 retailových podniků MercedesBenz  
v Evropě, certifikovaných pro služby MercedesBenz Uptime, 
tak například dochází ke zkrácení doby diagnostiky pro 

vstupní test v servisu až na faktor 3. To přináší úsporu  
času a nákladů. U většiny vozidel využívajících služby  
MercedesBenz Uptime se proto díky včasné detekci chyb  
již podařilo omezit neplánované návštěvy servisu o více  
než polovinu. To není příslib, ale realita. Pro Vás to zname
ná: rychlejší návrat nákladních vozidel na silnici. Služby  
MercedesBenz Uptime umožňují vyšší disponibilitu vozidel  
a tím i jejich efektivnější využití.

1) K dispozici za příplatek ke každé servisní smlouvě MercedesBenz  
nebo jako samostatný produkt.

2) Možnost kombinace se všemi službami Fleetboard.
3) Pouze v kombinaci s Truck Data Center.



Mercedes-Benz Uptime

Podpora opravárenských opatření zákazníků 
v reálném čase. Opravy neprovedené včas  
v mnoha případech zvyšují opotřebení vozidla 

nebo přívěsu, nebo způsobují nehody či poškození.  
Chceteli se tomu vyhnout, využijte konkrétní doporučená 
opatření služby MercedesBenz Uptime poskytovaná  
s časovým předstihem přes zákaznický portál, pomocí  
kterých můžete zabránit zbytečným návštěvám servisu  
a nákladům na opravy.

Efektivní management oprav a údržby. Na zákla
dě potřeb údržby a oprav rozpoznaných službou 
MercedesBenz Uptime sloučí Váš servisní partner 

příslušné údržbové a opravárenské práce do jedné návštěvy 
servisu, aktivně Vás kontaktuje a do hodne s Vámi termín, který 
je optimálně přizpůsoben Vašemu plánování jízd a aktuál
ním pracím.

Zabránění odstávkám vozidel. Jakmile  
je systémem ohlášen možný výpadek, budete 
neprodleně informováni. V případě nutnosti  

okamžité opravy Vás MercedesBenz Customer Assistance 
Center (CAC) aktivně podpoří při zajištění a realizaci  
termínu servisu. Tím lze zabránit možné poruše, zajistit  
rychlou opravu Vašeho nákladního vozidla a splnit pře
pravní zakázku.
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Mercedes-Benz Service24h: nepřetržitá podpora. Služba 
MercedesBenz Service24h zajišťuje okamžitou pomoc  
v případě poruchy – 365 dní v roce a 24 hodin denně. Volající 
mohou využít bezplatnou1) telefonní linku +420 296 335 698.  
V případě poruchy se dostaví servisní technici s dobře vyba
venou pojízdnou dílnou, aby mohlo vozidlo co nejrychleji  
pokračovat v cestě.

Servis Mercedes-Benz. Pro veškeré servisní práce je Vám  
v celé Evropě k dispozici přibližně 1700 servisních středisek 
MercedesBenz, z nichž mnohá mají otevřeno do 22 hodin. 
Naši školení pracovníci a velmi účinná logistika náhradních 
dílů navíc umožňují velmi krátké časy oprav, aby se mohlo 
Vaše vozidlo co nejdříve znovu vrátit na silnici.
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Truck Data Center2). Tento modul konektivity tvoří základ 
pro všechny služby Fleetboard a pro používání služeb  
MercedesBenz Uptime.

Portál Mercedes-Benz Truck App3) 4). I v Ategu máte pomocí 
dodatečného vybavení systému DispoPilot.guide3) za příplatek 
možnost získat přístup do portálu MercedesBenz Truck App. 
Portál MercedesBenz Truck App Portal nabízí aplikace, které 
zvyšují výkon vozového parku nákladních vozidel. Aplikace 
umožňují přístup k údajům o vozidle v reálném čase a tím 
usnadňují nejen každodenní činnost řidičů, ale díky inteli
gentnímu síťovému propojení přispívají i ke zvýšení efektivity 
celého vozového parku.

