
Nový Actros.
Dálková doprava. 18–33 tun.
Těžká nákladní doprava. Do 250 tun.
Distribuční doprava. 18–26 tun.
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Nový Actros.  
Připraven nově  
definovat standardy.

Nový Actros. Nákladní vozidlo, které již dnes nabízí to, o čem ostatní jen mluví. 
Nový Actros splňuje neustále rostoucí požadavky na dálkovou dopravu a těžkou 
distribuční dopravu lépe než kdy dříve. S vyšší efektivitou. S jedinečným komfortem. 
A s příkladnou spolehlivostí. 

Proto jsme ho vybavili průkopnickými technickými inovacemi, které výrazně snižují 
spotřebu paliva, zvyšují míru využití vozidla a bezpečnost a lépe podporují řidiče 
při plnění jeho úkolů v dálkové dopravě i v těžké distribuční dopravě. Jedinečná 
konektivita jako perspektivní řešení pro budoucnost a harmonická souhra asis-
tenčních systémů jsou další vlastnosti, kterými se vyznačuje nový Actros – a které 
jsou základem pro to, abychom Vám mohli nabídnout výborně konfigurované, 
vysoce efektivní vozidlo prakticky pro jakékoliv použití v dálkové dopravě a v těžké 
distribuční dopravě. Nový Actros.
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Nízké celkové náklady
+ Vysoká bezpečnost
+ Maximální využití vozidla

  Efektivita je součtem 
detailů.
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Přizpůsobení pro vyšší efektivitu na všech úrovních.
Nový Actros je výsledkem komplexního přístupu, který nazýváme RoadEfficiency. Díky němu splňuje lépe než kdy dříve 
všechny požadavky pro dosažení vyšší efektivity přepravy.

RoadEfficiency. Již v minulosti jsme Vám slíbili nízké celkové 
náklady a tomuto slibu jsme také dostáli. Nyní Vám slibujeme 
ještě komplexnější efektivitu. S novým Actrosem. Kromě  
mimořádně nízkých celkových nákladů a vysoké spolehlivosti 
přesvědčí také asistenčními systémy pro zvýšení bezpeč-
nosti jízdy, zvýšeným využitím vozidla a v neposlední řadě mi-
mořádně vysokým komfortem jízdy, práce a bydlení.

Nízké celkové náklady. To je první pilíř RoadEfficiency 
a příslib, který nový Actros naplňuje nižší spotřebou paliva 
oproti svému předchůdci: díky své optimalizované aerody-
namice a zdokonalenému standardnímu systému Predictive 
Powertrain Control.

Vysoká bezpečnost. To je druhý pilíř RoadEfficiency a vlast-
nost našich nákladních vozidel, která zdůrazňuje silné stránky 
nového Actrosu. Například s novým MirrorCam1), které na-
hrazuje běžné zpětné zrcátko. A s novým Active Drive Assist, 
dostupným za příplatek pro určité modely Actros s kabinou 
řidiče L a MirrorCam, který řidiči výrazně usnadňuje činnost 
a rozhodujícím způsobem zvyšuje bezpečnost.

Maximální využití vozidla. Třetí pilíř RoadEfficiency se skládá 
ze servisní inovace Mercedes-Benz Uptime a dalších prů-
kopnických výhod nového Actrosu. 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 novým Actrosem máte k dispozici nákladní 
vozidlo, které staví příslib „Trucks you can trust“ do nového 
světla. Například s využitím odolné techniky zaměřené na 
účel použití a komplexních zkušeností z více než 110 let 
výroby vozidel.

1) Nelze ve spojení s některými třídami ADR.







Nová koncepce komfortu.
Lepší práce, lepší jízda, lepší bydlení. Nový Actros 
ukazuje, jak toho dosáhnout.

Komfort. Nový Actros dává pojmům jako volnost pohybu a atmosféra zcela nový 
význam, aniž by ztratil ze zřetele každodenní činnost řidiče. Přinášíme novou definici 
komfortu pro podporu produktivity řidiče a prevenci únavy. Od nového, intuitivně 
ovladatelného pracoviště s Multimedia Cockpit a MirrorCam přes konektivitu zamě-
řenou na budoucnost až po širokou nabídku jízdních a asistenčních systémů  
a nového asistenta Active Drive Assist dostupného za příplatek pro některé modely 
Actros. Všechno slouží k tomu, aby bylo řidiči vytvořeno vynikající prostředí pro 
práci a odpočinek, které mu umožní strávit jeho přestávky stejně příjemně jako 
dobu za volantem. Nazýváme to novou dimenzí komfortu.
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tent dopravního značení a nový, pro určité modely Actros 
za příplatek dostupný Active Drive Assist – vynikající předpo-
klady pro neobyčejně bezpečný a suverénní pocit z jízdy. 

Efektivní usnadnění činnosti. Právě v dálkové dopravě 
platí: delegování úkolů usnadňuje práci a šetří nervy. S novým 
Active Drive Assist, za příplatek dostupným pro určité modely 
Actros, přichází na silnici asistenční systém, který řidiči efek-
tivně usnadňuje činnost. Active Drive Assist proto spojuje 
různé jízdní a asistenční systémy pro zvýšení bezpečnosti 
jízdy. Výsledek: vyšší bezpečnost díky snížení rizika nehod 
a zároveň hospodárný způsob jízdy šetřící palivo. Nebo zkrátka: 
maximální úleva.

Pracoviště v Actrosu. Moderní, ergonomické, praktické, 
motivující a v neposlední řadě podporující účinnost. Ať už jste 
řidič nebo podnikatel – jedno je jisté: pracoviště v novém 
Actrosu Vás nadchne. Nabízí řidiči ideální podmínky pro práci 
a jízdu. A díky inteligentnímu propojení s centrálou a logis-
tickými procesy přispívá k vyššímu výkonu. Tento příslib napl-
ňuje například nový Multimedia Cockpit a nový multifunkční 
volant s dotykovými tlačítky. Dále: nové MirrorCam, které 
nahrazuje běžné zpětné zrcátko a poskytuje větší jistotu při 
změně jízdního pruhu, odbočování a manévrování. Nesmíme 
zapomenout na: novou elektronickou parkovací brzdu, která 
se automaticky aktivuje po vypnutí motoru. Jízdní a asistenční 
systémy, obvykle vysoká ergonomie a možnost intuitivního 
ovládání jsou další vlastnosti, které přispívají k tomu, že je 
práce s novým Actrosem především: lehčí. 

Vyšší komfort jízdy. Uvolnění. A efektivita. Vyšší komfort 
jízdy v novém Actrosu je výsledkem optimální ergonomie 
a inovativní technologie. O to se starají osvědčené součásti 
jako vynikající podvozek, citlivé řízení a automatizované 
řazení Mercedes PowerShift 3. Ale například také systémy 
jako zdokonalený Predictive Powertrain Control, nový asis-

Komfort a práce v dokonalé harmonii.
Komfort je více než pouhý luxus. Je to naše odpověď na zvýšené požadavky v dálkové dopravě a těžké distribuční dopravě, 
která zajistí příjemné podmínky pro práci i jízdu.
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přístroj a nabízí přehledné, jasné zobrazení všech jízdních 
a provozních stavů a informací o vozidle. Sekundární displej 
Multi-Touch-Display obsahuje integrovaný informační systém 
s rádiem a umožňuje snadnou obsluhu funkcí, jako například 
topení/klimatizace, telefonu a osvětlení interiéru. Kromě toho 
je možné přes Multi-Touch-Display ovládat nejrůznější funkce 
nástavby pomocí různých spínačů a kontrolek zobrazených 
na obrazovce. Řada možností propojení a připojení mobilních 
koncových zařízení zvyšuje komfort práce a ovládání.

Multimedia Cockpit1). Pro vyšší komfort jízdy, práce a ovlá-
dání je nový Actros vybaven inovativním Multimedia Cockpit. 
Nové, moderní pracoviště zahrnuje celkem čtyři obrazovky. 
Primární barevný displej a sekundární Multi-Touch-Display 
s úhlopříčkou obrazovky každého displeje 25,4 cm, které 
lze ovládat pomocí nového multifunkčního volantu s tlačítky 
Touch Control Buttons. A dva velké barevné displeje s úhlo-
příčkou obrazovky 38,6 cm vpravo a vlevo, které v kombinaci 
s MirrorCam zajišťují vynikající výhled dozadu. Primární ba-
revný displej s vysokým rozlišením nahrazuje běžný sdružený 
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Multimedia Cockpit, interactive. Pro vyšší komfort jízdy, prá-
ce a odpočinku je za příplatek dostupný Multimedia Cockpit, 
interactive s primárním displejem (sdružený přístroj) o úhlo-
příčce 30,5 cm. Kromě rozsahů výbavy Multimedia Cockpit 
sem patří také navigační systém s asistentem dopravního 
značení, Remote online pro ovládání nejrůznějších funkcí 
vozidla přes smartphone a přístup k portálu Mercedes-Benz 
Truck App Portal, který nabízí řadu aplikací pro sekundární 
Multi-Touch-Display ke zvýšení efektivity. 

Multifunkční volant, tlačítka Touch Control Buttons2). Nový 
multifunkční volant s tlačítky Touch Control Buttons zvyšuje 
komfort práce a ovládání. Prostřednictvím „přejetí prstem“ 
a „stisknutí“ tlačítka Touch Control Buttons lze ovládat nej-
různější systémy a funkce vozidla a načíst informace. Tlačítko 
Touch Control Buttons na levé straně přitom slouží k ovládání 
primárního displeje (sdružený přístroj), tlačítko Touch Control 
Buttons vpravo slouží k ovládání sekundárního displeje  
Multi-Touch-Display.

Komfort | Komfort práce a jízdy 13

1) Příplatková výbava pro kabiny S a M.
2) Není dostupné pro Classic Cockpit. 



Keyless Start. Stejně jako celý nový Actros zaujme i nový klíč 
od vozidla nejen svým vzhledem, ale podporuje také snadné 
ovládání. Pro spuštění motoru pomocí tlačítka start-stop se jen 
musí nacházet ve vozidle, může tedy při jízdě zůstat v kapse 
kalhot nebo bundy.

Systém komfortního zamykání. Za příplatek dostupný systém 
zamykání zvyšuje v kombinaci s novým komfortním klíčem 
komfort ovládání. Kromě zákonem předepsané kontroly světel 
lze pomocí systému komfortního zamykání samostatně ote-
vřít a zavřít dveře řidiče a spolujezdce. Ke snadnému ovládání 
patří také zavření bočních oken a posuvného/zvedacího 
střešního okna stisknutím tlačítka.

Remote online a aplikace Remote Truck App. Pomocí 
Remote online lze propojit mobilní koncové zařízení, například 
chytrý telefon řidiče, se sítí vozidla. S příslušnou aplikací 
může řidič kontrolovat a řídit nejrůznější funkce vozidla až 
do vzdálenosti 25 metrů. Od hladiny paliva v nádrži přes 
tlak vzduchu v pneumatikách až po nastavení rádia a osvětlení 
interiéru.

