
 

 

 

Declercq Stortbeton neemt Mercedes-Benz Arocs 
zes-asser met 65m lange betonpomp in ontvangst 

 

Sint-Truiden. Mercedes-Benz erkend concessiehouder Euro-Trucks Claes 

levert op donderdag 31 juli een uniek voertuig aan Declercq stortbeton: 

een  Mercedes-Benz Arcos 4151 zes-asser, uitgerust met een Sermac 

betonpomp van 65 m – 6RZ65 - van de hand van opbouwer Bonneux 

Machinery. Deze voertuigcombinatie is het enige voertuig dat tot dusver 

werd gemaakt en het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de 

drie partijen.  

 

Declercq Stortbeton is een gezond bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring. Net 

zoals bij Mercedes-Benz, Euro-Trucks Claes en Bonneux Machinery staan 

innovatie en kwaliteit voorop. Geen wonder dat ze elkaar vonden.  

“Wij streven altijd naar maatwerk voor onze klanten”, vertelt Gedelegeerd 

Bestuurder Filip Declercq en “in die zin gaan we steeds op zoek naar de beste 

oplossingen om die belofte waar te maken. Vooruitzienheid, innovatie en een 

gezond investeringsbeleid zijn daarbij de peilers.” 

Met het oog op de realisatie van nieuwe bouwuitdagingen, klopte Declercq 

Stortbeton aan bij Bonneux Machinery. “Ons gamma betonpompen is volledig – 

gaande van 24 m tot 52m – en met deze nieuwe betonpomp van 65m gaan we 

nog een stap verder. De voertuigcombinatie moet ons toelaten om nieuwe 

werven snel en efficiënt tot een goed einde te brengen.” 
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 Dat daarbij resoluut voor het bouwvoertuig van Mercedes-Benz werd geopteerd, 

is een weloverwogen keuze.  

“Onze vloot bestaat voor 99% uit voertuigen met het ster-logo. Ongeveer zes 

jaar geleden hebben we deze stap gezet - de innovatieve uistraling en de 

filosofie van het merk met de ster sluiten naadloos aan bij onze aanpak. Die 

voertuigkeuze wordt bovendien kracht bij gezet door de betrouwbaarheid van 

de voertuigen en de partners, door hun zuinigheid en hun lange 

onderhoudsintervallen.” 

Ook Bonneux Machinery staat voor diezelfde kwalitatieve aanpak en het mag 

dan ook niet verwonderlijk zijn dat ze samen met Euro-Trucks Claes tekenden 

voor dit unieke, Europese, voertuig.  

“Toen de vraag naar een 65m Sermac-betonpomp – of meer specifiek de 

6RZ265 referentie van deze pomp - kwam, zijn we onmiddellijk met Euro-

Trucks Claes rond de tafel gaan zitten”, zegt zaakvoerder Rohnny Bonneux. 

“De pomp is immers één zaak, er moet ook een voertuig bij horen dat het 

gewicht van een dergelijke betonpomp kan dragen.” 

De Mercedes-Benz Arocs 4151 – uiteraard in Euro VI uitvoering - was de meest 

geschikte partner . De techniciteit van de pomp vroeg wel om een ombouw van 

de vrachtwagen met het oog op de creatie van het juiste dragende vermogen.  

“De Arocs werd van een 8x4 omgebouwd naar een 12 x 4 - of een zesasser”, 

aluds Bonneux. “Daarbij werd er geopteerd voor een extra voorloopas en een 

bijkomende naloopas. Na homologatie van dit type voertuig werd overgegaan 

tot de plaatsing van de pomp - met 65m eveneens een baanbrekende lengte 

voor België - wat tot een nieuwe homologatie van de volledige 

voertuigcombinatie leidde.” 

De realisatie van dit project nam ongeveer tien maanden in beslag. Bij Declercq 

Stortbeton staan ze dan ook te springen om dit unieke voertuig met de eerste 

in België opgebouwde 65m pomp in te zetten.  

 

 



 

 

 Declercq Stortbeton 

Het Waregemse Declercq stortbeton werd in 1968 opgericht door Willy 

Declercq en legde zich van meet af aan toe op het transport van materialen, 

vooral voor wegeniswerken. Acht jaar later werd in Waregem beton gemaakt 

en geleverd en in 1986 kwam zoon Filip Declercq aan het hoofd te staan.  

