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Page 2 De nieuwe Mercedes-Benz Actros 

• Het concept: volledig gericht op langeafstandstransport 

• Exterieur: onmiskenbaar, met aerodynamisch 

geoptimaliseerde, vloeiende lijnen 

• Interieur: een nooit geziene leef- en werkruimte voor een 

vrachtwagen 

• Aandrijflijn: krachtige Euro VI-motoren met laag verbruik 

• Chassis: voelt evenwichtiger, zelfverzekerder en lichter aan 

dan bij andere vrachtwagens 

• Tests: 20 miljoen kilometers op de weg alleen 

Een hoogtepunt van innovatie en emotie. Zachter voor het milieu 

dan andere vrachtwagens. Gericht op de top in termen van comfort, 

weggedrag en zuinigheid. Uitzonderlijke materialen en 

bouwkwaliteit en de laagste totale kosten. En dan zwijgen we nog 

over zijn onweerstaanbare look. Maar ondanks al die superlatieven 

is het voor de verantwoordelijken bij Mercedes-Benz en de klanten 

vooral belangrijk dat hij werd getest zoals geen enkele andere 

vrachtwagengeneratie ooit werd getest. Hij is de allereerste, 

volledig nieuwe vrachtwagen ontwikkeld volgens het 

compromisloze adagio ‘Trucks you can trust’, vrachtwagens waar u 

op kunt bouwen. Dat betekent onder meer dat de nieuwe Actros 

2.600 uur lang werd bijgesteld in de windtunnel, 50 miljoen 

testkilometers aflegde op testbanken en in reële omstandigheden 

om de motor te testen en 20 miljoen kilometer afwerkte op de weg.  

Het concept: volledig gericht op langeafstandstransport 

De voornaamste rivaal van de nieuwe Actros is zijn voorganger, 

die de voorbije vijftien jaar doorheen de verschillende fasen van 

zijn ontwikkeling erg hoge normen vestigde met meer dan 

700.000 verkochte exemplaren. De nieuwe Actros treedt in zijn 

voetsporen maar geeft met zijn nieuw concept blijk van een andere 

aanpak: alle versies van de nieuwe prestigieuze vrachtwagen 



 

Pag. 3 werden zonder compromissen ontworpen voor 

langeafstandstransport. Hij dekt voortaan alle 

langeafstandstoepassingen die in het verleden werden gedekt door 

twee modelreeksen, de Actros en de Axor. 

Het hart van de nieuwe Actros is een moduleerbaar systeem, 

speciaal ontwikkeld voor langeafstandstransport: zeven ruime 

cabines, waarvan vijf met een vlakke vloer, innovatieve 

interieurideeën zoals de scheiding tussen werk- en leefruimte, een 

nieuwe, functionele en tegelijk aantrekkelijke cockpit, een nieuwe, 

koppelrijke, schone en uitzonderlijk zuinige zescilinder-in-

lijnmotor met extra koppelreserves, een nieuw frame, een 

dynamisch chassis en een nog hoger veiligheidsniveau. De nieuwe 

Actros is een waar uitstalraam van innovaties. 

Hij is de eerste, en tot nog toe enige vrachtwagen, die tot in de 

puntjes werd ontwikkeld om aan de Euro VI-emissienormen te 

voldoen. De cijfers spreken voor zich: het brandstofverbruik van de 

optionele Euro V-versie ligt ongeveer zes procent lager dan bij zijn 

voorganger. In het geval van de Euro VI-versie ligt het cijfer 

ongeveer drie procent lager, terwijl het AdBlue-verbruik met 

ongeveer veertig procent afnam. De onderhouds- en 

herstellingskosten werden nog verder teruggedrongen, zoals blijkt 

uit de goedkope servicecontracten. En globaal gesproken kan de 

Actros in elk van de emissiecategorieën lagere totaalkosten naar 

voren schuiven dan zijn concurrenten. 

Exterieur: onmiskenbaar, met aerodynamisch 

geoptimaliseerde, vloeiende lijnen 

Het onmiskenbare design van de nieuwe Mercedes-Benz Actros is 

even opmerkelijk als de vrachtwagen als geheel. Zijn look, die 

speciaal werd afgestemd op lange afstanden, oogt krachtig, 

mannelijk en dynamisch. Het gezicht van de nieuwe Actros breekt 

nagenoeg volledig met de rechte lijnen en vlakke oppervlakken 

van zijn voorgangers. De gewelfde lijnen en contrasterende 
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Pag. 4 concave en convexe lijnen geven de nieuwe Actros een 

opwindende uitstraling en een heel eigen karakter.  

De samenhangende vormgeving van de nieuwe Actros komt vooral 

tot zijn recht wanneer men hem schuin vooraan bekijkt zodat men 

een volledig beeld krijgt van het harmonieuze geheel van 

voorpartij en flanken. De bumper, hoekpanelen en toegang vormen 

een geheel. Vloeiende lijnen zijn een typisch kenmerk van de 

nieuwe Actros, en daarom praten designers in het Engels vaak 

over ‘flow’. 

Een groot deel van de ontwikkeling stond in het teken van de 

stroomlijn. De nieuwe Actros bracht ongeveer 2.600 uur in de 

windtunnel door en dat is een absoluut record voor een 

vrachtwagen. Zijn aerodynamisch design droeg in aanzienlijke 

mate bij tot het lage verbruik, dat nog verder werd teruggeschroefd 

dan bij zijn al erg zuinige voorganger. 

Interieur: een nooit geziene leef- en werkruimte voor een 

vrachtwagen 

Een breedte van 2,3 of 2,5 meter, vier dakvarianten en, zonder 

uitzondering, de maximale lengte van 2,3 meter: achter deze 

cijfers schuilt een moduleerbaar systeem, met keuze tussen zeven 

verschillende langeafstandscabines. Terwijl een vlakke 

cabinevloer in het verleden was voorbehouden aan het exclusieve 

vlaggenschip van het vrachtwagengamma, is deze nu standaard in 

maar liefst vijf van de zeven cabineversies. 

De spectaculaire GigaSpace-cabine geeft het woord ‘ruimte’ een 

heel nieuwe betekenis, met een volume van 11,6 kubieke meter, 

een vlakke vloer, 2,13 meter hoofdruimte en meer dan 900 liter 

aan opbergruimte. Het interieur is opgebouwd rond een concept 

dat de gebruiksvriendelijke cockpit met behulp van kleuren en 

geometrische vormen visueel scheidt van de comfortabele 

leefruimte. Het werkgedeelte van de cockpit is afgewerkt in 
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Pag. 5 praktisch antraciet, terwijl de achterkant, het plafond en de ruimte 

rond de bijrijderszetel een lichte amandelbeige tint kregen. De 

hoogwaardige oppervlakken, de luxueuze bestuurderszetel met 

optionele massagefunctie (vanaf 2012), de bedden met het comfort 

van thuis, het multifunctionele stuurwiel, de informatieve en 

aantrekkelijke instrumenten en de asymmetrische opbergboxen 

tegen het plafond zijn maar enkele van de vele aspecten die 

speciaal voor de nieuwe Actros werden ontwikkeld. 

Een van de unieke eigenschappen is het nieuwe, als optie 

verkrijgbare ‘SoloStar’-concept voor de nieuwe Actros, dat een 

volledig nieuwe rustzone biedt voor een maximale recuperatie. 

Deze comfortabele ontspanningszone aan de bijrijderskant is 

gevormd als een hoekzetel en staat tegen de achterwand. 

Aandrijflijn: krachtige Euro VI-motoren met laag verbruik 

De volledig nieuwe heavy duty-motoren voor de nieuwe Actros 

vestigen eveneens nieuwe normen. De nieuwe generatie 

BlueEfficiency Power-motoren voldoet aan de Euro VI-normen. Het 

eerste lid van de nieuwe motorfamilie is de Mercedes-Benz OM 

471, een zescilinder-in-lijn die 310 kW (421 pk) tot 375 kW (510 

pk) en 2.100 tot 2.500 Nm ontwikkelt. Dergelijke hoge 

koppelwaarden zorgen zelfs bij 1.000 t/min voor uitmuntende 

rijprestaties, zeker wanneer ook het maximumvermogen al bij 

1.400 t/min. 

Vier kleppen per cilinder controleren de twee bovenliggende 

nokkenassen. Het gaat daarbij om ‘samengestelde’ of 

‘composietnokkenassen’, een primeur voor motoren van deze 

grootte. Nog een première is de common-rail injectie met X-PULSE-

drukbooster. De maximale druk van ongeveer 900 bar in de 

inspuitbuis wordt opgevoerd tot 2.100 bar in de injectoren en is 

volledig variabel naargelang de motorsturing. Voor de drukvoeding 

zorgt een turbolader met een asymmetrische turbinebehuizing, die 

de respons bevordert. De motorrem, een decompressierem, is 
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Pag. 6 ontworpen met het oog op een maximale efficiëntie. Deze 

driefasige rem garandeert een maximaal remvermogen van 400 

kW. 

Om aan de strenge eisen van de Euro VI-emissienormen te voldoen, 

ontwikkelde Mercedes-Benz een complex emissiecontrolesysteem 

bestaande uit een katalysator met AdBlue-injectie zonder perslucht, 

een gekoelde uitlaatgasrecirculatie (EGR) en een roetfilter. De 

motor dankt zijn opmerkelijke zuinigheid voornamelijk aan zijn 

uitzonderlijke robuustheid en levensduur en aan de 

onderhoudsintervallen tot 150.000 kilometer. 

In alle modellen wordt het vermogen naar de wielen gestuurd via 

een volautomatische Mercedes PowerShift-transmissie met vijf 

gevoelige schakelsensoren voor een nog snellere en 

nauwkeurigere respons. De achterassen met langere verhoudingen 

beperken het motortoerental en dus het brandstofverbruik. 

Chassis: voelt evenwichtiger, zelfverzekerder en lichter aan 

dan bij andere vrachtwagens 

De nieuwe Actros wijdt een nieuw tijdperk inzake weggedrag voor 

zware vrachtwagens in. Geen enkele andere prestigieuze 

vrachtwagen voelt zo evenwichtig, trefzeker en licht aan tijdens 

het rijden en dat is voornamelijk te danken aan een nieuw, breed 

frame met hoge torsiestijfheid dat speciaal is ontwikkeld voor 

wegvoertuigen. 

Het basisdesign van de beproefde assen blijft hetzelfde als bij het 

vorige model. De ontwikkelaars herzagen echter de ascontrole en 

ophanging om de veiligheid en het rijcomfort te verbeteren. 

Een van de doorslaggevende factoren achter het uitzonderlijke 

weggedrag van de nieuwe Actros is het nieuwe stuursysteem, dat 

een indrukwekkende precisie en een uitmuntend weggevoel 
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Pag. 7 verzekert terwijl de nieuwe retarder krachtiger en lichter is in 

gewicht. 

Mercedes-Benz wijdt opnieuw een nieuw tijdperk in op het gebied 

van rijhulpsystemen: het unieke ‘Proximity Control Assist’-

systeem met stop-startfunctie laat de vrachtwagen nu zelfs 

automatisch vertrekken en stoppen in files. Dat maakt het werk 

van de chauffeur een stuk eenvoudiger in de stad en bij stop-

startverkeer. 

Tests: 20 miljoen kilometers op de weg alleen 

Nooit eerder werd een vrachtwagen voor de start van de productie 

zo grondig ontwikkeld en getest als de nieuwe Mercedes-Benz 

Actros. De basis voor de ontwikkeling werd reeds tien jaar geleden 

gelegd en Mercedes-Benz heeft de onderdelen en het volledige 

voertuig vijf jaar lang getest. In die periode werkte de nieuwe 

Actros ongeveer 20 miljoen kilometer af op de weg, inclusief 

intensieve rijtests door klanten. Bovendien werd hij zwaar op de 

proef gesteld op testbanken, op slopende circuits en in tal van 

andere extreme beproevingen. 

De wegtests in reële omstandigheden hadden betrekking op alle 

klimaatomstandigheden en extreme wegen en hellingen, gaande 

van de Noordpoolwinter tot verschroeiende woestijntemperaturen. 

De reële tests omvatten ook rijtests door klanten met de nieuwe 

Mercedes-Benz Actros. 
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Pag. 8 Koetswerk en cabine:  

Hoogwaardige vrachtwagen in topconditie – de 

schitterende lijnen van de nieuwe Mercedes-Benz 

Actros 

• Krachtige en dynamische look  

• Opvallende koplampen als ogen van de nieuwe Actros 

• Uitmuntend aerodynamisch design van de nieuwe Actros 

bespaart brandstof 

• Cabinevorm werd intensief getest op computer en in de 

windtunnel 

• Geperforeerde ventilatieopeningen, temperatuurafhankelijke 

radiatorsluiting 

Geraffineerd en toch niet extravagant, krachtig en toch niet 

agressief… Het onmiskenbare design van de nieuwe Mercedes-

Benz Actros is even uitzonderlijk als de rest van de vrachtwagen. 