Parkovací brzda, elektronická. Nová elektronická parkovací 
brzda s funkcí HOLD spojuje jednoduché ovládání s vyso-
kou bezpečností. Dosud dostupný asistent rozjezdu do kopce 
(Hill-Holder) se postará o ostatní.
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Informační systém včetně rádia1). Nový Actros je standard-
ně vybaven integrovaným informačním systémem včetně 
rádia, který nabízí zcela nový zážitek v kabině řidiče. Navíc je 
za příplatek k dispozici digitální rádio s digitálním přenosem 
pro příjem pozemních rozhlasových programů (DAB). Pro při-
pojení externích zařízení je k dispozici řada možností.

Soundsystem2). Za příplatek dostupný systém vícekaná-
lového audio formátu zaručí díky nejmodernější technologii 

a řadě reproduktorů optimální kvalitu zvuku a dokonalý požitek 
z hudby předčí Vaše očekávání.

Navigační systém a asistent dopravního značení1) 3). 
V kombinaci s navigací pro nákladní vozidla Mercedes-Benz 
pro specifické, dynamické navádění nákladních vozidel na 
trase a Live Traffic Information je součástí standardní výbavy 
také asistent dopravního značení. Údaje se zobrazují na 
primárním displeji.

Komfortní telefonování, bezdrátové nabíjení1). Nový Actros 
lze za příplatek vybavit komfortním telefonováním a nabíje-
cím držákem pro induktivní nabíjení na panelu přístrojové 
desky, ve kterém lze smartphony, které podporují standard 
Qi, bezdrátově nabíjet.
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Přehled výhod.
• Vyšší komfort jízdy, práce a obsluhy díky nově ztvár-

něnému pracovišti řidiče s Multimedia Cockpit4),  
multifunkčním volantem s dotykovými tlačítky1),  
MirrorCam5) a elektronickou parkovací brzdou

• Za příplatek je pro určité modely Actros k dispozici 
Active Drive Assist pro aktivní podporu řidiče a vyšší 
bezpečnost jízdy

• Jednodušší obsluha a ovládání nejrůznějších funkcí  
vozidla a nástavby přes sekundární Multi-Touch-Display1)

• Navigace pro nákladní vozidla Mercedes-Benz1) 3)  
a asistent dopravního značení, dynamické navádění  
na trase a Live Traffic Information

• Integrovaný informační systém s rádiem, za příplatek 
digitální rádio (DAB) a soundsystém2)

• Za příplatek komfortní telefonování, bezdrátové  
nabíjení1)

• Nový klíč, systém komfortního zamykání

• Remote online a aplikace Remote Truck App pro  
ovládání funkcí vozidla pomocí smartphonu

• Interaktivní návod k obsluze

• Za příplatek aplikace Fleetboard1) 3) pro zjednodušené 
ovládání a vyšší komfort práce
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Interaktivní návod k obsluze. Pro komplexní informace je 
uživatelům a zájemcům na internetu k dispozici podrobný, 
interaktivní návod k obsluze včetně popisů, obrázků a videí. 
Přitom je možné návod stáhnout jako PDF.

Aplikace Fleetboard Apps. Fleetboard nabízí individuální 
telematická řešení, která přispívají ke snížení nákladů a zároveň 
ke zvýšení produktivity. Pro využití celého portfolia služeb 
Fleetboard jsou k dispozici desktopová/klientská řešení jako 
různé aplikace pro operační systém Android a iOS.

1) Není dostupné pro Classic Cockpit.
2) Pouze v kombinaci s kabinou řidiče L s rovnou podlahou.
3) Příplatková výbava, standardní výbava v kombinaci s Multimedia Cockpit, interactive.
4) Příplatková výbava pro kabiny S a M.
5) Nelze ve spojení s některými třídami ADR.



Nejkrásnější nákladní vozidla jsou označena hvězdou.
Za jízdy a během přestávek: interiér nového modelu Actros ukazuje, jak lze neustále zvyšovat motivaci pro náročnou práci 
v dálkové dopravě a v těžké distribuční dopravě.

Design interiéru. Interiér nového Actrosu splňuje nejvyšší 
nároky na komfort jízdy, práce a bydlení. Při navrhování 
koncepce kabin řidiče je totiž středem zájmu řidič. Od výběru 
barev, které vytváří příjemné prostředí a útulnou atmosféru, 
až po novou koncepci vnitřního osvětlení. Všechny prvky jsou 
podřízeny jedinému cíli ‒ usnadnit práci a co nejvíce zpří-
jemnit pobyt během přestávek.

Nová koncepce osvětlení. Nová koncepce osvětlení se prak-
ticky v každé situaci postará o velmi dobré osvětlení kabiny 
řidiče. Kromě vnitřního světla pro osvětlení celé kabiny řidiče 
a dvou bodových světel v teplé bílé barvě zahrnuje také 
decentní modré noční osvětlení pro lepší orientaci za jízdy.

Ambientní osvětlení LED. Nové, za příplatek dostupné am-
bientní osvětlení LED zvyšuje díky různým možnostem využití 
komfort jízdy, práce a bydlení. Modrá LED světla s možností 
ztlumení tak nabízí lepší orientaci v kabině řidiče při nočních 
jízdách. A nepřímé, rovněž ztlumitelné orientační a obytné 
osvětlení v jantarové barvě tak vytváří po práci a při přenoco-
vání útulnou atmosféru. Dále zvyšuje komfort světelný budík, 
který patří k ambientnímu osvětlení LED. Navíc lze na pláno-
vaný čas probuzení také aktivovat rádio nebo jiné zdroje 
audiosignálu.

Ambientní osvětlení LED, pro jízdu a bydlení. Za příplatek 
dostupné LED ambientní osvětlení, pro jízdu a bydlení přispívá 
díky dalším osvětlovacím prvkům ke zlepšení atmosféry pro 
jízdu a bydlení. Například při nočních jízdách zajišťují modrá 
LED bodová světla v odkládací přihrádce nad čelním oknem 
a v prostoru pro nohy pro příjemnější atmosféru. A jantarové 
obytné osvětlení vytváří díky doplňkovému nepřímému světlu 
v odkládacích přihrádkách u lůžek, odkládacích přihrádkách 

nade dveřmi a LED bodovému světlu v krytu reproduktoru 
pod odkládací přihrádkou u čelního okna mimořádně útulné 
prostředí. Samozřejmou součástí výbavy je: světelný alarm.
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StyleLine. Příplatková výbava StyleLine dodává interiéru 
díky ozdobným prvkům s hliníkovým vzhledem stylový, 
moderní ráz. Kromě lišty s hliníkovým vzhledem a nápisu 
na přístrojové desce a štítku StyleLine na vnější odklá-
dací schránce podtrhnou individuální charakter například 
chromované aplikace na koženém volantu, ovládací 
páce sloupku řízení a parkovací brzdě. Další lesklé akcenty 
přináší chromované lemování sdruženého přístroje 
a sekundárního displeje Multi-Touch-Display. A individuální 
charakter stylově dotváří koberečky pro místo řidiče, 
spolujezdce a prostřední část z kvalitního veluru.

TrendLine. S výbavou TrendLine dostupnou za příplatek 
můžete dodat kabině řidiče díky ozdobným prvkům v de-
koru dřeva teplou a mimořádně příjemnou atmosféru. 
Výrazná ozdobná lišta s nápisem TrendLine na přístrojové 
desce je doplněna dalšími dřevěnými aplikacemi, napří-
klad na podestě a vedle volantu. Součástí dodávky jsou 
rovněž: vkládací velurové koberečky pro místo řidiče, 
spolujezdce a motorový tunel a štítek TrendLine na vnější 
odkládací schránce. Kromě ozdobných dřevěných prvků 
přinášejí další individuální akcenty kožený volant a ovlá-
dací páka sloupku řízení s chromovanými aplikacemi, 
chromovaná lemování sdruženého přístroje a sekundární 
Multi-Touch-Display1).

Komfort | Komfort práce a jízdy 19
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Odpružené sedadlo s ventilací a vyhříváním. Za příplatek dostupné vzduchem odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním a ventilací zaručuje příjemný komfort.  
K němu přispívají také integrované loketní opěrky a vyhřívání sedadla. Hromadění tepla a vlhka ve ventilovaném odpruženém sedáku zabraňuje ventilační systém  
v opěradle a sedáku. Četné individuální možnosti nastavení nabízejí nejlepší ergonomické podmínky.

Sedadla. Všechna sedadla přesvědčí vysokým komfortem. 
Ovládací prvky jsou intuitivně uspořádané, sedáky jsou  
obzvlášť široké a rozsah nastavení velký: v podélném směru 
až 250 mm, výškově až 120 mm.

Komfortní odpružené sedadlo1). Vzduchem odpružené seda-
dlo lze individuálně nastavit a nabízí tak maximální ergonomii 
a komfort. K tomu přispívá i integrované vyhřívání. Komfortní 
odpružené sedadlo má ve standardní výbavě pneumatické 
nastavení výšky, sklonu a hloubky sedáku a také integrovanou 
opěrku hlavy a integrovaný, výškově nastavitelný tříbodový 
bezpečnostní pás.

Topení a klimatizace. Zařízení se vyznačuje spontánním 
nástupem ventilátoru a umožňuje větrání bez průvanu.

Automatická klimatizace. Za příplatek dostupná automa-
tická klimatizace automaticky přizpůsobí množství, distribuci 
a teplotu vzduchu podle okolních podmínek a nabízí další 
komfortní funkce.

Využití zbytkového tepla. Po vypnutí motoru lze kabinu 
až po dobu dalších dvou hodin vyhřívat využitím zbytkového 
tepla z chladicí kapaliny motoru.

Teplovodní přídavné topení2). Za příplatek dostupný doplněk 
topného systému vyhřívá kabinu řidiče při velmi nízkých 
teplotách až po dobu jedenácti hodin, proto jsou noci strávené 
v kabině komfortnější.

Nezávislá klimatizace. Za příplatek dostupné zařízení  
může klimatizovat kabinu až osm hodin. Spoří palivo a je tiché, 
neboť není potřebný chod motoru ve volnoběhu.
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Masážní funkce pro sedadlo řidiče. Masážní funkce dostupná jako příplatková výbava předchází ztuhnutí svalů řidiče. Řidič tak zůstává déle svěží.

Přehled výhod.
• Kvalitní, atraktivní design interiéru s jasným oddělením 

pracoviště a obytného prostoru

• Nová koncepce osvětlení interiéru pro optimální 
osvětlení kabiny řidiče

•  LED ambientní osvětlení3) a LED ambientní osvětlení, 
pro jízdu a bydlení3) pro obzvláště útulné osvětlení 
a lepší orientaci během přestávek nebo nočních jízd

•  Koncepce interiéru StyleLine3) a TrendLine3)  
pro individualizaci interiéru a exteriéru

•  Velká nabídka mnohostranně nastavitelných,  
komfortních sedadel

• Inovativní topení a klimatizace

• Automatická klimatizace3) a nezávislá klimatizace3)  
pro ještě vyšší komfort

•  Inovativní využívání zbytkového tepla

• Za příplatek dostupné teplovodní přídavné topení2)  
pro motor a/nebo kabinu řidiče4)
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1) Příplatková výbava, standardní výbava pro kabinu řidiče BigSpace a GigaSpace.
2) Dostupné také pro kabinu řidiče a motor.
3) Příplatková výbava.
4)  Topení přídavné teplovodní pro kabinu a motor není dostupné v kombinaci  

s kabinou s motorovým tunelem 320 mm.