Zákaznický portál Mercedes-Benz Uptime. Pokud se roz
hodnete pro službu MercedesBenz Uptime, získáte přístup 
na exkluzivní online portál MercedesBenz Uptime. V reálném 
čase je dostupný kompletní přehled o celkovém stavu Vašich 
vozidel: všechna aktuální hlášení a doporučená opatření služby 
MercedesBenz Uptime jsou přehledně zobrazena. Máte zde  
k dispozici také informace o aktuálním stavu dílů podléhajících 
opotřebení a provozních prostředků jednotlivých vozidel.  
To umožňuje optimální plánování údržby a oprav. Budeteli 
kromě služby MercedesBenz Uptime využívat také službu 
Fleetboard, zobrazí se Vám tyto informace také v aplikaci 
Fleetboard Cockpit. Díky tomu můžete dále pracovat v sys
tému, na který jste zvyklí. 

Více informací o službě MercedesBenz Uptime obdržíte  
u Vašeho partnera MercedesBenz nebo na adrese: 
www.mercedesbenz.com/roadefficiency
www.mercedesbenz.com/uptime
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Přehled výhod.
• Mercedes-Benz Uptime6) 7) 8): individuální podpora  

zákazníků v reálném čase pro lepší možnost plánování 
a pro maximální dostupnost vozidel 

• Service24h: rychlá pomoc v případě nouze  
po 24 hodin denně9)

•  Hustá servisní síť po celé Evropě 

•  Za příplatek dostupný programovatelný zvláštní modul 
pro zjednodušené ovládání a obsluhu nástaveb 

habbl. Díky habbl se stane nákladní vozidlo digitální součástí 
Vašeho logistického řetězce. Díky snadnému propojení tras  
a vozidel budou mít všichni účastníci dokonalý přehled o stavu 
svých zakázek. Abyste mohli plánovat spolehlivě, obdržíte  
od vozidla předpokládaný údaj (ETA), kdy zboží dorazí. Navíc 
habbl propojuje snadným způsobem nakládání, logistiku, 
subdodavatele a příjemce.

Basic Connectivity. Bezplatná služba Basic Connectivity  
s příslušnou aplikací Fleetboard Manager poskytuje snadný 
a rychlý vstup do konektivity. Aplikace zobrazuje různé  
informace o vozidle založené na vozovém parku a pomáhá 
tak identifikovat možnosti optimalizace. 

Parametrizovatelný zvláštní modul. Parametrizovatelný 
zvláštní modul v příplatkové výbavě (PSM) se stará o vynikající 
zpracování informací a jejich bezproblémovou výměnu mezi 
vozidlem a nástavbou.

Systém start-stop motoru pro výrobce nástaveb5). Pro 
optimální využití vozidla a zjednodušené pracovní postupy lze 
Atego za příplatek vybavit automatickým systémem startstop 
motoru pro nástavby. Elektronika nástavby tak může v případě 
potřeby a nezávisle na stavu zamknutí kabiny řidiče automa
ticky nastartovat motor a opět jej vypnout. Aby se zabránilo 
zneužití, jako je krádež vozidla, je převodovka při startování 
motoru zablokována elektronikou nástavby, takže není možné 
neoprávněně rozjet vozidlo.

1) V závislosti na poskytovateli služeb. Alternativně: +49 69 95307277 (vznikají 
náklady při volání do pevné sítě).

2) Standardní výbava s možností zrušení.
3) Příplatková výbava.
4) Pouze v kombinaci s Truck Data Center a DispoPilot.guide.
5) Pouze v kombinaci s parametrizovatelným zvláštním modulem.
6) K dispozici za příplatek ke každé servisní smlouvě MercedesBenz nebo  

jako samostatný produkt.
7) Možnost kombinace se všemi službami Fleetboard.
8) Pouze v kombinaci s Truck Data Center.
9) V případě zranění osob nejdříve informujte policii a záchrannou službu.