De designers van de nieuwe Actros hebben alles gedaan wat 

binnen de strenge eisen voor bedrijfsvoertuigen mogelijk is. Vorm 

volgt functie: die cruciale designregel is zeker van toepassing op 

de nieuwe Actros maar in dit geval smelten vorm en functie samen 

tot een uitzonderlijk evenwichtig geheel. Functie in topconditie: de 

nieuwe Actros wekt passie en emotie op. 

Design dat de merkwaarden van Mercedes-Benz 

vertegenwoordigt 

Zoals het een Mercedes-Benz betaamt, is de Actros opvallend, 

duurzaam en dynamisch, niet alleen op technologisch vlak maar 

ook qua looks. Net als bij de personenwagens van het merk 

werden de voornaamste elementen samengebracht rond het 

radiatorrooster, dat uiteraard wordt gedomineerd door de 

Mercedes-ster. 
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Pag. 9 De designtaal is helder en heeft een scherp kantje terwijl het 

design zelf de merkwaarden van Mercedes-Benz belichaamt: 

veiligheid, betrouwbaarheid, robuustheid en dynamisme. Zelfs 

zonder de ster kunnen voorbijgangers de nieuwe Actros 

herkennen als een Mercedes-Benz. Omwille van hun lange 

levenscyclus kenmerken Mercedes-vrachtwagens zich door de 

afwezigheid van overdreven trendy elementen in de designtaal. 

Eerder dan zich te laten verleiden door voorbijgaande trends, 

vestigt de nieuwe Actros ze zelf. We bekijken het als een 

investering op lange termijn, maar een investering boordevol 

emotie. 

Hoewel de nieuwe Mercedes-Benz Actros de trends van de huidige 

personenwagens van het merk overneemt, past hij ze aan aan de 

wereld van de bedrijfsvoertuigen, met zijn eigen regels, behoeften 

en productcycli. 

Krachtige en dynamische look met een glimlach 

Het unieke design, dat speciaal werd ontworpen voor een 

langeafstandsvoertuig, creëert een krachtige, mannelijke en 

dynamische uitstraling. De Mercedes-ster staat centraal in de 

voorpartij en straalt zelfvertrouwen uit. Andere prominente 

voorzieningen zijn onder meer het V-vormige radiatorrooster met 

sportieve geperforeerde ventilatieopeningen terwijl de omhullende 

karakterlijn de zijcontouren van het voertuig in de verf zet. 

Ondanks zijn krachtige uitstraling blijft de nieuwe Actros 

glimlachen. Dit aspect oogt optimistisch en zachtmoedig en de 

opvallende V-vorm van de ventilatieopeningen in het 

radiatorrooster loopt naar boven toe bijna onmerkbaar af. Het 

gezicht van de nieuwe Actros breekt nagenoeg volledig met de 

rechte lijnen en vlakke oppervlakken. De gewelfde lijnen en 

contrasterende concave en convexe lijnen geven de nieuwe Actros 

een opwindende uitstraling en een heel eigen karakter. Daardoor 

verdwijnt de klassieke visuele afscheiding tussen het bovenste en 
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Pag. 10 onderste deel van de cabine en lijkt de hele cabine uit een stuk 

gegoten. 

Tegelijk contrasteert het positief ontworpen, grote radiatorrooster 

met de tegengestelde vorm van het kleinere radiatorrooster 

onderaan. Samen met de krachtig gecontourde hoekbumpers geeft 

hij de nieuwe Actros het geruststellende uitzicht van een 

vrachtwagen die stevig op de baan ligt.  

Zelfs het kleinste detail is tot in de puntjes ontworpen 

Het nauwkeurige en gedetailleerde ontwerp van de nieuwe Actros 

belichaamt ook de hoogwaardige kwaliteit van de nieuwe 

vrachtwagen. Zo overlapt het radiatorrooster de zijdelingse 

onderdelen en het middendeel van de bumper zodat er op dit punt 

geen onderbreking zichtbaar is. Andere naden werden bewust deel 

gemaakt van het design, zoals de fijne naden naast en boven de 

koplampen, die deel uitmaken van de basisvorm van de nieuwe 

Actros.  

Die designeigenschap is tegelijk consequent en praktisch: de 

hoekpanelen zien er bijvoorbeeld niet uit alsof ze op het voertuig 

werden toegevoegd maar zijn perfect geïntegreerd in de 

vormgeving van het voertuig. Het middendeel van de bumper 

vormt een trap, terwijl het verhoogde dak enkele centimeters naar 

voren uitsteekt om zowel het opbergvolume als de aerodynamica te 

verbeteren. 

Opvallende koplampen als ogen van de nieuwe Actros 

Andere typische kenmerken van de nieuwe Actros zijn onder meer 

de koplampen, zijn ‘ogen’. Hun vorm lijkt op die van een 

boemerang die het radiatorrooster omhult. De groot- en dimlichten 

en de richtingaanwijzers en dagverlichting zijn in de behuizing 

geïntegreerd. Als optie kan de Actros worden uitgerust met bi-

xenonkoplampen. De als optie verkrijgbare mistkoplampen, de 
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Pag. 11 hoekfunctie en de dagrijlichten (optioneel beschikbaar in led-

formaat met een reeks van vijf leds) zijn in de voorbumperschort 

geïntegreerd. 

De ‘follow-me-home’-verlichting verlicht de weg voor de chauffeur, 

zelfs nadat hij of zij de cabine heeft verlaten. Bovendien kan de 

chauffeur de lichten vanop afstand inschakelen wanneer hij terug 

naar de Actros loopt. Een verlichte Mercedes-ster in het 

radiatorrooster onderscheidt de chauffeur en de vrachtwagen van 

andere chauffeurs en vrachtwagens. Eveneens nieuw zijn de 

optionele led-achterlichten. Led-technologie wordt ook gebruikt 

voor de standlichten in het dak en in het interieur. Led-lampjes 

ogen niet alleen aantrekkelijk, ze verbruiken ook erg weinig 

energie wanneer ze branden en hebben een uitzonderlijk lange 

levensduur. 

Harmonieuze lijnen geven de nieuwe Actros ‘flow’ 

De samenhangende vormgeving van de nieuwe Actros komt vooral 

tot zijn recht wanneer men hem schuin vooraan bekijkt zodat men 

een volledig beeld krijgt van het harmonieuze geheel van 

voorpartij en flanken. De bumper, de windafleider op de deuren en 

de toegang werden naadloos gecombineerd tot een enkele eenheid. 

Vloeiende lijnen zijn een typisch kenmerk van de nieuwe Actros, 

en daarom praten de designers vaak over ‘flow’. 

Een bijzonder prominente eigenschap in profiel gezien is de deur, 

die tot ver naar omlaag doorloopt om de aerodynamica en 

veiligheid te verbeteren. Ze dekt de ingang voor een groot stuk af. 

De optionele zijpanelen voor de opleggertrekker vormt een 

harmonieus geheel met de cabine en de wielkasten en de sportieve 

vorm trekt de krachtige lijnen van de nieuwe Actros door naar 

achteren. 
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Pag. 12 Moduleerbaar design voor alle cabineversies 

Gezien het grote aantal cabineversies heeft de Actros een 

moduleerbaar design. Of de cabine nu 2,5 of 2,3 meter breed is, of 

ze nu een motortunnel heeft of niet en of men nu opteert voor een 

vlak dak, een extra verhoogd dak of een van de varianten 

daartussen, het uitzicht blijft steeds coherent en harmonieus en de 

proporties zijn steeds juist. De kwaliteit blijkt echter niet alleen uit 

de vorm en de smalle of zelfs onzichtbare naden: de nieuwe Actros 

garandeert ook een uitmuntende bouwkwaliteit en hoogwaardige 

materialen. Zo bestaat de volledig gegalvaniseerde cabine 

bijvoorbeeld uit uiterst sterke panelen. 

Uitmuntend aerodynamisch design van de nieuwe Actros 

bespaart brandstof 

Aerodynamica stond bovenaan het prioriteitenlijstje tijdens de 

ontwikkeling van de nieuwe Actros, meerbepaald de speciale mix 

van designerflair en ingenieurskennis. De doorgedreven 

ontwikkeling wierp zijn vruchten af: een goed aerodynamisch 

design beperkt het verbruik op de weg, helpt het milieu te 

beschermen en bespaart de operator onmiddellijk heel wat geld. 

De nieuwe Actros bracht 2.600 uur in de windtunnel door. Dat is 

het equivalent van meer dan 100 dagen op rij. Nooit eerder werd 

een vrachtwagen zo diepgaand ontwikkeld en getest in een 

windtunnel. Het resultaat? Het aerodynamische design van de 

nieuwe Actros is een van de voornaamste drijfveren achter het 

lagere brandstofverbruik, dat nog werd gereduceerd ten opzichte 

van zijn al erg zuinige voorganger. 

Op het gebied van aerodynamica moet men vaak een oplossing 

vinden voor conflicterende vereisten. De uitgesproken helling in 

de voorruit komt bijvoorbeeld wel de stroomlijn en het 

brandstofverbruik ten goede maar beperkt tegelijk de beschikbare 

ruimte in de cabine, wat dan weer ten koste gaat van de 

opbergruimte en de bewegingsvrijheid in het interieur. Na 
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Pag. 13 doorgedreven tests in de windtunnel vonden de ontwikkelaars een 

oplossing die aan beide vereisten voldeed: de voorruit kreeg een 

hellingsgraad van 15 graden om de stroomlijn te verbeteren en de 

grotere cabines ‘Actros BigSpace’ en ‘Actros GigaSpace’ hebben 

een aerodynamische neus om zo de vereiste ruimte vrij te maken 

voor een record aan interieur- en opbergruimte. 

Cabinevorm werd intensief getest op computer en in de 

windtunnel 

De cabinevorm onderging intensieve tests, zowel op computer als 

in de windtunnel. De hoekpanelen links en rechts vooraan leiden 

de luchtstroom aan de randen van de cabine rond de cabine om zo 

vuilophoping te voorkomen en de luchtweerstand te beperken. De 

windafleiders op het dak van de nieuwe Actros hebben een 

vergelijkbare functie en zijn verkrijgbaar voor koetswerken tot 4,6 

meter hoog.  

De zijdelingse windafleiders werden eveneens geoptimaliseerd in 

de windtunnel. 

Geperforeerde ventilatieopeningen, temperatuurafhankelijke 

radiatorsluiting 

De geperforeerde ventilatieopeningen in het radiatorrooster van de 

nieuwe Actros zien er niet alleen goed uit, ze verhogen ook de 

luchtstroom. Het variabele koelsysteem opent en sluit de 

radiatorkleppen in functie van de temperatuur: als er een grote 

hoeveelheid koellucht nodig is, worden ze geopend voor een 

maximale luchtstroom. Wanneer er minder lucht nodig is, worden 

ze gesloten om de stroomlijn te optimaliseren. 

De verlengde deuren dekken de cabinetoegang grotendeels af. 

Enerzijds komt dat design de veiligheid ten goede en anderzijds 

verbetert het de stroomlijn door turbulentie te voorkomen. 
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De zijpanelen tussen de assen van de trekker zien er 

indrukwekkend uit en verbeteren bovendien de aerodynamica. 

Anderzijds kan deze ruimte ook worden opgevuld met tanks 

beschikbaar in dwarssecties tot de hele breedte van het voertuig 

(2,55 meter). 

