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Stvořen pro jakékoli úkoly v dálkové dopravě a pro Vás. 
Mercedes-Benz Actros a nový Axor.



Je jedno, co převážíte a jak daleko pro to musíte jezdit. S Actrosem nebo novým Axorem budete mít vždy k dispozici optimální vozidlo pro prakticky 
 jakékoli použití v dálkové dopravě. Actros nabízí nejvyšší jízdní komfort v mezinárodní dálkové dopravě. U nového Axoru je kladen nejvyšší důraz  
na užitečnou hmotnost v dálkové dopravě na střední vzdálenosti – s vysokou užitečnou hmotností, na kterou jste zvyklí, novým čelním designem a řadou 
nových, praktických detailů, které usnadňují práci. Uvidíte.
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Stanovuje měřítka:  
Actros
Vynikající spolehlivost a hospodárnost, neodolatelný uživatelský  
komfort při jízdě i odpočinku, příkladná bezpečnost – to jsou  
základní charakteristiky, jimiž Actros stanovuje nová měřítka  
v mezinárodní dálkové dopravě.

Vysoká úroveň komfortu – Actros udivuje ergonomickým uspořádaným a velmi 
prostorným pracovištěm a stanovuje měřítka v oblastech funkčnosti, komfortu  
a výbavy. Od přesně reagujícícho řízení, přes ergonomicky uspořádaný sdružený 
palubní přístroj s grafickou indikací až k novému spodnímu komfortnímu lůžku. 
Nadstandardní  komfort přinášejí kromě toho také mnohé praktické a sériově 
dodávané detaily, k nimž patří např. držák na ručník a zrcátko na holení. 
Vozidla Actros Vám zaručí nízké náklady a obzvlášť hospodárný provoz např. 
díky spolehlivým a úsporným motorům BlueTec® 5 a sériově dodávané auto
matizované převodovce Mercedes PowerShift 2. Ještě větší hospodárnost umožní 
na přání dodávaný paket Economy. Vyšší úroveň bezpečnosti a jízdního kom
fortu zajišťuje kromě toho příkladná bezpečnostní výbava a na přání dodávané 
asistenční systémy. Nastupte si.

Actros | Zaměření
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Ještě více radosti z práce –  
zde pro ni naleznete nejlepší předpoklady
Kabiny Actrosu si získají i toho nejnáročnějšího řidiče, ale také mimořádně šetrné provozovatele,  
protože v sobě slučují komfort a hospodárnost. Zaujmou i příkladnou ergonomií, mnoha standardně  
dodávanými praktickými detaily a v neposlední řadě moderním, nadčasovým designem.

Pohledný, suverénní, silný – tak se prezentuje současný 
Actros. Od sluneční clony až dolů k přednímu spoileru.  
Je to typický Actros. To proto, že jeho design je nejen přitaž
livý, ale také v každodenním provozu plní veškeré poža
davky v oblasti komfortu, bezpečnosti a hospodárnosti. 
Řídit, pracovat, bydlet – rovněž interiér kabiny víc než 
vyhovuje stále rostoucím nárokům. Od ergonomicky navr
žených sdružených přístrojů přes novou, sériově dodá
vanou dotykovou funkci směrových světel a za příplatek 
dodávaný dešťový a světelný senzor až ke standardně 
montovanému spodnímu komfortnímu lůžku jakož i dal
ším praktickým detailům. Nesmíme zapomenout ani  
na výšku stropu v kabině až 1,92 m, velkorysý vnitřní 
prostor a objemné odkládací schránky a přihrádky.  
V Actrosu vše směřuje k jedinému cíli: učinit Vaši práci 
komfortní, bezpečnou a hospodárnou.

Zpětná zrcátka se méně chvějí a jejich tvar přispívá k nižší úrovni zanášení 

bočních stěn i skel špínou. Na přání se dodávají také vnější kryty lakované  

v barvě vozidla, dvoudílné chromované nebo drážkované.

Actros | Kabina

Tvarování a obložení rohů kabiny spojuje líbivější vzhled s lepší aerodynamikou  

a větší bezpečností.

Sluneční clona je u kabiny Megaspace součástí standardní výbavy a pomáhá 

zlepšit výhled i bezpečnost. Maska z ušlechtilé oceli uprostřed navíc zdůrazňuje 

charakteristický vzhled Actrosu.

Na přání dodávaná osvětlená hvězda Mercedes ukazuje, že je možné obojí: 

hospodárný provoz i skvělý vzhled. 
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Interiér Actrosu: mimořádně velká svoboda pohybu a 
hodně místa pro práci a k bydlení. Kabiny L a Megaspace 
jsou sériově vybaveny sedadlem řidiče se vzduchovým 
odpružením, klimatizací s manuálním ovládáním a spod
ním komfortním lůžkem jakož i řadou praktických odklá
dacích schránek a přihrádek. Pro sólo řidiče je na přání 
k dispozici kabina Single Cab – díky ní jsou přestávky 
nebo konec pracovní doby zkrátka příjemnější.
Nová a v sériové výbavě: dotyková funkce směrových 
světel pro ještě vyšší jízdní komfort: stačí se jednou 
 dotknout sdruženého spínače – a Actros pětkrát zabliká. 
V Actrosu však přesvědčí i vzhled a kvalita zpracování – 
vysoce hodnotné materiály a citlivě sladěné barvy zajiš
ťují, že je povrch příjemný na dotek i na pohled. Aby  
se řidič cítil při cestách opravdu příjemně. 

Kabina Megaspace splňuje nejvyšší očekávání jak v nabídce prostoru, tak v oblasti komfortu při práci i při odpočinku. Od zcela rovné, napříč průchozí podlahy 

kabiny s výškou stropu 1,92 m, přes standardní komfortně odpružené sedadlo řidiče a vyspělou přístrojovou desku až k výtečným lůžkům a mnoha praktickým 

úložným prostorám – včetně dvou samostatných, zvenku přístupných schránek pro povinnou výbavu a nářadí. Zkrátka a dobře, kabina Megaspace má nejen 

všechno, co budete na dlouhých cestách potřebovat, ale i výbavu, která potěší řidiče.

Motivace je k nezaplacení.  
K ní náleží i patřičná kabina.
Kabiny Actrosu poskytují bezpočet příkladů, jak se ergonomie, komfort a design spojují do faktoru,  
který je v mezinárodní dálkové dopravě zřejmě nejdůležitější: motivaci dělat práci rád a dobře.

Actros | Kabina
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Pomocí tlačítek na multifunkčním volantu, dodávaném na přání také  

v kvalitní kůží, lze ovládat telefon, rádio a informační systém. Navíc zde lze 

 aktivovat některé diagnostické funkce a různá nastavení – od budíku až  

po přídavné topení. 

Actros | Kabina

Kabina L se vyznačuje interiérem, který je komfortní a přesně orientovaný na řidiče. V praxi to znamená pohodlné sedadlo řidiče, manuálně nastavitelnou 

 klimatizaci a komfortní lůžko. Motivaci navíc zvyšuje velký počet dalších praktických prvků výbavy. 

Ideální pro sólo řidiče: Kabina Single Cab nabízí značný prostor pro pohyb  

po kabině a enormní prostor pro nohy při sezení. Křeslo umístěné u  

zadní stěny kabiny a čalouněná část boční stěny s čtecí lampičkou výtečně 

zpříjemňují přestávky pro odpočinek. Více informací o kabině Single Cab  

naleznete na straně 14/15.

Volant nastavitelný výškově v rozsahu 66 mm a ve sklonu od 10° do 42° 

 zaručuje ve spojení s kvalitním sedadlem řidiče optimální jízdní komfort. 

 Parkovací poloha při sklonu 10° usnadňuje navíc nastupování a vystupování  

i průchod na stranu spolujezdce. 

Analogové a digitální ukazatele sdružených přístrojů zdobených chromo-

vanými rámečky jsou díky použití vynikající kombinace písma, barev a stupnic 

optimálně čitelné.  



1.

4.

5.2.

3.
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1. Maximální komfort sezení – klimatizované, odpružené a polohovatelné 

 sedadlo cíleně odvádí teplo z prostoru mezi tělem a sedadlem bez nepříjem-

ného průvanu v oblasti ledvin. Potahy sedadel, dodávaných na přání pro  

řidiče a spolujezdce, jsou zhotoveny z kombinace solidního veluru a kvalitního 

materiálu Alcantara.

2. Četné možnosti seřizování – jako např. nastavení výšky sedáku s paměťo-

vou funkcí, plynulé přizpůsobení sklonu sedáku, seřizování hloubky polštářů  

sedáku a výškově nastavitelné bezpečnostní pásy – přispívají k optimálnímu 

komfortu sezení a umožňují uvolněnou a bezpečnou jízdu.

3. Na přání se dodává navigační systém pro nákladní vozidla Mercedes-Benz. 

Ve většině evropských zemí se dostanete do svého cíle ještě rychleji díky 

 dynamickému vedení trasy pro nákladní vozidla s mapami na DVD a s inte-

grovanou funkcí TMC, která v případě dopravní zácpy automaticky navrhne 

objízdnou trasu.

4. Na přání dodávaná autorádia s integrovaným systémem hands-free 

 Bluetooth splní každé přání: kromě rádia a přehrávače CD pro všechny  

běžné hudební formáty nabízejí také rozhraní pro připojení přehrávačů MP3, 

měničů CD a televizních přijímačů.

5. Kulovité výdechy vzduchu zamezují mlžení nebo zamrzání bočních oken  

a v létě si je řidič může nasměrovat tak, aby studený vzduch proudil přímo na 

něj. Osvětlené spínače centrálního zamykání, elektrického ovládání oken,  

seřizování polohy zpětných zrcátek a vyhřívání zpětných zrcátek jsou přesně 

tam, kde je očekáváte.

Všechna nabízená sedadla – od vzduchem odpruženého 
polohovatelného až ke klimatizovanému, odpruženému 
sedadlu dodávanému na přání – umožňují řidiči nalézt 
optimální polohu, která zaručuje uvolněné a bezpečné 
řízení. Komfortní odpružené sedadlo, dodávané na přání 
pro řidiče a spolujezdce, je volitelně k dispozici také s 
koženým čalouněním, pneumatickou bederní opěrkou, 
nastavitelnými bočními polštáři a s vyhříváním. 
Na přání dodávaný dešťový a světelný senzor citelně sni
žuje zátěž řidiče a zvyšuje bezpečnost. V dešti automa

ticky ovládá stěrače v pěti individuálně nastavitelných 
stupních a za nastávajícího soumraku nebo při vjezdu 
do tunelu za Vás zapne světlomety. K většímu komfortu 
při práci přispívá rovněž osvětlený ovládací panel 
 regulace výšky Telligent® a spínač v přístrojové desce, 
jehož stisknutím je možné vrátit Actros zpět do jeho 
normální  polohy. Totéž platí o sériově dodávané  indikaci 
stavu akumulátoru, která informuje řidiče o stavu  
nabití a schopnosti startu motoru, čímž pomáhá před
cházet neplánovaným prostojům. 

Standardní přípojku systému stlačeného vzduchu na 
zadní straně sedadla řidiče lze používat pro úklid kabiny. 
Pistole na stlačený vzduch se spirálovitou hadicí se 
 dodává na přání, stejně jako pryžové rohožky, jejichž 
tvar je přizpůsoben tvaru podlahy dané kabiny.

Actros | Kabina
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Přehled výhod

Kabina Megaspace se zcela rovnou napříč  –
 průchozí podlahou a s výškou stropu 1,92 m 
Multifunkční volant umožňuje např. ovládání  –
telefonu, rádia a diagnostických funkcí
Sériově dodávaný ukazatel stavu nabití akumu- –
látoru předchází neplánovaným prostojům
Optimálně čitelné sdružené přístroje   –
s velkým displejem
Dotyková funkce směrových světel sériově –
Na přání je dodáváno komfortní odpružené  –
nebo klimatizované odpružené sedadlo  
s vícestupňovým systémem odvětrávání 
Na přání dešťový a světelný senzor –
Kulovité vzdušníky zabraňující mlžení oken  –
Osvětlený ovládací panel se spínači pro  –
 ovládání oken, seřizování polohy a vyhřívání 
zpětných zrcátek a centrální zamykání
Na přání automatická klimatizace, nezávislá  –
klimatizace a přídavné vzduchové topení 

Přístrojová deska v kabině L nabízí řadu praktických detailů: např. velký horní úložný prostor a odkládací možnosti pro šálky, plechovky a lahve se zabezpečením 

proti převrhnutí. Přímo pod nimi je zásuvka o objemu 5,5 l pro přepravní doklady a jiné dokumenty. Na přání se přístrojová deska Actrosu dodává také s ozdobným 

obložením „dřevo“ nebo „kartáčovaná ocel“. 

Topení, větrání, klimatizace. Kabiny L a Megaspace jsou standardně vybaveny manuálně ovládanou klimatizací. Na přání se dodává klimatizace automatická, 

 která samočinně nastavuje veškeré funkce, jako je rychlost ventilátoru, teplota a rozdělování vzduchu. Systém pro hlídání kvality vzduchu v případě potřeby 

 automaticky přepne přívod čerstvého vzduchu na recirkulaci vzduchu. Kromě toho je na přání dodávána téměř nehlučná nezávislá klimatizace a přídavné horko-

vzdušné topení. Oba systémy jsou plně integrovány do ventilační soustavy a během přestávek a doby pro odpočinek se starají o pohodu.

Interiér v kabině Megaspace poskytuje navíc kromě výhod přístrojové desky kabiny L ještě další čtyři objemné odkládací prohloubené prostory.  

A aby nebyla cesta na horní komfortní lůžko gymnastickým cvičením, je pod ním zabudovaný výklopný schůdek. 