Spolehlivost. To pro nás znamená: nabídnout Vám nákladní 
vozidla, která fungují bez problémů i za extrémních pod
mínek a v náročném terénu. Jinými slovy: „Trucks you can 
trust“. Jako Váš partner, který Vás podporuje při efektivním 
plnění Vašich každodenních úkolů, budeme nadále dělat vše 
pro mimořádnou spolehlivost Vašich jízd. S využitím všech 
zkuše ností z více než 120 let výroby vozidel. Díky nákladním 

vozidlům s robustními, tisíckrát osvědčenými součástmi a výba
vami, které zohledňují topografické a klimatické podmínky  
v místě použití. To platí pro motory, řazení, převodovky a hnací 
nápravy stejně jako pro rám, podvozek, odpružení a kabiny 
řidiče. Neboť jenom tehdy, pokud jsou mimořádně spolehlivé 
jednotlivé součásti, může být mimořádně spolehlivé celé 
nákladní vozidlo. Tak, jak to vyžaduje praxe. 

Zvětší Váš předstih před konkurencí.
Výroba našich nákladních vozidel vždy vychází z nejpřísnějších existujících  
standardů kvality: požadavky praxe. Nebo zkrátka: Vaše.
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Testována, aby vyhověla nejvyšším nárokům: těm Vašim.
Od stěračů až po brzdová světla – spolehlivost patří u MercedesBenz k základní výbavě. Neboť už samotný vývoj konstrukce 
se řídí heslem: každá součást je důležitá.

Vývoj a testování. Spolehlivost nákladního vozidla je defino
vána již při jeho vývoji. Díky stanovení cílů spolehlivosti pro 
každý jednotlivý díl a každou konstrukční sestavu, stejně jako 
pro celý systém nákladního vozidla. Základem pro práci  
ve vývojovém a testovacím centru ve Wörthu jsou přitom kromě 
dlouhých zkušeností také nejmodernější vědecké metody  
a v neposlední řadě očekávání našich zákazníků. Testujeme 
robustnost, dlouhou životnost a spolehlivost našich náklad
ních vozidel v každém ohledu. 

Výroba ve Wörthu. Zaměstnanci největšího závodu na výrobu 
nákladních vozidel na světě ve Wörthu pracují s vášní a peč
livostí. Od robustního rámu zaměřeného na účel použití přes 
kabiny řidiče vyrobené a lakované podle přání zákazníka  
až po motory vyrobené z kvalitních litin v závodě Mannheim. 
Všechny součásti jsou v průběhu celého výrobního a vývo
jového procesu opakovaně testovány.
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Přehled výhod.
• Spolehlivost díky robustní konstrukci a výrobě  

ve společnosti Mercedes-Benz 

• Oborové informační centrum ve Wörthu 

• Společnost Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks  
realizuje přestavby vozidel šité na míru

• Originální náhradní díly Mercedes-Benz pro  
spolehlivost a zachování hodnoty a originální  
výměnné díly jako výhodná alternativa

Spolehlivé motory. Všechny motory se vyznačují robustní 
konstrukcí s dlouhou životností, vysokou spolehlivostí a pro
dlouženou dobou používání. 

Hnací ústrojí. Všechny součásti hnacího ústrojí jsou vzájemně 
sladěny a vyrobeny výhradně u MercedesBenz. V každém 
případě zajišťují robustní hnací nápravy s optimalizovanou 
hmotností, aby byla síla motoru téměř bez ztrát, a tudíž  
s úsporou paliva přeměněna na dopředný tah.

Rám, podvozek, odpružení. Silniční i staveništní použití klade 
nejrůznější požadavky na rám, podvozek, odpružení a brzdy. 
Proto jsou všechna naše nákladní vozidla vybavena právě těmi 
součástmi, se kterými jsou dobře připravena na jejich účel 
použití. Vysoké zaměření na účel použití, dlouhou životnost  
a spolehlivost proto zajišťují například různé šířky a tloušťky 
rámů a různé varianty odpružení. 

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Přestavby 
vozidla na míru. MercedesBenz Custom Tailored Trucks  
rozšiřuje rozvětvené portfolio našich nákladních vozidel a splní 
Vaší zvláštní přání v osvědčené kvalitě MercedesBenz.

Oborové informační centrum (BIC). V oborovém infor
mačním centru ve Wörthu je Vám kdykoli k dispozici přibližně 
180 oborově specifických kompletních vozidel s řešeními  
nástaveb od více než 60 výrobců. Všechna vozidla a řešení 
nástaveb si lze vyzkoušet, otestovat a přímo mezi sebou  
porovnat.