De panelen onder de trekkers geleiden zelfs de luchtstroom onder 

het voertuig. En bovendien hebben de stroomlijnspecialisten bij 

Mercedes-Benz Trucks zelfs de spatlappen in de wielkasten 

geoptimaliseerd om de luchtweerstand te beperken. 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Duitsland 
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 



 

Pag. 15 Cockpit en interieur:  

Een nieuwe dimensie in comfort, ruimte en 

welzijn in de nieuwe Mercedes-Benz Actros 

• Moduleerbaar systeem: zeven langeafstandscabines 

• Droomruimte: vlakke vloer in vijf van de zeven cabines 

• Werk- en leefruimte visueel gescheiden met kleuren en 

geometrische vormen 

• Intern ontwikkelde bestuurderszetel, voor het eerst met 

massagefunctie 

• Een nieuwe cockpit, perfect ontworpen rond de bestuurder 

• Hendel aan het stuur voor de transmissie, start-stopknop voor 

de motor 

• Uniek: het nieuwe SoloStar-concept als ontspanningsruimte 

• Praktische opbergmogelijkheden, grote opbergvakken onder 

het bed 

• Nieuwe lijnen: Home Line voor een knusse sfeer, Style Line 

voor meer dynamisme 

De nieuwe Mercedes-Benz Actros werd als geen enkele andere 

vrachtwagen speciaal ontwikkeld voor langeafstandstransport en 

vestigt nieuwe normen op het gebied van ruimte, interieurdesign 

en een nooit aflatende aandacht voor details. De nieuw 

ontwikkelde cabine bood de mogelijkheid om een concept te 

lanceren gericht op totaal nieuwe interieurideeën rond wat 

chauffeurs willen en verwachten. Voor hen is de cabine een 

werkplaats, een lounge en een slaapkamer in een. De nieuwe 

Actros toont op indrukwekkende wijze aan hoe men dit kan 

realiseren in een ruimte van nauwelijks zes vierkante meter. Het 

hart van het interieurconcept is de gebruiksvriendelijke cockpit en 

de comfortabele leefzone, die voor het eerst visueel van elkaar zijn 

gescheiden. Met de nieuwe Actros kunnen ondernemingen hun 

beste chauffeurs de beste vrachtwagen bieden, met alle resultaten 

van dien. De beste chauffeurs zijn immers tevreden chauffeurs. 
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Pag. 16 Moduleerbaar systeem: zeven langeafstandscabines 

Een breedte van 2,3 of 2,5 meter, vier dakvarianten en, zonder 

uitzondering, de maximale lengte van 2,3 meter: achter deze droge 

cijfers schuilt het perfect moduleerbare systeem voor de nieuwe 

Actros, met keuze tussen zeven langeafstandscabines. Geen enkele 

andere vrachtwagen biedt zoveel cabineversies voor 

langeafstandstransport. 

Hier moet een cabine aan verschillende, soms tegenstrijdige eisen 

voldoen. De chauffeur heeft een functionele werkruimte aan het 

stuur nodig, een andere plaats om te schrijven onderweg, een 

plaats om te ontspannen tijdens pauzes en wanneer hij moet 

wachten en een comfortabel bed voor ritten van verscheidene 

dagen of zelfs weken. 

De nieuwe Actros biedt voor nagenoeg elke situatie een cabine op 

maat, of men nu regionaal langeafstandstransport met occasionele 

overnachtingen verzorgt of nationaal langeafstandstransport 

waarbij men meerdere dagen onderweg is of internationaal 

langeafstandstransport met ritten die soms meerdere weken 

kunnen duren. De nieuwe Actros is de allereerste vrachtwagen 

met een compacte, 2,3 meter brede cabine en een vlakke vloer. Ze 

biedt de volledige functionaliteit en hetzelfde comfort als de 2,5 

meter brede cabine maar is 50 kilogram lichter. 

Droomruimte: vlakke vloer in vijf van de zeven cabines 

Terwijl een vlakke cabinevloer vroeger was voorbehouden aan de 

topmodellen, beschikt de nieuwe Actros voor het eerst in vijf van 

de zeven cabineversies over een vlakke vloer. Met andere 

woorden: elke Actros voor internationaal langeafstandstransport 

kan deze indrukwekkende comfortvoorziening aanbieden om de 

bestuurder een maximale bewegingsvrijheid te geven. De 

droomruimte wordt realiteit in de nieuwe Actros. 
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Pag. 17 Dat geldt ook bijna voor de twee cabineversies met een 

motortunnel, al is die term eigenlijk overdreven: de tunnel is 

namelijk maar 170 mm hoog en hindert de bewegingen in de 

cabine dus nagenoeg niet. 

Actros met GigaSpace-cabine – een nieuwe dimensie 

In termen van hoogte, is de enige beperking op de nieuwe Actros 

wettelijk bepaald: de vroegere MegaSpace-cabine werd vervangen 

door de spectaculaire GigaSpace-cabine, die een heel nieuwe 

dimensie creëert op het gebied van ruimte. Ze is net geen vier 

meter hoog en biedt maar liefst 920 liter meer ruimte dan de 

vorige cabine. Dat is bijna een hele kubieke meter. Die extra 

ruimte komt tot uiting in de hoofdruimte van 2,13 meter en de 

aanzienlijk grotere opbergvakken. Het totale volume van 11,6 

kubieke meter is een record voor een Europese vrachtwagencabine. 

Het nieuwe gamma van zeven cabines 

De zeven cabines van de nieuwe Actros in detail:  

- De lange ClassicSpace-cabine met standaard dak. 2,3 m breed, 

motortunnel van 170 mm. Hoofdruimte op de motortunnel: 1,46 

m, voor de chauffeurszetel 1,59 m. 

- De lange ClassicSpace-cabine met standaard dak. 2,3 m breed 

met een vlakke vloer. Hoofdruimte op de motortunnel 1,64 m. 

- De lange StreamSpace-cabine. 2,3 m breed, motortunnel van 

170 mm. Hoofdruimte op de motortunnel: 1,79 m, voor de 

chauffeurszetel 1,84 m. 

- De lange StreamSpace-cabine. 2,3 m breed met een vlakke vloer.  

Hoofdruimte 1,97 m. 

- De lange StreamSpace-cabine. 2,5 m breed met een vlakke vloer.  

Hoofdruimte 1,97 m. 

- De lange BigSpace-cabine. 2,5 m breed met een vlakke vloer.  

Hoofdruimte 1,99 m. 
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- De lange GigaSpace-cabine. 2,5 m breed met een vlakke vloer.  

Hoofdruimte 2,13 m. 

Pag. 18 

Uitgebreide uitrusting voor alle cabines 

Zelfs de 2,3 meter brede ClassicSpace-versie omvat standaard het 

nieuwe kleurconcept voor het interieur, een multifunctioneel stuur 

en een manueel dakluik. Alle cabineversies vanaf de StreamSpace-

cabine hebben ook een elektrisch bediend kanteldak of als optie 

een glazen schuif- en kanteldak.  

Alle versies van de nieuwe Actros met vlakke vloer zijn voorzien 

van de comfortophanging voor de cabine, die ook 

elektrohydraulisch kan worden gekanteld. De treden zijn verlicht 

en de deuren werden naar beneden toe uitgerekt. Rolblinden, 

airconditioning en een persluchtaansluiting om het interieur te 

reinigen maken eveneens deel uit van de uitgebreide 

standaarduitrusting. 

Bovendien zijn de grote BigSpace- en GigaSpace-cabines voor de 

nieuwe Actros uitgerust met een comfortophanging voor de zetel, 

tapijt tussen de zetels en een zonnescherm. De GigaSpace-versie 

doet er ook nog een opbergbox voor gereedschap onder de cabine, 

mistkoplampen, een bijkomende schuif in de middenconsole en 

opbergkleppen boven de voorruit bij. 

Werk- en leefruimte visueel gescheiden met kleuren en 

geometrische vormen 

De nieuwe benadering resulteert in uiterst praktische concepten. 

Zo biedt de nieuwe Actros niet alleen een overvloed aan 

opbergruimte maar zit die opbergruimte ook precies waar de 

bestuurder ze nodig heeft. Dat geldt ook als het op 

bewegingsvrijheid aankomt: de designers hebben een zee van 

ruimte voorzien waar de chauffeur loopt of staat. 
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Pag. 19 Een nieuw aspect is de visuele scheiding van de werk- en 

leefruimte door het gebruik van verschillende kleuren en 

geometrische vormen, die speciaal voor de nieuwe langeafstands-

Actros zijn ontwikkeld. Het werkgedeelte van de cockpit is 

afgewerkt in praktisch antraciet, terwijl de achterkant, het plafond 

en de ruimte rond de bijrijderszetel een lichte amandelbeige tint 

kregen. Het geheel ziet er niet alleen aangenaam en knus uit, het 

doet de ruimte ook groter lijken en creëert een aangenaam licht en 

luchtig gevoel. Nog een voordeel is het feit dat de lichte kleur 

minder opwarmt in de zon. De Actros deelt die eigentijdse kleur 

met de beste personenwagens zoals de Mercedes-Benz S-Klasse, 

CLS en SL. 

Verder verbeterde materiaalkwaliteit 

De cabineontwerpers hebben de al befaamde en voorbeeldige 

materiaalkwaliteit naar een nog hoger niveau getild. Alle 

onderdelen werden met de grootste zorg ontworpen, met de 

nadruk op functionaliteit enerzijds en look anderzijds. De zacht 

aanvoelende, intern ontwikkelde kunststof voor het bovenste deel 

van het instrumentenbord en de deurbekledingen, de A-stijlen en 

de dakboxen lijken op leder. Veel van de materialen die in de 

nieuwe Actros worden gebruikt, zijn zo kwalitatief dat ze niet 

zouden misstaan in een luxueuze personenwagen. De 

duurzaamheid is eveneens verzekerd dankzij een robuust, 

krasbestendig en onderhoudsvriendelijk design. 

Intern ontwikkelde bestuurderszetel, voor het eerst met 

massagefunctie 

De chauffeurszetel werd eveneens speciaal voor de nieuwe Actros 

ontwikkeld. Het zitkussen werd 40 mm breder in vergelijking met 

de vorige versie en is met een buitenbreedte van 550 mm veruit 

het breedste in deze klasse. Ook het verstelbereik van de voortaan 

tweefasige overlangse verstelling werd groter: 190 mm of 250 mm 

nadat de onderste slaapplaats is opgevouwen. Zo vindt elke 
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Pag. 20 chauffeur een ideale rijhouding, ongeacht zijn lichaamsbouw. Het 

verstelbereik in de hoogte werd met 20 mm vergroot. Andere 

aspecten die speciaal voor de nieuwe Actros werden ontwikkeld, 

zijn onder meer de bedieningselementen voor de vele 

verstelmogelijkheden, die zich nu intuïtief laten bedienen en die 

van bovenaf zichtbaar zijn. 

Er zijn vier verschillende chauffeurszetels verkrijgbaar (vaste zetel, 

ophangen zetel, opgehangen comfortzetel en opgehangen zetel met 

klimaatregeling), evenals drie versies van de bijrijderszetel 

(normale zetel, opgehangen comfortzetel en opgehangen zetel met 

klimaatregeling). Bovenaan het gamma staat de unieke zetel met 

massagefunctie (verkrijgbaar vanaf 2012): met een druk op de 

knop pulseren zeven luchtkussens boven elkaar in de rugleuning 

gedurende tien minuten. Deze functie helpt spanning tijdens erg 

lange ritten af te voeren.  

Kopers krijgen de keuze tussen een brede waaier 

zetelafdekkingen: vlak geweven stof, fluweel, kunstleder, leder en 

het bijzonder soepele en zachte Dinamica Star in zwart of 

amandelbeige. Die laatste, die bestuurders van een personenwagen 

van Mercedes-Benz bekend in de oren zal klinken, heeft een 

oppervlaktestructuur die lijkt op die van Alcantara terwijl de 

lederen zetels in de nieuwe Actros een diamantpatroon en dubbele 

stiknaden in een contrasterende kleur hebben. 

Een nieuwe cockpit, perfect ontworpen rond de bestuurder 

De volledig nieuwe cockpit stimuleert een geconcentreerde en 

tegelijk ontspannen rijstijl. Het design steunt op het nieuwste 

ergonomische onderzoek en richt zich op de chauffeur, die alle 

bedieningselementen binnen handbereik heeft. De asymmetrische 

vorm is naar de bestuurder toe gericht en geeft hem een gevoel 

van zelfzekerheid en veiligheid. De instrumenten en alle 

bedieningselementen zijn nieuw ontwikkeld en sluiten qua 

uitzicht en aanvoelen perfect aan bij die in de personenwagens van 
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Pag. 21 Mercedes-Benz. Dankzij hun intuïtief design geven ze rechtstreeks 

toegang tot alle relevante informatie. 

Het standaard gemonteerde multifunctionele stuur met 

gemakkelijke grip lijkt op en voelt als het stuur dat in de huidige 

generatie personenwagens van Mercedes-Benz wordt gebruikt. Het 

stuur bijstellen gebeurt voortaan met een voetschakelaar terwijl 

het stuur zelf over een veel groter bereik verstelbaar is dan in het 

beproefde vorige Actros-model. 

Eenvoudig leesbare, cirkelvormige instrumenten, informatief 

kleurenscherm 

Het nieuw ontwikkelde instrumentenbord omvat de 

snelheidsmeter en toerenteller in de vorm van grote, cirkelvormige 

instrumenten terwijl kleinere cirkelvormige instrumenten werden 

geïntegreerd voor de brandstof- en koelvloeistoftemperatuurmeters. 

Tussen de instrumenten biedt een groot kleurenscherm met 

grafische weergave en heldere, intuïtieve menu’s een brede waaier 

aan gegevens. Het is verkrijgbaar in twee versies: een met een 

breedte van 10,4 cm, en een optionele Highline-versie van 12,7 cm 

breed. Als de parkeercamera wordt besteld, worden ook de beelden 

daarvan weergegeven op het grote centrale scherm. Een andere 

geïntegreerde voorziening is de boordcomputer die alle gegevens 

over de huidige rit registreert. Hij geeft de chauffeur ook standaard 

kortetermijnanalyses en tips over de huidige rijstijl via de 

FleetBoard EcoSupport-functie.  