Actros | Kabina
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Actros má stále co nabídnout také v oblasti komfortu pro 
chvíle odpočinku. Standardně je vybaven např. dolním 
komfortním lůžkem, sluneční roletou na straně řidiče, 
zrcátkem na holení, dvěma držáky ručníků a sedadly, 
 jejichž opěradla lze snadno odjistit1) a sklopit. Na přání 
se dodává sklopný stolek a sluneční roleta na straně 
spolujezdce. Zkrátka a dobře, je toho hodně, na co se 
můžete v Actrosu těšit.
Na palubě naleznete rovněž prostorné úložné schránky, 
sedadla pro spolujezdce, která zvyšují komfort při odpo
činku, a osvětlení pro každou situaci – např. osvětlení 
pracoviště řidiče, zelené noční osvětlení a na přání tlumi
telné příjemné modré osvětlení, které vytváří útulnou 
atmosféru. Kromě toho se na přání dodává kabina Single 
Cab – s mimořádně velkým prostorem pro pohyb a pro 
nohy. Na přání dodávaná rádia s technologií Bluetooth lze 
ovládat přímo na jejich čelním panelu, nebo pohodlně 
pomocí tlačítek na volantu, ale také prostřednictvím ovlá
dacího modulu u lůžek.

1) Standardně ve spojení s horním lůžkem a sedadly se vzduchovým odpružením.

Budete ho milovat.  
Možná stejně jako svůj vlastní domov.
Co činí jízdu příjemnou? Co dělá odpočinek komfortním? A jak zvětšit prostor?  
Actros přináší odpovědi na všechny tyto otázky.

Na přání dodávaný sklápěcí stolek rychle rozložíte nebo složíte. Díky němu budete moci na straně spolujezdce pohodlně jíst nebo pracovat. Stůl má odolný 

 povrch a v kabinách L a Megaspace ho lze umístit do úložné schránky za sedadlem spolujezdce nebo do prostřední úložné schránky nad čelním oknem.

Actros | Kabina
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Pro všechny muže, kteří vstupují do nového dne raději čerstvě oholeni, se 

 nachází v kabině L s vysokou střechou a v kabině Megaspace v jedné z uzaví-

ratelných úložných schránek nad čelním oknem standardně dodávané 

 výklopné a polohově nastavitelné zrcátko pro holení o rozměrech 21 x 15 cm. 

Standardně je dodávána plynule nastavitelná sluneční roleta na straně  

řidiče, která omezuje během horkých dnů zahřívání interiéru a zabraňuje 

 oslňování ostrými slunečními paprsky. Tím se zvyšuje bezpečnost a  

jízdní komfort. Sluneční roleta na straně spolujezdce se dodává na přání.

V kabině L s vysokou střechou a v kabině Megaspace má řidič k dispozici  

tři velké úložné prostory, opatřené na přání odklopným víkem, vnitřním  

osvětlením a protiskluzovou vložkou. Na přání se dodává také box na CD  

a uzamykatelná schránka na cennosti. 

Pod komfortním lůžkem: zevnitř přístupné vnější úložné schránky a široká 

 prostřední úložná schránka v kabině L nabízejí značný objem. V kabině 

 Megaspace jsou místo prostřední úložné schránky dvě prostorné a snadno 

dostupné zásuvky. 

Do vnější úložné schránky Actrosu, přístupné také zevnitř, lze bez problémů 

umístit přepravku s nápoji. Přímo pod ní se u kabiny Megaspace nachází 

schránka s policemi na nářadí, výstražný trojúhelník, hasicí přístroj a lékárničku. 

V závislosti na kabině a výbavě mohou být mezi sedadly integrovány prak-

tické odkládací prostory, úložné schránky a zásuvky s celkovým objemem  

až 125 l. Na přání dodávaná chladnička se sklápěcím stolkem je umístěna  

v horní vysouvací zásuvce. 

Actros | Kabina
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Podle požadavků sólo řidičů jsme vyvinuli na přání dodá
vanou kabinu Single Cab. Centrálním prvkem útulného 
prostoru vedle řidiče je komfortní křeslo, které je umís
těné u zadní stěny a nahrazuje klasické sedadlo spo
lujezdce. Během přestávek a odpočinku si budete moci 
užívat enormního prostoru pro nohy při sezení i neob
vykle velkorysou volnost pohybu ve vzpřímené poloze.
Lůžka v Actrosu stanovují měřítka. Standardně monto
vané spodní komfortní lůžko je vybaveno individuálně 
nastavitelným lamelovým roštem a vysoce kvalitní 

 pěnovou matrací. Díky tomu se můžete spolehnout na 
osvěžující spánek. Komfort navíc zvyšuje nastavitelná 
hlavová část. Kromě toho je pevný a široký rám zárukou 
dobrého komfortu sezení.
Rovněž horní komfortní lůžko je vybaveno nastavitelným 
lamelovým roštem a kvalitní pěnovou matrací. Na nerov
ném parkovišti lze navíc plynule přizpůsobit polohu lůžka 
až do úhlu –10°. Kromě toho je možné všechna sedadla 
dodávaná pro vozidla Actros s výjimkou funkčního seda
dla odjistit páčkou na horní straně opěradla a sklopit 

 dopředu. V kabině L jsou sedadla standardně čalouněna 
látkovými potahy se vzorkem „Brasao“. Na přání dodá
vaná sedadla – jako např. komfortní odpružené sedadlo 
řidiče – mají velurové potahy se vzorkem „Brasao New“. 
V kabině Megaspace patří tato sedadla k standardní 
 výbavě.
Pro většinu Actrosů se na přání dodává paket Comfort, 
který dodatečně zvyšuje komfort při práci i při odpočin
ku – přímo od výrobce a za mimořádně výhodnou cenu.

Actros | Kabina

Standardně je dodáváno funkční sedadlo, u kterého sklopením jeho sedáku  

i opěradla vytvoříte během okamžiku více volného prostoru na straně spolu-

jezdce. To umožňuje flexibilní a praktické využívání prostoru v interiéru. 

Na přání dodávané odpočinkové sedadlo zaručí jedinečné pohodlí a rege-

neraci díky svému znamenitému čalounění, posuvným polštářům pod hlavu ve 

tvaru válce a sklopným loketním opěrkám, ale také díky elektricky nasta-

vitelnému sklonu, integrovanému vyhřívání a lampičce s ohebným ramenem, 

umístěné u sedadla. 

Křeslo v kabině Single Cab je široké, má pohodlné loketní opěrky a čalouněné 

boční partie. S integrovanými čtecími lampičkami snadno přispívá ke zpříjem-

nění čekání a přestávek. Díky sklopnému opěradlu vznikne z obývacího pokoje 

rychle prostorná ložnice.
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Standardní výbava: spodní komfortní lůžko Actrosu je vybaveno bodově elastickým a individuálně nastavitelným 

 lamelovým roštem, výškově nastavitelnou částí v oblasti hlavy a vysoce kvalitní pěnovou matrací. Optimální komfort 

 Vašeho spánku je tedy zaručen. Z lůžka můžete pohodlně ovládat osvětlení, rádio, nezávislé topení a elektricky 

 ovládané výklopné střešní okno.

Actros | Kabina

Na dva věšáky pro ručníky o délce 

42 cm pověsíte ke stropu vše, co má 

během jízdy uschnout.

Na přání dodávané horní komfortní lůžko o délce 202 cm a šířce 80 cm odpovídá svému názvu prakticky v každém 

 ohledu. Poznáte to také podle toho, že si jeho plochu pro ležení můžete plynule přizpůsobit sklonu či nerovnosti vozovky. 

Je to výhodné pro Váš spánek i pro případ využití lůžka jako úložného prostoru.

Pružný lamelový rošt zajišťuje  

u obou lůžek Actrosu optimální 

 pohodlí během spánku.

Přehled výhod

Standardně dodávané dolní komfortní   –
lůžko s lamelovým roštem a s nastavitelnou 
částí v oblasti hlavy
Horní komfortní lůžko s praktickými  –
 možnostmi seřizování
Pružný, tělu přizpůsobivý lamelový rošt   –
u obou lůžek
Výbava kabiny Single Cab s relaxačním  –
 křeslem pro sólo řidiče
Funkční sedadlo spolujezdce se sklopným  –
 sedákem a opěradlem
Na přání relaxační sedadlo – pro jedinečné  –
 pohodlí a regeneraci
Sluneční roleta na straně řidiče, na přání   –
také pro spolujezdce
Standardně dodávané dva věšáky na ručníky   –
o délce 42 cm
Standardně dodávané zrcátko na holení   –
o rozměru 21 x 15 cm
Na přání sklápěcí stolek na straně spolujezdce –
Velký počet důmyslných míst na odkládání   –
a úložných schránek
Na přání chladnička o objemu 25 l –
Na přání cenově výhodný paket Comfort   –
s vybranými prvky výbavy
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Technika přizpůsobená předpokládanému použití a níz
kým provozním nákladům. V Actrosu tyto vlastnosti zaru
čují standardní automatizované převodovky Mercedes 
PowerShift 2 a úsporné motory BlueTec® s dlouhou život
ností, které umožňují hospodárně plnit normu Euro 5. 
Potvrzují to i intervaly údržby po ujetí 120 000 km a voli
telné intervaly výměny oleje až po ujetí 150 000 km. 
 Superširoké pneumatiky na kolech z lehkých slitin, dodá
vané na přání, zvyšují užitečnou hmotnost a snižují 
 valivý odpor. K nižší spotřebě kromě toho přispívá vodní 
čerpadlo s dvoustupňovou regulací 1) a u tahačů 4 x 2 se 
vzduchovým odpružením např. také řízení okruhu stlače
ného vzduchu a obložení předních sloupků dodávané na 
přání. Actros Low Liner nabízí pro mezinárodní dálkovou 
dopravu optimální poměr užitečné hmotnosti a náklado
vého prostoru.

1) V kombinaci s motory V6.

Hospodárná, komfortní a standardně dodávaná převodovka Mercedes 

 PowerShift 2 znamená pro řidiče jednodušší ovládání vozidla díky volitelným 

programům řazení, jako je např. EcoRoll, větší jízdní komfort a zlepšení 

 dynamiky jízdy. Dopravcům přináší snížení spotřeby a – v závislosti na variantě 

převodovky – také zvýšení užitečné hmotnosti. 

Ještě nikdy nebyla hospodárná jízda tak snadná
Spolehlivost a hospodárnost – to jsou rozhodující vlastnosti, s nimiž se Actros prosazuje  
v mezinárodní dálkové dopravě. Jako celek i každým svým technickým detailem.

Všechna vozidla Actros jsou vybavena technologií SCR pro vznětové motory 

Mercedes-Benz a nesou nápis BlueTec®. Pro Vás to znamená dlouhé servisní 

intervaly, nízkou spotřebu, a tím i hospodárné plnění emisní normy Euro 5. 

Actros | Hospodárnost, technika



18

V oblasti hospodárnosti představují motory Actros 
 etalon díky nízké spotřebě paliva. Systém řízení motoru 
Telligent® zajišťuje optimální strategii vstřikování s 
 maximálním vstřikovacím tlakem až 2200 barů a mimo
řádně účinné a ekologické spalování. Množství emisí 
 následně ještě snižuje systém BlueTec®. Kromě toho je 
Actros vybaven agregáty se sníženou spotřebou elektrické 
energie, jako je řízený jednoválcový vzduchový kom
presor nebo vodní čerpadlo 1) s dvoustupňovou regulací. 
Systém údržby Telligent® umožňuje podle konkrétního 
nasazení vozidla intervaly údržby až 120 000 km a inter
valy výměny oleje až 150 000 km. Orientuje se totiž podle 
skutečného zatížení Actrosu – tak lze plně využít poten
ciál veškerého paliva. 
Na přání dodávaný paket pro provoz na bionaftu s 
 kombinovanou nádrží umožňuje využívat nezávislé 
 topení a současně čerpat ekologickou bionaftu. 

1) V kombinaci s motory V6.

Klidně se podívejte pod „kapotu“.  
Vyplatí se to.
Přesvědčivé argumenty: hospodárné motory s dlouhou životností, díky systému BlueTec® příkladně  
nízké emise pevných částic a škodlivin, dlouhé intervaly údržby a mnoho dalších technických detailů,  
které v součtu přinesou úsporu Vašich peněz.

Základem systému BlueTec® jsou motory s obzvlášť ekologickým spalováním a minimální tvorbou pevných částic. Poté, co výfukové plyny opustí motor,  

dojde ke vstřiku přísady AdBlue do proudu výfukových plynů a v katalyzátoru SCR se oxidy dusíku přemění na neškodné látky dusík a vodu.

Actros | Hospodárnost, technika
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BlueTec®, technologie SCR pro vznětové motory Mercedes
Benz, zajišťuje hospodárné plnění normy Euro 5, nižší 
spotřebu, nižší emise pevných částic a jemného prachu, 
bezkonkurenčně nízké emise CO2 a již nyní plnění 
 limitu pro oxid dusičitý (NO2), který vstoupil v platnost 
počátkem roku 2010. 
Pro koho není Euro 5 dostatečně ohleduplné k životnímu 
prostředí, ten si může na přání zvolit vozidla Actros, která 
splňují přísnou emisní normu EEV (Enhanced Environ
mentally Friendly Vehicle)2), jež v porovnání s Euro 5 
vyžaduje snížení emisí pevných částic o dalších cca 33 %. 
Vozidla Actros Euro 5 lze dodatečně upravit pro plnění 
normy EEV.

