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 De nieuwe familie bouwvoertuigen van Mercedes-Benz  

Arocs – nieuwe kracht voor de bouwsector 

• 16 vermogensniveaus van 175 kW (238 pk) tot 460 kW (625 pk) 

• Powershift voor het eerst standaard verkrijgbaar in een bouwvoertuig 

• Eerste elektrohydraulische stuurbekrachtiging in een commercieel 

voertuig 

• Frames, assen, ophanging, remmen: stuk voor stuk geoptimaliseerd 

voor hun taak 

• Keuze uit zeven cabines in veertien versies 

• Loader en Grounder: toonaangevende krachten voor speciale vrachten  

• Speciale voertuigen rechtstreeks af fabriek verkrijgbaar 

• Cabinecomfort en gebruiksvriendelijkheid op het niveau van 

voertuigen voor langeafstandstransport 

• Rendabiliteit: ecologie en economische efficiëntie hand in hand 

• Alle veiligheidssystemen verkrijgbaar 

 

Mercedes-Benz heeft een grote, drievoudige stap voorwaarts gezet in het 

segment van de Euro VI-vrachtwagens: dit jaar breidt het merk met de ster zijn 

gamma zware voertuigen uit met de Arocs, het gespecialiseerde bouwvoertuig, 

dat in de voetsporen treedt van de Antos, die in 2012 voet aan wal zette in het 

segment van de zware distributievoertuigen, en de Actros, die in 2011 werd 

gelanceerd in het segment van het langeafstandstransport. Behalve hun 

uitzonderlijke milieuprestaties dankzij de Euro VI-motoren kunnen de nieuwe 

Arocs-modellen nog drie uitmuntende kwaliteiten naar voren schuiven: kracht, 

efficiëntie en robuustheid.  

Duidelijke segmentering 

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 kiepwagens 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). Alle motoren werden van bij het begin ontworpen om te 

beantwoorden aan de toekomstige Euro VI-emissienormen en zijn op bestelling 

verkrijgbaar in Euro VI-versie. 

De duidelijk gesegmenteerde bouwsector vereist voertuigen die perfect zijn 

afgestemd op de werkingsomstandigheden. Ongeveer de helft van alle 
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Pag. 3 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 voertuigen 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 kiepbakken 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.  
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Pag. 4 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 Wörth. 

Nieuwe modellen af fabriek: vierasser 8x4/4 met drie achterassen met 

enkele banden 

Deze vierasser is gebaseerd op een drieasser met niet-aangedreven stuuras en 

twee aandrijfassen met dubbele banden. Daarachter wordt nog een 

meesturende liftas met enkele banden gemonteerd. 

Mogelijke toepassingen zijn onder meer platformtrucks voor bouwmaterialen 

met een laadkraan die op zichzelf moet werken. Een drieasser of zelfs een 

klassieke vierasser zou de plaatsing van de kraan achteraan niet aankunnen 

als gevolg van de gewichtsverdeling. Dankzij de drievoudige achteras wordt 

elke asbelasting echter probleemloos verteerd. 

“Supermixer’: de eerste betonmixer die 8 m³ kan afleveren 

Als het erop aankomt om acht kubieke meter gebruiksklaar beton volgens de 

wet af te leveren (in de sector doorgaans opgesplitst in batches van ongeveer 

0,5 kubieke meter), zou een vierassige betonmixer leeg maximaal 9,25 ton 

mogen wegen. Dat is precies wat de Arocs doet.  

Om te beginnen combineert de Loader-versie van het betonmixerchassis de erg 

lichte OM 470-motor van 10,7 liter met de ClassicSpace S-cabine. Maar er is 

meer nodig. Daarom wordt de standaard dubbele aandrijfas met dubbele 

banden vervangen door een achteras met enkele banden in maat 368/65.  
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Pag. 5 Om toch een brede wielbasis, en dus een hoge stabiliteit, te verzekeren, 

werden beide achterassen speciaal afgestemd voor gebruik met enkele banden: 

door de wielbevestiging naar buiten toe te verplaatsen, sluiten de brede 

klassieke tractiebanden in trailerformaat, die speciaal voor Mercedes-Benz 

worden geproduceerd, binnen hun wielkasten vlak aan op de buitenste rand 

van het koetswerk. 

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 6-

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. 

Gloednieuw: de op grote schaal gebouwde OM 473-zescilinder-in-lijn 

De Arocs is ook verkrijgbaar met de grootste motor van Daimlers gamma van 

heavy-duty motoren, die volledig opnieuw werd ontwikkeld. Met specificaties 

zoals een cilinderinhoud van 15,6 liter, een vermogen tot 460 kW (625 pk) en 

een maximumkoppel van 3.000 Nm speelt de nieuwe Mercedes-Benz OM 473 

in een heel eigen klasse. 

Hij levert topprestaties voor de moeilijkste omstandigheden, zelfs wanneer hij 

moet beantwoorden aan de hoogste eisen op het gebied van transportsnelheid, 

tractie en robuustheid. Die topprestaties zijn ook gegarandeerd bij offroad-

toepassingen, een maximale belasting bij zware transporten en een hoge 

transportsnelheid over wegen met een extreme topografie. Dat alles combineert 

de OM 473 met een maximale duurzaamheid. De nieuwe 15,6 liter grote 

zescilinder-in-lijn levert in elk opzicht optimale prestaties. 

Maximaal vermogen van bij de start  

Vooral bij de zwaarste toepassingen, die bijvoorbeeld de Grounder-versies van 

de nieuwe Mercedes-Benz Arocs zouden kunnen tegenkomen, scoort de OM 

473 bijzonder hoog met zijn trekkracht. Hij maakt niet alleen indruk door zijn 
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Pag. 6 absolute kracht (naargelang de versie stuurt hij 2.600 tot 3.000 Nm naar de 

krukas) maar ook door de manier waarop hij die ter beschikking stelt. Dat 

komt omdat er bij volledige belasting vanaf het vrijlooptoerental al ongeveer 

2.500 Nm beschikbaar is, en dat ongeacht het vermogen van de motor. Dat is 

meer dan het maximumkoppel van de meeste vrachtwagenmotoren. 

Op de testbank is het maximumkoppel bij alle OM 473-versies beschikbaar 

vanaf 1.100 t/min. In de echte wereld is bijna het volledige koppel beschikbaar 

over een breed toerentalgebied van ongeveer 900 tot 1.400 t/min. Onmiddellijk 

daarna bereiken de motoren hun maximale vermogen. 

Die eigenschap draagt bij tot de uitzonderlijke reactiviteit over een erg breed 

toerentalgebied. Bovendien kunnen alle versies van de motor bogen op een 

spontane en krachtige respons op het gaspedaal. 

Een spontane respons en een lager verbruik bij hoge belasting  

Een van de speciale eigenschappen van de nieuwe Mercedes-Benz OM 473-

motor is zijn ‘turbocompound’-technologie. De term ‘turbocompound’ duidt op 

een tweede turbine, die serieel is aangesloten na de uitlaatgasturbo. Deze 

gebruikt de beschikbare druk van de uitlaatgassen nadat ze door de 

uitlaatgasturbo zijn gevloeid om de prestaties verder op te drijven. Deze kracht 

wordt via een as en hydrodynamische koppeling overgebracht naar de 

tandwielaandrijving van de motor en dus rechtstreeks naar de krukas. 

De ‘turbocompound’-technologie verhoogt het vermogen van de OM 473 met 

ongeveer 50 kW (68 pk). De chauffeur voelt de bijkomende prestaties 

onmiddellijk in de nog spontanere respons van de motor bij lage toerentallen.  

Tegelijk verlaagt deze technologie het brandstofverbruik bij hoge belasting met 

ongeveer twee procent. Die extreme omstandigheden zijn typisch voor de 

toepassingen waarvoor de OM 473 wordt gebruikt. 

Voorts maakt de nieuwe Mercedes-Benz OM 473 ook indruk met zijn 

uitzonderlijke zuinigheid: zelfs de krachtigste motor van de nieuwe 

motorgeneratie werd consequent ontwikkeld met het oog op een laag verbruik. 

Naargelang de versie ligt het verbruik een halve tot anderhalve procent lager 

dan bij zijn voorganger, de Mercedes-Benz OM 502 V8.  
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Pag. 7 Het spreekt voor zich dat de motor uitstekende milieuprestaties naar voren kan 

schuiven: alle versies van de OM 473 voldoen aan de strenge Euro VI-

emissienormen die gelden voor nieuwe inschrijvingen vanaf 2014. 

De nieuwe OM 473 is leverbaar in drie vermogensniveaus: 

Maximumvermogen  Maximumkoppel  
380 kW (517 pk) bij 1.600 t/min 2.600 Nm bij 1.100 t/min 
425 kW (578 pk) bij 1.600 t/min 2.800 Nm bij 1.100 t/min 
460 kW (625 pk) bij 1.600 t/min 3.000 Nm bij 1.100 t/min 

 

OM 471: veerkrachtig, krachtig en zuinig  

Een naadloze aanvulling op de nieuwe Mercedes-Benz OM 473 dieselmotor is 

de vorige topmotor van de nieuwe motorgeneratie, de OM 471, die uit zijn 

cilinderinhoud van 12,8 liter een maximumvermogen van 375 kW (510 pk) en 

een koppel van 2.500 Nm puurt. 