Door de jaren heen groeide Delcercq Stortbeton geleidelijk aan met als 

resultaat vier betoncentrales, verspreid over Waregem, Wielsbeke, Tielt en 

Deinze. Samen goed voor een dagelijkse betonproductie van om en bij de 

2.000m³, die ingezet wordt in een straal van maximum 30 kilometer rond elke 

site. Beton produceren, leveren en pompen vereist veel rollend materieel. 

Daarbij kan Declercq Stortbeton rekenen op een vloot van ongeveer 90 

voertuigen, die nagenoeg volledig uit Mercedes-Benz bestaat. Onder deze 

vrachtwagens bevinden zich betonmixers, betonpompen, kippers en trekker-

oplegger combinaties.   

De ervaring in de betonsector resulteerde in 2006 in de oprichting van een 

dochteronderneming, die de naam Betesco meekreeg. Deze firma is 

gespecialiseerd in de productie van betonnen trappen – zowel rechte 

exemplaren als draaitrappen.  

Declercq Stortbeton en Betesco stellen een kleine 200 mensen tewerk en 

realiseerden in 2013 een omzet van 40 miljoen euro. 

Meer informatie:  www.stortbetondeclercq.be 

Bedrijfsfilm:   http://vimeo.com/73024181 

 

Bonneux Machinery 

Bonneux Machinery NV is behalve aandeelhouder ook exclusieve verdeler en 

opbouwer van Sermac betonpompen. Het Italiaanse Sermac is een 

toonaangevende speler wat de productie van betonpompen en combinatie 

pompmixers betreft. Door de nauwe samenwerking, met de technische know-

how van Sermac en de ruime praktijkervaring van Bonneux Machinery NV 

kunnen de meest uitdagende projecten worden gerealiseerd. 

Bonneux Machinery zag in 1994 het levenslicht en is niet alleen een buur, 

maar ook een bevoorrechte opbouwpartner van Euro-Trucks Claes. Met een 

team van 20 mensen staan ze garant voor een totaalpakket waar service en 

http://www.stortbetondeclercq.be/
http://vimeo.com/73024181


 

 

 flexibiliteit centraal staan. Gaande van de marktanalyse, het technische 

ontwerp en de realisatie van de opbouw tot de homologatie-goedkeuring ervan. 

Met meer dan 200 betonpompen actief in de Benelux is Bonneux marktleider 

in zijn niche. Bonneux Machinery realiseerde in 2013 een omzet van 10 

miljoen euro. 

Meer informatie: www.bonneux.be 

 

Euro-Trucks Claes Sint Truiden 

Sinds 1993 is de onderneming Claes & Zn.  erkend concessiehouder Mercedes-

Benz en dit zowel voor personenwagens als voor bestelwagens en 

vrachtwagens. De eerste activiteiten worden ondergebracht in Claes & Zn Sint 

Truiden, Tienen en Tongeren daar waar de verkoop en de dienst naverkoop 

voor de bestelwagens en de vrachtwagens vanuit Euro-Trucks Claes wordt 

waargenomen.  

In 2000 worden Claes & Zn eveneens opgenomen in het Nearly New Car 

Dealernetwerk – jonge tweedehandswagens van Mercedes-Benz en smart - en 

in 2003 krijgen ze ook een smart concessie toegewezen. Sinds 2010 voeren ze 

het door Mercedes-Benz in het leven geroepen ProCarrosserie label en in 2012 

bereiden ze hun tweedehandsactiviteiten uit tot de bestelwagens en worden ze 

Used 1 dealer.  

Daarnaast was deze vennootschap, waarvan de basis in 1950 werd gelegd door 

stamvader André Claes, van meet af aan gespecialiseerd in de revisie van 

motoren en motoronderdelen. Naast een vestiging in Sint-Truiden, heeft het 

revisiebedrijf eveneens een afdeling in de Haven van Antwerpen. Met Euro-

Trucks Renting NV – verantwoordelijk voor de verhuur en de renting van 

Merdedes-Benz vrachtwagens en bestelwagens is het aanbod volledig. 

De groep Claes & Zn. realiseerde in 2013 een omzet van 67 miljoen euro. De 

Limburgse familie-groep is een gewaardeerde partner van Mercedes-Benz en 

wordt door klanten op handen gedragen voor de professionele en persoonlijke 

aanpak, die resulteert in maatwerk en steeds gericht is op het zoeken naar 

oplossingen voor de wensen en de behoeften van de klant.  