Přehled výhod

Spolehlivé motory V6 a V8 se zvýšeným  –
 vstřikovacím tlakem a nízkou spotřebou paliva
Technologie SCR pro vznětové motory BlueTec – ® 
má velkou budoucnost, neboť zajišťuje 
 hospodárné plnění normy Euro 5
Na přání motory plnící ekologické emisní   –
normy EEV2)

Systém řízení motoru Telligent – ® a vstřikovací 
tlak až 2200 barů zajišťuje vysokou účinnost  
a ekologické spalování
Systém údržby Telligent – ® umožňuje intervaly 
údržby až 120 000 km a intervaly výměny 
 motorového oleje až 150 000 km
Na přání dodávaný paket pro provoz na  –
 bionaftu s kombinovanou nádrží

2)  Actros s výkonem motoru od 235 do 335 kW (320 až 456 k)  

a se standardním tlumičem výfuku.

Od motoru V6 o výkonu 235 kW (320 k) až k nejvýkonnějšímu agregátu o výkonu 440 kW (598 k): Motory Euro 5 pro Actros disponují maximálním točivým 

 momentem již při nízkých otáčkách, což se promítá ve snížené spotřebě motorové nafty. 

Actros | Hospodárnost, technika

Na 25 l spotřebované motorové nafty připadá asi jeden litr AdBlue. U tahačů 

pojme standardní nádrž 85 l AdBlue, což vystačí až na 6500 km nebo na  

cestu z Hamburgu do Atén a zpět. Zásobování kapalinou AdBlue je v rámci  

Evropské unie plošně zajištěno, ale k dostání je AdBlue také na mnoha 

 místech mimo EU. Více informací například na: www.findadblue.cz
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U standardně montované automatizované převodovky 
Mercedes PowerShift 2 zvyšují jízdní komfort, bezpečnost 
a hospodárnost samostatně volitelné programy a cíleně 
zapínatelné přídavné funkce pro různé situace. Například 
manévrovací mód (RangierModus) umožňuje mimořádně 

citlivé popojíždění a manévrování v těsném prostoru a 
mód EcoRoll pomáhá šetřit palivo. Mercedes PowerShift 2 
 nabízíme ve spojení s nesynchronizovanými převodov
kami s přímým záběrem nebo rychloběhem a na přání 
také s 16 převodovými stupni. Můžete si tak zvolit opti

mální konfiguraci hnacího řetězce pro Vaše provozní 
podmínky – a sice ve všech výkonových třídách. 
Jako alternativu pro Mercedes PowerShift 2 nabízíme  
i nadále osvědčené řazení Telligent® se čtyřmi šestnácti
stupňovými synchronizovanými převodovkami s roz
dílným zpřevodováním.
Všechny poháněné nápravy Vás přesvědčí svou robustní 
a spolehlivou konstrukcí. U motorů do 350 kW (476 k), 
u vozidel Low Liner a u vozidel s nízkým rámem se mon
tuje hypoidní náprava HL 6. Osvědčená náprava HL 81) je 
k dispo zici pro rozsah výkonů od 375 do 440 kW (510 až 
598 k) a na přání je možné zvolit nápravu HL 7 s plane
tovým převodem.
Řiditelná a zdvihatelná vlečená náprava Telligent®, 
 dodávaná na přání pro podvozky se vzduchovým odpru
žením, zmenšuje průměr otáčení, zvyšuje komfort  
řízení a přispívá ke snížení spotřeby paliva, stejně jako 
k nižšímu opotřebení brzd a pneumatik. Na přání se  
pro tahače  návěsů 6 x 2/2 dodává předsazená náprava 
(17,5"). V porovnání s běžnou předsazenou nápravou 
(22,5") je o 250 kg lehčí, a umožňuje tím získat vozidlu 
vyšší užitečnou hmotnost.

1)  Nedodává se pro vozidla s nízkým rámem a pro tahače s nízkým  

rámem Low Liner.

Nízké náklady a vysoký jízdní komfort už ve standardním provedení: Mercedes PowerShift 2 – znatelně víc dynamiky, optimální ovladatelnost vozidla  

a snížená spotřeba paliva. Toho jsme dosáhli mimo jiné díky plynulejšímu průběhu a optimalizované strategii řazení, při které se také využívají senzory  

sklonu vozovky, čímž dochází ke kratšímu přerušení toku hnací síly a k menšímu naklánění vozidla.

Actros | Hospodárnost, technika

Lepší řazení – se standardní převodovkou  
Mercedes PowerShift 2
S dvanáctistupňovou automatizovanou převodovkou Mercedes PowerShift 2 splňuje Actros prakticky veškeré nároky,  
které kladou řidiči a podnikatelé na moderní řazení v dálkové dopravě.
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Mercedes PowerShift 2 zaručuje v Actrosu vyšší jízdní komfort, přispívá k větší bezpečnosti a hospodárnosti díky pěti volitelným programům – módům Power, 

EcoRoll, manévrovacímu (Rangier), módu „vyhoupání“ (Freischaukel) a tzv. tempomatové hysterezi. Při ní je nastavitelný rozsah rychlostí u tempomatu,  

který ovládá akceleraci i brzdění, nyní větší a volně volitelný v závislosti na vnějších podmínkách. Jízdní komfort a ovladatelnost vozidla kromě toho zvyšují 

 přídavné funkce pro různé situace, jako je např. možnost řadit z 1 přímo na R, dále zpětné chody do rychla a funkce kickdown. Sdružený palubní přístroj  

ukazuje na displeji provozní stav resp. právě zvolený režim řazení převodovky Mercedes PowerShift.

Přehled výhod

Standardní automatizovaná převodovka  –
 Mercedes PowerShift 2 s 12 nebo 16 převo-
dovými stupni, pěti speciálními programy  
a s přídavnými funkcemi
Řadicí páka na sklopné konzole   –
u sedadla řidiče
Hypoidní zadní náprava HL 6 s jednostupňovým  –
převodem přispívá ke snížení spotřeby paliva  
a dodává se pro motory s výkonem do 350 kW 
(476 k), pro typy Low Liner a pro vozidla  
s nízkým rámem
Od  – 375 do 440 kW (510 až 598 k) osvědčená 
hypoidní zadní náprava HL 8
Na přání náprava HL 7 s planetovým   –
převodem v kolech, který zvětšuje maximální 
světlou výšku
Standardně dodávaná uzávěrka diferenciálu   –
a ASR pro zajištění maximální trakce
Na přání je dodávána zdvihatelná a řiditelná  –
vlečená náprava Telligent®, která umožňuje 
menší průměr otáčení
Pro tahače návěsů 6 x 2/2 se na přání dodává  –
tlačená náprava (17,5"), se kterou má vozidlo 
vyšší užitečnou hmotnost

Lehká a výkonná: hypoidní zadní náprava HL 6 s jednostupňovým převodem má optimalizovanou hmotnost a u variant motorů s výkonem do 350 kW (476 k)  

standardně přispívá k nižší spotřebě paliva. Navíc se náprava HL 6 montuje do vozidel s nízkým rámem a do tahačů Low Liner. Díky optimalizovanému stálému 

převodu zadní nápravy mohou být vozidla vybavena převodovkou s přímým záběrem. To přináší další úsporu paliva.

Actros | Hospodárnost, technika
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Superširoké pneumatiky na kolech z lehkých slitin dodá
vané na přání zvýší užitečnou hmotnost Actrosu přibližně 
o 110 kg. Jejich nízký valivý odpor kromě toho přispívá  
k nižší spotřebě paliva. Superširoké pneumatiky se dodá
vají ve spojení s regulací stability Telligent®. 
Nízký rám, větší objem, větší hospodárnost – Actros 
Low Liner přesvědčí všude tam, kde o rentabilitě roz
hoduje přepravovaný objem. Kromě třímetrové výšky 
 nákladového prostoru se vyplatí také jeho úsporná po
honná jednotka.
Do tahačů 4 x 2 a 6 x 2 se standardně montuje vzduchové 
odpružení se dvěma měchy. U podvozků vozidel Actros a 

u tahačů návěsů Actros, vybavených plně nebo částečně 
vzduchovým odpružením, zajišťuje ještě větší jízdní 
komfort a bezpečnost regulace náklonu Telligent®, dodá
vaná na přání. A pro tahače Actros se na přání dodává 
regulace stability Telligent®, která dokáže zabránit vzniku 
nebezpečných situací, např. smyku, čímž se rovněž 
 zvyšuje úroveň bezpečnosti.
Pomocí spínače „Normální jízdní poloha“ lze Actros  
se vzduchovým odpružením stisknutím tlačítka zved
nout nebo snížit do normální polohy. U vozidel Actros  
s ocelovými pružinami zajišťují optimální jízdní komfort 
parabolické pružiny s protikorozní ochranou a optimali

zovanou hmotností. Navíc jsou všechna vozidla Actros 
vybavena tlumiči a stabilizátory na přední i zadní nápravě.
Pro vozidla Actros standardně dodávaný paket pro inte
graci přívěsu umožňuje řidiči zobrazovat informace  
o nákladu: např. množství a tlak přepravované kapalné 
nebo plynné látky. Řidiči dále usnadňuje práci integro
vaný asistent pro manévrování u rampy a automatická 
kontrola osvětlení. Všechny informace související  
s návěsem/přívěsem lze také sledovat prostřednictvím 
systému FleetBoard®.

Standardně dodávaná integrovaná záď pro vozidla s kabinou Megaspace a pro 

tahače návěsů 6 x 2 optimálně využívá obestavěný prostor – u dvounápravových 

tahačů se vzduchovým odpružením a rozvorem 3900 mm je možná montáž 

 palivových nádrží o objemu až 1430 l. Také montáž hydraulických čerpadel nebo 

kompresorů je jednodušší. 

Rám Actrosu je díky katodickému ponornému lakování a systému otvorů s roztečí 50 mm nejen mimořádně robustní, ale také usnadňuje montáž nástaveb.   

Další předností je, že všechny díly jsou u přední části rámu přišroubované, což v případě opravy usnadňuje a zlevňuje jejich výměnu. Umístění předních světlometů 

je nad oblastí nejvíce postiženou dopadem odletujících kamínků.

Actros | Hospodárnost, technika
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Sériově dodávaný ukazatel stavu akumulátoru umožňuje trvalou kontrolu 

 nabití akumulátoru, a tím startovatelnosti. Díky tomuto zařízení lze rovněž 

předcházet neplánovaným prostojům.

Vzduchové odpružení se 2 měchy pro tahače 4 x 2 a 6 x 2 vystačí bez zadních pružinových měchů, jejichž absence umožňuje umístit tlumiče přímo za nápravu. 

Tím se zlepšuje jízdní dynamika a omezuje naklánění při dynamických změnách. 

Standardně montovaná regulace výšky Telligent® u vozidel se vzduchovým 

 odpružením umožňuje zvyšování a snižování rámu. Díky ní lze snadno a rychle 

měnit návěsy a výměnné systémy. Ovládací panel je osvětlený a tedy lépe 

 čitelný za tmy, což usnadňuje jeho ovládání.

Přehled výhod

Robustní rám s rastrem otvorů o rozteči   –
50 mm umožňuje snadnou montáž nástaveb 
Integrální záď zaručuje optimální využití  –
 prostoru za kabinou 
Vzduchové odpružení se 2 měchy zlepšuje  –
 jízdní dynamiku a omezuje naklánění
Standardně dodávaný osvětlený ovládací   –
panel regulace výšky Telligent®

Spínač „Normální jízdní poloha“ pro vozidla  –
Actros se vzduchovým odpružením 
Sériově dodávaný ukazatel stavu nabití aku- –
mulátoru předchází neplánovaným prostojům
Na přání dodávané superširoké pneumatiky   –
na kolech z lehkých slitin snižují pohotovostní 
hmotnost o cca 110 kg 
Standardně dodávaná integrace přívěsu  –
 umožňuje řidiči kontrolovat náklad, aniž  
by musel opustit své sedadlo
Více bezpečnosti přináší na přání dodávaná  –
 regulace náklonu Telligent® a regulace  
stability Telligent®

Actros | Hospodárnost, technika
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Actros – přehled typů Dvounápravové 1832 1836 1841 1844 1846 1848 1851 1855 1860

Motor (BlueTec® 5) Počet válců V6 V6 V6 V6 V6 V6 V8 V8 V8

kW (k) 235 (320) 265 (360) 300 (408) 320 (435) 335 (456) 350 (476) 375 (510) 405 (551) 440 (598)

max. výkon (při 1/min) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

N.m 1650 1850 2000 2100 2200 2300 2400 2600 2800

max. točivý moment (při 1/min) 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080

Kabina Krátká (S) • • • • • • • • •

Střední (M) x x x x x x x x x

Dlouhá (L) x x x x x x x x x

Megaspace x x x x x x x x x

Rozvor v mm Podvozek pro nástavby 2) 4500 2) 4500 2) 4500 2) 4500 2) 4500 2) 4500 2) – – –

4800 2) 4800 2) 4800 2) 4800 2) 4800 2) 4800 2) 4800 2) 4800 2) –

5100 2) 5100 2) 5100 2) 5100 2) 5100 2) 5100 2) – – –

5400 2) 5400 2) 5400 2) 5400 2) 5400 2) 5400 2) – – –

5700 2) 5700 2) 5700 2) 5700 2) 5700 2) 5700 2) – – –

6000 2) 6000 2) 6000 2) 6000 2) 6000 2) 6000 2) – – –

Tahač se vzduchovým odpružením zadní nápravy 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Podvozek se vzduchovým odpružením zadní nápravy 3900 2) 3900 2) 3900 2) 3900 2) 3900 2) 3900 2) – – –