De motor dekt een brede waaier aan toepassingen binnen de nieuwe Arocs-

familie. De zescilinder-in-lijn met lange slag (zuigerslag: 156 mm, 

cilinderboring: 132 mm), die debuteerde in de Actros voor 

langeafstandsvervoer, was in 2011 de eerste motor van een totaal nieuwe 

generatie.  

Zijn effectieve toerental voor volledige belasting werd naar beneden toe 

herzien tot ongeveer 800 t/min en dat is een cruciaal element voor de offroad-

toepassingen waarvoor de Arocs kan worden ingezet. De motoren bieden bijna 

hun volledige vermogen al bij 1.400 t/min.  

Uiterst efficiënte turbo en motorrem 

De drukvoeding wordt verzekerd door een asymmetrische turbo met vaste 

geometrie. Hij garandeert ongeacht de verschillende gaspedaalposities een 

snelle motorrespons. Zijn maximale efficiëntie dankt hij ook aan de 

decompressierem met turbo. De maximale remkracht bedraagt maar liefst 400 

kW in het geval van de OM 471 en 475 kW voor de OM 473. 
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Pag. 8 De OM 471 is in de Mercedes-Benz Arocs verkrijgbaar met vijf vermogens- en 

koppelniveaus: 

Maximumvermogen  Maximumkoppel  
310 kW (421 pk) bij 1.800 t/min 2.100 Nm bij 1.100 t/min 
330 kW (449 pk) bij 1.800 t/min 2.200 Nm bij 1.100 t/min 
350 kW (476 pk) bij 1.800 t/min 2.300 Nm bij 1.100 t/min 
375 kW (510 pk) bij 1.800 t/min 2.500 Nm bij 1.100 t/min 

 

OM 470: efficiëntie uit een cilinderinhoud van 10,7 liter 

Eveneens nieuw is de OM 470-motor, een zescilinder-in-lijn met een inhoud 

van 10,7 liter die werd afgeleid van de OM 471. Hij beschikt bovendien over 

een aantal technische voorzieningen zoals het unieke X-PULSE injectiesysteem. 

De compacte krachtbron kan prat gaan op uitzonderlijke prestaties en toont 

zich tegelijk erg efficiënt en licht. 

De OM 470 werd ontwikkeld met het oog op specifieke toepassingen zoals de 

versies met geoptimaliseerd laadvermogen voor het transport van 

bouwmaterialen. Daarom is hij zo’n 170 kilogram lichter dan de OM 471.  

Fabelachtige trekkracht bij lage toerentallen 

De OM 470 werd consequent afgestemd op zuinigheid: zo levert hij maar liefst 

95 procent van zijn maximumkoppel al vanaf 800 t/min. Het maximumkoppel 

blijft constant beschikbaar van 1.100 tot 1.400 t/min. Bij dit toerental bereikt 

de motor ook bijna zijn maximumvermogen. Daardoor is er al een groot deel 

van het vermogen beschikbaar in het centrale toerentalgebied en komt de 

motor erg reactief voor de dag. Het langeslagdesign met een boring van 125 

mm en een slag van 145 mm garandeert een uitmuntende trekkracht. 

Zowel de OM 470 als de OM 471 werd ontwikkeld om lang mee te gaan. Zo is 

de krukkast bijvoorbeeld gemaakt van een speciale gietijzerlegering en is de 

cilinderkop vervaardigd uit gietijzer met vermiculair grafiet (CGI). De zuigers 

zijn dan weer gemaakt van staal om hun levensduur te verlengen en het hoofd 

te bieden aan de belasting die de ontstekingsdruk van meer dan 200 bar met 

zich meebrengt. 

De efficiënte tandwielaandrijving van de twee bovenliggende nokkenassen in 

composiet werd volledig herwerkt voor de OM 470. Ze bevindt zich voortaan 

achteraan de motor en draagt in grote mate bij tot het lagere gewicht. 
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Pag. 9 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. 

De motorrem van de OM 470 is even krachtig en efficiënt als het 

aandrijfsysteem. Mercedes-Benz gebruikt een decompressierem met turbo. Die 

wordt bediend via een schakelaar met drie standen op de stuurkolom. Het 

maximale remvermogen bedraagt een opmerkelijke 340 kW (462 pk).  

In de Arocs is de OM 470 leverbaar in vier versies: 

Maximumvermogen  Maximumkoppel  
240 kW (326 pk) bij 1.800 t/min 1.700 Nm bij 1.100 t/min 
265 kW (360 pk) bij 1.800 t/min 1.800 Nm bij 1.100 t/min 
290 kW (394 pk) bij 1.800 t/min 1.900 Nm bij 1.100 t/min 
315 kW (428 pk) bij 1.800 t/min 2.100 Nm bij 1.100 t/min 

 

OM 936: Compact en licht en toch erg krachtig 

De nieuwe zescilinder-in-lijn Mercedes-Benz OM 936 toont zich bijzonder licht 

en compact. Het nieuwe design pakt uit met een aantal technische 

hoogstandjes, zoals een maximale injectiedruk van 2.400 bar een common-rail 

injectie en ’s werelds eerste verstelbare uitlaatnokkenas in een dieselmotor.  

De ‘cross-flow’-cilinderkop met vier kleppen garandeert de laagst mogelijke 

stroomverliezen. De cilinderkop en krukkast zijn gemaakt van grijs gietijzer 

met gelamelleerd grafiet in een speciale legering.  
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Pag. 10 Zelfs het ‘kleintje’ is een langeslagmotor 

De keuze voor een ondervierkante motor (boring van 110, slag van 135 mm) 

optimaliseert het brandstofverbruik en garandeert een hoge trekkracht bij lage 

toerentallen. De compacte, stijve tandwielaandrijving van de nokkenassen 

bevindt zich achteraan de motor. 

De drukvoeding tot een vermogen van 220 kW (299 pk) wordt verzekerd door 

een asymmetrische uitlaatgasturbo met een dubbele turbine. Er is een 

tweefasig drukvoedingsproces met twee turbo’s voor de twee hoogste 

vermogensniveaus.  

Indrukwekkende prestaties en soepelheid 

De OM 936 zet indrukwekkende prestaties neer. Met hun specifieke vermogen 

tot 34 kW (46 pk) per liter motorinhoud behoren deze motoren tot een 

prestatieklasse die totnogtoe was voorbehouden aan veel grotere motoren. Die 

downsizing levert een cruciale bijdrage tot de gunstige emissie- en 

verbruikscijfers en tot het laadvermogen. 

De nieuwe motoren maken echter niet alleen indruk door hun nominale cijfers, 

maar ook door hun rijgemak. Bij een motortoerental van nauwelijks 1.600 

t/min staat al ongeveer negentig procent van het maximumkoppel ter 

beschikking. En bovendien tonen de motoren zich ook erg dynamisch bij lage 

toerentallen. Binnen het centrale werkingsbereik blijft het maximumkoppel 

constant tussen 1.200 en 1.600 t/min. Maar ook bij toerentallen lager dan 

1.000 t/min kunnen de motoren prat gaan op hoge vermogenscijfers. 

Bovendien verrassen de motoren door de spontane reacties op bewegingen van 

het gaspedaal. 

Terwijl de standaardversie van de zescilinder tot 235 kW (320 pk) levert, haalt 

de optionele, ultraperformante motorrem zelfs 300 kW (408 pk). Tot nog toe 

waren dergelijke waarden enkel voorbehouden aan veel grotere motoren. 
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Pag. 11 De Mercedes-Benz OM 936 is verkrijgbaar in vijf vermogens- en 

koppelniveaus: 

Maximumvermogen Maximumkoppel 
175 kW (238 pk) bij 2.200 t/min 1.000 Nm bij 1.200 - 1.600 t/min 
200 kW (272 pk) bij 2.200 t/min 1.100 Nm bij 1.200 - 1.600 t/min 
220 kW (299 pk) bij 2.200 t/min 1.200 Nm bij 1.200 - 1.600 t/min 
235 kW (320 pk) bij 2.200 t/min 1.300 Nm bij 1.200 - 1.600 t/min 
260 kW (354 pk) bij 2.200 t/min 1.400 Nm bij 1.200 - 1.600 t/min 

 

Doeltreffende motorrem 

De motorrem werkt even effectief. De voor deze klasse unieke prestaties 

komen de veiligheid en gemiddelde transportsnelheid ten goede en beperken 

tegelijk de slijtage van de remblokken omdat de voetrem minder wordt 

gebruikt. De dubbele gesynchroniseerde decompressierem is gebaseerd op de 

motoren van de OM 470/471/473-reeks. 

Nieuwe motorgeneratie met veel gemeenschappelijke facetten 

Zowel de OM 936, OM 470 en OM 471 als de nieuwe OM 473 voldoen stuk voor 

stuk aan de Euro VI-emissienormen. Ze combineren de kracht van Blue-

Efficiency met een common-rail injectie, een gesloten roetfilter en een 

uitlaatgasrecirculatie. De uitlaatgassen worden behandeld door het BlueTec 6-

systeem met katalysator met AdBlue-injectie, een verder op de uitlaatlijn 

geplaatste oxidatiekatalysator en een roetfilter. 