Hendel aan het stuur voor de transmissie, start-stopknop voor 

de motor 

Als de bestuurder de volautomatische Mercedes PowerShift-

transmissie ooit manueel wil corrigeren, kan dit via een hendel 

aan het stuur, die de versnellingspook vervangt om de toegang tot 

de cabine vrij te houden. 
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Pag. 22 Nog een nieuwe functie voor de nieuwe Actros is het start-

stopsysteem: klanten kunnen een speciale multifunctionele sleutel 

bestellen die bepaalde taken van de bestuurder overneemt, zoals 

de niveaucontrole op de voor- en achteras, de weergave van de 

bandenspanning, de asbelasting en de vulniveaus, evenals 

comfortfuncties zoals de activering van de hulpverwarming, de 

hulpairconditioning of de radio.  

Wanneer men het contact aanzet in de nieuwe Actros, draaien de 

snelheidsmeter en toerenteller even kort naar hun uiterste stand. 

De motor van de nieuwe Actros starten en stilleggen, doet men met 

een afzonderlijke start-stopknop op het instrumentenbord en de 

handige handremgreep bevindt zich binnen handbereik in de 

middenconsole. 

De tachograaf, die volgens een beproefd systeem werkt, werd 

boven de voorruit boven het hoofd van de chauffeur geplaatst. Dit 

is ook de aangewezen plaats voor een eventuele CB-radio. Een 

ander aspect van het cockpitconcept voor de nieuwe Actros is de 

overvloed aan praktische opbergmogelijkheden: intelligent 

ontworpen ruimtes voor drankflessen tot 1,5 liter, papieren, een 

jas, een handdoek en kleine voorwerpen zoals een zonnebril. De 

grote opbergvakken zijn ideaal voor een koffiemachine of televisie, 

en in de steun op het instrumentenbord aan bijrijderszijde kan 

men een klaptafeltje integreren. 

De nieuwe Actros als concertzaal: radio met soundsysteem 

De radio in de nieuwe Actros bevindt zich binnen het bereik en het 

gezichtsveld van de chauffeur. De standaardversie beschikt over 

een usb-aansluiting. Andere versies hebben een cd-speler of een 

cd-speler met Bluetooth-aansluiting en er zijn zelfs nog luxueuzere 

versies verkrijgbaar. Een digitaal toetsenbord maakt het 

eenvoudiger om de telefoon- en radiofuncties te bedienen. En dat is 

nog niet alles want als alternatief voor de standaard luidsprekers 

zijn er ook tweewegluidsprekers verkrijgbaar. 
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Pag. 23 Het optionele soundsysteem vormt de nieuwe Actros om tot een 

ware concertzaal. Een actieve subwoofer in een 

basreflexluidspreker, twee breedbandluidsprekers, twee woofers 

voor de middelhoge tonen en twee afzonderlijke tweeters voor 

muzikaal entertainment van de bovenste plank. 

Twee stopcontacten in de voetruimte van de bijrijder en een achter 

de chauffeurszetel voorzien andere elektrische toestellen van 

stroom. Bij de andere beschikbare stopcontacten onderscheidt zich 

vooral het extra verzwaarde stopcontact (bv. voor een televisie of 

microgolfoven) door zijn magnetische aansluiting voor zware 

stroomverbruikers, goed voor 24 volt en maximaal 25 ampère.  

Verwarming met gebruik van de restwarmte van de motor 

De interieurventilatie is tochtvrij en de lucht wordt verspreid via 

openingen met een nieuwe look. Het verwarmingssysteem voor de 

nieuwe Actros is luchtgestuurd, werkt effectief en reageert snel. 

Nieuwe voorzieningen zijn onder meer de optionele functie om 

restwarmte van de motor te gebruiken. In dit geval wordt de 

overbodige warmte van de koelvloeistof gebruikt om het interieur 

tot twee uur lang te verwarmen, ruim genoeg dus om tijdens 

pauzes of wachttijden een aangename temperatuur te handhaven 

in het interieur. 

De hulpverwarming voor de nieuwe Actros bevindt zich in het 

motorcompartiment, waar deze wordt losgekoppeld van de cabine. 

Er zijn twee versies verkrijgbaar. een hulpverwarming exclusief 

voor het interieur, met een vermogen van 3,8 kW) of een 

verwarming voor het interieur met een vermogen van 9 kW in 

combinatie met een motorvoorverwarming. Die laatste heeft 

afzonderlijke bedieningselementen voor de cabine en de motor, 

met een volautomatische temperatuurregeling, een 

uitlaatluchtkwaliteitssensor en een smogmodus en 

luchtrecirculatiemodus. 
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Pag. 24 Fantastisch klimaat dankzij airconditioning, automatische 

klimaatregeling en hulpairconditioning 

Alle nieuwe Actros-modellen zijn voorzien van een Tempmatic-

airconditioning met standaard automatische temperatuurregeling. 

De automatische klimaatregeling met digitaal scherm is 

verkrijgbaar als optie. 

Andere opties voor de nieuwe Actros zijn de populaire 

hulpairconditioning, die de geproduceerde koude tijdens het rijden 

opslaat en deze kan gebruiken om de temperatuur in de cabine te 

regelen tot acht uur na het rijden. Het systeem omvat een 

temperatuurregeling en een laadindicator in het bedieningspaneel. 

Interieurverlichting: functioneel of knus, naargelang de 

situatie 

De interieurverlichting voor de nieuwe Actros staat helemaal in 

het teken van functionaliteit en knusheid. De verlichte treden en 

de toegangsverlichting in de deurpanelen verlichten de weg naar 

de cabine terwijl twee plafondlampjes het interieur verlichten 

wanneer er meer licht nodig is, bijvoorbeeld, wanneer men andere 

kleding aantrekt. De verlichting in de bestuurderszone maakt het 

eenvoudiger om er bijvoorbeeld documenten te bestuderen. 

De niet-reflecterende groene nachtverlichting in de nieuwe Actros 

creëert een aangename sfeer wanneer men in het donker rijdt. 

Tijdens pauzes creëert de indirecte blauwe sfeerverlichting een 

aangename omgeving met effectieve en discrete led-vezels tussen 

de opbergruimtes en het dak. De nieuwe Actros heeft nog meer 

leds dan zijn voorganger. 
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In tegenstelling tot de uitermate praktische cockpit kreeg de 

leefruimte in de nieuwe Actros waar mogelijk een open design. 

Een van de unieke eigenschappen is het nieuw ontwikkelde, als 

optie verkrijgbare ‘SoloStar’-concept voor de nieuwe Actros, dat 

een volledige nieuwe rustzone en een optimale recuperatie 

garandeert. Deze comfortabele ontspanningszone aan de 

bijrijderskant is gevormd als een hoekzetel en staat tegen de 

achterwand. Er is meer dan genoeg bewegingsruimte: zelfs grote 

bestuurders kunnen hun benen strekken en in alle comfort 

genieten van langere pauzes. En om nog meer plaats vrij te maken 

kan het onderste bed tegen de achterwand worden weggeklapt. De 

bestuurder kan vanaf de onderzijde een tafel uitklappen om op te 

schrijven of te eten. 

De zetel in het SoloStar-concept is tevens uitgerust met een 

driepuntsveiligheidsgordel en een hoofdsteun, zodat hij zonder 

beperkingen kan worden gebruikt. Bijrijders en gezelschap krijgen 

dus altijd een warm onthaal. 

Brede bedden met het comfort van thuis 

De bedden in de nieuwe Actros zijn eveneens nieuw. Zelfs in de 

modellen met een 2,3 meter brede cabine meet het comfortbed 

achter de chauffeurszetel 2.000 x 750 mm en biedt het zelfs grote 

bestuurders heel wat ruimte. In de 2,5 meter brede cabines stijgen 

de afmetingen tot maar liefst 2.200 x 750 mm zodat zelfs 

uitzonderlijk grote bestuurders meer dan voldoende ruimte krijgen.  

De koudeschuimmatrassen met zeven zones over de volledige 

lengte van het comfortbed zijn ongeveer elf centimeter dik en 

bieden hetzelfde comfortniveau als een hoogwaardig bed thuis. De 

stof met geïntegreerde afstandshouders in het onderste deel 

zorgen voor de nodige ventilatie onderaan. Dankzij de verstelbare 

rughoogte vindt elke bestuurder een comfortabele plaats om te 
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Pag. 26 lezen of televisie te kijken. De nog weelderigere PremiumComfort-

matrassen maken indruk door de structuur met meerdere zones en 

geïntegreerde buisvormige elementen. 

Voor het bovenste bed zijn twee verschillende versies verkrijgbaar. 

De versie van 2.200 x 600 mm met een veiligheidssysteem kan 

ook tijdens de rit worden gebruikt door de bijrijder. De brede 

versie (2.200 x 750 mm) is identiek aan de matras voor het 

onderste bed. Als de nieuwe Actros niet op een vlakke ondergrond 

staat, kan men het bed nivelleren met behulp van een 

luchtbelwaterpas.  

Nieuw opbergruimteconcept met asymmetrische vakken in 

het plafond 

De nieuw ontworpen cabine van de Actros bood ook de 

mogelijkheid om een volledig nieuw en gesofistikeerd concept van 

opbergruimte uit te werken. Of het nu om grote of kleine 

voorwerpen gaat, schone of vuile kleren of waardevolle 

voorwerpen… Nagenoeg alles kan veilig en netjes worden 

opgeborgen aan boord van de Actros. 

Wellicht de meest indrukwekkende van alle opbergopties zijn de 

asymmetrische opbergvakken boven de voorruit in de nieuwe 

Actros BigSpace en GigaSpace (voor linksgestuurde modellen). Ze 

bevinden zich boven de chauffeursruimte, zijn erg diep en worden 

in de cockpit getrokken. De ondiepere opbergvakken aan 

bijrijderszijde garanderen de volledige hoofdruimte en 

bewegingsvrijheid. In de Actros GigaSpace kunnen de drie 

afgesloten en verlichte opbergvakken samen 332 liter slikken, 

ongeveer evenveel als de koffer van een compacte personenwagen. 

Wanneer men ook de andere opbergvakken rond de cockpit en de 

twee grote opbergvakken onder het bed (samen 420 liter) meetelt, 

bedraagt de totale opbergruimte maar liefst 975 liter. Daarmee 

heeft de Actros GigaSpace met voorsprong de grootste 

opbergcapaciteit in zijn klasse. 
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opbergruimte. Zo bieden de drie opbergvakken boven de voorruit 

van de nieuwe, 2,3 meter brede StreamSpace-cabine plaats aan 

137 liter aan bagage. en dan zijn er nog de twee afgesloten 

opbergvakken onder het bed en een bijkomende ruimte in het 

midden onder het bed, goed voor een totaal van 580 liter. 

Praktische opbergmogelijkheden, grote opbergvakken onder 

het bed 

Alle versies van de nieuwe Actros bieden een indrukwekkende 

opbergruimte. Een schuif in de middenconsole biedt plaats aan A4-

documenten. Daarboven bevindt zich een breed en vlak oppervlak 

voor een laptop of koffiemachine. 

De twee afgesloten opbergvakken onder het bed zijn van buitenaf 

en binnenuit toegankelijk en zijn bovendien verlicht. Deze 

opbergvakken onder het bed kunnen 595 liter aan bagage bevatten 

in de 2,5 meter brede cabine met vlakke vloer. Daarmee doet de 

nieuwe Actros zo’n veertig procent beter dan zijn voorganger en 

biedt hij hetzelfde laadvolume als een Mercedes-Benz E-Klasse 

break. De buitenste kleppen zijn groot genoeg om drankkratten te 

bewaren. 

Tal van bijzondere voorzieningen 

De opbergruimte in de nieuwe Actros doet zich niet alleen 

opmerken door haar volume maar kan ook prat gaan op een 

aantrekkelijk design en tal van personaliseringsmogelijkheden. Op 

de optielijst staan een vergrendelbaar opbergvak boven de voorruit 

en, voor de BigSpace- en GigaSpace-cabines zijn er optionele 

rekken voor het centrale opbergvak. Ook een kluis behoort tot de 

mogelijkheden. Er zijn schuiven in het midden onder het bed en 

optionele schuiven voor kleine voorwerpen in de opbergvakken. 
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worden geïnstalleerd. Die kan men echter ook onderbrengen in de 

uitschuifbare lade onder het bed (volume 26 liter). Modellen met 

een vlakke vloer kunnen zelfs worden uitgerust met een 35 liter 

grote koelkast, die groot genoeg is om drankflessen rechtstaand te 

bewaren. 