4200 2) 4200 2) 4200 2) 4200 2) 4200 2) 4200 2) 4200 2) 4200 2) –

4500 2) 4500 2) 4500 2) 4500 2) 4500 2) 4500 2) – – –

4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

5100 2) 5100 2) 5100 2) 5100 2) 5100 2) 5100 2) – – –

5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 –

5700 5700 5700 5700 5700 5700 – – –

6000 2) 6000 2) 6000 2) 6000 2) 6000 2) 6000 2) – – –

Podvozek s nízkým rámem 4800 4800 4800 4800 4800 4800 – – –

5400 5400 5400 5400 5400 5400 – – –

5700 5700 5700 5700 5700 5700 – – –

Tahač s plně vzduchovým odpružením 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Tahač s plně vzduchovým odpružením a n. rámem 3600  3600 3600 3600 3600 3600 – – –

Zatížení náprav a hmotnosti v kg Zatížení přední nápravy 7100, 7100 1) 7100, 7100 1) 7100, 7100 1) 7100, 7100 1) 7100, 7100 1) 7100, 7100 1) 7100 7100 7100

Zatížení zadní nápravy 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500

Celková hmotnost 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Celková hmotnost soupravy 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Actros | Technická data
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Actros – přehled typů Třínápravové 2532 2536 2541 2544 2546 2548 2551 2555 2560

Motor (BlueTec® 5) Počet válců V6 V6 V6 V6 V6 V6 V8 V8 V8

kW (k) 235 (320) 265 (360) 300 (408) 320 (435) 335 (456) 350 (476) 375 (510) 405 (551) 440 (598)

max. výkon (při 1/min) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

N.m 1650 1850 2000 2100 2200 2300 2400 2600 2800

max. točivý moment (při 1/min) 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080

Kabina Krátká (S) • • • • • • • • •

Střední (M) x x x x x x x x x

Dlouhá (L) x x x x x x x x x

Megaspace x x x x x x x x x

Rozvor v mm Podvozek se vzduchovým odpružením zadní nápravy 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 –

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 –

5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 –

6000 6000 6000 6000 6000 6000 – – –

Podvozek s nízkým rámem 4500 4500 4500 4500 4500 4500 – – –

4800 4800 4800 4800 4800 4800 – – –

5100 5100 5100 5100 5100 5100 – – –

Tahač se vzduchovým odpružením zadní nápravy 2550 2) 2550 2) 2550 2550 2550 2550 2550 2550 –

Tahač s předsazenou nápravou 2890 3) 2890 3) 2890 3) 2890 3) 2890 3) 2890 3) 2890 3) 2890 3) 2890 3)

Zatížení náprav a hmotnosti v kg Zatížení přední nápravy 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100

Zatížení zadní nápravy 11 500, 7100 11 500, 7100 1) 11 500, 7100 1) 11 500, 7100 1) 11 500, 7100 1) 11 500, 7100 1) 11 500, 7100 11 500, 7100 11 500, 7100

Celková hmotnost 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Celková hmotnost soupravy 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Actros | Technická data

• sériově  x na přání – nedodává se  1) nízká výška rámu  2) Kabina Megaspace se nedodává  3) 6 x 2/2
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Kabina L

Vnější šířka: 2500 mm
Vnější délka: 2277 mm
Vnitřní šířka: 2260 mm
Vnitřní výška: 1920 mm

Kabina L s s nízkou
Single Cab střechou

Vnější šířka: 2500 mm 2500 mm
Vnější délka: 2277 mm 2277 mm
Vnitřní šířka: 2260 mm 2260 mm
Vnitřní výška:  1920 mm  1560 mm

Pro autopřepravníky se kabina L dodává také  
s vnitřní výškou 1410 mm.

Actros | Technická data

Actros – typy kabin
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Megaspace

Vnější šířka: 2500 mm
Vnější délka: 2277 mm
Vnitřní šířka: 2260 mm
Vnitřní výška: 1920 mm

Megaspace Single Cab

Vnější šířka: 2500 mm
Vnější délka: 2277 mm
Vnitřní šířka: 2260 mm
Vnitřní výška: 1920 mm

Actros | Technická data
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Váží málo. Uveze hodně. 
Takový je nový Axor.
Velká užitečná hmotnost, nízká spotřeba, příkladná spolehlivost, 
 bezpečnost a komfort orientovaný na řidiče – díky tomu nabízí nový 
Axor přesvědčivé výkony v dálkové dopravě na střední vzdálenosti. 
Na silnici i při účtování. 

Nižší hmotnost, vyšší hospodárnost – nový Axor1) jako flotilové vozidlo nasazo
vané v pravidelné a kyvadlové dopravě přináší prvotřídní výsledky všude tam, 
kde hmotnost hraje rozhodující úlohu. Přesvědčí Vás totiž cíleným snížením 
 pohotovostní hmotnosti, stejně jako úspornými a spolehlivými motory Euro 5  
a dlouhými intervaly údržby. Hospodárnost navíc zvyšuje na přání dodávané 
automatizované řazení Mercedes PowerShift a tři pakety Economy dodávané  
v příplatkové výbavě. 
Nová mřížka chladiče propůjčuje Actrosu výrazný vzhled a na přání je dodávána 
v barvě vozu. 
Nový Axor splňuje vysoké nároky také v oblasti výbavy, komfortu a bezpečnosti: 
Interiér Vás přesvědčí použitím specifických přístrojových desek, vzornou 
 ovladatelností a novými, praktickými prvky výbavy a detaily – od sériově dodá
vaného sdruženého přístroje s grafickou indikací s multifunkčním volantem  
až po bezpečnostní paket Safety dodávaný na přání. 

1)  Všechny údaje v této brožuře se vztahují na nový Axor s výkonem od 265 kW (360 k).  

Informace o vozidlech Axor s výkonem do 240 kW (326 k) naleznete v brožuře „Nové Atego.  

Nový Axor. Rozvážková doprava. 6,5 – 26 tun.“.

Nový Axor | Zaměření
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O jeden důvod navíc,  
proč mají mnozí tuto práci tak rádi
Aby mohl řidič v dálkové dopravě na střední vzdálenosti odvádět dobré výsledky,  
potřebuje k tomu pracoviště, které mu práci maximálně zpříjemní. A pracoviště, v němž se bude  
cítit zkrátka dobře. Kabiny nového Axoru nabízejí obojí.

Ideální rozměry – s kabinami L a L s vysokou střechou 
je nový Axor skvěle připraven na dálkovou dopravu na 
střední vzdálenosti. Kabina L je sériově vybavena poho
dlným standardním lůžkem. Varianta s vysokou stře
chou nabízí dostatečnou výšku stropu, obrovské úložné 
prostory a na přání se dodává s druhým horním, kom
fortním lůžkem. 
Optimální pracovní podmínky v novém Axoru zajišťuje 
nabídka dvou variant interiéru. Ergonomicky uspořádané 
ovládací prvky, nový, sériově dodávaný multifunkční 
 volant (za příplatek potažený kůží) a komfortní sedadlo 
řidiče vytvářejí optimální jízdní komfort. Zkrátka: Počí
naje novým designem klíčků a konče chladicím boxem  
v příplatkové výbavě – nový Axor nabízí pracoviště, které 
Vás ještě více zaujme, protože je v každém ohledu při
způsobené řidiči a zamýšlenému určení a použití vozidla.

Pracoviště v novém Axoru: díky ergonomickému uspořádání ovládacích prvků a praktické koncepci odkládacích prostorů s protaženým panelem přístrojové 

 desky nabízí interiér „Dálková doprava“ optimální pracovní podmínky pro dálkovou dopravu na střední vzdálenosti. Na přání dodávaný interiér „Komfort“ nabízí 

díky prodloužené horní odkládací desce ještě více úložných prostorů pod vrchním panelem. Částečně měkký povrch ploch z pěnového plastu činí přístrojovou 

desku příjemnou na dotyk. Na přání jsou obě provedení k dodání v dekoru „Dřevo“ nebo „Leštěná ocel“.

Nový Axor | Kabina
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Přejeme Vám příjemný pracovní den
Kdo sedí až čtyři a půl hodiny bez přestávky za volantem, ten si zaslouží pracoviště, které mu práci co nejvíce zpříjemní.  
Aby měl klidnou, uvolněnou jízdu – v každé provozní situaci.

Snadné nastupování – po velkých protiskluzových schůd
cích, které vedou ke zvlášť široce se otevírajícím dveřím, 
se dostanete na své pracoviště rychle a pohodlně. Rychle 
a snadno si také nastavíte polohu sedadla, volantu a 
 zrcátek. Dobrý výhled všemi směry Vás zaujme na první 
pohled. To platí i pro sériově montované, vzduchem od
pružené standardní sedadlo, které splňuje veškeré poža
davky na zdravé sezení. Díky němu budete vždy v kondici. 

Sedadla jsou ihned k dodání s integrovanými hlavovými 
opěrkami1) a jsou potažena odolnou plochou tkaninou  
v designu „Brasao”. Na přání se pro řidiče a spolujezdce 
dodává komfortní nebo klimatizované odpružené sedadlo. 
Na přání lze získat také prostřední sedadlo. 
Rozličné varianty vnitřního osvětlení zajišťují navíc 
 optimální světelené podmínky – patří mezi ně například 
osvětlení pracovní plochy čtecí lampičkou a v kabině L  

s vysokou střechou zelené noční osvětlení. Na přání  
lze dodat navigaci Truck MercedesBenz s dynamickým 
vedením trasy pro nákladní vozidla.

1)  Ne v kombinaci s prostředním sedadlem a sklopným, neodpruženým 

 sedadlem řidiče.

Nový Axor je sériově vybaven multifunkčním volantem s nastavením výšky  

a sklonu, pomocí jehož tlačítek lze ovládat například informační systém, rádio 

a telefon. Na přání je tento volant k dodání i ve vysoce kvalitní kůži.

Sdružený přístroj, který zdobí chromové prstence, má optimalizované navádění 

menu a je nyní vybaven displejem s grafickou indikací. Zobrazuje například 

důležitá upozornění ohledně provozního stavu. Sériově dodávané variabilní 

 zelené pole otáčkoměru dodávané v kombinaci s manuální převodovkou 

 pomáhá šetřit naftu.

Standardní aktivní tempomat usnadňuje práci řidiče: Obě funkce „Přidat plyn“ 

a „Brzdit“ v něm jsou sdruženy do jedné.
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Pro všechno, co musí být vždy po ruce – otevřená úložná schránka ve dveřích 

nabízí navíc prostor pro láhev o objemu 1,5 l. Nápoj tak budete mít stále v 

 dosahu a zůstane také déle čerstvý, neboť není vystaven přímému slunečnímu 

záření.

Komfortní odpružené sedadlo řidiče a spolujezdce dodávané na přání zvyšuje 

komfort sezení a podporuje tím pohodovou a bezpečnou jízdu. Ještě více 

 komfortu nabízí na přání dodávané klimatizované odpružené sedadlo, které 

 cíleně odvádí teplo z prostoru sedacích ploch. 

Přehled výhod

Dvě různé varianty interiéru, orientované   –
podle charakteru použití
Sdružený přístroj s variabilním zeleným   –
polem otáčkoměru
Multifunkční volant s nastavením výšky   –
a sklonu pro optimální komfort jízdy a ovládání, 
na přání také v kůži
Komfortní nebo klimatizované odpružené   –
sedadlo pro řidiče a spolujezdce je dodáváno 
na přání 
Standardní aktivní tempomat ovládá pohonnou  –
jednotku a brzdovou soustavu. 
Variabilně nastavitelné kulovité vzdušníky   –
pro ofukování bočních oken
Osvětlený ovládací panel ve dveřích se spínači  –
elektrického ovládání oken, seřizování polohy  
a vyhřívání zrcátek jakož i centrálního zamykání 
Různé varianty vnitřního osvětlení  –

Ovládací panel ve dveřích zahrnuje spínače elektrického ovládání oken, seřizo-

vání polohy a vyhřívání zrcátek a centrálního zamykání. Variabilně nastavitelné 

kulovité výdechy vzduchu zvyšují bezpečnost a komfort, neboť zamezují např. 

mlžení bočních oken. 
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Již samotný pohled přispívá k odpočinku
Komfort při odpočinku je závislý na mnoha detailech. Jsou to např. komfortní lůžka, odkládací schránky a velké  
úložné prostory přizpůsobené potřebám řidiče, které v novém Axoru přispívají k tomu, abyste se na cestách cítili příjemně –  
a mohli si po namáhavém dni odpočinout.

Kabiny nového Axoru si Vás získají nejen během práce. 
Nabízejí optimální komfort i na delších cestách. S lůžky, 
která si toto označení opravdu zaslouží, a s nabídkou 
úložného prostoru, který v kabině L s vysokou střechou 
nabízí dostatek prostoru i pro dva muže – například  

v podobě dvou velkých, praktických úložných schránek 
nad čelním sklem a pod standardním lůžkem. 
Další znaky komfortu: na přání dodávaná chladnička pod 
standardním lůžkem, klimatizace a přídavné teplovzdušné 
topení. Mimořádně komfortní: přídavné topení, osvětlení 

inte riéru a na přání dodávaný budík lze ovládat pohodlně 
i z lůžka. Stejně jako plastovou zdvíhací střechu (na přání  
i ve skleněném provedení ) u varianty s vysokou střechou. 
Za příplatek a ihned k dodání z výroby: odolné tkaninové  
a gumové rohožky s optimálním tvarem.

Nový Axor | Kabina

Sériové standardní lůžko umožňuje díky své jednodílné a pohodlné pruži-

nové matraci komfortní spánek. Při výměně vozidel si řidič může jednoduše  

vzít „vlastní “ matraci s sebou. To platí i pro horní komfortní lůžko  

dodávané na přání. 