Krachtige primaire retarder: remsysteem voor hellingen 

Alle motoren zijn leverbaar met de erg krachtige turbodecompressierem. De 

chauffeur kan ze in drie fasen activeren via de schakelaar op de stuurkolom. 

Door de aanzienlijk grotere cilindermotor is de motorrem van de OM 473 

gevoelig performanter dan zijn befaamde, al erg krachtige tegenhanger op de 

OM 471: ze haalt tot 460 kW (625 pk). 

Motorreeks Max. motorremvermogen 
OM 936 300 kW / 408 pk 
OM 470 340 kW / 462 pk 
OM 471 400 kW / 544 pk 
OM 473 460 kW / 625 pk 

Een maximale efficiëntie is standaard in de nieuwe generatie van 

BlueEfficiency Power-motoren. Alle krachtbronnen combineren een pittige 
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AdBlue en motorolie. Eveneens present zijn de voorbeeldige 

milieubescherming en lange onderhoudsintervallen.  

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 
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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.  
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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 en wordt aangeboden als eerste stap voor de motoren 

van de 47x-familie. Vanaf oktober 2013 wordt hij ook verkrijgbaar voor de OM 

936-motor. 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. 

Diverse assen af fabriek 

De nieuwe Mercedes-Benz Arocs is leverbaar als twee-, drie- en vierasser. De 

aandrijfconfiguraties die worden aangeboden in het brede gamma 

bedrijfsvoertuigen gaan van de tweeasser met 4x2-aandrijving tot de 8x8/4, 

een vierasser met integrale aandrijving en twee gestuurde voorassen.  

De vierasser met een vooras en drie achterassen en het betonmixerchassis met 

geoptimaliseerd laadvermogen met twee aandrijfassen met enkele banden, zijn 

twee voorbeelden van de uitzonderlijke keuze aan nieuwe Arocs-voertuigen die 

voortaan af fabriek worden aangeboden. Een ander voorbeeld is de 8x2/4 

chassis-cabines met laadbak met twee voorassen, en een aangedreven en een 

sturende achteras. 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Duitsland 

Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 

Pag. 15 AWD: drie types op maat van alle vereisten 

Naast de Arocs-versies met een of twee aandrijfassen voor gebruik op 

geplaveide wegen zijn er voor offroad-klanten nu drie integraal aangedreven 

versies met geoptimaliseerde tractie voor specifieke toepassingen.  

Nieuw: Hydraulic Auxiliary Drive 

De nieuwe hydraulische hulpaandrijving ‘Hydraulic Auxiliary Drive’ is 

voornamelijk ontwikkeld voor wegtoepassingen die nu en dan extra tractie 

vergen. Bij deze nieuwe integraal aangedreven versies drijven inschakelbare 

hydrodynamische wielnaafmotoren de voorwielen aan in de plaats van de 

mechanische aandrijfassen. Dat bespaart zowel gewicht als brandstof. De 

gewichtsbesparing in vergelijking met een permanente vierwielaandrijving 

voor zwaar terreingebruik bedraagt maar liefst 0,5 ton.  

Inschakelbare integrale aandrijving biedt goed compromis 

Wanneer de eisen op het vlak van laadvermogen en zuinigheid de behoefte aan 

tractie overtreffen, is er standaard een tweede variant van de inschakelbare 

integrale aandrijving zonder offroad-versnellingen verkrijgbaar. Daarmee 

wordt de vooras ingeschakeld via de transferbak (VG 3000) wanneer het 

voertuig stilstaat. De cardanassen zitten dan vooraan en achteraan vast en 

roteren in een verhouding van 1:1. 

Permanente integrale aandrijving voor terreingebruik 

Voor extreme toepassingen op moeilijke terreinen waarbij men bijvoorbeeld 

moet vertrekken op ongeplaveide hellingen, kan de Arocs als optie worden 

uitgerust met een permanente integrale aandrijving (transferbak VG 2800 met 

volledige vergrendeling) plus bijkomende offroad-verhouding.  

Differentiëlen: steeds serieel ingeschakeld 

Voor een optimale tractie in alle aandrijfconfiguraties waarin de nieuwe 

Mercedes-Benz Arocs verkrijgbaar is, wordt naargelang het voertuigtype een 

hele waaier aan sperdifferentiëlen aangeboden. Deze kan men bedienen via 

een schakelaar, steeds in de logische technische volgorde: overlangse 

vergrendeling, vergrendeling van de achterste aandrijfassen en (indien 

gemonteerd) vergrendeling van de voorste aandrijfassen. Bij een inschakelbare 
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vermogensoverdracht. 

Algemeen gesproken worden de integraal aangedreven Arocs-modellen 

standaard uitgerust met een uitschakelbaar antiblokkeerremsysteem. Dat komt 

de veiligheid bij zware offroad-toepassingen ten goede omdat blokkerende 

wielen een wigvormige ophoping van zacht bodemmateriaal kunnen creëren 

die de remafstanden helpt in te korten. 

Aftakassen: nog meer keuze 

Het gamma aftakassen werd opnieuw uitgebreid voor de nieuwe Mercedes-

Benz Arocs. De reeds verkrijgbare versies werden aangevuld met een nog 

krachtigere versie die 900 Nm levert op de motor.  

Eveneens nieuw zijn het bijkomende stroompunt vooraan de motor en de 

koppelingsafhankelijke aandrijving die kan worden gebruikt terwijl het 

voertuig stilstaat of rijdt. 

Algemeen gesproken kunnen alle aftakassen van de Arocs worden 

gecombineerd met de standaard gemonteerde, volautomatische Mercedes 

PowerShift 3-transmissie en met de optionele secundaire retarder. Dat is een 

duidelijk productvoordeel ten opzichte van de concurrentie. 

Structuur en ophanging: twee frames voor verschillende toepassingen 

Ook het voertuigframe van de nieuwe Mercedes-Benz Arocs is duidelijk gericht 

op specifieke toepassingen. Dit onderdeel, dat cruciaal is voor de offroad-

capaciteiten, het laadvermogen en de duurzaamheid, wordt in het geval van de 

nieuwe Arocs-familie geïmplementeerd in twee versies.  

Wanneer het voertuig voornamelijk op bouw- en offroad-terreinen wordt 

ingezet, gebruikt het een 744 mm breed frame met een sectiedikte van acht of 

negen millimeter, gemaakt van koud gevormd fijnkorrelig staal met hoge 

trekkracht, in combinatie met robuuste, 100 mm brede stalen veren. Dat 

garandeert mede het hoge laadvermogen en de torsieflexibiliteit, zelfs in 

moeilijke omstandigheden.  
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Voor tandemasgewichten van meer dan 26 ton wordt voor het eerst een 

specifieke, extra sterke tandemophanging met zogenaamde ‘flange socket 

bearings’ gebruikt. Naargelang het gekozen totaalgewicht zijn de veren van de 

voor- en achteras uitgerust met twee-, drie- of vierbladige veren. 

Voertuigen die voornamelijk op de weg worden gebruikt, hebben een 834 mm 

breed frame, dat met 90 mm werd verbreed, en een framedikte van zeven of 

acht mm. In combinatie met de nieuwe luchtvering met vier balgen op de 

achteras draagt dit frame bij tot het uitzonderlijke rijcomfort en het 

uitstekende weggedrag in zowel beladen als onbeladen toestand. Een 

luchtvering is verkrijgbaar voor de Arocs-versies met drie en vier assen. 

Nieuwe hoogte: de Arocs verzekert een uitstekende bodemvrijheid 

De vereisten konden niet verder uit elkaar liggen: terwijl zuivere 

wegvoertuigen zoals de Mercedes-Benz Actros of de nieuwe Antos doorgaans 

een lage framehoogte vereisen om grote volumes te vervoeren, heeft een 

gespecialiseerd bouwvoertuig zoals de Arocs voornamelijk behoefte aan 

bodemvrijheid. 

Met een hoogte tot 1.120 mm is het frame van de nieuwe Arocs dan ook 115 

mm hoger dan dat van een vergelijkbare Actros. Dat geldt niet alleen voor het 

vrachtwagenchassis voor platformkoetswerken maar ook voor trekkers. De 

offroad-kiepwagen en het betonmixerchassis zijn zelfs 45 mm hoger. 

Nieuwe positie: assen naar achteren verplaatst 

Het nieuwe gamma wielbases voor tweeassers is ook steeds gebaseerd op een 

voor- en achteras die allebei 60 mm naar achteren werden verplaatst. Daardoor 

kunnen zelfs de breedste gespecialiseerde banden worden gebruikt (breder 

dan de in de bouwsector vaak voorkomende maat 13 R22,5) zonder dat er 

bijkomende wijzigingen nodig zijn. 

Bij de vierassers werden de twee stuurassen 60 mm naar achteren toe 

verplaatst. De twee achterassen worden doorgaans nog eens 110 mm naar 

achteren geplaatst. Ook dat heeft zijn voordelen op het gebied van de gebruikte 

banden en bovendien is de gewichtsverspreiding gunstiger.  
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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. 