Handdoekrail en scheerspiegel opnieuw van de partij 

Het zijn de details die van de nieuwe Actros-cabine een 

fantastische leefruimte maken. Net als zijn voorganger heeft de 

nieuwe Actros in het compartiment boven de bijrijder een 

handdoekrail, die voortaan bovendien breed genoeg is om de 

handdoeken er ongevouwen over te hangen zodat ze sneller 

drogen. De scheerspiegel is eveneens opnieuw van de partij, en 

kan dankzij de flexibele en veelzijdige steun nu op de favoriete 

plaats van de chauffeur worden gemonteerd. Opzij van de deur aan 

chauffeurszijde is er een brilvak en links en rechts van de 

opbergvakken zitten kledinghaken. 

Nieuwe lijnen: Home Line voor een knusse sfeer, Style Line 

voor meer dynamisme 

Net als de personenwagens van Mercedes-Benz kan men het 

uitzicht van de nieuwe Actros aantrekkelijker en persoonlijker 

maken door een van de twee verschillende uitvoeringen te kiezen. 

De ‘Home’-lijn benadrukt het knusse aspect van de nieuwe Actros. 

Ze omvat deurpanelen in houtlook en sierlijsten in de cockpit. Er is 

ook een lederen stuur dat als optie kan worden vervangen door 

een exemplaar in hout en leder. Fluwelen tapijten tussen de zetels 

en op de deurpanelen met amandelbeige stippen maken de Home-

uitvoering compleet. 

De ‘Style’-lijn benadrukt dan weer de dynamische aard van de 

nieuwe Actros, met binnenhandgrepen in chroomlook en 
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stuurkolom. De onderdelen in chroomlook zijn gemaakt van echt 

metaal met ‘Silver Shadow’-afwerking in plaats van gelakt plastic 

en dragen zo bij tot de hoogwaardige uitstraling van de Actros. 

Fluwelen tapijten tussen de zetels en zwarte/zilverkleurige 

fluwelen deurpanelen maken het interieur compleet. Aan de 

buitenkant onderscheidt de nieuwe Actros in Style-uitvoering zich 

door chroomaccenten op het zonnescherm, chroomkappen voor de 

spiegels, de verlichte Mercedes-ster, de randverlichting, de 

mistkoplampen en de led-dagrijlichten. Beide design- en 

uitrustingsversies beschikken over een wit instrumentenbord en 

een lederen handrembalg. 

Een overvloed aan comfort tegen aantrekkelijke pakketprijzen 

Drie aantrekkelijk geprijsde uitrustingspacks brengen het comfort 

aan boord van de nieuwe Actros binnen bereik. Ze maken het ook 

gemakkelijker voor de klanten om hun opties te kiezen door 

typische opties te combineren. Zo omvat het Basic Comfort Pack 

een verbeterde centrale vergrendeling, een tweedelig elektrisch 

rolgordijn, sfeerverlichting voor het interieur en 

tweewegluidsprekers. 

Daarboven staat het Classic Comfort Pack met een vergrendelbaar 

opbergvak boven de voorruit, een bijkomende schuif in de 

middenconsole, een luchtclaxon, zijdelingse rolgordijnen bovenaan 

de zijruiten, een lederen stuur en een elektrisch bediend schuif- en 

kanteldak. 

Het Top Comfort Pack omvat voorts een soundsysteem, een 

Highline-instrumentenbord, een rek voor de dakcompartimenten, 

een automatische klimaatregeling, een koelkast in de schuif onder 

het bed en de verlichte Mercedes-ster in het radiatorrooster. 
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zuiniger – de kracht van BlueEfficiency in de 

nieuwe Mercedes-Benz Actros  

• Nieuwe motor voldoet reeds aan de vereisten van de 

toekomstige Euro VI-emissienormen 

• Uitmuntende prestaties: hoog vermogen over een breed 

toerentalbereik 

• Voorbeeldige robuustheid en duurzaamheid 

• X-PULSE: uniek common-rail systeem met drukbooster 

• Krachtige en dynamische driefasige motorrem 

• Efficiënte emissiecontrole: katalysator, uitlaatgasrecirculatie, 

roetfilter 

• Laag brandstofverbruik ondanks Euro VI: een mijlpaal in 

motorontwikkeling 

• Derde generatie van de volautomatische Mercedes PowerShift-

transmissie schakelt sneller en effectiever 

De lancering van de nieuwe Mercedes-Benz Actros wijdt de komst 

in van een volledig herwerkt gamma heavy duty- motoren die in 

verschillende opzichten nieuwe normen vestigen. De nieuwe 

generatie ‘BlueEfficiency Power’-motoren van Mercedes-Benz werd 

speciaal ontwikkeld voor gebruik in Europa en zal van bij de 

lancering aan de Euro VI-normen voldoen. Het eerste lid van de 

nieuwe motorfamilie dat Mercedes-Benz in de spotlights zal zetten, 

is de OM 471, een zescilinder-in-lijn met een vermogen dat aan de 

meeste eisen voor Europees langeafstandstransport voldoet. De OM 

471 doet de onvermijdbare meerkosten voor Euro VI-motoren 

teniet door hypergeavanceerde technologie te gebruiken. Het 

resultaat: de nieuwe Actros is niet alleen schoner, hij verbruik ook 

veel minder diesel dan zijn voorganger. 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Duitsland 
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 
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toekomstige Euro VI-emissienormen 

Met deze nieuwe motorgeneratie doet Mercedes-Benz zijn 

reputatie op het gebied van milieuvriendelijke krachtbronnen eer 

aan. De OM 471 zal als eerste motor in zijn klasse gehomologeerd 

worden volgens de toekomstige Euro VI-emissienormen en wijdt zo 

een nieuw tijdperk in, maar liefst twee jaar voor de Euro VI-

normen effectief van kracht worden. De Euro VI-normen dringen 

vooral de normen voor de uitstoot van stikstofoxiden en 

roetdeeltjes in de uitlaatgassen sterk terug. 

De nieuwe Mercedes-Benz OM 471 dekt een vermogensbereik van 

310 kW (421 pk) tot 375 kW (510 pk), met maximale 

koppelwaarden tussen 2.100 en 2.500 Nm. Tijdens de 

ontwikkeling van de OM 471 konden de Mercedes-ingenieurs een 

beroep doen op een uitgebreide ervaring: het kerndesign van de 

motor is gebaseerd op het nieuwe platform dat Daimler Trucks 

gebruikt voor zijn heavy duty-motoren. Deze worden al sinds 2007 

met veel succes gebruikt in de vrachtwagens van Daimlers Noord-

Amerikaanse merk ‘Freightliner’. Ze worden gebouwd door 

dochteronderneming Detroit Diesel en sinds vorig jaar door Fuso 

in Japan. 

BlueEfficiency Power: topklasse van Mercedes-Benz 

Operatoren en chauffeurs van de nieuwe Actros willen krachtige 

motoren met een goede tractie en een laag verbruik, in combinatie 

met een hoge globale economische efficiëntie. Ze verwachten de 

best mogelijke prestaties, een verfijnde, stille werking en zo 

weinig mogelijk schadelijke emissies. De nieuwe motorgeneratie 

voldoet aan al die eisen dankzij de robuuste constructie en de 

technologische hoogstandjes met onder meer vier kleppen per 

cilinder, twee bovenliggende nokkenassen en een volledig 

elektronisch gestuurd injectiesysteem met drukbooster, een 

wereldprimeur.  
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opzicht aan de top van hun klasse. Aan de top met hun 

uitmuntende en innovatieve, uitzonderlijk zuinige en geraffineerde 

motortechnologie dankzij het nieuwe, unieke X-PULSE-

injectiesysteem. Aan de top ook met hun verbazingwekkende 

motordynamiek dankzij de turbotechnologie. Eveneens aan de top 

met hun lage emissies dankzij de combinatie van een katalysator, 

uitlaatgasrecirculatie en een roetfilter en met hun krachtige, 

nieuwe motorrem. En dan hebben we het nog niet gehad over de 

beperkte onderhoudsvereisten en de duurzaamheid. 

Een uitgebreid gamma vermogens- en koppelversies 

De Mercedes-Benz OM 471 is leverbaar met vier vermogens en 

koppelwaarden voor de nieuwe Actros. Deze configuraties zijn 

geschikt voor typisch Europese toepassingen en voldoen aan de 

vereisten van operatoren en chauffeurs. De volgende versies van 

de Mercedes-Benz OM 471 zijn leverbaar voor de nieuwe Actros: 

Vermogen (kW) Vermogen (pk) Koppel (Nm) 

310 421 2.100 
330 449 2.200 
350 476 2.300 
375 510 2.500 
 

Een van de bijzondere hoogtepunten van de nieuwe OM 471 is het 

feit dat hij in combinatie met de standaard achteras van 2.611 mm 

200 Nm extra koppel levert wanneer de automatische transmissie 

in de hoogste versnelling staat om terugschakelen op hellingen te 

voorkomen. 

BlueEfficiency Power: hoog koppel, zelfs onder 1.000 t/min 

Het maximale motortoerental van de nieuwe motoren is bepaald op 

1.800 t/min voor alle vermogensversies, en het maximumkoppel is 

verkrijgbaar bij slechts 1.100 t/min. Deze cijfers zijn echter maar 
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Pag. 33 een richtlijn: als gevolg van de erg steile outputcurve vlak voor het 

hoofdtoerentalgebied is het grootste deel van dat maximumkoppel 

reeds beschikbaar tegen een motortoerental van slechts 1.000 

t/min. Zelfs bij minder dan 1.000 t/min is het koppel verrassend 

hoog. Dat resulteert in een uitbreiding van het nuttige 

toerentalgebied naar beneden toe (tot 800 à 900 t/min naargelang 

het profiel van de weg, met een overeenkomstig positief effect op 

het brandstofverbruik. 

Uitmuntende prestaties: hoog vermogen over een breed 

toerentalbereik 

Hetzelfde geldt voor de vermogenscurve: zelfs bij 1.400 t/min 

leveren de motoren bijna hun volledige vermogen. In de realiteit 

van het verkeer werken de vermogens- en koppelcurves samen om 

uitmuntende prestaties te verzekeren, met een hoge output bij elk 

cruciaal toerentalgebied. De Mercedes-Benz OM 471 versterkt die 

dynamische indruk met zijn stille, soepele werking, die echter nog 

steeds wordt gekenmerkt door de diepe volle klank die de motoren 

van het merk onderscheidt. 

Compacte zescilinder-in-lijn 

Het design van de nieuwe Mercedes-Benz OM 471 steunt op zes 

cilinders, die verticaal in lijn zijn gemonteerd, een platform dat de 

soepele werking van de motor ten goede komt. De lange slag van 

de Mercedes-Benz OM 471, met een boring van 132 mm en een 

slag van 156 mm, geeft hem zijn uitmuntende trekkracht. De 

motor hoort thuis in de klasse van de heavy duty-motoren voor 

zware commerciële voertuigen. De Euro VI-versie weeg 1.146 kg 

droog aan de haak, terwijl het gewicht volgens de DIN 70020-A-

norm 1.126 kilogram bedraagt. 
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Om te voldoen aan de eisen die aan de nieuwe Actros-klasse van 

uiterst krachtige zware vrachtwagens worden gesteld, kenmerkt 

de motor zich onder meer door een uitzonderlijke robuustheid en 

duurzaamheid. Zo is de krukkast gemaakt van grijs gietijzer, dat 

speciaal voor deze motorgeneratie werd ontwikkeld en 

gepatenteerd en dat verticale structuren en ribben bevat om het 

geheel nog stijver te maken. Dit ontwerp beperkt ook het 

bedrijfslawaai. 

De eendelige zuigers, gemaakt van staal om hun levensduur te 

maximaliseren, beschikken elk over twee compressieringen, een 

olieschraapveer en koeling met oliejets. Een beschermende coating 

zorgt ervoor dat de motor perfect presteert onder belasting, zelfs in 

de inrijperiode. De nagenoeg verwaarloosbare vervorming van de 

zuigers en de stijve krukkast beperken het olieverbruik en 

verliezen als gevolg van doorblaasgas en reduceren zo de kosten 

en de druk op het milieu. Ook dringt het fijne plateauslijpwerk van 

de cilindervoeringen het olieverbruik en de wrijvingsverliezen 

terug. 

Voor een optimale motorkoeling zorgen de natte cilindervoeringen. 

De voornaamste koelstroom circuleert rond het bovenste derde van 

de voering, terwijl een tweede stroom het onderste deel afkoelt, dat 

niet aan dergelijke hoge temperaturen wordt blootgesteld. In 

normale omstandigheden moet de koelvloeistof slechts een korte 

afstand afleggen, waardoor het koelproces erg efficiënt verloopt. 