Pro kabinu L s vysokou střechou se na přání dodává horní komfortní lůžko  

s individuálně nastavitelným pružným lamelovým roštem a kvalitní jednodílnou 

pěnovou matrací. Alternativně se místo horního lůžka dodává odkládací  

police na zavazadla. 

Pod standardním lůžkem se nalézají tři velké úložné schránky o objemu  

cca 300 l, z nichž prostřední může být osazena chladničkou. Jako alternativa  

místo dolního lůžka se pro kabinu S s prodlouženou zadní stěnou dodává 

sklopné lehátko. 
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Nový Axor je sériově vybaven výkonnou soustavou topení a větrání, u níž lze regulovat množství proudícího vzduchu. Dokáže rychle vytvořit příjemné teplo  

i v případech, kdy chladicí kapalina ještě nedosáhla své provozní teploty. Další zvýšení komfortu přináší na přání dodávaná klimatizace. Kromě toho se na přání 

dodává mimořádně tiché přídavné teplovzdušné topení se dvěma výdechy pro optimální distribuci teplého vzduchu. 

Nový Axor | Kabina

Přehled výhod

Sériově dodávané komfortní standardní lůžko   –
s jednodílnou pružinovou matrací 
Na přání horní komfortní lůžko s individuálně  –
nastavitelným lamelovým roštem v kabině L  
s vysokou střechou 
Sériově dodávaná výkonná soustava topení   –
a větrání
Na přání dodávaná klimatizace a teplovzdušné  –
přídavné topení se dvěma výdechy pro optimální 
distribuci teplého vzduchu
Praktické úložné schránky: např. tři   –
velké úložné prostory o objemu cca 300 l  
pod standardním lůžkem
Tkaninové a gumové rohožky z výroby   –
(za příplatek)

Normované otvory DIN nad čelním oknem nabízejí místo pro vše, co je  

v moderním nákladním vozidle zapotřebí – od autorádií s integrovaným  

systémem hands-free Bluetooth dodávaných na přání až po přehrávač CD.

V kabině L s vysokou střechou jsou ještě další úložné prostory:  

jedna prostorná schránka s výklopnými dvířky nad čelním oknem a jedna  

objemná otevřená police. 
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Kéž by bylo vždy tak snadné ušetřit
Je jedno, co přepravujete. V dálkové dopravě na střední vzdálenosti nabízí nový Axor nejlepší předpoklady pro  
obzvlášť hospodárný provoz. S technikou, která přesně vyhoví Vašim potřebám. S vysokou užitečnou hmotností,  
nízkou spotřebou a s veškerými zkušenostmi značky Mercedes-Benz.

Lehký, spolehlivý, úsporný – vlastnosti, s nimiž Vás 
nový Axor v každodenním provozu přesvědčí. V praxi 
oceníte jeho rám s optimalizovanou hmotností a nízkou 
pohotovostní hmotnost, úsporné šestiválcové řadové 
 motory s dlouhou životností, s nimiž můžete hospodárně 
splňovat emisní normu Euro 5, a intervaly údržby až  
po ujetí 120 000 km1). To ale ještě zdaleka není všechno, 
co přispívá k nízkým nákladům. Na přání se nový Axor 
dodává také s automatizovanou převodovkou Mercedes 
PowerShift. Ta svými vlastnostmi ještě víc zdůrazňuje 
veškeré atributy, které nový Axor ztělesňuje: optimální 
ovladatelnost, jízdní dynamiku, nízkou spotřebu a při
rozeně – vysoké užitečné zatížení. Díky tomu nový Axor 
splňuje důležité podmínky pro hospodárný provoz  
v dálkové dopravě na střední vzdálenosti. 

1) Ve spojení se systémem údržby Telligent®.

Sjednocuje maximální zatížitelnost s minimální pohotovostní hmotností pro provoz v oblastech, kde je užitečná hmotnost rozhodující. V závislosti na zvoleném 

vozidle a zamýšleném druhu provozu mají podélníky rámu nového Axoru tloušťku stěny 8,0 nebo 9,5 mm. Rastr otvorů s roztečí 50 mm navíc významně usnadňuje 

montáž nástaveb a katodické nanášení ponořením do základního laku zaručuje nejlepší možnou ochranu proti korozi.  

Nový Axor | Hospodárnost, technika
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Až 315 kW (428 k) – nový Axor nabízí  
pro každou práci ten správný výkon 
Hospodárné plnění Euro 5 v dálkové dopravě na střední vzdálenosti: silné šestiválcové řadové motory s dlouhou  
životností ve třech výkonových variantách – s nízkou spotřebou, nízkými emisemi pevných částic a škodlivých  
látek a dlouhými intervaly údržby.

Každý den Vás bude řadový šestiválec BlueTec® v novém 
Axoru opakovaně přesvědčovat o svých skvělých vlast
nostech daných robustní, spolehlivou a hospodárnou kon
strukcí. Účinný přenos hnací síly a úsporu paliva zajišťují 
různé provozně optimalizované kombinace převodovek  
a stálých převodů. Podstatným prvkem je také systém 
 řízení motoru Telligent®, který umožňuje obzvlášť účinný 
proces spalování. Tím klesá spotřeba paliva a úroveň 
škodlivých emisí. Zároveň je k dispozici mohutná hnací 
síla, která nadchne i zkušené řidiče. 
Délka intervalů údržby dosahuje standardně 100 000 km. 
Na přání se dodává systém údržby Telligent®, jímž lze 
prodloužit intervaly až na 120 000 km. Okamžik výměny 
motorového oleje a dalších provozních náplní pak již 
 neurčuje počítač ujetých kilometrů, ale jejich skutečné 
opotřebení. To zamezuje zbytečným prostojům a sou
časně podporuje hospodárný provoz v dálkové dopravě 
na střední vzdálenosti. Je jedno, zda s objemem 6 l, 7 l nebo 12 l – šestiválcové řadové motory nového vozu Axor Vás přesvědčí svou vysokou spolehlivostí a nízkou spotřebou.  

Všechny verze totiž poskytují maximum točivého momentu již v oblasti nízkých otáček, které jsou příznivé z hlediska spotřeby. A to znamená, že máte optimální 

hnací sílu tam, kde je jí nejvíce zapotřebí – ve stoupáních, při zrychlení a při předjíždění. 

Nový Axor | Hospodárnost, technika
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BlueTec® – bezpečný, ekologický, hospodárný: obzvlášť 
nízké emise pevných částic a jemného prachu, nižší 
 spotřeba, a tím bezkonkurenčně nízké emise CO2 a již 
nyní plnění limitu pro emise oxidu dusičitého (NO2), 
 které vstoupil v platnost začátkem roku 2010 – to jsou 
podstatné přednosti ekologické technologie BlueTec®. 

A pro všechny, jimž Euro 5 nestačí, je nový Axor za pří
platek k dodání i s motory, které splňují přísnou emisní 
normu EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle). 
K tomu je nutné připočíst pravděpodobně vyšší zůstat
kovou hodnotu na konci doby používání a jistotu hospo
dárného provozu.

Všechny řadové motory BlueTec® 5 poskytují novému Axoru maximum svého 

točivého momentu v hospodárné oblasti nízkých otáček. To přináší úspory 

 paliva. Další přednost této koncepce se projeví během jízdy ve stoupání. Když 

klesají otáčky, hnací síla se chová přesně opačně, stoupá. A tato nevšední 

 výkonová charakteristika dokáže nadchnout i zkušené řidiče. 

Nový Axor | Hospodárnost, technika

Přehled výhod

Spolehlivé a výkonné šestiválcové řadové  –
 motory se sníženou spotřebou a s velkým 
 točivým momentem již v nízkých otáčkách
Technologie SCR pro vznětové motory BlueTec – ® 
umožňuje hospodárné plnění normy Euro 5
Na přání splnění přísné emisní normy EEV –
Systém řízení motoru Telligent – ® pro  
obzvlášť účinný proces spalování a nízké  
emise škodlivin
Na přání je možné prodloužit intervaly údržby  –
až na 120 000 km

BlueTec® tvoří následující komponenty: 1. zobrazení systému BlueTec® a palubní 

diagnostiky na přístrojové desce, 2. vstřikovací jednotka, 3. vstřikování AdBlue, 

4. tlumič výfuku s integrovaným katalyzátorem SCR, 5. modernizovaný motor, 

6. nádrž na kapalinu AdBlue, 7. podávací jednotka.
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Řazení, které splní jakékoli požadavky, nabízí větší 
 jízdní komfort, více bezpečnosti a hospodárnosti. Navíc 
jsou převodovky a nápravy koncipovány pro každé pou
žití, každý profil trati a pro nízkou spotřebu.
Devítistupňové převodovky s přímým záběrem umožňují 
snadné řazení a přesvědčí Vás ideálním odstupňováním 
převodů i optimálním přenosem hnací síly. 
Na přání se nový Axor dodává také s řazením Telligent® 

a různými variantami šestnáctistupňových převodovek, 
které se vyznačují nejen značnou stoupavostí a nízkou 
rychlostí pro manévrování, ale také tichým provozem, 
dlouhou životností a optimalizovanou výkonovou hmot
ností.
Mercedes PowerShift: tato dvanáctistupňová automati
zovaná převodovka, dodávaná na přání pro motory  

s výkonem od 265 kW (360 k), řadí rychleji než pře
vodovka Telligent®. Samostatně volitelné programy  
při spívají navíc k vyššímu komfortu, bezpečnosti a  
hospodárnosti. 
Díky módu pro manévrování (RangierModus) se dá s 
novým Axorem pohybovat ještě přesněji a citlivěji v těs
ných prostorech. Navíc klesá nebezpečí poškození vozi
dla, přívěsu nebo návěsu. Kromě toho může řidič řadit 
přímo z 1 na R – to šetří čas i nervy. A s integrovanou 
funkcí kickdown lze v případě potřeby krátkodobě vyvo
lat větší výkon – pro bezpečné zařazení se do jízdního 
pruhu na dálnici, pro předjíždění nebo ve stoupání. Další 
výhoda: Mercedes PowerShift zvyšuje užitečnou hmot
nost nového Axoru, a to až o 50 kg na rozdíl od dosavad
ních synchronizovaných převodovek. 

Na přání a přímo z výroby se pro tahače Axor 6 x 2 
 dodává zdvihatelná předsazená náprava (17,5"), která je  
v  porovnání s běžnou předsazenou nápravou (22,5")  
o cca 250 kg lehčí, a umožňuje tím získat vozidlu vyšší 
uži tečnou hmotnost. 
Pro vozidla 6 x 2 s valníkovou nástavbou se na přání dodá
vá řiditelná a zdvihatelná vlečená náprava Telligent®, 
která zmenšuje průměr otáčení až o dva metry, zvyšuje 
komfort řízení, manévrovatelnost a ve zdvižené poloze 
přispívá ke snížení spotřeby paliva a k nižšímu opotře
bení pneumatik.

Devítistupňová převodovka s přímým záběrem (osm stupňů a jeden plazivý převod), snadným řazením a s jednokotoučovou spojkou patří k sériové výbavě 

 nového Axoru a nabízí přesné řazení s vysokým komfortem. Další výhodou je, že hydraulický olej se nemusí vyměňovat po celou dobu životnosti vozidla. 
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Méně ozubených kol, menší ztráty třením, nižší spotřeba – s jednostupňovou zadní hypoidní nápravou HL 6 a s šestnáctistupňovou převodovkou s přímým 

 záběrem dosahuje nový Axor díky převodu 1:1 na nejvyšší stupeň obzvlášť nízké spotřeby při jízdě rychlostí 80–85 km/h. Ve spojení s robustní nápravou HL 7  

s planetovým převodem se pro nový Axor s motory o výkonu od 265 kW (360 k) dodává na přání také mechanicko-pneumaticky řazená šestnáctistupňová 

 převodovka s rychloběhem. 

Od manuálního řazení k samočinnému – do nového Axoru se standardně 

 montuje devítistupňová převodovka. Kromě toho se nabízí řazení Telligent® a pro 

ještě větší jízdní komfort automatizované řazení Mercedes PowerShift. 

Přehled výhod

Standardně dodávaná devítistupňová převo- –
dovka s přímým záběrem, snadným řazením  
a optimalizovaným přenosem hnací síly 
Na přání automatizovaná převodovka  –
 Mercedes PowerShift s 12 stupni nebo  
řazení Telligent® s různými variantami 
 šestnáctistupňových převodovek 
Standardně montovaná zadní náprava HL 6   –
s jednostupňovým hypoidním převodem  
přispívá k úspoře paliva
Náprava HL 7 s planetovým převodem   –
ve spojení s šestnáctistupňovou převodovkou  
s rychloběhem je dodávána na přání
Na přání je dodávána zdvihatelná a řiditelná  –
vlečená náprava Telligent®, která umožňuje 
menší průměr otáčení
Na přání dodávaná zdvihatelná tlačená   –
náprava (17,5") pro tahače 6 x 2 snižuje 
 hmotnost o cca 250 kg

Větší jízdní komfort na stisk tlačítka: na přání dodávané automatizované  

 řazení Mercedes PowerShift zajišťuje prostřednictvím cíleně aktivovatelného 

režimu pro manévrování a integrované funkce kickdown lepší ovládání  

vozidla a zvyšuje tím bezpečnost a hospodárnost. 
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Nízká pohotovostní hmotnost, maximální zatížitelnost  
a optimální jízdní vlastnosti. K těmto vlastnostem nového 
Axoru dopomáhá také paralelní rám, který má optimali
zovanou hmotnost, ale přesto je mimořádně robustní a 

odolný proti kroucení. U podvozku zvyšuje užitečnou 
hmotnost speciální konstrukce plnící funkci stabilizátoru 
a závěsných ramen a vzduchové odpružení se dvěma 
měchy.