Wereldprimeur: elektrohydraulische ‘Servotwin’-besturing 

Een wereldprimeur voor het segment van de bedrijfsvoertuigen is de nieuwe 

elektrohydraulische ‘Servotwin’-besturing voor vierassers. Die beschikt over 

een snelheidsgevoelige stuurbekrachtiging en actief terugkeersysteem. Deze 

nieuw ontwikkelde technologie, die standaard wordt gemonteerd in de zware 

voertuigen en als optie wordt aangeboden in de lichtere modellen, levert een 

nooit gezien stuurcomfort en een maximale stuurprecisie. 

Remmen: beschik steeds over de volledige remkracht 

Naargelang de toepassing geniet de Arocs dankzij trommelremmen, een 

combinatie van schijf- en trommelremmen of schijfremmen rondom optimale 

vertragingsprestaties en dus korte remafstanden. De integraal aangedreven 

voertuigen van het nieuwe Mercedes-Benz Arocs-gamma zijn standaard 

uitgerust met een uitschakelbaar antiblokkeerremsysteem.  

Cabines: keuze uit veertien varianten 

Zelfs de keuze aan praktische chauffeurscabines heeft bij de nieuwe Mercedes-

Benz Arocs een niveau van verscheidenheid gehaald dat nooit eerder te zien 

was in de bouwsector. Kopers van bouwvoertuigen krijgen de keuze uit niet 

minder dan zeven cabines in maar liefst veertien varianten. Het gamma omvat 
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hoogtes om een vlotte toegang te verzekeren, evenals diverse motortunnels.  

De absolute top in termen van rijgemak: cabine van 2,3 meter 

De cabinebreedte van 2,3 meter bleek een aanzienlijk voordeel voor veel van 

de toepassingen waarvoor de Mercedes-Benz Arocs werd ontwikkeld. Het 

compacte design maakt korteafstandsritten en transport op bouwterreinen een 

stuk eenvoudiger. Bovendien maakt de praktische cabinelay-out het mogelijk 

om een trapvormige instap te creëren. Dat dringt de werklast van de chauffeur 

sterk terug in toepassingen waarbij hij voortdurend in en uit het voertuig moet 

stappen, zoals vaak het geval is bij korteafstandsvervoer en transport op 

bouwterreinen. 

Praktisch: 2,5 meter brede BigSpace-cabine 

Wanneer de toepassing het vereist, kan de nieuwe Mercedes-Benz Arocs ook 

met bredere cabines worden besteld. Zoals altijd wordt dit bij de nieuwe familie 

bouwvoertuigen bepaald door de toepassing waarvoor het voertuig wordt 

ingezet.  

Naast de compacte, 2,3 meter brede M-cabines zijn er ook lange cabines 

beschikbaar voor toepassingen die meer dan een dag in beslag nemen.  

Voor dergelijke gevallen zijn de ruimere cabineversies ‘StreamSpace’ en 

‘BigSpace’ van 2,5 meter met vlakke cabinevloer verkrijgbaar.  

Visuele aantrekkingskracht: een krachtige look voor extreme 

toepassingen 

De nieuwe bouwvoertuigen van de Arocs-familie erfden een aantal belangrijke 

stijlelementen van de cabines van hun collega’s, de Mercedes-Benz Actros en 

Antos. Voorbeelden daarvan zijn de typische, expressieve designtaal. Toch 

blijft het design van de nieuwe Mercedes-Benz Arocs uitzonderlijk en 

onmiddellijk herkenbaar.  

Het speciaal uitgewerkte design van de familie bouwvoertuigen onderscheidt 

zich door zijn radiatorrooster met zogenaamde ‘bucket teeth’. Dat zendt een 

duidelijke boodschap uit: de robuuste ‘tanden’ geven aan dat de Arocs zich 

vastbijt in elke opdracht die men hem geeft. Met stalen elementen op de 

bumpers, een functioneel ontworpen onderdoorrijbescherming en visueel 
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toepassingen de ideale balans tussen vorm en functie.  

Werking: een topinterieur in elk opzicht 

Het interieur is perfect afgestemd op de gebruiksomstandigheden van het 

voertuig. Het kenmerkt zich door eenvoudig te reinigen, robuuste 

oppervlakken, afgewerkt in antraciet. Het subtiele contrast met de zwarte 

afwerking van de cockpit geeft de indruk van een robuust en toch erg 

hoogwaardig interieur. 

Ook de instrumenten van de Arocs zijn van erg hoge kwaliteit. Het 

multifunctionele stuurwiel, het instrumentenbord en de bediening van de 

schakelaars zijn volledig geënt op het sjabloon van de Actros voor 

langeafstandsvervoer. Dankzij het 10,4 cm grote, grafische TFT-kleurenscherm, 

dat standaard wordt gemonteerd, biedt het instrumentenbord in een oogopslag 

een bijzonder compleet overzicht van alle belangrijke informatie met 

betrekking tot het voertuig en zijn bedrijfsstatus. Er worden ook andere 

gegevens getoond, zoals het momentane brandstofverbruik en de 

ingeschakelde sperdifferentiëlen.  

Voor een optimale zetelergonomie zorgt een volledig gamma zetels zoals dat 

van de vrachtwagens voor langeafstandsvervoer. Als gevolg daarvan is er nu 

een contourzetel met massagefunctie beschikbaar voor bouwvoertuigen. Die 

massagefunctie is verkrijgbaar op de comfortzetels en de pneumatische zetels 

met klimaatregeling en beschermt tegen pijn door zeven luchtkussens een na 

een op te blazen en weer af te laten.  

Rendabiliteit: ecologie en economische efficiëntie hand in hand in de 

nieuwe Arocs 

Met de nieuwe Mercedes-Benz Arocs wordt bouwverkeer efficiënter dan ooit 

tevoren. Dat komt omdat de nieuwe voertuigen precies besparen waar dat het 

grootste verschil maakt: op het brandstofverbruik. Dankzij zijn bijzonder 

geavanceerde technologie kan de nieuwe Arocs de inherente verbruikstoename 

van Euro VI-motoren ten opzichte van Euro V-motoren uitvlakken. Bovendien 

wordt hij standaard geleverd met de Mercedes PowerShift 3-automaat. 
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Technische innovaties zoals de hydraulische hulpaandrijving kunnen een 

brandstofbesparing tot twaalf procent opleveren in vergelijking met een 

permanente integrale aandrijving op plaatsen waar die laatste nooit wordt 

gebruikt. 

Bovendien zijn er ook rijhulpmiddelen die de chauffeur helpen om het verbruik 

te drukken, zoals het standaard gemonteerde FleetBoard EcoSupport en de 

optionele FleetBoard Performance Analysis.  

En om de totale kosten nog verder te verlagen kan de Arocs ook prat gaan op 

lange, gebruiksafhankelijke onderhoudsintervallen en een herstel- en 

onderhoudsvriendelijk ontwerp. De langere levensduur van heel wat 

onderdelen en de voorbeeldige voorzieningen voor ombouwkoetswerken 

dragen eveneens bij tot het hoge rendement van de Arocs.  

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. 

 

 

 

 

 

 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Duitsland 

Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 

Pag. 22  

 

 

 

 

 

 

 

Topmotor met prestaties voor de ruwste omgevingen 

 

De nieuwe Mercedes-Benz OM 473, een 
zescilinder-in-lijn voor het zware werk 

• Topversie van het gamma BlueEfficiency Power-motoren 

• Maximaal prestatieniveau voor veeleisende toepassingen 

• Enorm koppel vanaf vrijlooptoerental 

• Systematisch ontworpen voor een laag verbruik 

• Vermogens van 380 kW (517 pk) tot 460 kW (625 pk) 

• Technische hoogtepunten: ‘turbocompound’-technologie 

• Ogenblikkelijke respons, verbruiksvoordeel bij hoge belasting 

• Uiterst krachtige decompressierem 

• Extreme, intense tests met overbelasting 

 

Stuttgart – Als er nog een motorklasse boven de ‘heavy-duty’-motoren bestond, 

zou de nieuwe zescilinder-in-lijn OM 473 van Mercedes-Benz daar zeker in 

thuishoren. De technologie van het nieuwe vlaggenschip voor zware 

vrachtwagens met de driepuntster is gebaseerd op hetzelfde platform als de 

ultramoderne Mercedes-Benz OM 471. Maar met een cilinderinhoud van 15,6 

liter, een vermogen tot 460 kW (625 pk) en een koppel tot 3.000 Nm toornt de 

OM 473 boven alle andere uit. Hij speelt in een heel eigen klasse, onderscheidt 
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hoogste eisen op het gebied van transportsnelheid, trekkracht en robuustheid. 