Meer informatie: www.claesenzonen.mercedes-benz.be

http://www.bonneux.be/
http://www.claesenzonen.mercedes-benz.be/
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SERMAC 6RZ65 en MERCEDES-BENZ AROCS 
 
 
POMP INFO 

Merk: SERMAC 
Type: SIRIO 
Model: 6RZ65 
Pompelement: SCL150AHP 
 

 
 
Pomp – specificaties 

Theoretische maximale output  149 m³/h 
Maximale betondruk   76 bar 
Maximaal aantal slagen   30/min 
Piston diameter   230 mm 
Lengte slag    2000 mm 
Aandrijving    PTO 
Volume betonbak   600 L 
 
 
Vrachtwagen - ombouw 

Opbouw van de SIRIO 6RZ65 betonpomp wordt geplaatst op de aangepaste Mercedes-Benz  Arocs 
4151. 
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Giek – specificaties 

 
Aantal gieksecties   6 
Type giek    RZ 
Maximaal verticaal bereik  64,35 m 
Maximaal horizontaal bereik  60,35 m 
Maximaal bereik naar beneden  -50 m 
Draaicirkel    370° 
Betonleiding    ø 125 mm 
Hoek per sectie    1e – 90° 
     2e – 180° 
     3e – 180° 
     4e – 225° 
     5e – 180° 
     6e – 90° 
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Steunpoten – specificaties 

 
Steunpoten vooraan   opendraaiend en openschuivend 
Steunpoten achteraan   opendraaiend 
Ruimte steunpoten   12,2m x 12,5m 
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MERCEDES-BENZ INFO 

 
Merk: MERCEDES-BENZ 
Type: 963-8-G 
Handelsbenaming: Arocs 
Aantal assen: 6 
Aantal aangedreven assen: 2; as 4 en 5 
Aantal gestuurde assen: 4; as 1,2,3 en 6 
Wielbasis: 9050 mm 
Maximale lengte: 15620 mm 
Maximale breedte: 2550 mm 
Maximale hoogte: 4000 mm 
Maximaal toelaatbare massa: 56000 kg 
Motor:  Daimler AG 
 12809 cm³ 
 6 in lijn 
 375 kW (510 pk) 
 Euro VI 
Cabine: M CompactSpace 
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FASERING INFO 

 
Fase 1 

Productie van de Arocs 4151K door Mercedes-Benz. 

 
 
 
 
Fase 2 

Ombouw van de vrachtwagen van 8x4 naar 12x4 door ESTEPE (Heesch, Nederland). 
 
Verplaatsen componenten 
 
Monteren assen: 
 9 tons voorloopas 
  Remmen 
  Vering 
  Stuursysteem 
  Goodyear 385/65R22.5 banden 
 9 tons naloopas 
  Remmen 
  Vering 
  Stuursysteem 
  Goodyear 385/65R22.5 banden 
 
Homologatie van het incomplete voertuig 
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Fase 3 

 
Opbouw van de betonpomp SIRIO 6RZ65 door SERMAC (Cesano Maderno, Italië). 
Afwerking en homologatie van de betonpomp door BONNEUX MACHINERY (Sint-Truiden). 
 

 
 

 

 



 

 

  

 De familie bouwvoertuigen van Mercedes-Benz  

Mercedes-Benz Arocs – nieuwe kracht voor de 
bouwsector 

 

Het Arocs-gamma biedt een nooit geziene verscheidenheid aan modellen, om 

nauwkeurig in te spelen op de sterk uiteenlopende eisen van klanten in deze 

sector. De nieuwe kipwagens met of zonder AWD-aandrijving, betonmixers, 

trekkers en chassis-cabines met laadbak zijn verkrijgbaar met twee, drie en 

vier assen en in zestien vermogensniveaus tussen 175 kW (238 pk) en 460 kW 

(625 pk) waarbij alle motoren beantwoorden aan de Euro VI-emissienormen. 

De duidelijk gesegmenteerde bouwsector vereist voertuigen die perfect zijn 

afgestemd op de werkingsomstandigheden. Ongeveer de helft van alle 

bouwvoertuigen werkt rechtstreeks op bouwterreinen. Ongeveer een derde van 

deze voertuigen levert uitrusting en bouwmaterialen op bouwterreinen en nog 

eens vijftien procent van de bouwvoertuigen is betrokken bij de verwerking 

van gebruiksklaar beton. 

Bovendien heeft de bouwsector een brede waaier aan vereisten op het gebied 

van voertuigen gebruikt in toeleveringsbedrijven en de sector van het 

ultrazware transport. En ook de operatoren van overheidsvoertuigen hebben 

nood aan vrachtwagens op maat.  