Potřebujete ještě větší užitečnou hmotnost? Na přání 
můžete pohotovostní hmotnost nového Axoru ještě více 
snížit. Například nádržemi na stlačený vzduch vyrobe
nými z hliníku, kompaktní točnicí nebo přímo z výroby 
dodávanými koly z lehkých slitin, která navíc skvěle 
 vypadají.
Regulace výšky Telligent® umožňuje rychlé zvýšení a 
snížení rámu během střídání výměnných nástaveb  
či  návěsů a u ramp. Pro vozidla s valníkovou nástavbou  
a plně vzduchovým odpružením se na přání dodává 
 regulace náklonu Telligent®, která přizpůsobuje charak
teristiku tlumení neustále se měnícím jízdním podmín
kám, zatížení a stavu vozovky. To zvyšuje bezpečnost, 
jízdní komfort a umožňuje šetrnější přepravu nákladu.
Pohodlný nadstandard – pro všechny kabiny se na přání 
dodává komfortní uložení kabiny s odpružením ocelo
vými pružinami. Přídavné podélné uložení a pryžová 
lůžka ještě lépe tlumí nárazy a vibrace způsobované 
 nerovnostmi vozovky, což ulevuje řidiči. Pro kabiny L  
je na přání k dispozici komfortní uložení kabiny se 
vzduchovým odpružením.

Nový Axor | Hospodárnost, technika

Tahače Axor se vzduchovým odpružením jsou sériově vybaveny dvěma vzduchovými měchy. U této varianty odpružení jsou tlumiče uloženy přímo za poháněnou 

nápravou, což se odráží v mimořádně stabilních jízdních vlastnostech, znamenité jízdní dynamice a optimální charakteristice naklánění při dynamických změnách. 

Méně hmotnosti, více možností
Lehký a přesto robustní – důsledným snížením pohotovostní hmotnosti přináší nový Axor podstatné výhody právě v oborech,  
v nichž je rozhodující užitečná hmotnost. A to aniž by bylo nutné slevovat v oblasti provozní bezpečnosti a jízdního komfortu.
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Ať s ocelovým nebo se vzduchovým odpružením: na přání dodávané  

komfortní uložení kabiny zvyšuje jízdní komfort, neboť přídavné podélné 

 uložení a pryžová lůžka obzvlášť účinně tlumí nárazy a vibrace způsobo-

vané např. nerovnostmi vozovky. 

Přehled výhod

Rám s optimalizovanou hmotností a s rastrem  –
otvorů s roztečí 50 mm pro snadnou montáž 
nástaveb 
Na přání hliníkové nádrže na palivo a stlačený  –
vzduch se sníženou hmotností, lehká točnice  
a kola z lehkých slitin
Pro tahače se vzduchovým odpružením jsou  –
standardně dodávány dva vzduchové pružicí 
měchy, které optimalizují jízdní vlastnosti  
a omezují naklánění vozidla
Pro Axor se vzduchovým odpružením je stan- –
dardně dodávaná regulace výšky Telligent®

Komfortní uložení kabiny s ocelovým nebo  –
vzduchovým odpružením na přání
Regulace náklonu Telligent – ® pro větší bezpeč-
nost a jízdní komfort dodávaná na přání
Rozhraní pro připojení nástavby umožňuje  –
 cenově výhodnou montáž nástavby a jednodu-
chou „komunikaci“ mezi vozidlem a nástavbou

Díky standardně dodávané regulaci výšky Telligent® lze rám Axoru se vzduchovým odpružením zvýšit až o 170 mm nebo snížit až o 90 mm, což je výhodné  

např. u nakládací rampy nebo během připojování či odpojování návěsu. Navíc se tlak vzduchu ve vzduchových pružinách automaticky přizpůsobí zatížení vozidla, 

takže výška rámu zůstane i při vzrůstajícím zatížení stejná. 

Rozhraní pro připojení nástavby umožňuje rychlý, nekomplikovaný,  

a tím i cenově výhodný přístup k elektrickým systémům a usnadňuje  

„komunikaci“ mezi vozidlem a nástavbou během provozu.
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Nový Axor – přehled typů 1836 1840 1843 2536 2540 2543

Motor (BlueTec® 5) OM 457 LA OM 457 LA OM 457 LA OM 457 LA OM 457 LA OM 457 LA

Počet válců (R: řadový motor) R6 R6 R6 R6 R6 R6

kW (k) 265 (360) 295 (401) 315 (428) 265 (360) 295 (401) 315 (428)

max. výkon (při 1/min) 1900 1900 1900 1900 1900 1900

N.m 1850 2000 2100 1850 2000 2100

max. točivý moment (při 1/min) 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Kabina S – – – – – –

S prodloužená – – – • • •

L • • • x x x

L s vysokou střechou x x x x x x

Rozvor v mm Podvozek se vzduchovým odpružením – – – 4500 4500 4500

4800 4800 4800

5100 5100 5100

Tahač se vzduchovým odpružením 3600 3600 3600 – – –

3900 3900 3900

Tahač s předsazenou nápravou – – – 2890 1) 2890 1) 2890 1)

Zatížení náprav a hmotnosti v kg Zatížení přední nápravy 7100 7100 7100 7100 7100 7100

Zatížení zadní nápravy 11 500 11 500 11 500 11 500, 7100 11 500, 7100 11 500, 7100

Celková hmotnost 18 000 18 000 18 000 25 000 25 000 25 000

Celková hmotnost soupravy 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

• sériově  x na přání – nedodává se  1) 6 x 2/2

Nový Axor | Technická data
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Nový Axor – typy kabin1)

Kabina L  
s lůžkem

Vnější šířka: 2490 mm
Vnější délka: 2250 mm
Vnitřní šířka: 2000 mm
Vnitřní výška:  1510 mm

Kabina L  
s vysokou střechou a dvěma lůžky

Vnější šířka: 2490 mm
Vnější délka: 2250 mm
Vnitřní šířka: 2000 mm
Vnitřní výška:  1910 mm

1)  Informace o kabině S a o kabině S s prodlouženou zadní stěnou 

 naleznete v brožuře „Nové Atego. Nový Axor. Rozvážková doprava. 

6,5–26 tun.“.
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Více inovací, více bezpečnosti, méně nehod
Každodenně se zabýváme tím, jak zvýšit bezpečnost našich nákladních vozidel. Toto je příklad současné novinky:  
Active Brake Assist 2. Tento systém dokáže díky svému revolučnímu zdokonalení reagovat i na stojící překážky.

Příkladná bezpečnost – jejím základním předpokladem 
je vůle aktivně předcházet nehodám prostřednictvím 
inovativních technických řešení. Poslední příklad: Active 
Brake Assist 2 od společnosti MercedesBenz; dalším 
příkladem jsou kabiny odpovídající evropské normě 
ECER 29; dále velkorysé prosklení a dobrý výhled všemi 
směry, stejně jako interiér s netříštivými a těžko vzní
titelnými materiály. Ochranu před ostrými slunečními 
paprsky nabízejí rolety pro přední okno i pro boční  
okna na straně řidiče a na přání i na straně spolujezdce.  
K tomu je na přání dodáván airbag pro řidiče ve spojení  
s předepínačem bezpečnostního pásu. Bezpečnost pro nás 
znamená také ochranu vozidla a řidiče před nezvanými 
hosty – proto na přání dodáváme komfortní zamykání, 
které stisknutím tlačítka uzamkne dveře a automaticky 
také zavře otevřená okna a střešní okno.
Co ještě? Různé systémy kontroly jízdní dynamiky a asi
stenční systémy, které významně přispívají k tomu, aby 
byla jízda pro řidiče, vozidlo a náklad ještě bezpečnější.

Nový, jedinečný a pouze od značky Mercedes-Benz: systém Active Brake 

 Assist 2 nyní nabízí ještě vyšší bezpečnost. Neboť ve srovnání s dosavadním 

Active Brake Assist reaguje tento systém nyní i na rozpoznané stojící překážky 

jako např. poslední vozidlo v dopravní zácpě. Dokáže rozpoznat i napříč jedoucí 

vozidla. V případě nebezpečí varuje řidiče zvukovým znamením a provede 

eventuálně částečný brzdný zásah. Tím získá řidič cenný čas k tomu, aby se  

v případě potřeby vyhnul překážce anebo nouzově zabrzdil. Active Brake  

Assist 2 bude k dodání předběžně od 1/2011 za příplatek v kombinaci s regu-

lací odstupu Telligent®. Pro vyšší bezpečnost. A méně nehod.

Actros, nový Axor | Bezpečnost

Prověřená bezpečnost a spolehlivost. Námi prováděné testy adheze a tření, 

využívající setrvačné hmotnosti, jdou až na hranici maximálního zatížení,  

aby brzdové kotouče a brzdové obložení vydržely v každé situaci vše, s čím  

se v praxi můžete setkat. 
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Brzdový systém Telligent® zaručuje krátkou brzdnou 
dráhu – s ABS, ASR, trvalým provozním tlakem 10 barů 
a vnitřně chlazenými kotoučovými brzdami, které ani 
při dlouhodobém zatížení neztrácejí svoji účinnost. Inte
grovaný brzdový asistent dokáže v nebezpečných situa

cích bleskově reagovat a okamžitě dává k dispozici maxi
mální brzdnou sílu.
Na brzdění se také podílejí systémy, u kterých se neopo
třebovává brzdové obložení. Navíc je k dispozici i inte
grovaný systém s funkcí Rollsperre pro snadný rozjezd 

do kopce, zabraňující nežádoucímu pohybu vozidla do
předu nebo dozadu. Brzdový systém Telligent® je v Actrosu 
sériově a pro nový Axor se dodává na přání. Navíc může 
být u Axoru součástí volitelné výbavy brzdová soustava 
Turbobrake. Tato brzda nepodléhající opotřebení zvyšuje 
bezpečnost jízdy na horských silnicích díky brzdnému 
výkonu až 450 kW.
Na přání dodávané řízení jízdní stability vozidla Telligent®1) 
dokáže rozpoznat nebezpečné situace, jako je vznikající 
smyk, a v rámci možností daných fyzikálními zákony  
se snaží o navrácení stabilního stavu pomocí regulace 
točivého momentu motoru a brzděním jednotlivých kol 
 tahače a přívěsu. Tím lze zabránit vzniku nebezpečných 
situací a zvýšit bezpečnost. 
Kromě toho se pro vozidla Actros a nový Axor dodávají 
na přání různé pakety Safety. Výhodou je montáž přímo 
ve výrobě a obzvlášť příznivá cena paketů.

1) Dodává se pouze pro tahače návěsů.

Světlomety Actrosu s čirými krycími skly se na přání montují v bi-xenonovém provedení. Potkávací světlomety s dosahem 65 m a dálkové světlomety  

s dosahem 180 m zajišťují za tmy velmi dobré osvětlení, které se podobá dennímu světlu. Pro řidiče to znamená ještě větší bezpečnost. Na přání jsou  

dodávány také mlhovky uložené v předním nárazníku. 

Actros, nový Axor | Bezpečnost

Bezpečnostních systémů není nikdy dost
Bezpečnost je relativní. Minimalizace rizika nikoli. Proto mají vozidla Actros a nový Axor standardně příkladnou bezpečnostní výbavu.  
Nad její rámec jsou k dispozici různé systémy jízdní dynamiky a asistenční systémy, které dále snižují riziko a zvyšují bezpečnost.
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Na přání dodávaný asistent pro jízdu v pruhu Telligent® dokáže varovat řidiče před nezamýšleným opuštěním jízdního pruhu. Za tím účelem trvale sleduje  

vzdálenost  vozidla od podélného značení na vozovce. Řidič je upozorněn zvukovým signálem z reproduktorů autorádia. 

Na přání a ve spojení s retardérem dodávaná regulace odstupu Telligent® 

umožňuje uvolněnější a bezpečnější jízdu. Rychlost a odstup Actrosu resp. 

 nového Axoru 2) od vpředu jedoucího vozidla se automaticky přizpůsobuje 

 měnící se dopravní situaci pomocí tempomatu, který ovládá pohonnou jed-

notku a brzdovou soustavu. 

Standardně dodávaný kombinovaný tempomat, který ovládá pohonnou 

 jednotku a brzdovou soustavu, zrychlí vozidlo při jízdě do kopce až na 

 nastavenou rychlost – a v případě potřeby vozidlo při jízdě z kopce brzdí  

až na Vámi zadanou rychlost.
Přehled výhod

Interiér s netříštivými a těžko vznítitelnými  –
 materiály
Na přání airbag ve spojení s předepínačem  –
bezpečnostního pásu 
Brzdový systém Telligent – ® pro krátkou brzdnou 
dráhu – s ABS, ASR, brzdovým asistentem a s 
funkcí Rollsperre – pro snadný rozjezd do kopce 
Systémy jízdní dynamiky a asistenční systémy  –
pro zvýšený jízdní komfort a bezpečnost: 
 inovovaný aktivní brzdový asistent  
Active Brake Assist 2,  
regulace jízdní stability Telligent®,   
regulace odstupu Telligent®,  
asistent pro jízdu v pruhu Telligent®,  
pakety Safety

2) Od 265 kW (360 k).
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Naše nákladní vozidla vyvíjíme, vyrábíme a testujeme pro 
každodenní provoz. Abychom se přesvědčili, že vydrží 
vše, co žádá praxe, podrobujeme je každým rokem nároč
nému testovacímu programu, který zahrnuje neúprosná 
stoupání španělského pohoří Sierra Nevada, mrazivé tratě 
ve finském Rovaniemi, nespočet jednotlivých testů ve 
zkušebnách a např. i jízdní zkoušky u našich zákazníků. 
Každé zlepšení nebo modernizace musí nejdříve na sto 
procent prokázat svoji zralost pro sériovou výrobu, a že 
v praxi také přinese předpokládaný úspěch. Důkazem 
toho je např. automatizované řazení Mercedes PowerShift, 
které mimo jiné přispívá k nižší spotřebě paliva a větší 
hospodárnosti, nebo technologie BlueTec®, která zaručuje 
obzvlášť nízké emise škodlivin a pevných částic, a tím 
zlepšuje ohleduplnost Actrosu a nového Axoru k život
nímu prostředí.