Topversie van het gamma BlueEfficiency Power-motoren 

 

Als topmotor van het gamma is de OM 473 de kroon op de nieuwe generatie 

BlueEfficiency Power-motoren van Mercedes-Benz. Het gamma middelzware en 

zware motoren gaat zo van de compacte OM 934 viercilinder met een inhoud 

van 5,1 liter in voertuigen voor korteafstandsdistributie tot de nieuwe OM 473 

voor zware vrachtwagens en biedt dus een compleet productgamma bestaande 

uit een horizontale en vijf verticale motoren, goed voor een totaal van 21 

vermogensniveaus tussen 115 kW (156 pk) en 460 kW (625 pk). Alle motoren 

voldoen nu al aan de Euro VI-emissienormen. Alleen Mercedes-Benz biedt zo’n 

uitgebreid gamma ultramoderne dieselmotoren met zo’n verscheidenheid aan 

vermogensniveaus. 

 

 

 

Maximaal prestatieniveau voor veeleisende toepassingen 

Hoge transportsnelheden, zelfs bij een extreme topografie, een zware belasting 

in het Europese wegverkeer of zwaar langeafstandsvervoer… De nieuwe OM 

473 toont zich steeds bijzonder doeltreffend met zijn uitstekende 

terreinprestaties en maximale duurzaamheid. Dat blijkt ook onmiddellijk uit de 

prestatiecijfers: de vermogens gaan van 380 kW (517 pk) tot 460 kW (625 pk) 

en zijn reeds in het centrale toerentalgebied beschikbaar. Met 1.600 t/min is 

het gemiddelde toerental bovendien ongewoon laag. Tussen 1.500 en 1.700 

t/min en zelfs bij hogere toeren leveren deze motoren een bijna constant 

maximumvermogen.  

 

Enorm koppel vanaf vrijlooptoerental 

 

Al even indrukwekkend is het maximumkoppel van de OM 473. Naargelang de 

versie varieert het koppel tussen 2.600 en 3.000 Nm. Alle versies leveren net 

boven het vrijlooptoerental (800 t/min) al 2.500 Nm. Dat is zelfs meer dan het 

maximumkoppel van de meeste motoren in zware vrachtwagens. 

Normaal is het hoogste koppel beschikbaar bij 1.100 t/min. In realiteit is de 

volledige trekkracht echter bijna volledig beschikbaar over een breed 

toerentalgebied van ongeveer 900 tot 1.400 t/min. Onmiddellijk daarna 

bereiken de motoren hun maximale vermogen. 
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toerentalgebied. Bovendien tonen alle versies van de motor zich 

indrukwekkend responsief dankzij een even snelle als krachtige reactie op 

bewegingen van het gaspedaal. 

 

Systematisch ontworpen voor een laag brandstofverbruik 

Tegelijk blijkt de nieuwe OM 473-motor van Mercedes-Benz verrassend 

economisch. De krachtigste motor in het nieuwe gamma werd dan ook 

consequent ontwikkeld met het oog op een laag brandstofverbruik. Zo 

verbruikt de motor naargelang de versie een halve tot anderhalve procent 

minder dan zijn voorganger, de Mercedes-Benz OM 502 V8. Hij verzekert 

tevens uitstekende milieuprestaties: alle versies van de OM 473 voldoen aan de 

toekomstige Euro VI-emissienormen. 

Zoals alle motoren in de BlueEfficiency Power-generatie loopt de nieuwe OM 

473 van de band in de motorfabriek van Mannheim. De serieproductie begint 

in september van dit jaar. De nieuwe OM 473 zal worden gebruikt voor de 

nieuwe Mercedes-Benz Actros en de nieuwe zware bouwvoertuigen van het 

Arocs-gamma. 

 

 

Vermogens van 380 kW (517 pk) tot 460 kW (625 pk) 

 

De nieuwe OM 473 is leverbaar in drie vermogensniveaus: 

Vermogen  Maximumkoppel  

380 kW (517 pk) bij 1.600 t/min 2.600 Nm bij 1.100 t/min 

425 kW (578 pk) bij 1.600 t/min 2.800 Nm bij 1.100 t/min 

460 kW (625 pk) bij 1.600 t/min 3.000 Nm bij 1.100 t/min 

 

De OM 473 sluit dus naadloos aan op de vorige topversie van de nieuwe 

motorgeneratie, de OM 471 met een maximumvermogen van 375 kW (510 pk), 

een koppel van 2.500 Nm en een cilinderinhoud van 12,8 liter. 

Technische hoogtepunten: ‘turbocompound’-technologie 

 

Een van de speciale hoogtepunten van de nieuwe Mercedes-Benz OM 473 is het 

hoogtechnologische ‘turbocompound’-systeem. Dat systeem draagt in grote 

mate bij tot de topprestaties en de economische efficiëntie van de motor. 
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uitlaatgasturbo is geplaatst. Zij gebruikt de resterende uitlaatgastemperatuur 

nadat de gassen door de uitlaatgasturbo zijn gestroomd, en verhoogt zo de 

efficiëntie. Het vermogen wordt via een as en een hydrodynamische koppeling 

overgebracht naar de tandwielaandrijving van de motor en dus rechtstreeks 

naar de krukas. 

Ogenblikkelijke respons, verbruiksvoordeel bij hoge belasting 

 

De chauffeur voelt het effect van de ‘turbocompound’-technologie direct aan de 

nog pittigere motorrespons, zelfs bij de lagere toerentallen. Bij zware belasting 

kan het verbruiksvoordeel oplopen tot ongeveer 2 procent. Deze hoge eisen 

zijn typisch voor de omstandigheden waarin de OM 473 wordt gebruikt. 

Om een maximale efficiëntie te garanderen, werd voor de axiale turbine van 

het ‘turbocompound’-systeem een radiale ‘full-flow’-turbine geplaatst die zich 

aanpast aan de sterke uitlaatgasstroom. Deze wordt beheerd door een 

overdrukklep. 

Bijzonder robuuste, duurzame constructie 

 

Een uitzonderlijke robuustheid en duurzaamheid behoren tot de vereisten in 

het segment van de zware, krachtige vrachtwagens. De krukkast uit grijs 

gietijzer met een legering die door de fabriek van Mannheim werd ontwikkeld 

en gepatenteerd, heeft zowel horizontale als verticale ribben en is dan ook 

uitzonderlijk stijf. De afstand tussen de cilinders is klein om een compact 

design te behouden. 

De eendelige zuigers zijn gemaakt van staal om een maximale duurzaamheid 

te verzekeren. Dankzij de minimale vervorming van de zuigers en de stijve 

krukkast zijn het olieverbruik en de doorblaasverliezen minimaal. Dat verlaagt 

de kosten en verbetert de milieuprestaties. 

Efficiënte koeling met gespreide luchtstroom 

 

Natte cilindervoeringen garanderen een optimale motorkoeling. De centrale 

luchtstroom vloeit rond het bovenste derde van de cilinder terwijl een kleine 

luchtstroom is gericht op het onderste deel van de cilindervoering, die niet zo’n 

hoge temperaturen te verwerken krijgt. Globaal gesproken zijn de koelwegen 

erg kort, wat zich vertaalt in een uiterst doeltreffende koeling. 
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De eendelige cilinderkop van de nieuwe motor is gemaakt van gecompacteerd 

grafietijzer. Het is uitermate stabiel en is ontworpen om een onstekingsdruk 

van meer dan 200 bar aan te kunnen. 

Het materiaal van de cilinderkop en krukkast heeft dezelfde 

expansiecoëfficiënt. Dat voorkomt elke vervorming tussen de onderdelen. De 

koelkanalen in de cilinderkop zijn op twee niveaus geplaatst. Een nauwkeurig 

geregelde overlangse stroom vult de primaire overdwarse stroom aan. 

 

Twee bovenliggende composietnokkenassen 

De compacte, stijve tandwielaandrijving bevindt zich aan de uitlaatzijde van de 

motor. Ze toont zich erg stil, soepel en doeltreffend. Ze drijft onder meer de 

twee bovenliggende nokkenassen aan. Deze nokkenassen zijn uitgevoerd in 

composiet en steunen op het principe van de holle as, een primeur voor 

motoren van deze grootte. 

Door wrijvingsarme ‘plain bearing rocker arms’ te gebruiken in de ‘cross-flow’-

cilinderkop tellen de nokkenassen elk twee in- en uitlaatkleppen per cilinder, 

die verticaal zijn opgesteld in de kop. 

 

Variabel ‘X-PULSE’-injectiesysteem 

Net als bij de andere ‘heavy-duty’-motoren van de nieuwe generatie verzorgt 

een flexibel common-rail systeem met ‘X-PULSE’-drukbooster de 

brandstofinjectie in de OM 473. De maximale druk bedraagt ongeveer 900 bar 

in de gemeenschappelijke inspuitbuis en loopt op tot 2.100 bar in de 

individuele injectoren. 

Het ‘X-PULSE’-systeem, dat exclusief door Mercedes-Benz wordt gebruikt, past 

de injectie voortdurend aan voor elke cylinder op basis van de 

werkingsomstandigheden van het moment. Behalve de timing, dosering en 

druk van de brandstofinjectie kan ook de individuele injectie-eigenschap 

worden aangepast (‘rate shaping’). Dit zorgt ook voor een bijzonder stabiele 

injectie. 