Originální díly Mercedes-Benz a originální repasované díly 
Mercedes-Benz. Více než 100 let zkušeností v oblasti vývoje 
vozidel a dílů činí z našich dílů originální díly MercedesBenz. 
Díky přesným a precizním výrobním předpisům, kontinuálnímu 
rozvoji a rozsáhlým testům a kontrolám zajišťujeme, že naše 
originální díly vždy odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a vy
sokým kvalitativním standardům MercedesBenz. O rychlé  
a plynule dodání našich originálních dílů Vašemu obchodníkovi 
pečuje perfektně koordinovaný logistický systém. Navíc Vám 
nabízíme velký počet součástí jako originální repasované díly 
MercedesBenz, mimo jiné agregáty, mechanické a elektro
nické komponenty nebo repasované motory a převodovky.



Vysílače CB. Pořád na cestě, pořád na příjmu: Zejména 
když jste pořád na cestách, je důležité mít dobrý kontakt. 
Vysílač CB nabízí optimální podmínky k tomu, abyste mohli 
být v kontaktu se svými kolegy. 

Originální příslušenství pro maximální nároky.
Aby vůz Atego ještě lépe splňoval Vaše osobní představy o dokonalém vozidle pro distribuční dopravu.  
Originální příslušenství MercedesBenz.

Nástupní schůdek z ušlechtilé oceli. Vždy bezproblémový nástup do vozidla: 
díky nástupnímu schůdku s protiskluzovou úpravou z ušlechtilé oceli.

Vše přehledně srovnané. Systém zpětné kamery se automaticky aktivuje  
při zařazení zpátečky, poskytuje pohled na oblast bezprostředně za vozidlem  
a zajišťuje tak bezpečnost a ochranu proti úrazu při manévrování.

Vše v pořádku. Praktický odkládací panel s velkými přihrádkami pro vše,  
co musí být po ruce.
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Ochrana a komfort. Potahy chrání sedadla před opotřebe
ním, poškozením a znečistěním. Navíc přesvědčí příjemným 
pocitem při sezení a snadnou a protiskluzovou montáží. 
Odolné koberečky chrání interiér před poškozením a znečis
těním, jsou optimálně sladěny s tvarem prostoru pro nohy  
a na zadní straně opatřeny protiskluzovou vrstvou.

Aerodynamické spoilery bočních oken. Aerodynamicky 
optimalizovaná, tónovaná nebo čirá sada pro stranu řidiče  
a spolujezdce chrání při jízdě s otevřenými okny před větrem.
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RoadStars. RoadStars je interaktivní komunikační plat
forma MercedesBenz pro řidiče, podnikatele a nadšence pro 
nákladní vozidla – i Vy se můžete stát aktivní součástí velké 
komunity RoadStars. Přihlášení uživatelé budou pravidelně 
dostávat nejnovější informace a mohou se sami zapojit: 
například prostřednictvím komentářů, nahrávání obrázků, 

chato vání nebo sdílení obsahů. Jako člen komunity můžete 
navíc těžit z výhod akcí, nabídek a zážitků u MercedesBenz 
Trucks. Smartphone, tablet, laptop nebo desktopový počítač – 
stačí připojení k internetu a RoadStars je kdykoliv a kdekoliv  
s Vámi. Zapojte se i Vy a staňte se pravou RoadStar:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars: domov pro všechny,  
kdo jsou na silnici jako doma.



Kabina S ClassicSpace prodloužená

Kabina řidiče S ClassicSpace

Kabina S ClassicSpace prodloužená

Kabina řidiče S ClassicSpace

Kabina řidiče S ClassicSpace prodloužená
Vnější šířka: 2295 mm
Vnější délka: 1830 mm
Vnitřní šířka: 2000 mm
Výška k stání před sedadly: 1510 mm
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Kabina řidiče S ClassicSpace
Vnější šířka:  2295 mm
Vnější délka: 1650 mm
Vnitřní šířka: 2000 mm
Výška k stání před sedadly: 1510 mm

Kabina řidiče S
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Technické údaje. Atego.
Varianty kabiny řidiče.