Optimalizace, která se vyplatí: jemně propracovaná a ověřená aerodynamika nejenže rozhodujícím způsobem přispívá k nízké spotřebě paliva,  

ale snižuje také aerodynamickou hlučnost vozidla, která vzniká prouděním vzduchu, a omezuje rozsah znečištění dveří a oken.

Actros, nový Axor | Kvalita

Pro kvalitu existuje jen jedno měřítko:  
praxe
Od konstrukce až po výstupní kontrolu – vše, co děláme, slouží jedinému účelu:  
optimální přípravě našich vozidel pro praxi.
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Tvrdší než praxe – letní testy v pohoří Sierra Nevada: 
deset hodin bez přestávky. Tak dlouho např. trvá, než 
pro naše nákladní vozidla skončí testovací den v rozpá
leném Španělsku. Ale samotná práce pak vlastně teprve 
začíná: vyhodnocování naměřených hodnot. Jen tak  
lze odkrýt případná slabá místa a důsledně je odstranit. 
Většinou mrazivější než praxe, takové jsou zimní testy 

ve Finsku. Extrémně studené počasí s teplotami až 40 °C 
pod bodem mrazu skýtá ideální podmínky pro testování 
spolehlivosti a každodenní použitelnosti nákladních vozi
del. Teprve zde se velmi rychle ukáže, zda jsou i v těchto 
extrémních klimatických podmínkách schopné obstát např. 
materiály pro elastická lůžka, díly vzduchových pružin 
nebo těsnění. A v neposlední řadě nesou tvrdé finské zimy 

spoluzodpovědnost také za to, že naše nákladní vozidla 
disponují tak výkonným topením. 
Kritičtější než praxe: jízdní zkoušky u našich zákazníků 
patří k nejdůležitějším testům, protože nic neodkryje 
slabá místa tak nekompromisně jako každodenní provoz. 
Intenzivním dotazováním řidičů a podnikatelů a trvalým 
technickým dozorem nad vozidly získáváme důležitou 
výhodu. Ještě dlouho před spuštěním sériové výroby máme 
totiž možnost reagovat na zkušenosti z praxe a promít
nout je do konstrukce. Případně zjištěná slabá místa může
me proto včas upravit a realizovat návrhy na zlepšení. 
Výsledkem této činnosti jsou vozidla pro dálkovou dopravu, 
která zvládnou vše, co si dokážeme představit. 

Zrychlené stárnutí: během dynamického testu odolnosti vůči korozi je nákladní vozidlo vystaveno po celé měsíce extrémním klimatickým podmínkám  

v komoře s rozprašovanou slanou mlhou a v klimatické komoře. Abychom vyzkoušeli kvalitu ochrany proti korozi celého vozidla, absolvuje navíc střídavě  

dlouhé jízdní testy na speciálních „rozbitých cestách“, dálnicích i štěrkových a zablácených cestách.

Vysoké nároky během testů – vysoká kvalita
Dálková doprava je tvrdá. Proto i náš testovací program je tvrdý. Pouze nákladní vozidlo, které je od začátku až do konce optimálně  
připraveno na požadavky každodenního provozu, vydrží to, co si od něj slibujeme. A co Vy od něj budete v praxi vyžadovat.
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Motory našich vozidel musí vydržet dlouhodobé zkoušky na zkušebních 

 stolicích, které ve srovnání odpovídají ujetí 3,6 milionu kilometrů.  

Pouze  motor, který pracuje tak dlouho a tak spolehlivě, je optimálně  

připraven na praktický provoz.

Na zkušební stolici jsou s vysokou autentičností simulovány nerovnosti vozovky 

nebo přejezdy prahů. Cílem zkoušek je zlepšení kvality odpružení náprav, 

rámu a montovaných dílů. Tím je zajištěna nižší dynamika monto vaných dílů, 

vyšší komfort a šetrnější přeprava nákladů.

Na zkušebně kloubových hřídelů se ukáže, jakému zatížení je vystavena pohonná jednotka Actrosu a Axoru, ještě než smí nastoupit do služby. Zkušební testy, 

 zahrnující až 58 různých kombinací otáček a točivých momentů, odrážejí praktické používání a prověří tak u kloubových hřídelů všechno. Aby bylo možné zjistit  

i ta nejmenší poškození a trhliny, procházejí hřídele a klouby následně důkladnou analýzou v laboratořích. Pouze tak lze zaručit, že celý tento náročný test 

 přestály bez poškození a jsou schopny plnit vysoké nároky dálkové dopravy.

Přehled výhod

Průběžná modernizace veškerých   –
komponentů vozidla
Pravidelné testy kvality ve zkušebnách   –
a během jízdních zkoušek
Spolehlivé motory s dlouhou životností –
Optimalizovaná aerodynamika a aeroakustika –
Značná robustnost všech dílů,   –
optimální ochrana proti korozi
Ergonomické, komfortní kabiny –
Hospodárný provoz –
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Náš seznam opatření pro ještě hospodárnější provoz 
 vozidel v dálkové dopravě: Actros a nový Axor
Nákladní vozidla jsou tu především proto, aby pro dopravce vydělávala peníze. Ne na úkor výdělku řidiče, ale především nízkou spotřebou paliva,   
vysokou užitečnou hmotností a maximální disponibilitou vozidla.

Méně haléřů a korun na každý kilometr – díky konfigu
racím pohonné jednotky Actrosu a nového Axoru, které 
jsou přizpůsobeny danému druhu provozu, rozhodnete 
tento boj ve svůj prospěch. Nízkou spotřebu přitom zajiš
ťují spolehlivé motory Euro 5 a technologie SCR pro 
vznětové motory BlueTec®. Kromě toho snižují náklady 
na přání dodávané pakety Economy. 

Hospodárnost u Actrosu zvyšuje také standardně monto
vaná automatizovaná převodovka Mercedes PowerShift 2 
a u nového Axoru na přání dodávaná převodovka Mercedes 
PowerShift.
Potenciál pro úspory nabízejí výhodné servisní smlouvy 
nebo např. služby jako je FleetBoard® a školení eko
nomické jízdy MercedesBenz. Je přitom úplně jedno, 

zda se jedná o aerodynamiku, pohonnou jednotku, 
 užitečnou hmotnost nebo údržbu a služby – my svůj 
 seznam opatření zaměřený na větší hospodárnost  
v dálkové dopravě postupně stále rozšiřujeme. 

Menší odpor – také u vzduchu: při rychlosti 80–85 km/h, která je pro dálkovou dopravu typická, dosahuje podíl aerodynamického odporu na spotřebě paliva 

 přibližně 50 %. Proto mají vozidla Actros a nový Axor znamenitou a do nejmenšího detailu propracovanou aerodynamiku: od předního spoileru přes boční spoilery 

až k hornímu nastavitelnému aerodynamickému spoileru a bočním spoilerům za kabinou – to vše přispívá k dopravci stále víc vyžadovanému snižování spotřeby, 

a to s každým ujetým kilometrem. 

Actros, nový Axor | Hospodárnost

Praktické a snadno opravitelné: rychlou výměnu žárovek umožňuje snadné 

 vyklápění světlometů. Podobně lze u Actrosu samostatně vyměnit také poško-

zené krycí sklo. Díky tomu je oprava méně náročná a levnější. 
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Systém údržby Telligent® umožňuje u Actrosu využívat intervaly údržby  

až po ujetí 120 000 km. To zvyšuje disponibilitu vozidla a snižuje provozní 

 náklady. U nového Axoru dosahují intervaly údržby délky 100 000 km  

a s volitelným systémem údržby Telligent® až 120 000 km. 

Pneumatiky Actrosu a nového Axoru se vyznačují dlouhou životností,  

profilem přizpůsobeným charakteru provozu a nízkou spotřebou. Pro Actros 

se dodávají na přání superširoké pneumatiky na kolech z lehkých slitin.  

Ty mohou rovněž přispět ke snížené spotřebě paliva a navíc ušetří cca 110 kg 

pohotovostní hmotnosti. 

Za vysokou užitečnou hmotnost vděčí vozidla Actros a nový Axor své důsledně odlehčené konstrukci. Kromě prvků výbavy, jako jsou superširoké pneumatiky  

u Actrosu, brzdová soustava Turbobrake u nového Axoru a Mercedes PowerShift, snižují hmotnost také na přání dodávané lehké točnice, kola z lehkých slitin, 

stejně jako hliníkové nádrže na palivo a stlačený vzduch. 

Actros, nový Axor | Hospodárnost

Přehled výhod

Úsporné konfigurace hnacího řetězce  –
 optimalizované pro hospodárnost 
Motory Euro 5 s nízkou spotřebou –
Vysoká zůstatková hodnota při prodeji ojetého  –
vozidla; technologie BlueTec® umožňuje  
také jízdu v ekologických chráněných zónách 
Agregáty přispívající ke snížení spotřeby,   –
např. řízený kompresor, optimalizované řízení 
okruhu stlačeného vzduchu a dvoustupňově 
 řízené vodní čerpadlo
Automatizovaná převodovka Mercedes   –
PowerShift snižuje pohotovostní hmotnost  
a spotřebu paliva 
Aerodynamika a na přání dodávané pakety   –
Economy šetří pohonné hmoty
Standardně montované pneumatiky s dlouhou  –
životností a sníženým valivým odporem
Zvýšená užitečná hmotnost – díky montáži  –
 superširokých pneumatik, brzdové soustavě 
Turbobrake a řadě dílů z lehkých materiálů 
 dodávaných na přání 
Dlouhé intervaly údržby a vysoká disponibilita  –
vozidla 
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Ten, kdo vyrábí nákladní vozy,  
nesmí myslet jenom na ně
Nízká spotřeba a nepatrné emise škodlivin – to není pouze výsledek inovativní pokrokové techniky,  
ale také odraz našeho celkového přístupu k problematice ekologie, který krok za krokem převádí do reality  
filozofii větší ohleduplnosti produktů a výroby k životnímu prostředí.

Díky technologii BlueTec® je provoz Actrosu a nového 
Axoru mimořádně hospodárný. Tato vozidla přesvědčí 
nízkou spotřebou a tedy nízkými emisemi CO2. Aby 
tomu tak bylo i v budoucnu, pracujeme již dnes na řeše
ních pohonné jednotky a nižšího valivého odporu jakož  
i odporu vzduchu, která zajistí ještě vyšší efektivitu. 
Nejde nám však jen o ekologické technologie pohonu. 
Vývoj nákladního a užitkového vozidla orientovaného  
na budoucbost u nás začíná již výběrem vhodných 
 materiálů, pokračuje konstrukcí vhodnou pro recyklaci 
a končí  šetrnou výrobou. K aktivní ochraně životního 
prostředí kromě toho přispívá např. také technologie 
BlueTecEco jakož i neustálé zdokonalování našich asis
tenčních systémů, používání systému FleetBoard®  
a školy jízdy MercedesBenz DriverTraining. Protože 
 výrobce nákladních a užitkových vozidel nemůže  
myslet pouze na samotná vozidla.

V technologii BlueTecEco spojila společnost Mercedes-Benz Trucks všechna 

opatření, která jsou jasným příspěvkem k vyšší hospodárnosti a lepší ochraně 

životního prostředí v dopravě. Krátce: BlueTecEco obsahuje efektivní tech-

nologii vozidel, která přináší úsporu paliva, a rozsáhlou nabídku poradenství, 

školení a seminářů.

Actros, nový Axor | Životní prostředí

U Actrosu a Axoru jsme od začátku kladli velký důraz na recyklovatelnost 

 použitých materiálů a na konstrukci, která recyklaci usnadňuje. Výsledek:  

na konci životnosti Actrosu a Axoru z nich bude možné znovu použít přibližně 

85 % materiálu. 
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Ochrana životního prostředí nám leží na srdci. Proto se 
opatření pro ekologickou výrobu našich nákladních vozidel 
týkají celého výrobního procesu. Patří sem  úspory pri
mární energie a snižování emisí CO2 zpětným získáváním 
tepla, stejně jako používání vodou ředitelných laků, které 
významným způsobem přispívají ke snížení emisí těka
vých látek v ovzduší. Ale také snižování objemu vypouš
těných odpadních vod, zamezování odpadům a důsledná 
recyklace: to vše jsou aktivní příspěvky k současné  
i budoucí pozitivní ekologické bilanci.

Technologie BlueTec® je dalším důkazem, že ochrana životního prostředí  

a hospodárnost se vzájemně nevylučují. Působivým způsobem to potvrzují 

 nízké emise CO2, obzvlášť nízké emise pevných částic a jemného prachu  

a nízká spotřeba.

Závod Wörth, který vyrábí vozidla Actros a nový Axor, disponuje systémem 

ekologického managementu, který je pravidelně kontrolován nezávislými 

 experty v oblasti ekologie a který veškeré požadavky obou ekologických norem 

EMAS a ISO 14001 nejenže splňuje, ale ve většině ukazatelů i překonává.