Velkorysý prostor pro Vaše potřeby. A pro Vaše nároky.
Kdo hodně cestuje, potřebuje osobní volný prostor. A místo na všechno, co během dlouhých cest nesmí chybět. Proto kabiny 
Actrosu nabízejí obzvlášť velký objem interiéru a enormní úložný prostor.

Odkládací přihrádky. Kromě rozsáhlé standardní výbavy jsou 
za příplatek dostupné další odkládací schránky,1) které při-
spívají k individuálnímu pojetí a efektivnímu využití dostupného 
prostoru. Patří k nim například kabiny řidiče s motorovým  
tunelem 320 mm, nízký odkládací panel se dvěma držáky 
nápojů a jedním otvorem pro popelník, a horní odkládací  
panel, který s objemem 15 l poskytuje dostatek místa pro 
předměty denní potřeby a navíc umožňuje bezpečný výstup  
na horní lůžko. A v neposlední řadě prostor pro odkládání  
zavazadel nahoře: ve velké, flexibilně použitelné síti na zava-
zadla na zadní stěně kabiny řidiče lze bez problémů uložit řadu 
předmětů každodenní potřeby.

Stolek na straně spolujezdce. Sklopný stolek, dostupný 
v příplatkové výbavě, je integrován v panelu přístrojové desky 
a lze jej snadno vyklopit a znovu sklopit za účelem práce 
nebo stolování.

Odkládací schránky nad čelním oknem. Díky novému symetrickému uspořádání odkládacích schránek nad čelním oknem nabízí kabina GigaSpace nejen úložné  
prostory s objemem až 332 l, ale i vynikající volnost pohybu a velkorysý prostor pro hlavu na straně spolujezdce. Horní odkládací přihrádky opatřené sklopnými víky 
jsou uvnitř osvětlené, mají protiskluzovou vložku a nabízí dostatek místa i pro dva řidiče.
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Zásuvka pod parapetem. U kabin řidiče s rovnou podlahou 
nabízí zásuvka pod panelem přístrojové desky snadno  
přístupný úložný prostor. Za příplatek je k dispozici další, 
spodní zásuvka.

1) V závislosti na variantě kabiny řidiče.
2) Také u kabiny řidiče StreamSpace se šířkou 2500 mm.

Vnější úložné schránky. Dvě odkládací schránky pod lůžkem v kabině řidiče L 
s objemem 420 l, které jsou přístupné z vnitřní i vnější strany, nabízí velkorysý 
úložný prostor. Pro lepší rozdělení jsou za příplatek dostupné dva variabilní  
odkládací panely.

Zásuvky pod lůžkem. GigaSpace a BigSpace jsou vybaveny dvěma prostornými 
zásuvkami, z nichž jedna může být za příplatek provedena jako chladnička 
s objemem 36 l, do které lze postavit láhve s nápoji2).
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Zásuvka pod lůžkem. U kabin řidiče L s motorovým tune-
lem 170 mm je pod střední částí lůžka umístěna praktická 
zásuvka s objemem 51 l. Místo zásuvky lze za příplatek dodat 
chladničku s objemem 26 l.

Přehled výhod.
• Široká nabídka odkládacích schránek a úložných prostor

• Až 332 l úložného prostoru nad čelním oknem

• Odkládací schránky pod lůžkem s objemem 558 l

• Za příplatek chladnička s objemem až 36 l

• Za příplatek sklápěcí stolek pro stranu spolujezdce 
integrovaný do panelu přístrojové desky



Koncepce SoloStar. Koncepce kabiny řidiče, dostupná 
za příplatek pro kabiny řidiče se šířkou 2500 mm, nabízí poho-
dlný odpočinek, větší svobodu pohybu a maximální funkčnost. 
Koncepce SoloStar má výrazný charakter obytného prostoru 
nabízející výjimečný komfort spaní a četné možnosti výbavy. 
Je vhodná zejména při obsazení kabiny pouze jedním řidičem. 
Ústředním prvkem je pohodlné křeslo v zadní části kabiny 
řidiče, ve které si lze natáhnout nohy. Pro použití ve dvou je 
vybaveno opěrkou hlavy a integrovaným automatickým tří-
bodovým bezpečnostním pásem. Převlékání v kabině rovněž 
není žádný problém – stejně tak ani stolování díky sklopnému 
stolku s přihrádkou na příbory. O zotavující spánek se stará 
komfortní matrace ze studené pěny se sedmi zónami.

Matrace. O zotavující spánek se stará 7zónová komfortní 
matrace ze studené pěny. Ještě větší pohodlí nabízí za přípla-
tek dostupná vícezónová matrace PremiumComfort, která  
je dostupná jak pro horní, tak i pro spodní lůžko.

Přídavný komfort. Závěsy na všech oknech, světla pro čtení 
a ovládací prvky pro MirrorCam, rádio, osvětlení, posuvné/
zvedací střešní okno, nezávislé topení a příplatková nezávislá 
klimatizace zvyšují komfort odpočinku a spánku.

Maximální komfort. Abyste se ani na cestách nemuseli 
vzdát pohodlí.
S koncepcí SoloStar a výjimečně komfortními lůžky přináší nový Actros na silnici to, na čem v dálkové dopravě v oblasti  
komfortu bydlení a spaní opravdu záleží.

Sedadlo SoloStar. Centrální prvkem velkorysého obytného prostoru je křeslo  
na zadní stěně kabiny řidiče. Umožňuje odpočinek a poskytuje pohodlné sezení 
při jídle.
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Maximální komfort odpočinku a spánku. O to se starají lůžka se šířkou 750 mm a délkou až 2200 mm1). Nahoře i dole.

Komfortní lůžka. Maximální komfort odpočinku a spánku –  
to nabízí komfortní lůžka v novém Actrosu, která jsou  
standardně vybavena 7zónovou matrací ze studené pěny  
o tloušťce 110 mm. U spodního komfortního lůžka lze lož-
nou plochu i s ložním prádlem zcela vyklopit nahoru a zajistit 
k zadní stěně kabiny pomocí dvou T popruhů. To usnad-
ňuje přístup k úložným boxům a umožňuje plně využít velkou 
nastavovací plochu sedadla. Horní komfortní lůžko je ply-
nule nastavitelné ve směru jízdy, díky čemuž je i při parkování 
ve svahu zajištěna rovná plocha lůžka. K rozsahu dodávky  
patří závěs (kolem dokola) a ovládací panel pro různé kom-
fortní funkce.

Přehled výhod.
• Za příplatek koncepce SoloStar pro vynikající  

komfort bydlení

• Komfortní lůžka s délkou až 2200 mm  
a šířkou 750 mm

• Horní komfortní lůžko, s možností nivelace  
a šířkou 750 mm 

• Horní komfortní lůžko1) za příplatek se šířkou 600 mm

• 7zónová komfortní matrace, za příplatek matrace  
PremiumComfort
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1) Nedodává se pro kabinu řidiče S a kabinu řidiče M.



Nákladní vozidlo, které přitahuje pozornost.
Se svými kabinami řidiče nabízí nový Actros optimální odpověď prakticky pro jakýkoliv požadavek v dálkové dopravě a těžké 
distribuční dopravě. Perfektní spojení designu a funkčnosti, které jedinečným způsobem dokresluje jeho exteriér. 

Varianty kabin řidiče. Se sedmnácti variantami kabiny ve dvou 
šířkách, s pěti tvary střechy (CompactSpace, ClassicSpace,  
StreamSpace, BigSpace a GigaSpace) a třemi variantami mo-
torového tunelu (320 mm, 170 mm, rovná podlaha) nabízí 
Actros optimální variantu kabiny řidiče pro téměř každý poža-
davek ohledně prostoru, výbavy a komfortu.

Lépe vidět a být viděn. Nová světelná inscenace ve spojení 
s typickými dálkovými světlomety dodává Actrosu nezaměni-
telný vzhled ve dne i v noci. A nová, za příplatek dostupná, 
automatická dálková/potkávací světla a světla pro odbočování 
se starají o lepší viditelnost a optimální osvětlení vozovky 
téměř v každé jízdní situaci pro vyšší bezpečnost.

Individuální vzhled. Za příplatek dostupná výbava ExtraLine dává vyniknout nezaměnitelnému designu nového Actrosu pomocí působivých detailů a individuální  
světelné inscenace.

Komfort | Varianty kabiny řidiče, exteriér 26



ExtraLine. Od uvítacího světla, které při otevírání dveří zobra-
zuje na zemi vpravo a vlevo vedle Actrosu hvězdu Mercedes, 
přes poziční světlo LED kamery MirrorCam v chromovaném 
vzhledu/barvě vozu až po ukazatele směru LED a koncová 
světla LED – nová výbava ExtraLine spojuje nezaměnitelný 
vzhled se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí. Navíc: 
ve dne zdůrazňují individuální charakter chromované ozdobné 
prvky na sluneční cloně dostupné za příplatek a na krytech 
světlometů v barvě titanová šedá. 

LED světla pro jízdu ve dne. Díky modernímu designu 
vytváří nejen nezaměnitelné vizuální akcenty, ale díky  
delší životnosti také přispívá ke snížení nákladů na údržbu  
a opravy.

Zdokonalená kabina GigaSpace. Pro ještě výraznější vzhled 
je kabina řidiče GigaSpace řešena více individuálně s dalšími 
designovými prvky. Kromě chromovaného ozdobného prvku 
s nápisem GigaSpace a MirrorCam v chromovaném vzhledu/
barvě vozu patří k rozsahu výbavy například šedě lemované 
světlomety a ukazatele směru LED. 

Deflektor vzduchu, nastavitelný, s bočními spoilery 
za kabinou. Pro další optimalizaci aerodynamiky lze nový 
Actros za příplatek vybavit nově koncipovanými bočními 
spoilery a střešním spoilerem.

Atraktivní aerodynamika. Použitím MirrorCam namísto běžného zpětného  
zrcátka získává nový Actros výrazné optické a aerodynamické vlastnosti.

Koncová světla LED. Nová, za příplatek dostupná koncová světla LED představují 
charakteristický prvek. Zejména funkce směrového světla, u níž udává směr světelný 
impulz směřující zevnitř ven.

Přehled výhod.
• 17 variant kabiny řidiče pro použití v dálkové dopravě 

a v těžké distribuční dopravě

• Nápadný, zdokonalený design exteriéru a optimalizovaná 
aerodynamika

• Nezaměnitelná světelná inscenace, za příplatek  
automatická potkávací/dálková světla a světla pro  
odbočování, LED světla pro jízdu ve dne a LED  
koncová světla

• MirrorCam1), za příplatek optimalizované střešní a boční 
spoilery pro další snížení spotřeby

• Za příplatek sady výbavy ExtraLine a upgradovaná 
kabina řidiče GigaSpace pro výraznější, individuálnější 
vzhled
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1) Nelze ve spojení s některými třídami ADR.

Dešťový senzor. Pro vyšší komfort jízdy a bezpečnost  
zapne za příplatek dostupný dešťový senzor například při 
začínajícím dešti stěrače.





Úsporný od samého základu.
Nový Actros znamená spolehlivou, úspornou techniku vozidla, nižší náklady  
a vyšší zisk. Nebo zkrátka: vyšší účinnost.

Vyšší účinnost. Nízká spotřeba paliva rozhodujícím způsobem 
přispívá k hospodárnosti. Vlastnost, kterou Actros prokázal 
při každodenním použití. 