Toonaangevende krachten in de bouwsector: Loader en Grounder 

Met de nieuwe Arocs kunnen transporttaken in de bouwsector efficiënter 

worden uitgevoerd dan ooit tevoren. Om nog beter aan die eis te kunnen 

voldoen, zelfs bij toepassingen zoals trekkers met kipbakken en betonmixers 

waarbij het laadvermogen van cruciaal belang is, werden de Arocs Loader en 

Arocs Grounder ontwikkeld. 

De Arocs Loader heeft elke mogelijkheid om zijn eigen leeggewicht te beperken 

consequent benut. Dat resulteerde in 4x2-trekkers met geoptimaliseerd 

laadvermogen die tot de lichtste voertuigen in de bouwsector behoren en 

8x4/4-betonmixers met een maximaal toegelaten massa van 32 ton. Dankzij 

hun bijzonder lage leeggewicht van maximaal 9.250 kilogram kunnen deze 

voertuigen bij elke rit 8 m³ gebruiksklaar beton leveren. 



 

 

 De Arocs Grounder werd ontwikkeld voor extreem moeilijke omstandigheden 

zoals groeven en bouwterreinen. Dankzij tal van technische ingrepen zoals 

overlangse balken met een dikte van negen millimeter, is hij uitermate robuust 

en kan hij schermen met een uitzonderlijke stabiliteit en hoog laadvermogen. 

Uitgebreid gamma voertuigen vanaf 18 ton  

De Loader en Grounder behoren allebei tot de uitgebreide Arocs-familie, 

waarvan de maximaal toegelaten massa varieert van 18 ton voor de tweeassers 

tot 41 ton voor de vierassige offroad-modellen van de Grounder-reeks.  

Globaal gesproken, werden de bouwvoertuigen van de Arocs-familie specifiek 

ontworpen voor allerlei toepassingen. Daardoor is zelfs de zogenaamde ‘road 

roller’, de tweeassige trekker met aangedreven achteras (4x2), geen Actros-

variant maar een afzonderlijk, op zichzelf staand voertuigtype.  

Duidelijke differentiatie: hoog frame 

De frames, framehoogtes en overhangen verschillen duidelijk van die van 

langeafstandsvoertuigen. Daardoor zijn er niet langer passende 

conversieonderdelen nodig om de voertuigen te gebruiken om bouwmaterialen 

te vervoeren. De tweeassige Arocs-trekker kan dan ook worden besteld als 

standaardvoertuig met 4x2-aandrijving, stalen of pneumatische vering, een 

Arocs Loader met geoptimaliseerd laadvermogen en 4x2-aandrijving, een 

twintigtonner met integrale aandrijving of een Arocs Grounder met 4x4-

aandrijving. Binnen de uitgebreide Arocs-familie zijn er bovendien nog andere 

gespecialiseerde modellen verkrijgbaar, die vroeger enkel met ombouw te 

realiseren waren. Vierassers met een vooras en drie achterassen bijvoorbeeld 

rollen voortaan gewoon van de band als productiemodel in ’s werelds grootste 

vrachtwagenfabriek in het Duitse Wörth. 

Aandrijfsystemen: krachtige Euro VI-motoren voor de bouwsector 

De nieuwe Mercedes-Benz Arocs is verkrijgbaar met een uitgebreid gamma 

BlueEfficiency Power-dieselmotoren. Van bij het begin zet Mercedes-Benz de 

Arocs met zijn emissiearme Euro VI-motoren aan het werk in moeilijke 

dagelijkse omstandigheden. 

Arocs-kopers krijgen de keuze uit zestien vermogensniveaus. De BlueTec VI-

motoren zijn allemaal ontwikkeld als zescilinders-in-lijn met uitlaatgasturbo en 

intercooler om vanaf het vrijlooptoerental een hoog koppel te leveren. De vier 



 

 

 inhoudsversies (7,7, 10,7, 12,8 en 15,6 liter) garanderen een maximale 

trekkracht van 1.000 tot 3.000 Nm. 

Uniek: ‘X-PULSE’-injectiesysteem 

Een belangrijke eigenschap van alle zescilinders-in-lijn van het 

OM 470/471/473-gamma van Mercedes-Benz is de unieke, flexibele ‘X-PULSE’ 

common-rail injectie met volledig elektronische gestuurde drukbooster. Terwijl 

de druk in de common-rail wordt opgevoerd tot maximaal 900 bar, bedraagt de 

druk in de individuele injectoren maar liefst 2.100 bar. 