Actros, nový Axor | Životní prostředí

Přehled výhod

Ekologicky orientovaný výzkum a vývoj –
Ekonomicky a ekologicky šetrná výroba –
BlueTecEco pro vyšší hospodárnost a lepší  –
ochranu životního prostředí v dopravě
Pokrokové technologie motorů orientované na  –
nízkou spotřebu paliva a nízké emise škodlivin
Na budoucnost orientovaná technika pohonu   –
a alternativní paliva pro ještě účinnější ochranu 
životního prostředí
Konstrukce usnadňující recyklaci:   –
až 85 % materiálu lze znovu použít
Systém ekologického managementu   –
ve výrobním závodu Wörth
Plnění ekologických norem EMAS a ISO 14001 –

Výzkum zaměřený na ekologii – kromě vývoje alternativních pohonů pro 

 budoucnost se zabýváme také průběžnou optimalizací našich asistenčních 

systémů a systému FleetBoard®, neboť ani v těchto oblastech není potenciál 

pro snižování spotřeby paliva a emisí škodlivin ještě zdaleka vyčerpán. 
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Nejsou to jen vozidla, která vytvářejí rozdíly
Abyste nejlépe dostáli požadavkům v dálkové dopravě, zajišťujeme pro Vás celoevropskou servisní síť a kompletní služby,  
které každý den přispívají k tomu, aby Vám vše skvěle fungovalo.

Jsme zde pro Vás. S rozsahem servisu a služeb, jaký si 
budete přát a vždy přesně s takovým servisem, který 
 budete právě potřebovat. Za tím účelem máte v Evropě  
k dispozici např. více než 1750 servisních partnerů,  
z nichž mnozí mají provozní dobu do 22 h, do 24 h a čás
tečně i nepřetržitě. V nouzovém případě Vám v kteroukoli 
hodinu pomůže naše služba MercedesBenz Service24h. 
A na cestu Vám ochotně dáme servisní kartu Mercedes
ServiceCard, s níž budete moci provádět bezhotovostní 
platby. V oblasti leasingu, financování a pojištění máte  
k dispozici naše služby MercedesBenz Financial Services 
a MercedesBenz CharterWay. Se systémem FleetBoard® 
budete disponovat dalším prostředkem zajišťujícím ještě 
větší průhlednost nákladů a flexibilitu. A nesmíme zapo
menout na tisíce spolupracovníků značky MercedesBenz, 
kteří jsou zde pro Vás. 

Pokud se rozhodnete pro Actros nebo nový Axor, nebudete mít k dispozici pouze mimořádně spolehlivé vozidlo, ale také servisní síť a služby,  

na které se budete moci vždy spolehnout.

Actros, nový Axor | Servis, služby
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Servisní služby – pod tím rozumíme např. prodlouženou 
otevírací dobu, rychlé opravy a efektivní logistiku dodávek 
náhradních dílů. Jinými slovy: pokud Váš nákladní vůz 
bude stát u jednoho z našich servisních partnerů, pak jen 
po opravdu nezbytně dlouhou dobu. O to se postará náš 
vyškolený personál a celkem třináct evropských středisek 
zajišťujících náhradní díly.
Asistenční služba v případě poruchy – lhostejno, v kterou 
denní nebo noční dobu: stačí zavolat na MercedesBenz 
Service24h a naši kolegové z této služby se obratem vydají 

na cestu za Vámi. Díky zásobě nejdůležitějších originál
ních náhradních dílů a diagnostickému přístroji STAR
Diagnose dokáží přímo na místě odstranit přibližně 80 % 
všech závad.
V případě nouze je pro Vás k dispozici MercedesBenz 
Service24h – ve většině evropských zemí zdarma na 
 telefonním čísle 00800 5 777 7777 1). 
Jako specialista na leasing, financování a pojištění Vám 
MercedesBenz Financial Services nabídne za atraktiv
ních podmínek produkty speciálně přizpůsobené pro Vaši 

společnost. Více informací Vám ochotně poskytne  
Váš prodejce MercedesBenz.

1)  U mobilních telefonů závisí výše nákladů na podmínkách operátora.

Dlouhé provozní doby servisů – z celkového počtu více než 1750 evropských servisů Mercedes-Benz jich má cca 400 otevřeno do 22 h a stále větší počet do 24 h a částečně i nepřetržitě.  

Díky tomu lze i větší opravy provést během jednoho pracovního dne a proto se Vaše nákladní vozidlo vrátí zpět do provozu tak rychle, jak je to jen možné. 

Actros, nový Axor | Servis, služby
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Škola jízdy Mercedes-Benz DriverTraining Vás naučí, jak plně využívat poten-

ciálu Actrosu a nového Axoru. V kurzu úsporné jízdy Vám ukážeme způsob, 

jak ušetřit až 10 % paliva a v kurzu bezpečné jízdy se naučíte optimálně zvládat 

kritické situace.

FleetBoard® – znamená větší hospodárnost díky inovativnímu řízení a sledování 

vozového parku a organizace přepravy, neboť FleetBoard® umožňuje trvalou 

výměnu informací mezi řidičem, vozidlem a centrálou provozovatele. Lépe tak 

budete koordinovat své zakázky a optimálně využívat své kapacity. Navíc lze 

snadno vypočítat termín pro příští pravidelnou servisní prohlídku. A provozní 

analýza napoví, který styl jízdy zajišťuje nejnižší spotřebu a opotřebení. To vše 

pro vyšší flexibilitu a nižší náklady: www.fleetboard.com

Actros, nový Axor | Servis, služby

Mercedes-Benz CharterWay Vám nabízí servisní služby šité na míru.  

Rozhodující výhodou je, že budete už dopředu vědět, jaké náklady  

vynaložíte na každý ujetý kilometr. Více informací o servisních smlouvách, 

 servisním leasingu CharterWay a servisním pronájmu CharterWay  

naleznete na www.charterway.com

Přehled výhod

Hustá celoevropská servisní síť s více než   –
 1750 servisními partnery 
Dlouhé otevírací doby, do 22 h, do 24 h   –
a částečně i nepřetržitě 
Rychlá dostupnost náhradních dílů díky třinácti  –
evropským střediskům pro náhradní díly
Mercedes-Benz Service24h – nepřetržitá  –
 rychlá pomoc v nouzi, dostupná ve většině 
 evropských zemí zdarma na servisní lince 
00800 5 777 77771)

FleetBoard – ® – řízení vozového parku a přepravy 
s využitím internetové aplikace
Servisní karta MercedesServiceCard slouží   –
po celé Evropě k bezhotovostní úhradě služeb 
souvisejících s vozidlem
Mercedes-Benz CharterWay zpřehlední   –
Vaše náklady na vozový park
Mercedes-Benz Financial Services   –
zajišťuje individuální řešení v oblasti leasingu, 
financování a pojištění
Mercedes-Benz DriverTraining pro hospo- –
dárnější a bezpečnější způsob řízení 

Všude ji rádi uvidí – servisní kartu MercedesServiceCard akceptují po celé 

 Evropě. Zajistí Vám rychlou pomoc v nouzi, úhradu servisních služeb u  

partnera Mercedes-Benz a na přání také platby za tankování a veškeré mýtné.
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Pro všechny, kteří už nemají žádná přání:  
jednoduše obraťte list
Pro všechny ostatní: originální příslušenství Mercedes-Benz pro Actros a nový Axor nabízí vše, co podnikatelé potřebují.  
A také všechno, co si přejí řidiči. 

Lesklé, komfortní, praktické, bezpečné – nabídka příslu
šenství pro Actros a nový Axor splní téměř každé přání. 
Příkladem může být paket Chrom pro Actros, který svými 
lesklými prvky ještě lépe zdůrazní jeho výjimečný design. 
A samozřejmě také další věci, jako je lůžková sada, nená
padný, ale mimořádně praktický kanystr na vodu, nebo 
třeba zpětná kamera. Náš rozsáhlý program originálního 
příslušenství nabízí kromě toho ještě mnoho praktických, 
užitečných a pohledných doplňků, s nimiž si můžete  
své vozidlo Actros nebo nový Axor upravit a vybavit zcela 
podle svých individuálních představ. Kompletní přehled 
naleznete v aktuálním katalogu příslušenství a Váš pro
dejce MercedesBenz Vám při výběru ochotně poradí. 
Přejeme Vám mnoho zábavy při vybírání. 

Vyšší lesk pro ještě výraznější vzhled – pětidílná sada chromových doplňků 

pro kabiny Megaspace vozidel Actros zdůrazňuje charakteristické křivky 

 mřížky chladiče a zdůrazňuje suverénní, dynamický design kabiny lesknoucími 

se doplňky.

Pro skvělé nastupování – nerezavějící, protiskluzové schůdky z ušlechtilé  

oceli pro Actros a nový Axor. Další doplňky z ušlechtilé oceli, jako jsou nosiče 

střešních svítilen, podtlakové houkačky nebo ozdobné kryty kol a ochranné 

kryty matic šroubů kol, naleznete v našem podrobném katalogu příslušenství.

Actros, nový Axor | Příslušenství
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Abyste se na svém pracovišti cítili opravdu skvěle,  
vyvinuli jsme pro Actros a Axor speciální příslušenství 
MercedesBenz. S ním budete moci propůjčit svému vozi
dlu po optické i technické stránce vlastní výraz Vaší osob
nosti. Vždyť i na cestách se chce člověk cítit jako doma. 
Malý, ale o to praktičtější – vyjímatelný a přenosný 
 přídavný popelník z polyamidu se jednoduše zasune do 

držáku nápojů na straně řidiče nebo spolujezdce. Tím  
je umístěn v optimálním dosahu ruky. Další před
nost: díky odklápěcímu víku ho lze jednoduše uzavřít.
Více informací o příslušenství pro Actros a nový Axor 
obdržíte na internetu, v aktuální brožuře o příslušenství 
a u svého prodejce MercedesBenz.

Přístrojová deska s dekorem „Hliník leštěný“ vytvoří v Actrosu honosně moderní prostředí. Hliníkové dekorační doplňky 

se dodávají také pro středové výdechy ventilační soustavy. Na sportovně elegantní notu hraje na přání dodávaný  

kůží obšitý volant s hliníkovým dekorem, který skvěle padne do ruky a podtrhuje individuální charakter kabiny Actrosu.

Systém zpětné kamery se aktivuje zařazením zpětného chodu a zobrazuje prostor přímo za vozidlem, čímž zvyšuje 

 bezpečnost např. při manévrování a zabraňuje poškození při couvání. Je doplněn čidlem teploty, které zapíná při 

 teplotách pod 10°C integrované vyhřívání. Díky tomu je zpětná kamera využitelná po celý rok. Bezpečnost navíc  

zvyšuje nezkreslený obraz na displeji bez nepříjemných odrazů.

Actros, nový Axor | Příslušenství
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Nový, přenosný navigační přístroj Vás dovede do cíle zkrátka rychleji. Neboť 

vedení trasy s funkcí TMC zohledňuje individuálně zadané údaje o vozidle, 

jako je výška, šířka, údaje o přívěsu a kategorie nebezpečného nákladu. Tak 

pojedete vždy po té optimální trase, jejíž průběh je přizpůsoben Vašemu 

 nákladnímu vozidlu. 

Lepší zvuk Vám zajistí subwoofer. Ten je uložen ve schránce za sedadlem 

 řidiče a zapíná se pomocí dálkového ovládání umístěného na levé straně 

 sedadla řidiče. Aby se zabránilo poškození, měl by být subwoofer instalován 

pouze s využitím příslušné montážní sady.

S tímto elektronickým mazacím zařízením odpadá ruční mazání bezúdrž-

bových točnic po dobu 300 000 km nebo 3 let. Systém lze rychle a jednoduše 

namontovat na všechny bezúdržbové točnice.

Actros, nový Axor | Příslušenství

Přehled výhod

Přístrojová deska s dekorem „Hliník leštěný“  –
vytváří honosně moderní prostředí
Zpětná kamera zvyšuje bezpečnost a předchází  –
poškození při couvání
Přenosný navigační přístroj s vedením trasy  –
pro nákladní vozidla a funkcí TMC
Lubetronic – elektronické mazací zařízení   –
pro bezúdržbové točnice
Snadno udržovatelná komfortní lůžková   –
sada pro osvěžující spánek
Paket chromových výbav Actros   –
pro skvělý vzhled
Subwoofer pro lepší zvuk –
Nerezavějící protiskluzové schůdky   –
z ušlechtilé oceli

Lůžková sada – polštáře a přikrývky se obzvlášť snadno udržují a jsou 

 pří jemné na dotyk. Součástí sady je i povlečení, které je mimořádně  

příjemné a lze ho prát při teplotě až 60°. 



K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce této publikace dne 2.6.2010 mohlo dojít u produktu ke změnám. Tvarové a konstrukční změny, odchylky 

 barevnosti a změny výrobce jsou po dobu dodávek vyhrazeny, pokud vyplývají ze snahy vyhovět zájmům zákazníků. Používá-li prodejce, příp. výrobce k označení 

objednávky nebo objednaného zboží znaky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Vyobrazení mohou obsahovat také příslušenství  

a výbavy na přání, které nejsou součástí sériových dodávek. Odchylky barevnosti jsou podmíněny technikou tisku. V prospektu mohou být uváděny typy vozidel  

a služby, které se v některých zemích nenabízejí. Tento prospekt je používaný mezinárodně. Pasáže věnované zákonným, právním a daňovým předpisům jsou 

 informačního charakteru a platí k datu redakční uzávěrky této publikace. Na aktuální stav těchto předpisů a jejich aplikaci v České republice se laskavě informujte  

u Vašeho prodejce nákladních vozidel Mercedes-Benz.

Telligent®, FleetBoard® a BlueTec® jsou registrované značky společnosti Daimler AG. www.mercedes-benz.cz
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