S novým Actrosem nyní přichází na silnici nákladní vozidlo, 
které ušetří další 3 % na dálnici a až 5 % na běžné silnici. Napří-
klad díky další optimalizaci hnacího ústrojí, aerodynamiky 
a zdokonaleného systému Predictive Powertrain Control, který 
může nyní přispět ke snížené spotřebě i na běžných silnicích 
i dálnicích. 

K nízkým celkovým nákladům však patří i nové asistenční 
systémy, které zvyšují jízdní bezpečnost a přispívají tak ke 
spolehlivému dojezdu Vašeho nákladního vozidla do cíle. 
Efektivitu lze dále zvýšit i zvýšenou mírou využití vozidla. Napří-
klad díky inovativním servisním službám, jako Mercedes-Benz 
Uptime, které jsou dokonale přizpůsobeny Vašim potřebám. 
Za příplatek máte navíc k dispozici služby Fleetboard pro 
další zvýšení výkonu Vašich logistických procesů. Vše pro vyšší 
účinnost. Nový Actros.
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Nikdy se nespokojte s málem. Kromě spotřeby.
Čím nižší je spotřeba paliva, tím nižší jsou celkové náklady. Proto jsme i u nového Actrosu provedli veškerá opatření,  
aby byla spotřeba ve standardním provedení dále snížena.

Technika s úsporou paliva. Všechny motory Euro VI se vy-
značují nízkou spotřebou. K nízké spotřebě přispívají také 
hospodárné jízdní programy, optimalizovaný převod zadní ná-
pravy1) a zdokonalený systém Predictive Powertrain Control, 
který je u Actrosu s kabinou řidiče L a MirrorCam součástí 
standardní výbavy. Ostatní zajistí inteligentní vedlejší spo-
třebiče a zdokonalená aerodynamika. Celkově tedy lze ve srov-
nání s předchůdcem dosáhnout úspory paliva na dálnicích 
i běžných silnicích.

Výkonové spektrum motorů. Úsporné motory Euro VI jsou 
dostupné se zdvihovým objemem od 7,7 l do 15,6 l a v 18 vý-
konových stupních od 175 kW (238 k) do 460 kW (625 k).

Jízdní programy Actrosu. Actros je standardně vybaven 
jízdním programem economy/power. Jízdní program economy 
je určen k použití v dálkové dopravě a přispívá k vyšší efek-
tivitě. Prostřednictvím jízdního programu power lze kdykoliv 
využít maximální výkon, například ve stoupání. Za příplatek 
je místo jízdního programu power k dispozici jízdní program 
economy+, který byl speciálně koncipován s ohledem na 
maximální rychlost a chování při řazení.

Vypilovaná aerodynamika. Zdokonalili jsme aerodynamiku 
modelu Actros pro mimořádně nízký odpor vzduchu a ještě 
nižší spotřebu: nové MirrorCam2) tak například ve standardním 
provedení snižuje spotřebu paliva až o 1,5 %. 

Zadní náprava s aktivním mazáním R440. K hlavním 
vlastnostem této nápravy patří nízká spotřeba paliva, tichý 
chod a tím i vyšší jízdní komfort.

Převodový poměr nápravy se sníženou spotřebou. Díky 
optimalizovanému převodovému poměru umožňuje tato 
hnací náprava v kombinaci s 6válcovým řadovým motorem 
OM 471 a pneumatikami 315/70 R 22,5 další úsporu pali-
va na dálnicích a běžných silnicích.
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Technologie úpravy 
výfukových plynů Euro VI.

Díky chlazené recirkulaci spalin vzniká již při spalování méně oxidů dusíku 
a pevných částic.

Uzavřený filtr pevných částic téměř zcela zabraňuje unikání pevných částic. 
AdBlue® je do proudu výfukových plynů vstřikováno pomocí optimalizované 
dávkovací jednotky bez vzduchu.

Přehled výhod.
• Úsporné, spolehlivé motory Euro VI ve čtyřech třídách 

zdvihového objemu

• Precizně vyladěné konfigurace hnacího ústrojí 
s 12stupňovou automatizovanou převodovkou  
a optimalizovaným převodem náprav

• Jízdní programy snižující spotřebu 

• Optimalizovaná, zdokonalená aerodynamika

• Vedlejší spotřebiče se sníženou spotřebou paliva
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1) Standardní výbava v kombinaci s OM 471.
2) Nelze ve spojení s některými třídami ADR.



Jednoduše lepší jízda – s Predictive Powertrain Control.
Se systémem Predictive Powertrain Control, který je nyní součástí standardní výbavy, budete při Vašich jízdách  
šetřit ještě více paliva. Na dálnicích i běžných silnicích stejně jako ve městě.

Predictive Powertrain Control. Systém integruje styl jízdy 
upravený dle topografie do automatického řazení a umožňuje 
tak v kombinaci s precizně sladěnou strategií řazení úspo-
ru paliva až 5 %. Nové rozšíření funkcí systému Predictive 
Powertrain Control přitom nyní umožňuje využít výhody sys-
tému i na běžných silnicích. Predictive Powertrain Control 
využívá kromě satelitního lokalizačního systému také pre-
cizní mapy ve 3D. 

Vedle průběhu trasy včetně nadcházejících klesání a stoupání 
jsou rozpoznávány také křižovatky a kruhové objezdy, které 
jsou uloženy ve 3D mapách. Na základě údajů optimalizuje 
Predictive Powertrain Control okamžiky řazení, odstupňová-
ní převodových stupňů a rychlost tempomatu. Navíc: kinetická 
energie vozidla je využívána, aby se zabránilo nepotřebnému 
přidávání plynu, řazení nebo brzdění. Tempomat tak lze využívat 

téměř ve všech jízdních situacích. To usnadňuje řidiči činnost  
a přispívá k úspornějšímu způsobu jízdy i na běžných silnicích. 
Predictive Powertrain Control lze ve spojení s tempomatem 
použít při rychlostech mezi 25 a 90 km/h.

Automaticky předvídavá jízda. Na strmém svahu, před  
vrcholem stoupání, při sjíždění z kopce, v údolích nebo na 
rovině – Predictive Powertrain Control včas rozpozná nad-
cházející situace a jedná předvídavě. Za tím účelem Predictive 
Powertrain Control permanentně zjišťuje kinetickou energii 
vozidla a využívá ji například před vrcholem stoupání nebo na 
rovině pro fáze EcoRoll. To snižuje ztrátový moment a šetří 
palivo. Systém navíc zajistí, aby se pořadí řazení přizpůsobilo 
nadcházející jízdní situaci, tedy například omezí počet pro-
cesů řazení a zvětší skoky řazení. To rovněž přispívá ke snížení 
spotřeby.

Jízdní program Economy. Jízdní program economy je opti-
malizován pro použití v dálkové dopravě a podporuje obzvláště 
hospodárný styl jízdy.
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Suverénní a úsporný. Nový, u kabin řidiče L v kombinaci s MirrorCam ve standardní výbavě dostupný systém Predictive Powertrain Control (podobný obrázek), 
usnadňuje řidiči činnost a přispívá i na venkovských silnicích ke snížení spotřeby paliva.

Přehled výhod.
• Standardní varianta se snížením spotřeby paliva  

až o 5 %

• Rozpoznání průběhu vozovky, jako nadcházející klesání, 
stoupání, křižovatky a kruhové objezdy

• Optimalizace okamžiků řazení, volby převodových 
stupňů a rychlosti nastavené tempomatem

• Optimální využití systému díky nastavení s využitím 
dopravních informací s variabilní horní a spodní hysterezí 
a vlastním asistentem dopravního značení

• Nyní využitelné nejen na dálnicích, ale i na běžných 
silnicích
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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.

Analýza použití Fleetboard. Analýza použití Fleetboard přispí-
vá ke stylu jízdy snižujícímu spotřebu a opotřebení vozidla.  
K tomu účelu zaznamenává telematický systém technické 
údaje z nákladního vozidla a vyhodnocuje je. Kromě toho 
se zobrazí, jak intenzivně je systém Predictive Powertrain 
Control využíván. Na základě těchto údajů je jízdní chování 
řidičů ohodnoceno známkami. To umožňuje objektivní posou-
zení stylu jízdy a přizpůsobení školení příslušnému řidiči. 
Vše společně může vést k úspoře paliva až 15 %.

Portál Fleetboard. Snadná práce dispečera: na intuitivně ovladatelném internetovém rozhraní jsou přehledně sdruženy všechny údaje z Vašich objednaných služeb 
Fleetboard. Navíc získáte doporučená opatření, pomocí kterých můžete optimalizovat své každodenní činnosti a tím zvýšit efektivitu.

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.
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1) Nezávisle na telematickém systému Fleetboard.

Eco-Support1). Systém podporuje řidiče při efektivním, hos-
podárném způsobu jízdy. K tomu využívá výsledky z Truck 
Data Center, které dále zpracovává na tipy, pomocí kterých 
lze optimalizovat individuální způsob jízdy a tím trvale snížit 
spotřebu paliva a opotřebení.

Fleetboard Driver. Bezplatná aplikace speciálně pro řidiče umožňuje přímý přístup k vlastním datům ze služeb analýza použití Fleetboard a management času.  
Díky tomu má řidič přehled o způsobu jízdy a aktuálních dobách řízení a odpočinku. 

Školení Eco Training. Při školení Eco Training Mercedes-Benz 
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 %.

Přehled výhod.
• Portál Fleetboard sdružuje veškeré údaje na jednom 

místě

• Dodatečně: úspora paliva díky analýze použití  
Fleetboard, Eco-Support1) a školení Eco Training  
Mercedes-Benz

• Fleetboard Driver pro řidiče s přímým přístupem 
k údajům ze služeb analýza použití Fleetboard  
a management času
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Mercedes se vždycky vyplatí.  
Dokonce i tehdy, když ho opět prodáváte.
S našimi nákladními vozidly máte k dispozici mimořádně hospodárná vozidla. Nízké náklady zajišťují ale například  
také atraktivní servisní nabídky Mercedes-Benz a očekávaná vysoká zůstatková hodnota na konci doby používání.

Servisní smlouvy Mercedes-Benz. Od prodloužení záruky 
přes sady údržby až po kompletní servisní smlouvu včetně 
opotřebení – pro nízké náklady na servis s možností měsíč-
ního plánování Vám Mercedes-Benz 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 koncipo-
vány tak, aby bylo možné dokonale pokrýt požadavky každého 
vozového parku. Všechny servisní smlouvy lze kombinovat 
s inovativním servisním produktem Mercedes-Benz Uptime 
dostupným za příplatek1) 2), který přispívá k dalšímu zvýšení 
dostupnosti vozidla a k optimálním možnostem plánování 
návštěv servisu.
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Service Complete Mercedes-Benz. Se smlouvou o kom-
pletním servisu Mercedes-Benz Complete dostupnou 
za příplatek máte všechny výhody na své straně. Smlouva 
obsahuje zajištění 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 Mercedes-Benz Uptime1) 2), a to vše za mimořádně 
atraktivní měsíční splátku.

Mercedes ServiceCard. Na přání dostupné karty Mercedes 
ServiceCard umožňují bezhotovostní platby po celé Evropě na 
více než 44 000 čerpacích stanic distribuční sítě UTA za vý-
hodných podmínek. Uživatelé karty Mercedes ServiceCard 
mohou rovněž využívat individuálního poradenství na trase 

za účelem optimalizace nákladů na palivo. V případě nehody 
je prostřednictvím karty Mercedes ServiceCard možné ještě 
rychlejší vyřízení služby Service24h. S Mercedes ServiceCard 
máte samozřejmě také možnost pohodlně a bezpečně bez-
hotovostně platit účty za opravy, náhradní díly a servisní práce 
v servisech Mercedes-Benz – po celé Evropě.