Kabina řidiče L BigSpace

Kabina řidiče L ClassicSpace

Kabina řidiče L BigSpace

Kabina řidiče L ClassicSpace

Kabina řidiče L ClassicSpace
Vnější šířka: 2295 mm
Vnější délka: 2250 mm
Vnitřní šířka: 2000 mm
Výška k stání před sedadly: 1510 mm

Kabina řidiče L BigSpace
Vnější šířka: 2295 mm
Vnější délka: 2250 mm
Vnitřní šířka: 2000 mm
Výška k stání před sedadly: 1910 mm
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Kabina řidiče L
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Nosnost (t) 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15

Uspořádání náprav 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Odpružení zadní nápravy Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové

Motory

OM 934

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

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

155 kW (211 k) – x x x x x x x – x x x x x x x

170 kW (231 k) – x x x x x x x – x x x x x x x

OM 936

175 kW (238 k) – – x x x x x x – – x x x x x x

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

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

Rozvor náprav

3020 mm • • • • • – – – – • – – – – – –

3320 mm x x x x x – – – – x – – – – – –

3560 mm – – – – – •3) • • – – – – – •3) • •

3620 mm x x x x x x2) – – • x • • • x2) – –

4160 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4220 mm x x x x x x3) – – x x x x x x2) – –

4760 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4820 mm – x x x x x2) – – – x x x x x2) – –

5360 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

5420 mm – – – – – x2) – – – – – – – x2) – –

5960 mm – – – – – x3) – – – – – – – – – –

6260 mm – – – – – x3) x – – – – – – – – –

Varianty kabiny řidiče

Kabina řidiče S ClassicSpace • • • • • • • • • • • • • • • •

Kabina S ClassicSpace prodloužená x x x x x x x x x x x x x x x x

Kabina řidiče L ClassicSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

Kabina řidiče L BigSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

 • standardně
x  za příplatek
– nedodává se
1)  Dostupné také jako  

vozidlo s nízkým rámem.
2)  Dostupné pouze pro  

variantu s nízkým rámem.
3)  Dostupné pouze pro variantu 

se standardní výškou rámu.

Technické údaje. Atego.
Přehled modelů.
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OM 934 OM 936
R4, zdvihový objem 5,1 l R6, zdvihový objem 7,7 l

 
Výkon 

115 kW  
(156 k)

130 kW  
(177 k)

155 kW  
(211 k)

170 kW  
(231 k)

175 kW  
(238 k)

200 kW  
(272 k)

220 kW  
(299 k)

Počet válců 4 4 4 4 6 6 6

Zdvihový objem (l) 5,1 5,1 5,1 5,1 7,7 7,7 7,7

Jmenovitý počet otáček (ot./min) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Max. točivý moment (Nm) 650 750 850 900 1000 1100 1200

Počet otáček při max. točivém momentu (ot./min) 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600 1200–1600

Standardní výkon motorové brzdy (kW) 1401) 1401) 1401) 1401) 2351) 2351) 2351)

Výkon High Performance Engine Brake (kW) 1701) 1701) 1701) 1701) 2801) 2801) 2801)

1) Při max. přípustném počtu otáček (3000 ot/min).

Technické údaje. Atego.
Údaje o výkonu motoru.



K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 30. 08. 2019 mohlo dojít u produktu ke změnám. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje 
právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné 
pro zákazníka. Pokud prodejce nebo výrobce používá k popisu objednávky nebo objednaného předmětu prodeje značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samot-
ných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou 
podmíněny technikou tisku. Použitá vyobrazení jsou jen příklady a nezrcadlí skutečný stav originálních vozidel. Vzhled originálních vozidel se od těchto vyobrazení může 
lišit. Změny vyhrazeny. V katalogu mohou být rovněž uvedeny typy vozidel a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Tento text je publikován mezinárodně. 
Výroky o legislativních, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto 
katalogu. O předpisech platných v ostatních zemích a jejich důsledcích, jakož i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce nákladních 
vozidel Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz-trucks.com
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