De injectieverhouding kan vrij worden gemoduleerd naargelang de 

bedrijfsomstandigheden. Als gevolg daarvan minimaliseert X-PULSE het 

brandstofverbruik terwijl het systeem de motor ook soepeler laat draaien. De 

injectoren en de vorm van de brandstofkamer werden aangepast aan de 

specifieke eigenschappen van de verschillende motorversies. 

De drukvoeding wordt verzorgd door een turbo met asymmetrische 

turbinebehuizing en vaste geometrie. Dat proces komt de motorrespons ten 

goede. 

Standaard volautomatische transmissies  

De vermogensoverdracht wordt in alle versies van het brede Arocs-gamma 

standaard geregeld door een volautomatische, snel schakelende Mercedes 

PowerShift 3-transmissie met acht, twaalf of optioneel zestien versnellingen. 

Die transmissie vereenvoudigt het werk van de chauffeur aanzienlijk, vooral 

bij zwaar manoeuvreerwerk en in moeilijke offroad-situaties. Als optie is ook 

een manuele transmissie met negen of zestien versnellingen verkrijgbaar 

tegen meerprijs. 

De verbeterde Mercedes PowerShift 3-automaat onderscheidt zich onder meer 

door kortere schakeltijden: tot twintig procent korter dan bij de vorige 

Mercedes PowerShift 2-transmissie, en zelfs vijftig procent korter dan bij de 

Telligent-automaat. Met zijn gevoelige schakelsensor kiest de 

Mercedes PowerShift 3-transmissie heel nauwkeurig de meest geschikte 

versnelling in functie van de rij- en laadomstandigheden.  

 

 



 

 

 Slim sensorsysteem voor alle situaties 

Een functie is de mogelijkheid om de ‘overrun’-modus te detecteren op 

afdalingen, waardoor de versnelling wordt aangehouden. De nieuwe 

kruipfunctie (met hoger vertrekkoppel) met de geïntegreerde 

manoeuvreermodus maakt het mogelijk om vlot te vertrekken en nauwkeurig 

te manoeuvreren. Bovendien zijn er verscheidene transmissiemodi en 

bijkomende functies die het rijden in bouwverkeer vereenvoudigen. Zo is er de 

schommelmodus (rocking-free), waarmee men voertuigen kan losrijden 

wanneer ze vastzitten in een modderige of drassige ondergrond.  

Het ‘direct-shift’-mechanisme waarmee men rechtstreeks van eerste naar 

achteruit kan schakelen zonder via neutraal te gaan, is eveneens een troef. Om 

snel achteruit te rijden (bijvoorbeeld op bouwterreinen voor de aanleg van 

snelwegen), zijn er ook bijzonder ‘snelle’ achteruitversnellingen beschikbaar.  

Keuze tussen twee transmissiemodi: ‘power’ en ‘offroad’ 

Naargelang het voertuigtype is de Arocs uitgerust met een terrein- of 

vermogensgerichte transmissiesturing. Het andere rijprogramma is als optie te 

bestellen. Beide rijprogramma’s beschikken over drie transmissiemodi: de 

standaardmodus (inclusief de standaard ‘eco-roll’-functie) ondersteunt in het 

algemeen een bijzonder economische rijstijl op de weg. De manuele modus 

maakt het mogelijk om de Arocs volledig zelf te besturen in extreme 

terreinomstandigheden.  

In de ‘power’-modus van de vermogensgerichte sturing worden de 

schakelovergangen uitgevoerd bij een 100 toeren hoger toerental dan bij de 

standaard ‘eco-roll’-modus. De ‘power’-modus wordt automatisch uitgeschakeld 

wanneer het nodige koppel niet voorhanden is.  

De terreinmodus van het offroad-programma wordt gekenmerkt door het feit 

dat de Arocs op elk moment een hoger koppel kan leveren.  

Kruipmodus voor manoeuvres 

De kruipmodus van de transmissie is cruciaal voor korteafstandsvervoer en 

bouwtransport, waarbij lage snelheden en manoeuvres op krappe plaatsen 

doorgaans de dienst uitmaken. Wanneer een vertrek- of achteruitversnelling 

wordt ingeschakeld, kan de chauffeur de snelheid van de nieuwe Arocs louter 



 

 

 met het rempedaal controleren. Een ander hulpmiddel voor manoeuvres is de 

optie om direct van eerste versnelling naar achteruit te schakelen.  