Zůstatková hodnota. S našimi nákladními vozidly máte 
k dispozici vozidla, od kterých lze díky inovativní technolo-
gii a konfiguracím optimalizovaným dle použití očekávat 
vysokou zůstatkovou hodnotu. To je důležité pro každého 
podnikatele ‒ i s ohledem na investice do dalšího náklad-
ního vozidla.

TruckStore. Partner společnosti Mercedes-Benz pro ojetá vozidla odkoupí Vaše 
nákladní vozidlo na protiúčet nebo běžným způsobem, bez ohledu na jeho značku. 
V našich centrech TruckStore najdete jedinečnou nabídku prověřených ojetých 
vozidel všech značek, stáří a provedení.

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

měsíční poplatky a zvýšená dostupnost vozidla

• Za příplatek Mercedes ServiceCard pro optimalizaci 
nákladů na palivo a pro rychlé administrativní zpracování 
služby Service24h

• TruckStore – profesionální organizace s ojetými vozidly 
pro odkup a prodej ojetých nákladních vozidel všech 
značek, stáří a provedení

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

• Žádné riziko ohledně odkupní ceny na konci smlouvy

Smlouva Buy-Back. Abyste věděli, s jakou částkou můžete 
při vrácení vozidla počítat, je Vám díky za příplatek dostupné 
smlouvě Buy-Back garantována zůstatková cena již při  
pořízení Vašeho vozidla.
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Kdo nastavuje měřítka u vozidla,  
pokračuje s tím i u servisu. 
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.

Servisní smlouvy Mercedes-Benz. Pro nízké celkové náklady 
Vám Mercedes-Benz za příplatek nabízí různé servisní smlou-
vy, díky kterým získáte služby zahrnující opravy a údržbu pro 
Vaše vozidla po celé Evropě za velmi výhodných podmínek. 
Navíc máte za příplatek k dispozici servisní leasing CharterWay, 
který kombinuje výhody servisních smluv Mercedes-Benz 
s leasingem do individuálního, atraktivního kompletního řešení 
bez dalších investičních výdajů.
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CharterWay Rental. Nabídky pronájmu od CharterWay 
umožňují flexibilní, krátkodobé zvýšení Vaší přepravní kapa-
city – zcela bez vázání kapitálu a bez rizika. Po dobu proná-
jmu od jednoho dne si můžete vybrat z velké nabídky vozidel 
k pronájmu s mnoha oborově specifickými vozidly. Pronájem 
CharterWay spojuje flexibilitu a nízké administrativní náklady. 
S kalkulovatelnými náklady, které jsou přesně stanoveny  
předem. Pro delší dobu pronájmu od 24 měsíců existuje mož-
nost získat vozidlo přes CharterWay ServiceLeasing resp. 
přes dlouhodobý pronájem CharterWay. Zde si můžete nakon-
figurovat své vozidlo k pronájmu podle Vašich individuálních 
požadavků a představ. Vrácení vozidla po ukončení pronájmu 
za výhodných podmínek je přitom součástí standardní výbavy.

Finanční služby Mercedes-Benz. V podobě Mercedes-Benz 
Financial Services, jedné z předních automobilových bank 
v Německu, máte k dispozici kompetentního a angažovaného 
partnera s atraktivními leasingovými, finančními a pojistnými 
produkty.

Flexibilní finanční produkty. U Mercedes-Benz Financial 
Services můžete například s financováním Plus 3 kombinovat 
výhodné měsíční splátky financování s flexibilitou leasingu. 
Nebo můžete pomocí financování s proměnlivou úrokovou saz-
bou 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.

Leasing a financování TruckStore. Rozsáhlé nabídky  
finančních služeb od TruckStore Vám usnadní rozhodování 
ohledně volby ojetého vozidla dle Vašich potřeb.

Přehled výhod.
• Všechny servisní smlouvy slučitelné s leasingem 

na individuální produkty Service Leasing 

• Pronájem CharterWay pro flexibilní řešení mobility  
bez vázání kapitálu

• Jednoduchá kontrola plánování a nákladů díky  
předem přesně stanoveným sazbám

• Za příplatek dostupné servisní smlouvy Mercedes-Benz 
pro zajištění mobility a zmírnění administrativní zátěže

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

• Atraktivní slevy na pojištění pro vozidla s určitou  
bezpečnostní výbavou

• Komplexní nabídky finančních služeb od TruckStore
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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.
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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 sys-
témů. S nově dostupným Active Drive Assist1), zdokonaleným, 
za příplatek dostupným Active Brake Assist 51), asistentem 
dopravního značení2), elektronickou parkovací brzdou a asis-
tentem stability přívěsu3) pokračujeme v této průkopnické 
práci a přinášíme tak na silnici asistenční systémy, které řidiči 
poskytují doplňkovou podporu – tedy dobré předpoklady  
pro bezpečný a efektivní dojezd do cíle.

Active Drive Assist1). Nový asistenční systém, dostupný 
za příplatek pro určité modely Actros, pomáhá řidiči udržovat 
odstup od vozidel vpředu a zůstat uprostřed jízdního pruhu. 
Nabízí tak výrazné usnadnění činnosti především na dlouhých 
monotónních trasách a zvyšuje tak jistotu zachování kondice  
řidiče. Nový Active Drive Assist představuje funkční rozšíření 
asistentu udržování odstupu4) který řidiče dokáže kromě 
automatické regulace odstupu pomocí funkce stop-and-go 
aktivně podpořit také při udržování jízdního pruhu. K tomu  
je využívána zdokonalená radarová a kamerová technologie 
nového asistenta Active Brake Assist 51) v kombinaci s elek-
trickým posilovačem řízení a asistentem jízdy v pruzích.

Asistent stability přívěsu3). Systém zvyšuje bezpečnost jízdy 
tím, že preventivně přibrzdí vozidlo a přívěs/návěs v možných 
kritických jízdních situacích a tím stabilizuje jízdní soupravu.

MirrorCam5). Nový Actros je místo konvenčních vnitřních 
zpětných zrcátek vybaven inovativním, aerodynamicky propra-
covaným systémem MirrorCam. Šetří palivo a nabízí lepší 
výhled dozadu i v oblasti A-sloupku. Kromě toho MirrorCam 
zajišťuje ještě větší bezpečnost při manévrování, odbočo-
vání a změně jízdních pruhů například díky otočení obrazu6)  
z kamery. Alternativně k novému MirrorCam je k dispozici 
také klasický zrcátkový systém.

Integrace kamery. Příprava pro kameru, dostupná v příplat-
kové výbavě z výroby, umožňuje rychlou a snadnou montáž  
až čtyř analogových kamer. To přináší další zvýšení bezpeč-
nosti ‒ například při manévrování. 

Active Brake Assist 51). Pátá generace systému podporuje 
řidiče7) 8) tím, že provede plné brzdění u stojících a pohybli-
vých objektů a v určitých situacích částečné nebo plné brzdění 
u pohybujících se a stojících chodců a dokáže tak zmírnit 
nehody nebo jim zcela zabránit.

Parkovací brzda, elektronická. Aktivuje se automaticky při 
vypnutém motoru – můžete ji však také vypnout, popř. zapnout 
ovládáním páky v kokpitu. Integrovaná funkce Hold se při  
zastavení – například na červeném semaforu nebo na kopci – 
snadno aktivuje silnějším sešlápnutím brzdového pedálu. 
Uvolní se, jakmile bude pedál akcelerace znovu aktivován. 
To zabrání i nebezpečnému couvnutí při rozjezdu do kopce.

Asistent dopravního značení2). Nový asistenční systém  
rozpoznává určité dopravní značky v reálném čase, zobrazuje 
dvě nejdůležitější ve sdruženém přístroji a přispívá tak  
k bezpečnosti a jízdnímu komfortu. Navíc upozorňuje řidiče 
vizuálně a akusticky – například při najetí v nesprávném 
směru do jednosměrné ulice.
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Parkovací brzda, elektronická. Elektronická parkovací brzda v sobě spojuje 
snadné ovládání, jízdní komfort a bezpečnost.

1) Příplatková výbava, pouze v kombinaci s asistentem udržování odstupu.
2)  Příplatková výbava, standardní výbava v kombinaci s Multimedia Cockpit,  

interactive.
3) Pouze v kombinaci s přívěsem/návěsem s ABS/EBS.
4) Příplatková výbava, pouze v kombinaci s Active Brake Assist 5.
5) Nelze ve spojení s některými třídami ADR.
6) Pouze v kombinaci s přívěsem/návěsem podporujícím sběrnici CAN.
7) V rámci hranic systému.
8) Za optimálních podmínek.



Asistent pro odbočování1) 2) 3). Za příplatek dostupný sys-
tém může podpořit řidiče při odbočování nebo při změně 
jízdního pruhu tím, že dokáže rozpoznat pohybující se a stojící 
objekty v zóně varování vpravo nebo v táhlé zatáčce4) 5) a varo-
vat řidiče v případě nebezpečí opticky a akusticky.

LED světla pro jízdu ve dne. Nová LED světla pro jízdu 
ve dne s integrovanými směrovými světly a s typickými  
světlomety Actros a kabinou řidiče L napomáhají lepšímu 
rozpoznání vozidla za dne, a tím přispívají k větší bezpeč-
nosti. Navíc se světla při zapnutých potkávacích světlech  
automaticky ztlumí.
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Automatická dálková/potkávací světla a světla pro  
odbočování. Nový, za příplatek dostupný systém světlometů 
přispívá ke zvýšení bezpečnosti prostřednictvím optimali-
zace osvětlení vozovky. Vedle světel pro jízdu ve dne v LED 
zahrnuje také automatické přepínání potkávacích světel,  
automatická světla pro odbočování a přední mlhová světla.  
V závislosti na natočení volantu a rychlosti se při zatáčení  
automaticky aktivuje přední mlhové světlo na straně směru 
zatáčení a oblast zatáčky je lépe osvětlena. Kromě toho  
zvyšuje automatické zapínání a vypínání dálkových světel 
komfort a bezpečnost jízdy.

Asistent udržování odstupu6). Asistenční systém s funkcí Stop-and-go podporuje 
řidiče v určitých situacích a snižuje riziko nehody nedobržděním.



Koncová světla LED. Robustnost a dlouhá životnost diod LED 
ve speciálním designu přispívá k větší bezpečnosti a navíc 
i k nízkým nákladům na údržbu a opravy. K rozsahu tohoto 
volitelného vybavení patří kromě směrových, brzdových a zpá-
tečních světel také koncová světla a světlo registrační značky, 
zadní mlhová světla a obrysová /boční obrysová světla.

Bi-xenonové světlomety. Potkávací a zejména dálková světla 
mají díky za příplatek dostupným bi-xenonovým žárovkám 
velmi vysoký měrný výkon světelného zdroje a navíc jsou opro-
ti standardním světlům energeticky úspornější.