De koelthermostaat bevindt zich aan de inlaat om een 

nauwkeurige regeling te verzekeren. Grotere radiatoren met een 

hogere output beperken de thermische belasting terwijl de 

ventilator niet zo vaak moet werken, wat op zijn beurt het verbruik 

reduceert.  
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De ‘gespleten’ drijfstangen zijn gesplitst aan het drijfstangoog. Bij 

dat procedé worden de drijfstangen op een bepaald punt gebroken, 

waardoor een uitermate robuuste, nauw aansluitende naad 

ontstaat met een groot contactoppervlak wanneer beide delen 

terug samengeschroefd worden. Een nauwkeurig gebalanceerde 

krukas met zeven lagers garandeert de uitzonderlijke soepele 

werking van de motor. 

De uiterst stijve krukkast, de stalen zuigers en de verstevigde 

drijfstangen en lagers werden geselecteerd met het oog op de hoge 

ontstekingsdruk in de motor. Om ze nog efficiënter te maken, werd 

de druk opgevoerd van 180 bar bij de vorige motor tot meer dan 

200 bar. 

De turbo, de startmotor en de krukasventilatie zijn allemaal aan de 

warme zijde van de motor gemonteerd. De motorsturing, de 

oliekoeling met filter en koelvloeistofpomp, de brandstofpomp voor 

de hoge- en lagedruksystemen en de zuinige tweecilinder-

luchtcompressor met variabele sturing aan de koele zijde van de 

motor werden gegroepeerd om het onderhoud te vergemakkelijken. 

Uitzonderlijk robuuste gietijzeren cilinderkop 

De eendelige cilinderkop voor de nieuwe motor is gemaakt van 

grijs gietijzer met wormstrepig grafiet (beter bekend als CGI). Het 

geheel is bijzonder robuust en is ontworpen met het oog op de 

hoge injectiedruk in de nieuwe motoren.  
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nokkenas  

Aan de voorzijde van de motor drijven multi-V-riemen de 

alternator, de koelvloeistofpomp, de koelcompressor en de 

ventilator aan. De koelvloeistofpomp, die voortaan in een gesloten 

lus werkt, wordt enkel geactiveerd als en wanneer dat nodig is om 

het verbruik te reduceren.  

De uitermate compacte en stijve tandwielaandrijving bevindt zich 

aan de outputzijde en doet haar werk uitzonderlijk efficiënt, stil en 

soepel. Elke nokkenas bedient twee inlaat- en uitlaatkleppen, die 

verticaal in de cilinderkop zijn opgesteld, via wrijvingsarme 

tuimelarmen gemonteerd in wrijvingslagers. De nokkenassen zijn 

niet uit een massief stuk materiaal vervaardigd maar zijn gemaakt 

van een ‘samengesteld’ of ‘composiet’-materiaal, een primeur voor 

motoren van deze omvang. Ze zijn tevens hol vanbinnen om 

gewicht te sparen. Ze zijn gemonteerd in een nokkenasframe in 

gegoten aluminium met zeven lagers. 

X-PULSE: uniek common-rail systeem met drukbooster 

Een van de voornaamste eigenschappen van de nieuwe 

motorgeneratie voor de nieuwe Actros is de zuivere en efficiënte 

verbranding op basis van een flexibel, volledig elektronisch 

gestuurd common-rail systeem. Flexibel betekent in dit geval dat 

de sturing niet alleen de injectiedruk, de timing en de hoeveelheid 

geïnjecteerde brandstof kan variëren maar ook de 

injectiefrequentie dankzij het nieuwe X-PULSE-injectiesysteem 

met drukbooster, dat exclusief werd ontwikkeld in samenwerking 

met Daimler Trucks. 
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In het X-PULSE common-rail systeem met drukbooster produceert 

de hogedrukpomp met twee zuigers een maximale druk van 

ongeveer 900 bar in de gemeenschappelijke inspuitbuis. Deze 

druk wordt vervolgens opgedreven tot 2.100 bar in de individuele 

injectoren. De X-Pulse-drukbooster kan variëren op de 

motorsturing en past zich continu aan de huidige 

werkingsomstandigheden van de motor aan, zoals de vraag naar 

koppel van het gaspedaal. De motorsturing beheert het 

injectiepunt, de geïnjecteerde hoeveelheid, de injectiefrequentie, 

het aantal injecties en de injectiedruk voor elke injector 

afzonderlijk om zo verschillen tussen de diverse cilinders uit te 

vlakken.  

Piloot-, hoofd- en postinjecties 

X-PULSE maakt een uitzonderlijk hoge maximale injectiedruk 

mogelijk en garandeert een vrije aanpassing van de druk en 

drukverdeling tijdens de hoofdinjectie door middel van twee 

elektromagnetische kleppen. Aangezien alle parameters variabel 

zijn, kan elke individuele injectie nauwkeurig worden afgestemd 

op de situatie van het moment.  

Soepele werking, zuinig, schoon: hoofdinjectiefrequentie kan 

vrij worden bepaald 

Met het nieuwe X-PULSE-injectiesysteem worden heel wat 

verschillende injectievormen mogelijk. Hun gebruik hangt af van 

diverse parameters, zoals de motorbelasting: injectie zonder 

drukboost en enkel druk in de rail, injectie met erg vroege 

drukboost (‘vierkante’ injectievorm) of injectie met late drukboost 

(‘laarsvorm’). Ook een tussenvorm (schansvorm) is mogelijk. 
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injectievolgorde bij elk punt in de motorwerking volledig te 

controleren. Aangezien de hoogste druk pas in de injectoren wordt 

geleverd, zijn de injecties uitermate stabiel. In het geval van de 

nieuwe generatie Mercedes-motoren vertaalt dat zich in een stille 

en soepele werking met een hoogstaand raffinement, een 

uitzonderlijk laag verbruik en minimale uitlaatemissies. 

Wervelingsvrije turbulentie, efficiënte verbranding 

Het injectieproces vindt plaats in de geometrisch geoptimaliseerde 

verbrandingskamer met ondiep verzonken zuigers. De X-PULSE-

injector is verticaal opgesteld, centraal tussen de in- en 

uitlaatkleppen. Hij beschikt over een injectieverstuiver met zeven 

gaatjes, die eruit zien als miniatuurverstuivers met blinde 

openingen. De hoge maximale injectiedruk en extreem fijne 

verneveling van de brandstof in de verbrandingskamer vormen de 

basis voor de efficiënte verbranding. De verbrandingskamer is 

gevormd om wervelingen en tuimelingen te voorkomen en het 

lucht-brandstofmengsel zo efficiënt mogelijk te verbranden. De 

relatief hoge compressieverhouding van 17:1 is eveneens bedoeld 

om het verbruik te minimaliseren. 

Asymmetrische uitlaatgasturbo. 

De nieuwe Mercedes-Benz OM 471 heeft een turbolader met een 

asymmetrische turbinebehuizing en vaste geometrie en een 

intercooler. De asymmetrische stroom is een voordeel en de 

uitlaatgassen van de eerste drie cilinders gaat rechtstreeks door 

het uitlaatgasrecirculatiesysteem naar de turbine, zonder verliezen. 

Dat proces komt de motorrespons ten goede. 
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De schitterende efficiëntie is een van de hoofdeigenschappen van 

de nieuwe Mercedes-Benz OM 471-motor en dat geldt ook voor de 

motorrem. Mercedes-Benz gebruikt een turbodecompressierem, die 

extreem effectief en stil werkt. De snelle responstijd van minder 

dan 150 milliseconden is eveneens opmerkelijk. 

De motorrem wordt in drie fasen bediend via een hendel aan het 

stuur. In de eerste fase wordt de motorrem geactiveerd op drie van 

de cilinders. De drie andere cilinders worden in een tweede fase 

geactiveerd. In de derde en hoogste fase worden de EGR-klep en de 

wastegate geactiveerd om het laadniveau van de motor te verhogen 

en zo een maximale remkracht van 2.300 t/min bij 400 kW (544 

pk) te bereiken. Bovenop deze manuele bediening wordt de 

motorrem ook gebruikt wanneer de snelheidsregelaar actief is.  

Motor Control Module (MCM): alles onder controle 

Het ‘brein’ van de motor, de MCM-sturing (Motor Control Module), 

vertaalt niet alleen de vraag naar vermogen op basis van de stand 

van het gaspedaal maar controleert en beheert ook alle 

motorfuncties, vanaf de start en frequentie van de injectie tot de 

bediening van de motorrem. 

Een voorbeeld: om een perfecte synchronisatie tijdens de 

schakelovergangen te garanderen, moet de motor de vereiste 

nominale snelheid zo snel mogelijk bereiken. Om daarin te slagen, 

is het zelfs mogelijk om individuele cilinders aan te drijven terwijl 

andere cilinders worden afgeremd door de motorrem. Daardoor 

worden erg snelle en vloeiende schakelovergangen mogelijk. 

De controlemodule gebruikt sensoren om voortdurend factoren te 

controleren zoals het oliepeil, de positie van de krukas en de 

nokkenassen, de druk in het common-rail systeem en de injectoren, 

de turbinesnelheid van de turbo, de temperatuur van de motorolie, 
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turbodruk en het niveau van uitlaatgasrecirculatie. Als gevolg van 

deze uitgebreide controle werkt de motor steeds aan zijn optimaal 

toerentalbereik, de voornaamste vereiste voor goede prestaties, 

een laag verbruik, een lange levensduur en lage uitlaatgasemissies.  

Efficiënte emissiecontrole: katalysator, uitlaatgasrecirculatie, 

roetfilter 

Mercedes-Benz is zich bewust van de strenge eisen die de Euro VI-

emissienormen opleggen en ontwikkelde een combinatie van 

katalysatortechnologie en AdBlue-toevoeging, gekoelde 

uitlaatgasrecirculatie (EGR) en een roetfilter voor de nieuwe 

BlueEfficiency Power-generatie van motoren in de nieuwe Actros. 

Deze oplossing bleek in het verleden al erg succesvol in 

bedrijfsvoertuigen van Daimler Trucks op andere continenten. De 

configuratie is in dit geval specifiek afgestemd om te voldoen aan 

de Europese emissiewetgeving, terwijl ook de roetfilter, inclusief 

regeneratiestrategie speciaal voor Europa werd ontwikkeld. Al 

deze systemen werken samen om een uitermate efficiënte 

emissiecontrole te verzekeren.  

De verschillen tussen de als optie verkrijgbare Euro V-versies en 

de standaard Euro VI-versie zijn het weglaten van de roetfilter, een 

lager recirculatieniveau in het EGR-systeem en een minder 

doorgedreven EGR-koeling. Om tegemoet te komen aan de wensen 

van onze klanten zitten er ook EEV-versies in het gamma. Zij zijn 

gebaseerd op de Euro V-versie. De EEV- en Euro V-versies zijn 

verkrijgbaar met drie vermogens: 310 kW (421 pk), 330 kW (449 

pk) en 375 kW (510 pk). 
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motorontwikkeling 

Naast de doorgedreven milieuvriendelijkheid stond ook de 

beperking van de kosten over de hele levenscyclus centraal in de 

ontwikkeling van de nieuwe motorgeneratie. Dat heeft in de eerste 

plaats betrekking op het brandstofverbruik. Ondanks de extra 

complexiteit, die nodig was om aan de vereisten van de Euro VI-

emissienormen te voldoen, kunnen deze versies van de Mercedes-

Benz OM 471 prat gaan op een uitzonderlijk laag verbruik en 

recordcijfers in alle versies van de nieuwe Actros. Het AdBlue-

verbruik werd eveneens drastisch teruggedrongen in de Euro VI-

versies.  

De Euro V-versie van de OM 471 heeft een nog lager verbruik. De 

uitlaatgasrecirculatie staat op een lager niveau en een roetfilter is 

er niet. 

Uitzonderlijk lange onderhoudsintervallen voor een lage 

kostprijs over de hele levenscyclus 

Tegelijk hebben de ontwikkelaars zich toegelegd op lagere 

onderhoudskosten. De onderhoudsintervallen werden uitgebreid 

tot 150.000 kilometer, al hangt het precieze cijfer nog steeds af 

van het voertuigtype en het gebruiksprofiel. Dat interval is 

uitermate competitief voor een motor met uitlaatgasrecirculatie. In 

realiteit betekent dit dat de nieuwe Actros-modellen in veel vloten 

voor langeafstandstransport slechts een keer per jaar op 

onderhoud zullen moeten, samen met de oliewissels. De doorgaans 

onderhoudsvrije roetfilter in de nieuwe Euro VI-versies van de 

Actros moet pas na 450.000 kilometer worden vervangen en 

daarna om de 300.000 kilometer worden gereinigd. Het 

onderhoudsinterval voor de luchtfilter in de nieuwe Actros 

bedraagt eveneens 300.000 kilometer. 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart/Duitsland 
Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 



 

Pag. 42 Het onderhoudsgemak van de nieuwe motorgeneratie draagt ook 

bij tot de lagere werkingskosten. Een filtermodule aan de koude 

zijde van de motor omvat naast de oliefilter ook de filtereenheid 

voor de brandstoftoevoer (die zelf de voorfilter, hoofdfilter en 

waterafscheider van het brandstofsysteem omvat), en dat alles 

gegroepeerd op een gemakkelijk toegankelijke plaats. Het 

olievulpunt is eveneens vlot toegankelijk op de 

cilinderkopafdekking. Door het lage olieverbruik van deze motoren 

zal men de olie bovendien maar zelden moeten bijvullen.  