Optionele handgeschakelde transmissie 

Behalve de standaard gemonteerde automaat is de Arocs als optie ook 

leverbaar met een handgeschakelde transmissie met dubbel-H-rooster en 

pneumatische schakelondersteuning. Klanten die een handgeschakelde 

transmissie verkiezen, krijgen de keuze tussen een negenversnellingsbak en 

drie optimaal afgestelde zestienversnellingsbakken. Alle transmissies 

verzekeren een nagenoeg verliesvrije vermogensoverdracht en een hoog 

schakel- en rijcomfort. 

Koppeling van de nieuwste generatie 

Zowel de standaard gemonteerde Mercedes PowerShift 3-transmissies als de 

handgeschakelde versies worden gebruikt in combinatie met een nieuwe 

generatie van koppelingen met beveiliging tegen overbelasting en een 

waarschuwingssysteem. Bij voertuigen met enkele aandrijfas helpt de 

enkeleschijfkoppeling de overdracht van koppelwaarden tot 2.600 Nm te 

verzekeren.  

Voor de Arocs met meerdere aandrijfassen en koppelwaarden tot 3.000 Nm 

wordt een dubbeleschijfkoppeling gebruikt. Die is ook als optie verkrijgbaar 

voor voertuigen met enkele aandrijfas.  

Optionele turboretarderkoppeling of waterretarder 

Bovendien levert de optionele, slijtagevrije turboretarderkoppeling maximale 

prestaties bij het vertrekken en manoeuvreren met bijzonder zware 

totaalgewichten en koppelcijfers. Tegelijk fungeert ze ook als retarder en tilt ze 

de veiligheid naar een nog hoger niveau.  

Voor toepassingen waarbij men vaak langdurig remt bij hogere snelheden is de 

optionele secundaire waterretarder sterk aan te bevelen. Deze heeft een 

remkoppel tot 3.500 Nm. Naargelang de versie weegt hij 65 tot 69 kilogram en 

de remtechnologie is volledig geïntegreerd in het vertragingsbeheer van de 

Arocs.  

Behalve veilige langdurige remmanoeuvres biedt de secundaire waterretarder 

ook het voordeel dat hij de werkingstemperatuur van de verbrandingsmotor op 



 

 

 lange afdalingen op peil houdt. Dat biedt de perfecte ondersteuning voor het 

complexe emissiecontrolesysteem van de standaard Euro VI-motoren door de 

effectiviteit van de zuiveringstechnologie op een hoog niveau te houden. 

Het leven van de koetswerkbouwers vereenvoudigd 

Om bij te dragen tot een efficiënte montage van koetswerken werd het frame 

voorzien van een rasterpatroon met gaten van 50 mm, gestandaardiseerde 

bevestigingsbeugels, steunblokken en bevestigingen. Dat vertaalt zich ook in 

tijdswinst en een betere planning dankzij de duidelijk omlijnde 

bevestigingspunten en posities op het frame van de nieuwe Arocs. 

Koetswerkbouwers kunnen hier accessoires plaatsen zoals steunpoten, 

compressoren of instrumentenkoffers zonder dat ze daarvoor op voorhand 

ruimte voor moeten creëren. Er worden gemakkelijk toegankelijke koppelingen 

geïnstalleerd, zoals de interface voor koetswerkbouwers, voor een perfecte 

aansluiting van de elektrische en elektronische systemen van het koetswerk. 

Bovendien heeft de Arocs een speciale programmeerbare module. De 

probleemloze ombouw van een Arocs-basisvoertuig tot een gespecialiseerd 

voertuig kan worden beheerd via het koetswerkbouwerportaal van Mercedes-

Benz. 

Alle bekende veiligheidssystemen zijn verkrijgbaar  

De veiligheidssystemen die hun sporen al hebben verdiend in de nieuwe 

Mercedes-Benz Actros introduceert de Arocs nu ook in de bouwsector.  

Naargelang de goedkeuringsklasse van individuele Arocs-modellen (N3 of 

N3G) zijn ze standaard of optioneel uitgerust met een elektronisch gestuurd 

EBS-remsysteem met schijfremmen rondom, een ABS-antiblokkeerremsysteem 

en een elektronische stabiliteitsregeling (ESP). Als optie zijn voorts een 

rijstrookassistent en de nieuwste generatie van het unieke actieve 

remhulpsysteem Active Brake Assist 3 leverbaar. Dat laatste kan het voertuig 

volledig zelfstandig afremmen wanneer het stilstaande obstakels detecteert. 
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