Přehled výhod.
• Rozsáhlá, standardně dodávaná bezpečnostní výbava 

včetně Active Brake Assist, asistentu regulace stability, 
asistentu jízdy v pruzích, asistenta sledování bdělosti 
a osvětlení Follow-me-Home

• Active Drive Assist7) pro zvýšený komfort a vysokou 
efektivitu

• Asistent udržování odstupu6) s funkcí stop-and-go, 
Active Brake Assist 58), asistent pro odbočování1) 2) 3) 7), 
asistent dopravního značení9), elektronická parkovací 
brzda, asistent stabilizace přívěsu10)

• MirrorCam11) pro lepší výhled z vozidla a vyšší  
bezpečnost při manévrování, odbočování a změně  
jízdního pruhu 

• Automatická dálková/potkávací světla a světla pro  
odbočování7): vyšší bezpečnost díky automatickým dál-
kovým/potkávacím světlům/světlům pro odbočování, 
LED světlům pro jízdu ve dne, koncovým světlům LED7)

• Bi-xenonové světlomety7), světla pro odbočování7), 
přední mlhová světla7)
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1) K dispozici pro vybrané konfigurace.
2) K dispozici s vybranými nádržemi.
3) V kombinaci s třídílným blatníkem.
4) V rámci hranic systému.
5) Za optimálních podmínek. 
6) Příplatková výbava, pouze v kombinaci s Active Brake Assist 5.

7) Příplatková výbava.
8) Příplatková výbava, pouze v kombinaci s asistentem udržování odstupu.
9)  Příplatková výbava, standardní výbava v kombinaci s Multimedia Cockpit,  

interactive.
10) Pouze v kombinaci s přívěsem/návěsem s ABS/EBS.
11) Nelze ve spojení s některými třídami ADR.



Méně stání, více jízd.  
Díky optimálnímu využití vozidla.
Díky inteligentnímu propojení vozidla, servisu Mercedes-Benz a Vašeho přepravního  
podniku lze výrazně zvýšit využití vozidla, vytížení vozidla a efektivitu Vašich logistických procesů.

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

Použití služeb Mercedes-Benz Uptime. Se servisní inovací 
Mercedes-Benz 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 
každý den u každého nákladního vozidla vygenerováno něko-
lik igabytů 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 Mercedes-Benz Uptime. Díky tomu  
je příčina závady známa ještě před příjezdem Vašeho vozidla 
do servisu. Mercedes-Benz 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 know-how servisu na 

backendových serverech servisu Mercedes-Benz. 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 Mercedes-Benz  
v Evropě, certifikovaných pro služby Mercedes-Benz Uptime, 
tak například dochází ke zkrácení doby diagnostiky pro vstup-
ní test v servisu až na faktor 3. To přináší úsporu času a nákla-
dů. U většiny vozidel využívajících služby Mercedes-Benz 
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 znamená: rychlejší návrat náklad-
ních vozidel na silnici. Služby Mercedes-Benz Uptime umož-
ňují vyšší disponibilitu vozidel a tím i jejich efektivnější využití.
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1)  K dispozici za příplatek ke každé servisní smlouvě Mercedes-Benz nebo jako 
samostatný produkt.

2) Možnost kombinace se všemi službami Fleetboard.
3) Standardní výbava s možností zrušení.



Mercedes-Benz Uptime
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Podpora opravárenských opatření zákazní-
ků v reálném čase. Opravy neprovedené včas 
v mnoha případech zvyšují opotřebení vozidla 

nebo přívěsu, nebo způsobují nehody či poškození. Chcete-li 
se tomu vyhnout, využijte konkrétní doporučená opatření 
služby Mercedes-Benz Uptime poskytovaná s časovým před-
stihem 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 
Mercedes-Benz Uptime sloučí Váš servisní partner 

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

Zabránění odstávkám vozidel. Jakmile je systé-
mem ohlášen možný výpadek, budete neprodleně 
informováni. V případě nutnosti okamžité opravy 

Vás Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC) aktiv-
ně podpoří při zajištění a realizaci termínu servisu. Tím lze 
zabránit možné poruše, zajistit rychlou opravu Vašeho náklad-
ního vozidla a splnit přepravní zakázku.



Zákaznický portál Mercedes-Benz Uptime. Pokud se roz-
hodnete pro službu Mercedes-Benz Uptime, získáte přístup na 
exkluzivní online portál Mercedes-Benz Uptime. V reálném 
čase je dostupný kompletní přehled o celkovém stavu Vašich 
vozidel: všechna aktuální hlášení a doporučená opatření 
služby Mercedes-Benz 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. 
Budete-li kromě služby Mercedes-Benz Uptime využívat také 
službu Fleetboard, zobrazí se Vám tyto informace také v apli-
kaci Fleetboard Cockpit. Díky tomu můžete dále pracovat v sys-
tému, na který jste zvyklí.

Více informací o službě Mercedes-Benz Uptime obdržíte  
u Vašeho partnera Mercedes-Benz nebo na adrese:  
www.mercedes-benz.com/roadefficiency
www.mercedes-benz.com/uptime

Mercedes-Benz Service24h: nepřetržitá podpora. Služba 
Mercedes-Benz Service24h zajišťuje okamžitou pomoc v pří-
padě poruchy – 365 dní v roce a 24 hodin denně. Volající 
mohou využít bezplatnou1) telefonní linku +420 296 335 698. 
Pokud řidič navíc stiskne „tlačítko pro servisní hovor“, jsou 
údaje o vozidle a souřadnice místa poruchy odeslány do centrá-
ly služeb Mercedes-Benz Service24h2). V případě poruchy 
se dostaví servisní technici s odpovídajícím způsobem 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 
Mercedes-Benz, 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 mohl 
Váš Actros co nejdříve znovu vrátit na silnici.

Truck Data Center3). Tento modul konektivity tvoří  
základ pro všechny služby Fleetboard a pro používání služeb  
Mercedes-Benz Uptime.

Mercedes-Benz Truck App Portal4). Přes sekundární displej5) 
získáte přístup k portálu Mercedes-Benz Truck App Portal – 
místu pro nákup aplikací, které zajistí vyšší výkonnost vozo-
vých parků nákladních vozidel. Aplikace umožňují přístup  
k údajům o vozidle v reálném čase a tím usnadňují nejen kaž-
dodenní činnost řidičů, ale díky inteligentnímu síťovému 
propojení přispívají i ke zvýšení efektivity celého vozového 
parku.

Fleetboard DispoPilot.app. Nová aplikace využívající systém 
Android umožňuje flexibilní a dynamické utváření logistic-
kých procesů a kapacit – například začleněním subdodavatele 
do přepravních procesů.
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Fleetboard Manager. Zdarma dostupný Fleetboard Manager 
je aplikace, která nabízí snadný a rychlý vstup do světa  
konektivity. Aplikace poskytuje různé informace o vozidle na 
bázi vozového parku a pomáhá tak identifikovat potenciál  
k optimalizaci.

Parametrizovatelný zvláštní modul (PSM 2. generace). 
Nový parametrizovatelný zvláštní modul slouží jako rozhraní 
mezi vozidlem a nástavbou a umožňuje tím jednodušší 
a efektivnější manipulaci. Přitom lze zobrazit a ovládat různé 
funkce vozidla a nástavby prostřednictvím až čtyř virtuálních 
spínačů v sekundárním displeji Multi-Touch-Display5) nového 
systému Multimedia Cockpit.

Přídavné spínače. Pro zajištění co nejnižších nákladů na 
nástavbu a zvýšení komfortu práce a obsluhy lze v kokpitu  
již z výroby za příplatek umístit přídavný spínací modul s až 
čtyřmi dalšími spínači pro různé funkce nástavby. Pokud je  
parametrizovatelný zvláštní modul kombinován s Multimedia 
Cockpit, jsou k dispozici další virtuální spínače.

Akumulátory AGM, bezúdržbové. Díky technologii akumulá-
toru Absorbent Glass Mat nabízejí tyto zcela bezúdržbové aku-
mulátory až o 25 % vyšší dostupnou kapacitu a zároveň výrazně 
delší životnost oproti běžným akumulátorům s elekrolytem.

Přehled výhod.
• Mercedes-Benz Uptime6) 7) 8): individuální podpora 

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

• Truck Data Center jako základ pro všechny služby  
Fleetboard

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

• Hustá servisní síť s cca 1700 servisními středisky  
po celé Evropě, dlouhé provozní doby, z části  
až do 22 hodin

• Parametrizovatelný zvláštní modul pro zjednodušené 
řízení a obsluhu nástaveb přes Multi-Touch-Display 
v systému Multimedia Cockpit

• Doplňkový spínač v kokpitu pro jednodušší  
a bezpečnější obsluhu nástaveb

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

2) Služba je dostupná pouze pro zákazníky využívající Mercedes-Benz Uptime.
3) V Actrosu součástí standardní výbavy.
4)  Příplatková výbava, standardní výbava v kombinaci s Multimedia Cockpit,  

interactive.
5) Není dostupné pro Classic Cockpit.
6)  K dispozici za příplatek ke každé servisní smlouvě Mercedes-Benz nebo  

jako samostatný produkt.
7) Možnost kombinace se všemi službami Fleetboard.
8) Standardní výbava s možností zrušení.
9) V případě zranění osob nejdříve informujte policii a záchrannou službu.





Actros do 250 tun. S novým Actrosem do 250 tun přichází 
na silnice tahač, který byl důsledně vyvinut a vyroben pro 
přepravu těžkých a objemných nákladů. To však není vše: 
s kabinou řidiče GigaSpace a BigSpace nabízí přesně takový 
komfort práce a bydlení, jaký potřebujete v oblasti těžké ná-
kladní přepravy. Díky výkonným, spolehlivým motorům Euro VI, 
automatizované převodovce Mercedes PowerShift 3 a Turbo 
Retarder Spojce1) disponuje silným pohonem pro vysoké zatí-
žení s takovým výkonem, který je požadován v těžké pře-

pravě. A abyste mohli enormní výkon také spolehlivě používat, 
vybavili jsme Actros do 250 tun obzvlášť robustní konstrukcí 
podvozku, odpružení a rámu, která produkovanou sílu přenese 
i při maximálním zatížení precizně na vozovku. Maximální 
flexibilitu a optimální zaměření na výkon zaručuje rozmanitá 
nabídka výbav a konstruk čních vzorů, která nabízí perfekt-
ně konfigurovatelné vozidlo téměř pro každé použití. Snadno 
zvládnutá těžká nákladní doprava. Nový Actros do 250 tun.

Těžká nákladní doprava.  
Nový Actros do 250 tun.
Nový Actros do 250 tun stanovuje měřítka v oblasti komfortu, výkonu vozidla  
a flexibility. Na první pohled, při každé jízdě i během přestávek.
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1) Příplatková výbava.