 

 

Verbrandingskamer en brandstofinjectoren op maat van de motor 

 

De verbrandingskamer in de zuigerkop van de OM 473 heeft de vorm van een 

kom. Die komvorm wordt net als de geometrie van de injectoren met zes 

verstuivers aangepast aan de bijzondere eigenschappen van het 

‘turbocompound’-systeem. 
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verbranding is een stil en soepel draaiende motor, een laag brandstofverbruik 

en een minimale uitstoot. 

 

Uiterst krachtige decompressierem 

 

De al bekende, bijzonder krachtige decompressierem wordt ook gebruikt in de 

nieuwe OM 473-motor. De chauffeur activeert de rem in drie fasen via de 

rechter stuurhendel en het systeem reageert extreem snel. 

Door de aanzienlijk grotere cilinderinhoud van 15,6 liter is de motorrem voor 

de OM 473 met een vermogen van 460 kW (625 pk) duidelijk performanter dan 

zijn al erg krachtige tegenhanger in de OM 471. 

 

Doeltreffende uitlaatgasbehandeling voor de Euro VI-emissienorm 

Net als bij de eerder gelanceerde OM 470- en OM 471-motoren van het ‘heavy-

duty’-gamma gebruikt de nieuwe OM 473 een gekoelde uitlaatgasrecirculatie 

om de onbehandelde emissies tot het minimum te beperken. 

Zoals alle krachtbronnen in de nieuwe generatie BlueEfficiency Power-motoren 

heeft de OM 473 ook een bijzonder doeltreffende uitlaatgasbehandeling op 

basis van de BlueTec-technologie met SCR-katalysator van Mercedes-Benz. 

AdBlue, een synthetisch ureum, wordt toegevoegd aan de uitlaatgassen. In de 

verder in de uitlaatlijn geplaatste SCR-katalysator worden schadelijke 

stikstofoxiden omgezet in stikstof en water, ongevaarlijke elementen in de 

lucht. Het AdBlue-verbruik beperkt zich tot een erg lage 2 à 3 procent van het 

brandstofverbruik. Dat is te danken aan de beperkte emissies van de motor. Er 

is bovendien een roetfilter. 

Alle onderdelen zijn speciaal aangepast voor de OM 473. De drie 

vermogensniveaus van de nieuwe motor voldoen aan de Euro VI-

emissienormen. 

Gewicht en prestaties gaan hand in hand 

De robuuste nieuwe Mercedes-Benz OM 473 is met zijn lengte (zonder 

ventilatoren) van 1.425 mm, zijn breedte van 1.128 mm en zijn hoogte van 

1.212 mm relatief compact. Volgens de DIN 70020-GZ-norm weegt hij 1.284 

kilogram, een normaal gewicht voor een zware motor van deze omvang die 

reeds aan de Euro VI-emissienormen voldoet en die in de moeilijkste 

omstandigheden moet presteren. 
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Klanten zullen de OM 473 voornamelijk kiezen voor zijn prestaties maar toch 

besteedden zijn ontwikkelaars heel wat aandacht aan een maximale 

economische efficiëntie. Behalve het relatief gunstige brandstof- en AdBlue-

verbruik kan hij ook lange onderhoudsintervallen voor de motor voorleggen: 

tot 150.000 km bij gebruik voor langeafstandsvervoer. De roetfilter moet voor 

het eerst worden gereinigd na 450.000 kilometer en daarna om de 300.000 

kilometer. 

De gemakkelijk toegankelijke filtermodule met olie- en brandstoffilters en de 

waterafscheider voor het brandstofsysteem aan de koude zijde van de motor 

vereenvoudigen het onderhoud. Alweer een factor die de kosten drukt. 

Beproefde duurzaamheid 

 

Extreme duurzaamheid is een van de essentiële factoren van de economische 

efficiëntie van de nieuwe OM 473. Hij haalt een B10-waarde van 1,2 miljoen 

kilometer. Met andere woorden: ten minste 90 procent van alle motoren rijdt 

1,2 miljoen kilometer zonder grondige revisie. Dat hebben de motoren niet 

alleen bewezen in tests maar vooral in praktische toepassingen op een ander 

continent. 

 

Miljoenen kilometers in dagelijks gebruik 

 

De nieuwe Mercedes-Benz OM 473 werd specifiek ontworpen voor de Europese 

markt. Toch werd de motor uitgebreid getest in Noord-Amerika, waar de 

voorbije vijf jaar al meer dan 100.000 exemplaren van hetzelfde motorblok 

werden gebruikt als Detroit Diesel DD 16 en 15 in twee verschillende 

inhoudsversies (15,6 en 14,8 liter). 

 

Dat maakt dat de motor tot op heden al verscheidene miljarden kilometers 

heeft afgelegd. In die tijd hebben een aantal motoren meer dan 1,6 miljoen 

kilometer gereden voor dagelijks transport in zware praktijkomstandigheden. 

Onder meer de ‘turbocompound’-technologie bleek bijzonder succesvol. 

 

In Europa wordt enkel de grotere variant met een inhoud van 15,6 liter 

gebruikt. Die verschilt van de Amerikaanse motoren in meer dan 200 

onderdelen. De verschillende fabrieken (de motoren voor Detroit Diesel) 

worden in Noord-Amerika gebouwd – verklaren de verschillen. 
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De Europese versie van de motor werd zoals elke nieuwe motor van Mercedes-

Benz onderworpen aan zware, intense tests. Behalve extreme rijcycli in de 

Spaanse Sierra Nevada en koude tests in Scandinavië onderging hij ook 

duurzaamheidstests in Zuid-Afrika. Daar werd hij onder meer getest met 

overbelasting met een gecombineerd gewicht van zestig ton in trekker-

trailercombinaties met twee opleggers en in een bijzonder ruwe topografie. 

Wanneer hij in productie wordt genomen zal de OM 473 in het totaal al zo’n 

18,5 miljoen testkilometers hebben afgelegd. Indrukwekkend! 

 

In een volgende fase zal de extreem duurzame motor ook worden gebruikt voor 

zware trekkers van Mercedes-Benz. Hij dient ook als basis voor de 

ontwikkeling van een industriële motor in het ‘off-highway’-segment met de 

naam MTU 1500.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Duitsland 

Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 

Pag. 30 Meer dan 110 jaar ervaring in de bouwsector 

 

Van de Mercedes-Benz LK tot de nieuwe 
Arocs 

• Reeds in 1897 vrachtwagens voor ladingen tot vijf ton 

• LK 10000 kan reeds een belasting van tien ton aan in 1937 

• Zware tweeasser met kiepbak in de jaren vijftig 

• Zware drieassers veroverden de markt vanaf 1964 

• 1971: eerste tandemas in de LP 2232 

• Een revolutie in de productie: modulair systeem voor ‘New Generation’-

modellen 

• Meer specialisatie voor Actros-bouwvoertuigen 

• De nieuwe Arocs: een speciale klasse van vrachtwagen voor de 

bouwsector 

Bijna een op twee bouwvoertuigen in Duitsland heeft de driepuntster op zijn 

radiatorrooster. Overal ter wereld is Mercedes-Benz al lange tijd marktleider 

wat voertuigen voor de bouwsector betreft. De relatie van de sector met het 

merk gaat al decennialang terug: Mercedes-Benz kan vandaag de dag bouwen 

op 110 jaar ervaring in de bouwsector. In de begindagen van de vrachtwagen 

erkenden vooral steenbakkerijen en brouwerijen de voordelen van 

vrachtwagens in een algemene sfeer van scepticisme die de technische start 

omringde.  

Reeds in 1897, een jaar na de uitvinding van de vrachtwagen door Gottlieb 

Daimler, lanceerde de Daimler Motor Company een voertuig dat een lading tot 

vijf ton kon vervoeren. De komst van de zogenaamde ‘winched tippers’ in 1904 

maakte vervolgens de weg vrij voor het transport van zware bulkgoederen. Met 

de hulp van een slinger en een tandheugel kon men voortaan een kant van het 

laadplatform omhoog krikken. Met de correcte verhouding konden twee 

mensen gemakkelijk ladingen van vijf ton hanteren met slechts twee lieren per 

vrachtwagen.  

Zo bleef men werken tot ver in de jaren twintig, toen de hydraulische liftram 

de handenarbeid stilaan begon te verdringen als een manier om het platform te 

kantelen. Op dat ogenblik was de eerste driewegkiepwagen een feit: met de 

hydraulische ram als aandrijfkracht konden bulkgoederen voortaan in drie 

richtingen worden gelost in plaats van twee, zoals tot dan toe het geval was.  
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bouwterreinen ziet, bestond echter nog niet. De structuur die toen zowel door 

de bouwsector als door afvalophalingsbedrijven als chassis werd gebruikt, was 

technisch vergelijkbaar met de structuur van wegvoertuigen. In het beste geval 

hadden ze een kortere achteroverhang of enkele wijzigingen aan de ophanging 

en het frame om ze van de rest te onderscheiden.  

Toch anticipeerde die allereerste Daimler-vrachtwagen op de planeetassen die 

vandaag de dag nog steeds worden gebruikt op bouwvoertuigen. De 

riemtransmissie bracht het motorvermogen over naar een as die loodrecht op 

de overlangse as van het voertuig was gemonteerd. Aan beide uiteinden van 

deze as zat een tandwiel dat de tanden op de binnenkant van een planeetwiel 

greep, dat op zijn beurt stevig verbonden was met het aangedreven wiel.  