Volautomatische Mercedes PowerShift-transmissie 

Het vermogen wordt in alle versies van de nieuwe Actros naar de 

wielen gestuurd via de volautomatische PowerShift G211- of G281-

transmissie. Deze transmissies bleken in de vorige modellen al 

bijzonder populair. En nu beloven ze een nog snellere en 

nauwkeurigere respons dankzij hun uiterst gevoelige 

schakelsensoren. De verhoudingen van de twaalftrapstransmissies 

werden eveneens geoptimaliseerd voor de nieuwe motoren en de 

directe verhouding in de hoogste versnelling dient als basis voor 

een erg laag verbruik over lange ritten. Net als bij het vorige model, 

maken toepassingsgerichte extra functies zoals de EcoRoll-modus, 

de schommelmodus en de Power-modus het werk van de chauffeur 

eenvoudiger. 

Nieuwe functies om transmissies te personaliseren 

Een van de nieuwe functies is de kruipfunctie, die de vroegere 

manoeuvreermodus omvat. Net als bij een personenwagen met 

automatische transmissie wordt de koppeling gesloten wanneer 

het rempedaal wordt ingetrapt. De nieuwe Actros kan voortaan dan 

ook stapvoets rijden met ingeschakelde versnelling zonder dat 

men het gaspedaal hoeft in te drukken en dat maakt het werk voor 

de chauffeur heel wat eenvoudiger in druk verkeer of bij 

manoeuvres. 
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rijprogramma’s. Het Economy Drive Pack, dat standaard is 

gemonteerd, biedt de chauffeur het al zuinige 

standaardprogramma, evenals een Economy-programma dat het 

brandstofverbruik op de weg nog sterk terugdringt. Het Economy-

programma gebruikt geen kickdown, terwijl de EcoRoll-functie niet 

kan worden uitgeschakeld en de topsnelheid is beperkt tot 85 

km/u. Het optionele Power Drive pack omvat het 

brandstofbesparende standaardprogramma en het Power Shift-

programma dat de chauffeur maximale prestaties geeft. Bovendien 

maakt dit programma een brutogewicht tot 120 ton mogelijk voor 

zware toepassingen. Deze gepersonaliseerde schakelprogramma’s 

betekenen dat de Actros zich perfect aanpast aan de 

omstandigheden van bijzondere toepassingen. 

Snellere schakelovergangen, bediend met een hendel aan het 

stuur 

Een andere factor achter de topprestaties van de nieuwe Actros is 

de nog hogere schakelsnelheid met minder verlies van rijsnelheid. 

Dat heeft een positief effect op zowel de gemiddelde snelheid als 

het brandstofverbruik. 

De bedieningselementen van de transmissie zijn ook nieuw: 

aangezien elke nieuwe Actros wordt geleverd met een 

volautomatische transmissie, zit de keuzehendel voortaan aan het 

stuur, voor de zeldzame gevallen waarin de chauffeur manueel 

moet tussenkomen. 

Beproefde assen, langere verhoudingen 

De nieuwe Actros is enkel leverbaar met brandstofbesparende 

hypoïde assen. Hoewel de beproefde HL6-as van zijn voorganger 

behouden blijft, heeft hij nu een nieuwe hypoïde overbrenging om 

wrijvingsverliezen tegen te gaan. De toegenomen efficiëntie blijkt 

uit het lagere brandstofverbruik. 
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toerentalgebied en het toegenomen maximumkoppel in de hoogste 

versnelling met de geoptimaliseerde PowerShift-transmissie met 

kortere schakeltijden maakt het mogelijk om een veel langere 

achterasverhouding te gebruiken. De standaardverhouding voor 

trekkers is nu i= 2,611 in plaats van i=2,846, met het daarbij 

horende lagere motorentoerental. Bij een snelheid van 85 km/u in 

twaalfde versnelling, draait de motor in de nieuwe Actros slechts 

1.260 t/min in plaats van 1.370 t/min. Nog een factor voor het 

lagere brandstofverbruik van de nieuwe Actros. 

Bovendien heeft Mercedes-Benz het gamma beschikbare 

achterasverhoudingen opnieuw uitgebreid. Er zijn nu vijf versies 

van de HL6-achteras beschikbaar voor trekkers met een standaard 

framehoogte en bandenmaat 315/70 R22,5, gaande van i=2,533 tot 

i=3,077. Er zijn ook vijf versies verkrijgbaar voor lowliners met 

bandenmaat 295/55 R22,5, gaande van i=2,2278 tot i=2,733. 

Economy-packs: zuinigheidsmirakels in packvorm 

Aangezien de hoogste prioriteit van wagenparken op een 

maximale zuinigheid ligt, maakt Mercedes-Benz het eenvoudiger 

om de juiste onderdelen te kiezen door aantrekkelijk geprijsde 

Economy-packs samen te stellen. Ons Classic Economy Pack omvat 

een bandenspanningscontrole, windafleiders, en zijpanelen en het 

Top Economy Pack doet er nog een retarder bij. 

FleetBoard en servicecontracten geven de kostefficiëntie nog 

een boost. 

Niet alleen de voertuigtechnologie van de nieuwe Actros draagt bij 

tot de kosteffectiviteit van het model, ook de telematicasystemen 

doen hun duit in het zakje. FleetBoard wordt voor het eerst 

standaard geleverd. De FleetBoard-computer wordt standaard 

gemonteerd in elke nieuwe Actros. De uitgebreide FleetBoard-

services kunnen de eerste vier maanden gratis worden gebruikt. 
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klant beslist om FleetBoard te blijven gebruiken. Enkele van de 

FleetBoard-services zijn de registratie van ritgegevens, een analyse 

van het rijgedrag, telediagnose en onderhoudsbeheer. En 

bovendien krijgt de chauffeur (en enkel de chauffeur) als 

onderdeel van FleetBoard EcoSupport kortetermijnanalyses van 

zijn of haar rijstijl van de boordcomputer op het instrumentenbord. 

FleetBoard maakt het mogelijk om de kosten met vijf tot vijftien 

procent te drukken. 

Gepersonaliseerde servicecontracten helpen ook om de 

kosteffectiviteit van de nieuwe Actros naar een hoger niveau te 

tillen. Gezien de langere onderhoudsintervallen, zijn deze een heel 

stuk goedkoper. 
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Chassis en veiligheid: Rijgedrag, comfort en 

veiligheidssystemen op het hoogste niveau in de 

nieuwe Actros 

• Compleet chassis- en rijcomfortconcept 

• Frame met hoge torsiestijfheid en brede sporen 

• Beproefde assen en een dynamisch nieuw chassis 

• Gevoelige en stevige stuurinrichting bespaart brandstof 

• Rijhulpsystemen om het comfort te verhogen en stress te 

verminderen wanneer men vast zit in het verkeer. 

• Rijbereik uitgebreid om nieuwe en bijkomende 

wielbasislengtes mogelijk te maken 

• Prioriteit voor goede opbouwmogelijkheden 

Criteria zoals weggedrag en veiligheid worden alsmaar 

belangrijker in langeafstandstransport. De nieuwe Mercedes-Benz 

Actros houdt daar rekening mee en vestigt nieuwe normen op het 

vlak van rijdynamiek voor zware vrachtwagens. Geen enkele 

prestigevrachtwagen voelt zo evenwichtig, trefzeker of veilig aan 

op de weg en dat is voornamelijk te danken aan een nieuw frame 

en doorgedreven chassiswijzigingen. Het voorbeeldige rijcomfort 

van de nieuwe vrachtwagen staat op hetzelfde hoge niveau. Een 

Mercedes-Benz is steeds uitermate goed voorbereid wanneer het 

ergste gebeurt. Het al uitstekende veiligheidsniveau werd nog 

verder uitgebreid met extra functies. En last but not least 

impliceert het geperfectioneerde, moduleerbare systeem dat de 

nieuwe Actros verkrijgbaar is met een brede waaier wielbasis- en 

frameversies. Als kers op de taart is hij bij uitstek geschikt voor 

opbouwkoetswerken. 
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Belangrijke troeven van de nieuwe Actros zijn zijn weggedrag, 

wegligging en comfort en dat is grotendeels te danken aan het 

complete chassis- en rijcomfortconcept, van het frame en het 

chassis tot de cabineophanging en de chauffeurszetel. Tal van 

innovaties op dit terrein betekenen dat de nieuwe Actros een 

veiliger rijgevoel geeft dan elke andere vrachtwagen in deze klasse. 

Frame met hoge torsiestijfheid en brede sporen 

Een nieuw frame, dat zonder compromissen werd ontworpen voor 

wegvoertuigen, vormt de ruggengraat van de nieuwe Actros. Het 

heeft een uitzonderlijke torsiestijfheid en brede sporen van 834 

mm (vroeger 744 mm). Beide factoren vormen samen de basis voor 

een uitmuntende rijstabiliteit: de Actros omarmt de weg met een 

trefzeker gevoel. 

Beproefde assen en een dynamisch nieuw chassis 

Het kerndesign van de beproefde assen blijft hetzelfde als bij het 

vorige model. De ontwikkelaars herzagen echter wel de ascontrole 

en ophanging om de veiligheid en het rijcomfort te verbeteren. 

Nieuwe voorzieningen zijn het locatiesysteem voor de hypoïde 

HL6-achteras van Mercedes-Benz, die is gebaseerd op de 

geoptimaliseerde achteraslocatie met een nieuwe geometrie en 

actielijnen die zich nu achter de was kruisen. De luchtvering met 

vier balgen, die perfect reageert op de oneffenheden in het wegdek, 

draagt bij tot het rijcomfort. Het gaat om een symmetrische 

luchtophanging. Dat wil zeggen dat de balgen allemaal even groot 

zijn. Het spoor van de veren is breder dan vroeger. Nog een 

voordeel is dat vier balgen sneller werken en zwaardere lasten 

kunnen torsen dan twee balgen. 
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een stalen vering of luchtvering en in diverse gewichtsklassen. Het 

aantal veerlagen varieert naargelang de maximaal toegestane 

asbelasting. Het gewicht van de stalen veren werd teruggedrongen 

dankzij een aluminium voorveerbeugel. Nieuwigheden zijn de 

lichtere ophanging met enkelbladige paraboolveren op de vooras 

op de vooras. 

Het chassis van de nieuwe Actros maakt indruk met zijn 

onberispelijke richtingsstabiliteit, zijn uitstekende onder- en 

overstuureigenschappen en zijn hoge precisie. Het rijcomfort ging 

er ook op vooruit. 

Drie cabinebevestigingen 

De cabinebevestiging is een cruciaal onderdeel van het 

rijgedragconcept. De nieuwe Actros biedt de keuze tussen drie 

versies: de Standaard cabinebevestiging, de Comfort-bevestiging 

(standaard voor cabines met een vlakke vloer) en de uitzonderlijk 

comfortabele luchtvering. 

Gevoelige en stevige stuurinrichting bespaart brandstof 

Een van de voornaamste factoren achter het uitmuntende 

weggedrag van de nieuwe Actros is het stuursysteem. Dat maakt 

indruk door zijn nauwkeurigheid dankzij de bijgestelde 

stuurinrichting en geeft een uitmuntend rijgevoel. De verhouding 

is directer terwijl de kinematica werd verbeterd en de gestuurde 

stuurbekrachtigingspomp brandstof bespaart.  
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In 1996 bracht de voorloper van de nieuwe Actros een revolutie 

teweeg in de vrachtwagenwereld door zijn remsysteem met vier 

schijfremmen, een hogedruksysteem en een elektronische sturing. 

De nieuwe Actros voegt nu nog een extra dimensie toe aan dat 

uitzonderlijke remsysteem. Een nieuwe, optioneel verkrijgbare, 

ultraperformante motorrem vestigt opnieuw nieuwe normen. Op de 

Euro VI-modellen kan de driefasige motorrem een enorme 

remkracht tot 400 kW (544 pk) leveren. Ook nieuw is de optioneel 

verkrijgbare, secundaire waterretarder met een remkoppel tot 

3.500 Nm of 750 kW. De nieuwe retarder is niet alleen krachtiger 

maar ook een stuk lichter: hij weegt slechts 65 kg in plaats van 

100 kg voor zijn voorganger. 