Technika, která přináší to, co slibuje.
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Zásobník stlačeného vzduchu1)

Velmi vysoká kapacita vzduchu pro časté využití při brzdění 
těžké nákladní soupravy

Palivová nádrž1)

Hliníková nádrž o objemu 900 l pro maximální dojezd

Chladicí zařízení v zadní části1)

Integrované chladicí zařízení pro optimální chlazení i při 
nejnáročnějším nasazení a v provozním režimu retardéru

Výfukový systém Euro VI

Předsazená náprava1)

8 t, vzduchem odpružená, hydraulicky řízená

Robustní závěs vzadu1)

Montovaný na tažném zařízení pro vysoké zatížení. Přípojky 
přívěsu montované na stranách

Podpěrná deska pro návěs1)

Zabraňuje poškození rámu a koncového příčníku

Točnice 88,9 mm (3,5") a posuvné zařízení1)

Pro individuálně nastavitelnou celkovou délku a optimální 
rozdělení zatížení nápravy

Výstup a plošina1)

Pro komfortní a bezpečný výstup na rám vozidla

Boční obložení se vstupy chladicího vzduchu1)

Pro optimální přívod chladicího vzduchu

Robustní přední závěs1)

Vozidlo může být vybaveno příčníkem pro přední závěsem. 
Navíc lze namontovat i robustní přední závěs Rockinger1) 
pro těžkou přepravu



Přehled výhod.
• Výkonné 6válcové řadové motory, které pokryjí všechny 

požadavky v těžké distribuční dopravě

• Zadní chladicí zařízení1) při častém používání motoru 
a retardéru

• Turbo Retarder Spojka1) nepodléhající opotřebení  
pro extrémní zatížení při rozjezdu a pojíždění

• 16stupňová automatizovaná převodovka Mercedes 
PowerShift 31) 

• Jízdní programy dle použití a cíleně připojitelné jízdní 
režimy a přídavné funkce

• Vysoká orientace na účel použití díky různým točni-
cím, montážním deskám a tažným zařízením pro  
těžkou přepravu1) vpředu a vzadu pro účely tažení 
nebo posouvání

• Robustní zadní nápravy s nosností 13 t
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1) Příplatková výbava.





Spolehlivost. To pro nás znamená: nabídnout Vám nákladní 
vozidla, která fungují bez problémů i za extrémních podmí-
nek 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 mi-
mořádnou spolehlivost Vašich jízd. S využitím všech zkuše-
ností z více než 110 let výroby vozidel. Díky nákladním vozidlům 

s robustními, tisíckrát osvědčenými součástmi a výbavami, 
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 spoleh-
livé 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.

Spolehlivost 53



Testována, aby vyhověla nejvyšším nárokům: těm Vašim.
Od stěračů až po brzdová světla – spolehlivost patří u Mercedes-Benz k základní výbavě. Neboť už samotný vývoj konstrukce 
se řídí heslem: každá součást je důležitá.

Vývoj a testování. Spolehlivost nákladního vozidla je defi-
nována 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. Navíc: vše, co 
jsme vyvinuli, je podrobeno extrémně náročným zátěžovým 
testům. Od funkčních zkoušek jednotlivých součástí přes dlou-
hodobé testy na zkušebním stavu až po testování zkušební 
jízdou. Testujeme robustnost, dlouhou životnost a spolehlivost 
našich nákladních vozidel v každém ohledu. 

Spolehlivé motory. Všechny motory se vyznačují robustní 
konstrukcí s dlouhou životností, vysokou spolehlivostí a pro-
dlouženou dobou používání. Vysoká zatížitelnost 6válcových 
řadových motorů byla dosažena mimo jiné optimalizovaným 
chlazením motoru a konstrukčními opatřeními, jako jednodílné 
ocelové písty, zesílené ojnice a ložiska nebo tužší konstrukce 
klikové skříně. Široká křivka točivého momentu navíc snižuje 
četnost řazení a omezuje tak zatížení spojky a převodovky.

Hnací ústrojí. Všechny součásti hnacího ústrojí jsou vzájem-
ně sladěny a vyrobeny výhradně u Mercedes-Benz. Díky své 
citlivé senzorice zajistí Mercedes PowerShift 3 automatizované 
řazení převodových stupňů přizpůsobené příslušné jízdní  
situaci a naložení vozidla. O velmi dobrý přenos síly se starají 
1kotoučové nebo 2kotoučové spojky, které jsou dimenzovány 
na točivé momenty až 3000 Nm. A pro maximální zatížitelnost 
při rozjezdu a manévrování se za příplatek dodává Turbo 
Retarder Spojka. V každém případě zajišťují robustní hnací 
nápravy s optimalizovanou hmotností a zatížením nápravy 
až 16 t bezztrátový přenos hnací síly motorů a tím její hospo-
dárnou přeměnu 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. O vysoké zaměření na účel použití, dlouhou životnost 
a spolehlivost se proto starají například nejrůznější šířky 
a tloušťky rámu. Navíc je vždy k dispozici varianta odpružení 
vhodná pro příslušné použití – tedy ocelové, ocelové/vzdu-
chové nebo plně vzduchové odpružení. A o spolehlivý výkon 
brzd se starají kotoučové brzdy, kombinace kotoučových 
a bubnových brzd nebo bubnové brzdy.

Prodloužená životnost. Od ochrany kabin řidiče proti korozi 
použitím pozinkovaných plechů a robustního rámu, které jsou 
díky katodickému ponornému lakování chráněny proti korozi, 
až po chladič převodového oleje pro nižší tepelné zatížení 
nebo výkonné vzduchové filtry a dlouhé intervaly údržby – to 
vše přispívá k vysoké spolehlivosti.
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Vývojové a testovací centrum ve Wörthu. Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost má u Mercedes-Benz tradici. Ve vývojovém a testovacím centru ve Wörthu se kolem 300 zaměstnanců stará o to, aby byly Vaše jízdy mimořádně spolehlivé.
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Výroba ve Wörthu. Zaměstnanci v celosvětově největším 
výrobním závodě nákladních vozidel ve Wörthu pracují 
s nadšením a pečlivostí a montují až 470 nákladních vozidel 
denně. Od robustního rámu zaměřeného na daný účel  
použití přes kabiny řidiče vyrobené a nalakované podle přání 
zákazníka až po odlitky motorů zhotovené ve výrobním  
závodě v Mannheimu. Všechny součásti jsou v průběhu celé-

ho výrobního a vývojového procesu opakovaně testovány. 
Rozsáhlá závěrečná kontrola navíc zajistí, aby každé nákladní 
vozidlo, které opustí výrobní závod, splňovalo naše požadavky 
na kvalitu a spolehlivost. 
 
Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Přestavby 
vozidla na míru. Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks rozši-

řuje rozvětvené portfolio našich nákladních vozidel a splní 
všechna Vaše přání v osvědčené kvalitě Mercedes-Benz:  
například komplexní přestavby náprav, úpravy podvozku pro 
speciální nástavby nebo přemístění součástí. Zkrátka,  
u Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks získáte přesně 
takové řešení, které potřebujete pro Váš účel použití.
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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.

Jednoduché opravy. Nová nákladní vozidla Mercedes-Benz 
mohou být udržována a opravována stejně cenově výhodně 
jako srovnatelné předchozí modely, což má mnohé důvody. 
Například takzvané „technické doladění“. Neboť co není 
namontováno, nemůže se ani pokazit. Při konstruování našich 
nákladních vozidel se dbá na to, aby bylo možné všechny 
součásti v případě poruchy rychle a cenově výhodně vyměnit, 
resp. opravit. Přehled výhod.

• Spolehlivost díky robustní konstrukci s dlouhou  
životností a výrobě u Mercedes-Benz 

• Precizně vzájemně sladěné konfigurace hnacího ústrojí 
s mimořádně robustní konstrukcí a delší životností

• Nápravy přizpůsobené účelu použití a komponenty 
rámu, podvozku, odpružení a brzd

• Oborové informační centrum ve Wörthu s cca  
180 prakticky orientovanými oborovými řešeními 

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

• Dlouhé intervaly údržby a konstrukce umožňující 
snadný servis pro nízké náklady na opravy a údržbu

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

Originální díly Mercedes-Benz. V případě údržby a oprav 
je správnou volbou použití originálních náhradních dílů 
Mercedes-Benz. Neboť ty byly vyvinuty speciálně pro příslušný 
účel použití a prokázaly svou kvalitu v řadě testů a na tisí-
cích kilometrů zkušebních jízd.

Repasované díly Mercedes-Benz. Jako hospodárná a ekolo-
gická alternativa nabízí portfolio repasovaných dílů obvyklou 
vysokou kvalitu a ověřenou trvanlivost Mercedes-Benz 
za atraktivní ceny.
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Originální příslušenství. Nový Actros přesvědčí prakticky v každém ohledu. 
S originálním příslušenstvím ho můžete ještě více zdokonalit a propůjčit mu zcela 
individuální charakter: např. s montovanými díly v chromu a ušlechtilé oceli,  
které se postarají o nezaměnitelný vzhled. Ale ani v interiéru nezůstanou díky 
našemu originálnímu příslušenství Vaše přání nevyslyšena. S mnoha drobnými 
i většími doplňky, které Vašemu pracovnímu dni dodají větší pohodlí, bezpečí 
a efektivitu. Kompletní nabídku najdete v aktuálním katalogu příslušenství 
a u svého prodejce Mercedes-Benz.

Dopřejte originalitu  
svému originálu.
Komplexní nabídka originálního příslušenství  
Mercedes-Benz nabízí řadu individuálních možností 
ztvárnění.
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Doplňky pro každý den.
Všestranné, funkční, krásné a motivující – originální příslušenství Mercedes-Benz pro nový Actros přispívá různým  
způsobem k tomu, aby práce v dálkové dopravě a v těžké distribuční dopravě šla snáze od ruky.

Střešní světelná rampa1). Střešní světelné rampy1) 2) jsou 
optimálně přizpůsobeny tvaru příslušné kabiny řidiče, vyro-
beny z velmi lesklé ušlechtilé oceli a vybaveny přídavnými 
dálkovými světlomety. Zlepšují tak osvětlení před vozidlem 
a zajišťují individuální vzhled.

Přídavné světlomety. Dálkové nebo pracovní světlomety  
zajišťují optimální rozdělení světla a zlepšují viditelnost. 
Vhodné pro všechny střešní světelné rampy Mercedes-Benz.

Lemování loga Mercedes-Benz pod čelním oknem. Ideální 
orámování pro logo Mercedes-Benz pod čelním oknem. 
Vhodné pro všechny kabiny řidiče. Z leštěné ušlechtilé oceli.

Ambientní osvětlení3). Dejte prostor barvám. S ambient ním 
osvětlením pro interiér ozvláštníte světlo v kabině řidiče  
barvou podle Vašeho přání.
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1)  Při instalaci a používání střešních světelných ramp dodržujte prosím specifické 
zákonné předpisy dané země.

2) Také jako příslušenství z výroby.
3) Nedostupné v kombinaci ambientním osvětlením z výroby.

Nerezové schůdky. Krok za krokem: s přesně tvarovanými nerezovými schůdky 
s protiskluzovou úpravou pro kabiny řidiče o šířce 2500 mm si zajistíte nejen 
bezpečné nastupování, ale dodáte svému vozidlu také hodnotnější vzhled.

Dekorační fólie „hvězda“. Dekor hvězdy v nadměrné velikosti pro boční  
stěnu vo zidla, dostupný v barvě stříbrná nebo anthracite, dodá vozidlu zcela  
individuální ráz.

Extra šířka pro mimořádný komfort. Horní „lůžko široké 900 mm“ zajišťuje 
vyšší komfort odpočinku a spánku v kabinách řidiče StreamSpace, BigSpace 
a GigaSpace se šířkou 2500 mm.

Aerodynamické spoilery bočních oken. Aerodynamicky optimalizovaná, tónovaná 
nebo čirá sada pro stranu řidiče a spolujezdce chrání při jízdě s otevřenými okny 
před větrem.