In de vooroorlogse periode verhoogde Mercedes-Benz het laadvermogen van de 

kiepwagen geleidelijk aan tot tien ton, zoals bij de LK 10000 drieasser uit 1937. 

Deze vrachtwagen, die ook bekend stond als de ‘Reichsautobahn-

Strassendienstwagen’ (snelwegdienstvoertuig van de overheid), beschikte over 

een dubbel aangedreven achteras (asconfiguratie 6x4). 

Vanaf 1949 maakten vooral middelgrote klassieke voertuigen met de motor 

voor de cabine het mooie weer: zo werkten de kiepwagens LK 3250 en LK 3500 

aan de wederopbouw na de oorlog. Zware kiepwagens met twee assen 

vervoegden het gamma halfweg jaren vijftig maar het was pas in de jaren 

zestig dat Daimler-Benz opnieuw een drieasser bouwde voor de bouwsector.  

Tegen de tijd dat de eerste zware drieasser met hun 6x4-configuriatie in 1964 

op de markt kwam, moet hij opboksen tegen de gevestigde concurrentie uit 

allerlei bronnen. Büssing, Henschel, Krupp, Magirus of MAN waren er maar 

enkele van: al die merken stonden reeds bekend om hun 6x4- en 6x6-modellen 

tegen de tijd dat de Mercedes met korte neus (beter bekend als de LK of LAK 

2220) werd gelanceerd. Dat deze voertuigen uiteindelijk zo populair zouden 

worden bij chauffeurs in het Midden-Oosten dat ze ruim dertig jaar zouden 

worden gebruikt, was iets dat maar heel weinig mensen toen hadden durven te 

voorspellen.   
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De LK 2220 uit 1963 was echter van bij het begin ontwikkeld om het hoofd te 

bieden aan de uitzonderlijke uitdagingen die hij overal ter wereld zou 

aannemen. Daartoe had hij niet alleen een motor met 154 kW (220 pk), in die 

tijd de krachtigste motor ooit gemonteerd in een drieassig bouwvoertuig, maar 

ook een royaal geproportioneerde zesversnellingsbak met constante 

aangrijping en een uitzonderlijk robuust frame. De aandrijfassen waren zo 

geconfigureerd dat ze elk een asbelasting van 13 ton aankonden, ook al was de 

maximale asbelasting op de weg in Duitsland slechts acht ton en werd zelfs in 

terreingebruik niet meer dan tien ton gehaald. ‘Trucks you can trust’ was geen 

loos motto, zeker niet in de bouwsector.  

Een hele reeks van verbeteringen zorgde ervoor dat deze nieuwe drieasser 

perfect geschikt was voor opdrachten op extreme terreinen. De ruggengraat 

van het voertuig was een uitzonderlijk robuust visbuikframe met 

geklinknagelde dwarsbalken, dat vooraan iets breder was dan achteraan. Een 

bovenste en twee onderste onderhoudsvrije controlearmen aan elke kant 

vingen de rij- en remkrachten van de achterassen op, waardoor de bladveren 

alleen de overdwarse krachten en het gewicht van de lading moesten dragen.  

Strategische reorganisatie in de jaren zestig 

De relatief late marktlancering van deze zware kiepwagen met korte neus was 

niet alleen te wijten aan de erg grondige tests waaraan nieuwe bouwvoertuigen 

werden onderworpen. In de periode tussen het einde van de jaren vijftig en het 

begin van de jaren zestig reorganiseerde het merk met de driepuntster zijn 

vrachtwagenstrategie. Het ‘cab-over’-concept werd nog steeds sceptisch 

bekeken en de constructeur boekte slechts langzaam vooruitgang in het 

segment van de erg zware voertuigen. De algemene richting was echter 

duidelijk: het doel dat Mercedes-Benz halfweg jaren zestig had bepaald voor 

zijn vrachtwagenbusiness bestond erin om een massaconstructeur te worden. 

En zo kwam het dat segmenten die het merk tot dan toe links had laten liggen 

geleidelijk aan werden aangeboord. Gaggenau, in die tijd de fabriek waar de 

zware modellen werden gebouwd, produceerde halfweg jaren zestig zowel 

modellen met de cabine boven de motor (LP-reeks met kubusvormige cabine 

geïntroduceerd in 1963) als modellen met korte neus die in 1959 voor het eerst 

op de markt kwamen. Parallel daarmee bouwde de fabriek van Mannheim 

middelzware modellen met cabine boven de motor en met korte neus terwijl de 
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de motor in productie had genomen.  

Er was slechts een erg korte inloopperiode nodig alvorens beide nieuwkomers 

in het gamma (de erg lichte en de erg zware vrachtwagen) zich opwerkten tot 

de marktleiders in hun respectievelijke disciplines.  

Merkportefeuille met toenemen specialisering 

De productportefeuille van Mercedes-Benz groeide dus niet alleen horizontaal 

maar ook verticaal, als het ware: daarmee doelen we op de toenemende 

specialisering, zoals meer en meer het geval was voor de bouwvoertuigen. Er 

waren van bijna alle naoorlogse vrachtwagenmodellen speciale 

kiepwagenversies. Maar op het vlak van de eigenlijke bouwspecificaties 

beperkten deze aanpassingen zich doorgaans (zoals altijd het geval was 

geweest sinds de lancering van de eerste vrachtwagens) tot een ingekorte 

achteroverhang, een gewijzigd frame en aanpassingen aan de ophanging. 

De overgang naar een drieasser met dubbele aandrijfas betekende een eerste, 

voorzichtige stap in de richting van op maat gebouwde, gespecialiseerde 

kiepwagens zoals we die vandaag kennen. Toch was er bijvoorbeeld nog geen 

sprake van een rechtstreekse outputas tussen de twee achterassen. In plaats 

daarvan waren beide achterassen van de LK 2220 via een afzonderlijke as met 

de transferbak verbonden. Die as kon indien nodig ook de vooras aandrijven 

via een derde as, wat de LK 2220 omvormde tot de LAK 2220 met integrale 

aandrijving.  

De aandrijfassen van deze eerste drieassers werkten nog steeds niet als 

planeetassen maar volgens een principe dat bekend stond als ‘spur gear hub 

drive’. Dit was reeds bekende technologie, die bijvoorbeeld ook al werd 

gebruikt in het klassieke naoorlogse L 6600-model, en die ook werd gebruikt 

voor een tweefasige vermogensoverdracht: deels in de vorm van een klassieke 

astandwiel dat centraal in het ashuis is gemonteerd, en deels in de vorm van 

een rechte tandwieloverbrenging tussen de askop en het wiel, dat via een groot 

tandwiel is verbonden met de naaf. Dezelfde benadering en dezelfde 

rechtstreeks ingespoten motoren als voor de modellen met korte neus werden 

ook gebruikt in de eerste bouwvoertuigen met kubusvormige cabine boven de 

motor en 6x4-aandrijving die in 1963 de fakkel overnamen van de modellen 

met korte neus.  
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Planeetassen, die vandaag de dag nog steeds weid verbreid zijn onder 

bouwvoertuigen, kwamen vanaf 1971 op de markt. Ze debuteerden niet in de 

modellen met korte neus maar in de modellen met cabine boven de motor. Met 

het oog op de daaropvolgende ‘New Generation’-modellen en om te 

beantwoorden aan de vraag naar acht pk per ton, introduceerde Mercedes-Benz 

in 1971 de nieuwe V10. Dit voertuig had een vermogen van 320 pk en 

beschikte over de nieuwe planeetassen en een kantelende, kubusvormige 

cabine. Een gesynchroniseerde transmissie was standaard op deze nieuwe 

modellen, net als een directe outputas voor de tandemas van de LP 2232 met 

zijn typische 6x4-aandrijving.  

Op dat ogenblik ontbraken er nog twee dingen in het productgamma: enerzijds 

een voertuig met cabine boven de motor en integrale aandrijving en anderzijds 

een korte cabine voor de modellen met cabine boven de motor. Zo was de 

zware LP bijvoorbeeld enkel verkrijgbaar met een middellange of lange cabine. 

Hoewel de LP kort daarna zou worden vervangen, werd een ongewone 

tussenoplossing geïntroduceerd waardoor hij kon worden aangepast voor een 

integrale aandrijving: het model met cabine boven de motor dat werd gebouwd 

door Hanomag Henschel, dat kort daarvoor was overgenomen door Mercedes-

Benz, werd snel uitgerust met de V-motoren, transferbak en planeetassen van 

Mercedes.  

Zo waren de asconfiguraties 4x4 en 6x6 voortaan ook verkrijgbaar op modellen 

met de cabine boven de motor, tot de ‘New Generation’ uit 1973 de komst van 

een volledig nieuw en logisch gestructureerd modelgamma inluidde in een tot 

dan toe erg verwarrend gamma van zware vrachtwagens. Het was misschien 

wat ongewoon dat de bouwvoertuigen als eerste voertuigen in een nieuw 

modelgamma werden geïntroduceerd maar er was een plausibele verklaring 

voor die beslissing: de beheersbare aantallen van bouwvoertuigen 

impliceerden dat de productie in de fabriek van Wörth, die sinds 1965 

geleidelijk aan de productie van het gamma zware voertuigen had 

overgenomen, op een rustige en gecontroleerde manier van start kon gaan. 