Rijhulpsystemen om het comfort te verhogen en stress te 

verminderen wanneer men vast zit in het verkeer. 

Het vorige model was ook een mijlpaal op het gebied van 

veiligheids- en rijhulpsystemen. Of het nu om een adaptieve 

snelheidsregelaar ging, of een rijstrookassistent, 

stabiliteitsregeling of de revolutionaire actieve remassistent met 

autonome noodrem wanneer voor de vrachtwagen stilstaande of 

bewegende obstakels worden gedetecteerd… De Actros heeft altijd 

al de rol van pionier gespeeld. 

De nieuwe Actros bouwt voort op die voorsprong. De 

stabiliteitsregeling is nu standaard gemonteerd op de trekker voor 

opleggers en de chassisversie terwijl het unieke ‘Proximity Control 

Assist’ met stop-startfunctie voortaan ook automatisch stopt en 

vertrekt in druk verkeer. Dat maakt het werk van de chauffeur een 

stuk eenvoudiger in de stad en in files. Bovendien is het ‘Proximity 

Control Assist’-systeem niet langer automatisch gekoppeld aan de 

retarder. De koppelingsschotel informeert de bestuurder over de 

vergrendelingsstatus via een scherm in de cabine. De 

buitenspiegel met manoeuvrefunctie aan de bijrijderszijde breidt 
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graden naar beneden te kantelen wanneer de transmissie wordt 

ingeschakeld. 

Elke Actros is standaard uitgerust met automatisch geactiveerde 

waarschuwingsknipperlichten bij een noodstop om 

achteropkomend verkeer te waarschuwen en aanrijdingen 

achteraan te voorkomen. De optionele regen- en lichtsensor 

activeert wanneer nodig de ruitenwissers en dimlichten terwijl de 

eveneens optionele bandenspanningscontrole voor trekker en 

trailer voornamelijk gericht is op de veiligheid: klapbanden als 

gevolg van een te lage bandenspanning zijn een even groot risico 

als lekke banden. Bovendien verhoogt een te lage bandenspanning 

de flexibiliteit van de band en dus het brandstofverbruik. 

Bovendien gaan ze minder lang mee en dat is een belangrijke 

factor in het totale kostenplaatje.  

Aantrekkelijk geprijsde veiligheidspacks 

De samengestelde veiligheidspacks die beschikbaar zijn tegen 

aantrekkelijke prijzen moedigen het gebruik van 

veiligheidstechnologie aan. Het ‘Basic Safety Pack’ omvat de 

Proximity Control Assist, de rijstrookassistent en een airbag voor 

de bestuurder terwijl het ‘Classic Safety Pack’ deze elementen nog 

aanvult met een actieve remassistent en een rolcontrole voor 

bakwagens met neerklapbare zijschotten. Het ‘Top Safety Pack’ 

omvat alle bovenstaande elementen plus een retarder.  

Rijbereik uitgebreid om nieuwe en bijkomende 

wielbasislengtes mogelijk te maken 

De nieuwe Actros is een bijzonder verzorgde, prestigieuze 

vrachtwagen en biedt nog meer keuze aan modellen dan zijn 

voorganger. Hij is te bestellen met twee of drie assen, met leid- of 

volgas en met keuze tussen drie framehoogtes: standaard, laag en 

lowliner. Mercedes-Benz heeft ook het gamma wielbases verder 
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gemaakt. Zo komt het dat de trekker met twee assen nu 

verkrijgbaar is met vier wielbases (3.550, 3.700, 3.850 of 4.000 

mm) terwijl het chassis met twee assen en cabine klanten laat 

kiezen tussen niet minder dan elf wielbases, gaande van 3.600 tot 

6.600 mm in trappen van 300 mm. 

De modellen met laag frame en lowliner-modellen hebben voortaan 

een iets lager koppelpunt, terwijl het frame van de bakwagen met 

neerklapbare zijschotten eveneens heel wat lager is om de 

montage van opbouwkoetswerken te vergemakkelijken. 

Prioriteit voor goede opbouwmogelijkheden 

Het chassis van de nieuwe Actros is op zich al uitzonderlijk goed 

geschikt voor opbouwkoetswerken. Het patroon met gaten van 50 

mm in de zijbalken van het frame, inclusief ter hoogte van de 

assen, geeft koetswerkbouwers een grote mate van vrijheid, net als 

de afwezigheid van klinknagels achter de achteras. De 

frameoverbouw kan in stappen van 300 mm worden gekozen, 

terwijl de einddwarsbalk in stappen van 50 mm kan worden 

verplaatst. 

Hoewel het uitlaatsysteem als gevolg van de Euro VI-vereisten 

meer ruimte inneemt op het frame, maken de geoptimaliseerde 

uitlaatkanalen het werk van de koetswerkbouwers makkelijker. 

Indien nodig kan er binnen het frame ruimte worden gelaten 

(bijvoorbeeld voor voertuigen met een demonteerbaar platform). In 

dit geval moet de tank niet worden verplaatst. De 

gestandaardiseerde bevestigingen, beugels en bouten maken de 

montage van opbouwkoetswerken een stuk eenvoudiger. En dat 

bespaart dan weer kosten en kort de leveringstermijnen in. 
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Het bredere frame, de motoren-in-lijn en de complexere 

nabehandeling van de uitlaatgassen voor de Euro VI-normen 

vereisen een ander chassisdesign. De ontwikkelaars hebben deze 

gelegenheid aangegrepen om onder meer een nieuwe brandstof te 

introduceren. Tanks met vier dwarssecties geven een 

brandstofvolume van 290 tot 1.300 liter. De tanks zijn naar wens 

combineerbaar voor individuele oplossingen, en dat zonder 

conversiekosten. Zelfs de AdBlue-tank is verkrijgbaar in twee 

volumes: 60 of 75 liter. 

De hoofdbrandstoftank en de AdBlue-tank zijn gemonteerd op de 

linkerkant van het voertuig. Aan de rechterkant is er nog ruimte 

voor een bijkomende tank. De volledige breedte van 2,55 meter 

kan worden gebruikt om het tankvolume te optimaliseren. Er is 

ook een combinatietank met twee delen voor diesel en AdBlue voor 

trekkers van opleggers. 
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Pag. 53 Ontwikkeling en tests:  

Nooit eerder werd een vrachtwagen zo intensief 

getest als de nieuwe Mercedes-Benz Actros 

• De nieuwe Actros is een schoolvoorbeeld van een zware 

langeafstandsvrachtwagen 

• Hij werd ontwikkeld vanaf een wit blad papier 

• Nieuwe gammastructuur met focus op langeafstandstransport 

• Motor onderging ruim 60 miljoen kilometers aan intensieve 

tests 

• Getest in de moeilijkste omstandigheden, van de Noordpool tot 

Zuid-Afrika 

• Uitmuntende betrouwbaarheid: 1,2 miljoen kilometers zonder 

revisie 

Nooit eerder werd een vrachtwagen voor de start van de productie 

zo grondig ontwikkeld en getest als de nieuwe Mercedes-Benz 

Actros. De basis voor de ontwikkeling werd reeds tien jaar geleden 

gelegd en de onderdelen en het volledige voertuig werden vijf jaar 

lang getest. In die periode werkte de nieuwe Actros ongeveer 20 

miljoen kilometer af op de weg, inclusief intensieve rijtests door 

klanten. En dan volgden nog extreme tests op testbanken, 

martelcircuits en andere extreme beproevingen. 

Hij werd ontwikkeld vanaf een wit blad papier 

Het verhaal van de nieuwe Actros begon letterlijk op een wit blad 

papier. Om een opvolger voor het succesvolle uitgaande model te 

ontwikkelen, begonnen de ontwerpers, ontwikkelaars, 

marketingspecialisten, productmanagers en alle andere 

betrokkenen van niets. Eerder dan het nieuwe model te baseren op 

zijn populaire en beproefde voorganger, wilde het team van nul 

beginnen om een perfecte en toekomstbestendige oplossing uit te 

werken voor operatoren en chauffeurs. Niets werd aan het toeval 

overgelaten tijdens de ontwikkeling.  
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Pag. 54 De comfortvoorzieningen voor de cabine werden opnieuw 

gedefinieerd en ontworpen en de afmetingen van de cabines zelf 

werden daaraan aangepast. 

Deze benadering resulteerde in een volledig nieuwe 

gammastructuur: in plaats van twee modelgamma’s, elk met hun 

eigen kenmerken, voor langeafstandstransport, 

korteafstandstransport en bouwwerken, zijn er nu drie modellen, 

die zich allemaal specialiseren in een van bovenvermelde 

disciplines. Het eerste lid van de nieuwe, drie leden tellende 

familie van zware vrachtwagens van Mercedes-Benz, is de nieuwe 

Actros, die zich volledig toelegt op langeafstandstransport in al 

zijn vormen. De andere leden van deze familie zullen nog volgen. 

Nieuwe gammastructuur met focus op langeafstandstransport 

Door de nieuwe Actros te positioneren als een prestigieuze 

vrachtwagen voor langeafstandstransport gingen er heel wat 

deuren open. Zo werd zowel de binnenkant als de buitenkant van 

de cabine voor het eerst speciaal ontworpen voor een specifieke 

toepassing. De ontwikkeling was gebaseerd op diverse 

schaalmodellen (1:4) die de ontwerpers heel wat vrijheid gaven in 

de keuze van de richting die de nieuwe Actros zou uitgaan. 

Van deze modellen werden zes modellen op schaal 1:1 afgeleid, 

drie voor het koetswerk en drie voor het interieur. Zelfs op de 

allereerste interieurschetsen was de duidelijke visuele scheiding 

tussen de werk- en leefruimte reeds zichtbaar. Een primeur in de 

vrachtwagenwereld. 

Zo’n 1.600 personeelsleden van Daimler Trucks werkten mee aan 

de nieuwe Actros: ontwikkelaars, testers, ontwikkelaars van 

belangrijke onderdelen… Hun werk werd regelmatig opgevolgd 

door de testafdeling en in speciale vrachtwagenclinics. In vier van 

deze clinics werden in het totaal 638 operatoren en chauffeurs 

langdurig geïnterviewd. 
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Pag. 55 Reeds lang voor de productie van start ging, ervoer de nieuwe 

Actros de noordpoolcirkel in de winter en de verschroeiende hitte 

van de Spaanse Sierra Nevada in de zomer. Hij overwon alle 

soorten wegen in Turkije en beet in het woestijnzand in Zuid-

Afrika. 

Motor onderging ruim 60 miljoen kilometers aan intensieve 

tests 

Samen met de nieuwe Actros wordt ook een nieuwe generatie 

zescilinders-in-lijn gelanceerd. De uitmuntende kwaliteit van de 

nieuwe motorgeneratie werd zelfs al tijdens zijn ontwikkeling 

duidelijk. Extreme betrouwbaarheid en duurzaamheid behoorden 

tot de belangrijkste ontwikkelingsdoelstellingen. Om dat te 

realiseren werden de motoren overal ter wereld getest in de meest 

slopende omstandigheden. Tot op heden hebben de motoren het 

equivalent van ruim 60 miljoen kilometer aan duurzaamheidstests 

afgewerkt op testbanken en in dagelijks gebruik, en dat voor alle 

emissieniveaus. Nooit eerder werd een motor zo intensief getest. 

Getest in de moeilijkste omstandigheden, van de Noordpool tot 

Zuid-Afrika 

De wegtests in reële omstandigheden hadden ook betrekking op 

alle klimaatomstandigheden en extreme wegen en hellingen, 

gaande van een Antarctische winter tot extreem hoge 

woestijntemperaturen. De reële tests omvatten ook rijtests door 

klanten in de vorige Mercedes-Benz Actros. 

Uitmuntende betrouwbaarheid: 1,2 miljoen kilometers zonder 

revisie 

Daarbovenop kwamen nog rijtests door klanten van een voor 

Mercedes-Benz heel bijzondere aard: in Noord-Amerika en Japan 

werken al meer dan 70.000 motoren met succes in de zware 

vrachtwagens van Freightliner en Fuso. De nieuwe motorgeneratie, 
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Pag. 56 zij het in speciale configuraties voor de diverse regio’s, worden al 

geruime tijd dagelijks gebruikt in Noord-Amerika (sinds 2007) en 

Japan (2010). 

De bevindingen van de test in extreme omstandigheden bleken erg 

positief. Zo kreeg de nieuwe motorfamilie een ‘B-10’-score van 1,2 

miljoen kilometer, twintig procent meer dan vroeger, in het 

Europese langeafstandstransport. Dat betekent dat de motoren ten 

minste deze afstand kunnen afleggen alvorens ze een ingrijpende 

revisie nodig hebben. 

 