Přehled výhod.
• Výrazný vzhled: lesklé boční obložení z ušlechtilé oceli

• Střešní světelná rampa1) a přídavné světlomety pro lepší 
výhled, i v technologii LED

• Ambientní osvětlení3) s celkem 136 bodovými světly 
LED pro útulnou atmosféru v kabině řidiče 

• Vysoký komfort odpočinku a spánku díky mimořádně 
širokému hornímu lůžku 

• Ochrana před větrem při jízdě pomocí spoilerů  
na bočních oknech
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Podvozky Actros – přehled typů.

Celková hmotnost t 18 18 (Volumer)7) 9) 18 (CC)1) 7) 9) 207) 25 25 (Volumer)7) 9) 25 26 26 33

Uspořádání náprav 4x2 4x2 4x2 4x2 6x2 vleč. nápr.  
s jednom.

6x2 vleč. nápr.  
s jednom.

6x2/4 6x4 6x2 vleč. nápr.  
s dvojm.

6x4

Rozvor náprav  

3250 mm – – – – – – x6) – – –

3550 mm – – – – – – x6) – – –

3700 mm x2) – – x – – – x – x

3850 mm – – – – – – x6) – – –

4000 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4150 mm – – – – – – x6) – – –

4300 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4600 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4900 mm x2) x3) 4) – x x5) x4) 6) – x x x

5200 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

5500 mm x2) x3) 4) x3) 4) x x5) x4) 6) – x x x

5800 mm x2) x3) 4) x3) 4) x x5) x4) 6) – x x x

6100 mm x2) – – x x5) – – – x –

6400 mm x2) – – x – – – – – –

6700 mm x2) x3) 4) – x – – – – – –

Odpružení přední nápravy Ocelové Vzduchové Vzduchové Ocelové Ocelové Vzduchové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové

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

x Příplatková výbava
– Není k dispozici
1) Podvozek pro přepravník automobilů.
2)  Také jako Actros Loader v motorizacích od 175 kW (238 k) do 315 kW (428 k) (pouze OM 936 a OM 470).
3)  V motorizacích od 175 kW (238 k) do 350 kW (476 k).
4)  Vozidlo s nízkým rámem výhradně se vzduchovým odpružením na přední a zadní nápravě.
5)  Také jako Actros Loader v motorizacích od 220 kW (299 k) do 315 kW (428 k) (pouze OM 936 a OM 470).

6)  V motorizacích od 200 kW (272 k) do 375 kW (510 k).
7) Podvozek s nízkým rámem.
8) Také jako Actros Loader v motorizacích od 235 kW (320 k) do 315 kW (428 k) (pouze OM 936 a OM 470).
9) Vozidlo s nízkým rámem výhradně se vzduchovým odpružením na přední a zadní nápravě.
10) Ne v kombinaci s OM 473.
11) Pouze pro středně těžké nákladní automobily.



Actros do 250 tun – přehled typů.
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Tahače návěsů Actros – přehled typů.

Celková hmotnost t 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)10) 18 (CC)1) 20 24 25 25 25 26 26 33

Uspořádání náprav 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 6x2/2 6x2 vleč. nápr.  
s jednom.

6x2/2 6x2/4 6x4 6x2 vleč. nápr.  
s dvojm.

6x4

Rozvor náprav  

2650 mm – – – – – – – x8) x – – –

2990 mm – – – – – x8) – – – – – –

3250 mm – – – – – – x10) – – x x10) x

3400 mm – – – – – – x10) – – x x10) x

3550 mm x – – – x – x – – x x x

3700 mm x8) x3) 9) x3) 9) – x – – – – – – –

3850 mm x8) – – x9) x – – – – – – –

4000 mm x8) – – – x – – – – x – x

Odpružení přední nápravy Ocelové Vzduchové Vzduchové Vzduchové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové Ocelové

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

Celková hmotnost t 33 41

Uspořádání náprav 6x4 8x4/4

Rozvor náprav  

3300 mm x x11)

3900 mm x x

Odpružení přední nápravy Ocelové Ocelové

Odpružení zadní nápravy Vzduchové Vzduchové



S celkem jedenácti variantami kabin nabízí Actros v dálkové 
dopravě vynikající komfort pro práci, bydlení a spánek. 
Příkladem toho může být kabina řidiče L GigaSpace s výškou 
k stání 2,13 m a koncepcí SoloStar. Vedle standardně  
dodávaných variant s rovnou podlahou a šířkou 2500 mm 
jsou v příplatkové výbavě k dodání také varianty se šířkou 
2300 mm s celoplošnou rovnou podlahou1). Actros do 250 tun 
je dostupný pouze s variantami kabiny řidiče GigaSpace 
nebo BigSpace.

Kabina řidiče L GigaSpace Kabina řidiče L BigSpace

1) Na přání rovná podlaha u kabin se šířkou 2300 mm.

Varianty kabin řidiče pro 
dálkovou dopravu.

Kabina L GigaSpace s koncepcí SoloStar Kabina řidiče L, vnější šířka 2500 mmVšeobecné technické údaje.

Vnější šířka kabiny řidiče  
GigaSpace, BigSpace a StreamSpace (1): 2500 mm
Všechny kabiny řidiče ClassicSpace,  
CompactSpace a StreamSpace (2, 3, 4): 2300 mm

Vnější délka všech kabin řidiče: 2300 mm

Výška k stání mezi sedadly: 2130 mm 
Výška k stání před sedadly: 2050 mm

Výška k stání mezi sedadly: 1990 mm
Výška k stání před sedadly: 1910 mm
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Kabina řidiče L ClassicSpace (2)
(vnější šířka 2300 mm, motorový tunel)

Kabina řidiče L StreamSpace (1)
(vnější šířka 2500 mm)

Kabina řidiče L StreamSpace (3)
(vnější šířka 2300 mm, motorový tunel)

Výška k stání mezi sedadly: 1970 mm
Výška k stání před sedadly: 1830 mm

Motorový tunel: 170 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1785 mm
Výška k stání před sedadly: 1840 mm

Motorový tunel: 170 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1460 mm
Výška k stání před sedadly: 1590 mm

Bez obrázku: kabina řidiče L ClassicSpace, rovná podlaha (1)
Výška k stání mezi sedadly: 1640 mm
Výška k stání před sedadly: 1590 mm

Bez obrázku: Kabina řidiče L ClassicSpace (3)
Motorový tunel: 320 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1310 mm
Výška k stání před sedadly: 1600 mm

Bez obrázku: Kabina řidiče L CompactSpace (1)
Motorový tunel: 170 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1215 mm
Výška k stání před sedadly: 1397 mm

Bez obrázku: Kabina řidiče L CompactSpace (2)
Motorový tunel: 320 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1065 mm
Výška k stání před sedadly: 1397 mm

Bez obrázku: Kabina řidiče L StreamSpace (4)
Motorový tunel: 320 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1635 mm
Výška k stání před sedadly: 1840 mm
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Kabina řidiče S ClassicSpace

Všeobecné technické údaje.

Vnější šířka všech kabin řidiče: 2300 mm

Vnější délka
Kabina S ClassicSpace: 1700 mm
Kabina M ClassicSpace a CompactSpace: 2000 mm

Výška k stání před sedadly
Kabina S ClassicSpace: 1600 mm
Kabina M ClassicSpace: 1600 mm
Kabina řidiče M CompactSpace: 1400 mm

Varianta s prostředním sedadlem

Motorový tunel: 170 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1460 mm

Motorový tunel: 320 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1310 mm

Varianty kabin řidiče pro 
distribuční dopravu.
Se šesti variantami nabízí Actros v distribuční dopravě 
od 18 t každému kabinu řidiče, která umožňuje efektivní práci 
a jednoduchou obsluhu. Při požadavku plné délky nástavby  
je první volbou kabina řidiče S ClassicSpace. Kabina řidiče 
M ClassicSpace je vhodná například pro každodenní použití 
a kabina řidiče M CompactSpace s plochou střechou pro pře-
pravu vozidel. Dobrý přehled a vysoké užitečné zatížení jsou 
výhody, kterými disponují všechny typy.
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Kabina řidiče M ClassicSpace

Varianta s lůžkem

Kabina řidiče M CompactSpace

Motorový tunel: 170 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1460 mm

Motorový tunel: 320 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1310 mm

Motorový tunel: 170 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1215 mm

Motorový tunel: 320 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1065 mm

Varianta s lůžkemMotorový tunel: 170 mm
Výška k stání na motorovém tunelu: 1460 mm
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Otáčky (ot./min) Otáčky (ot./min) Otáčky (ot./min)

OM 473 OM 471, 2. generace OM 470, 2. generace

R6 zdvihový objem 15,6 l
kW (k)
při 1600 ot./min

Nm
při 1100 ot./min

380 (517) 2600

425 (578) 2800

460 (625) 3000

R6 zdvihový objem 12,8 l
kW (k)
při 1600 ot./min

Nm
při 1100 ot./min

310 (421) 2100 23001)

330 (449) 2200 24001)

350 (476) 2300 25001)

375 (510) 2500

390 (530) 2600

R6 zdvihový objem 10,7 l
kW (k)
při 1600 ot./min

Nm
při 1100 ot./min

240 (326) 1700

265 (360) 1800

290 (394) 1900

315 (428) 2100

335 (455) 2200
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Údaje o výkonu motoru.
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Otáčky (ot./min)

1)  U vozidel se standardní výškou rámu v kombinaci s převodem zadní nápravy  
i = 2,611 a i = 2,533 ve 12. převodovém stupni.
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OM 936

R6 zdvihový objem 7,7 l
kW (k)
při 2200 ot./min

Nm
při 1200–1600 ot./min

175 (238) 1000

200 (272) 1100

220 (299) 1200

235 (320) 1300

260 (354) 1400

350

300

250

200

150

100

50

 800 1200 1600 2000 2400

 800 1200 1600 2000 2400

2500

2000

1500

1000

500

Technické údaje | Údaje o výkonu motoru 69

Motory Euro VI: pokroková technika, výkon až 460 kW (625 k) 
a maximální točivý moment 3000 Nm. Actros do 250 tun je 
dostupný výhradně s motory třídy zdvihového objemu 15,6 l 
(OM 473).



RoadStars. RoadStars je interaktivní komunikační plat forma 
Mercedes-Benz 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: napří-
klad prostřednictvím komentářů, nahrávání obrázků, chato-
vání nebo sdílení obsahů. Jako člen komunity můžete navíc 

těžit z výhod akcí, nabídek a zážitků u Mercedes-Benz 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.

RoadStars 70



Poznejte budoucnost dálkové dopravy ve 3D.

Zážitek ve 3D. Naskenujte níže uvedený QR kód a podlehněte 
virtuálnímu kouzlu nového Actrosu. Vybírejte mezi náhledem 
interiéru nebo exteriéru, možnými liniemi výbavy a barvami 
a seznamte se s nejdůležitějšími funkcemi a vlastnostmi.

Zážitek ve 3D 71



K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 30.11.2018 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 nebo odchylky s ohledem na zájmy prodejce únosné 
pro zákazníka. Pokud výrobce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných 
žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny 
technikou tisku. Poskytnutá 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 důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. 
Ohledně předpisů platných v ostatních zemích a jejich důsledků, jakož i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce nákladních vozidel 
Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz-trucks.com

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  4500 · BI · 19001 · 1CZ24  Printed in Germany