Moduleerbaar systeem voor New Generation 

In termen van productietechnologie was de ‘New Generation’ het eerste deel 

van een van de meest radicale omwentelingen in het toenmalige 

bedrijfsvoertuigengamma van Daimler-Benz. Niettemin betekende de 

introductie van het zogenaamde ‘moduleerbare systeem’ een belangrijke en 
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Daimler-Benz immers uitgegroeid tot een van de grote namen in het segment 

van de zware vrachtwagens en was het merk erin geslaagd om zijn 

marktaandelen gestaag uit te breiden, ook in de rest van de wereld. Voor 

businessjaar 1974 nam de constructeur zich bijvoorbeeld voor om 35.000 

zware vrachtwagens te bouwen. Ter vergelijking: in 1965 waren dat er minder 

dan 8.000. Een stijging met bijna 440 procent dus. 

Ondanks de grote vraag loerde een periode van economische moeilijkheden om 

de hoek. De oliecrisis stond voor de deur, de prijzen van grondstoffen stegen en 

om de ellende compleet te maken, maakten de wisselkoersschommelingen het 

erg moeilijk om handel te drijven. Het antwoord op al die problemen schuilde 

in het geavanceerde moduleerbare systeem achter de ‘New Generation’, die 

perfect inspeelde op de dubbele uitdaging van die tijd: ondanks de broodnodige 

internationale diversifiëring konden de marktprijzen op een redelijk niveau 

worden gehouden. Arthur Mischke, Chef Ontwikkeling, vatte de benadering in 

1974 in een enkele zin samen: “Het moduleerbare systeem werd zo 

systematisch toegepast dat we met een minimum aan assemblages en 

onderdelen een maximaal aantal modellen konden bouwen voor alle 

transportbehoeften.”  

Voor de nieuwe V-motoren waren slechts 650 onderdelen nodig, tegenover 

1.600 voor het vorige gamma. Ook de nieuwe planeetassen telden slechts 220 

onderdelen, tegenover 480 voor de twee vorige asreeksen. Standaardisering en 

dus een hoger niveau van automatisering bood ook de mogelijkheid om de 

afmetingen van bepaalde onderdelen te vergroten en ze dus duurzamer te 

maken.   

Standaardisering draagt bij tot verdere diversifiëring 

 

De bouwvoertuigen hadden de weg vrij om – waar nodig – hun eigen richting 

uit te gaan. Een voorbeeld van dingen die behouden bleven, was het beproefde 

visbuikframe. Klanten kregen de keuze uit drie 

eindoverbrengingsverhoudingen voor topsnelheden van 75, 85 en 95 km/u. De 

voertuigen van de nieuwe generatie werden afgeremd door gedraaide 

remschoenen met een trommeldiameter van 410 millimeter, die op alle assen 

werden gebruikt. Voor de integraal aangedreven versies voegde Mercedes-Benz 

ook een verbeterd ALB-systeem toe (automatische, laadgevoelige 

remdrukregeling), die nu ook op de voorste remmen ingreep in plaats van 

enkel op de achteras(sen). 
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bekend design was, kregen de cabines een volledig nieuwe cabineophanging: 

vooraan werd de cabine op twee zwenkende lagers met flexibele rubberen 

lagerschalen geplaatst. Achteraan was de cabine zacht opgehangen op 

gedempte veerpoten om zo een laag trillingsniveau te verzekeren. De bijzonder 

grote kantelhoek was een welkome toevoeging voor werkplaatspersoneel want 

hij garandeerde een erg vlotte toegang tot de motor en de hulponderdelen.  

De chauffeur kon de dagelijkse controles gemakkelijk uitvoeren via flappen in 

de voorkant. De rust en stilte in het interieur werden verzekerd door een in de 

cabine gemonteerde versnellingspook: als de cabine werd gekanteld, werden 

de stuur- en schakelverbindingen telescopisch verlengd. Voor het eerst had de 

versnellingspook dus een vaste plaats in de cabine, die zelf bovendien erg goed 

geïsoleerd was tegen lawaai, warmte en koude. De cabines van de ‘New 

Generation’-modellen waren gebruiksvriendelijker en boden meer passieve 

veiligheid dan ooit tevoren. Ze waren oorspronkelijk verkrijgbaar in een korte 

en lange versie maar in 1977 kwam er ook een middellange variant op de 

markt.  

 

Gamma bouwvoertuigen blijft uitbreiden 

Toen de maximaal toegelaten massa van 32 ton in 1986 werd toegelaten voor 

de vierasser (voorheen 30 ton) zou deze categorie van voertuigen al snel 

bijzonder populair worden bij klanten. Deze voertuigen werden oorspronkelijk 

gebouwd door de gespecialiseerde onderneming NAW, een 

dochteronderneming gevestigd in Arbon (Zwitserland) maar de productie 

verhuisde later naar Wörth. 

In de jaren negentig, toen de ‘New Generation’ was geëvolueerd tot het SK-

gamma, konden ook de bouwvoertuigen als optie worden uitgerust met de 

cabine met comfortophanging van langeafstandsvoertuigen. Tegelijk steeg het 

maximale motorvermogen tot de voor dit segment ooit ondenkbare waarde van 

320 kW (435 pk). 

Tegen de tijd dat de bouwvoertuigen van de reeksen ‘New Generation’, ‘New 

Generation 80’ en ‘SK’ in 1997 werden opgevolgd door de bouwversies van de 

nieuwe Actros, hadden ze een indrukwekkende productieperiode van 24 jaar 

achter zich.  

 

Meer verfijning voor Actros-bouwvoertuigen 

 

De Actros-bouwvoertuigen behielden hun betrouwbare en robuuste 

eigenschappen en de planeetassen maar voegden er een groeiend aantal 

technische verbeteringen aan toe: enkele hoogtepunten van het nieuwe gamma 
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trapeziumvormige veren rondom, het hydraulische/pneumatische 

schakelsysteem, het nieuwe compensatiesysteem voor de voorasbelasting bij 

vierassers en, last but not least, het optionele offroad EPS-systeem.  

De geautomatiseerde transmissie werd reeds in 2003 standaard toen de tweede 

Actros-generatie voor de bouwsector werd gelanceerd. Het hoogwaardige 

gevoel en onberispelijke vakmanschap van het nieuwe, ergonomisch 

ontworpen interieur viel in de smaak bij de chauffeurs, net als de nieuwe 

airconditioning en het intussen standaard gemonteerde Telligent-remsysteem. 

Schijfremmen werden steeds meer de norm. Operatoren vielen al snel voor het 

argument dat de onderhoudsintervallen twee keer zo lang waren. 

Nadat het gamma bouwvoertuigen van Mercedes-Benz vanaf 2004 werd 

uitgebreid met een Axor-versie met hoog laadvermogen, smalle cabines en 

lijnmotoren, volgde in 2008 een offroad-versie van de Actros 3. Met 

beschermplaten voor de motor, de radiator en de tank was hij beter uitgerust 

dan ooit om de risico’s van ruw offroad-gebruik het hoofd te bieden. De 

Telligent-automaat met zestien verhoudingen ruimde plaats voor de nieuwe 

PowerShift Offroad-automaat met twaalf versnellingen. Andere verbeteringen 

die deel uitmaakten van de standaarduitrusting waren onder meer een 

laadindicator voor de batterij, een aansluitpunt voor perslucht in de cabine en 

zonneblinden voor de zijruiten, evenals een handig klaptafeltje voor de voorste 

passagierszetel.  

De nieuwe Arocs: een speciale klasse van vrachtwagen voor de 

bouwsector 

Hun opvolger is nu aangekomen in de vorm van het nieuwe Arocs-model, een 

speciale klasse die zich niet alleen onderscheidt door zijn nieuwe naam. Met 

zijn nieuwe getande radiatorrooster en zijn nieuwe interieur schrijft het 

bouwvoertuig van Mercedes-Benz zijn eigen verhaal.  

Terwijl de weg- en bouwvoertuigen van de ‘New Generation’ grote 

overeenkomsten vertoonden, zullen de twee categorieën van voertuigen 

voortaan sterk verschillen: zo spelen planeetassen vandaag de dag niet langer 

een belangrijke rol in wegvoertuigen maar blijven ze door hun robuuste 

karakter nog steeds de voorkeur genieten in het segment van de 

bouwvoertuigen.  



 

 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Duitsland 

Mercedes-Benz – Een merk van Daimler 

Pag. 38 De gespecialiseerde capaciteiten die vandaag de dag worden geëist, brengen 

veel grotere beperkingen met zich mee voor de ontwikkeling van uniforme 

oplossingen voor heel wat onderdelen dan in de tijd van de ‘New Generation’. 

Toen bestond de opdracht erin om de vereiste diversifiëring te realiseren door 

standaardisering. Vandaag de dag is het zaak om de centrifugale krachten van 

een toenemende specialisatie te beheersen door grotere volumes en 

wereldwijde schaalvergrotingen.   
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