Yeni Actros

Hepsi bir. O benzersiz.

Yeni Actros.
Standartları yeniden
belirlemek için hazır.
Yeni Actros diğerlerine benzemiyor. O, diğerlerinin
henüz konuşmaya başladıklarını bugünden yapan bir
kamyon. Yeni Actros uzun yol taşımacılığında sürekli
artan talepleri hiç olmadığı kadar iyi karşılıyor.
Nasıl mı? Üstün yakıt ekonomisi, ileri teknolojisi,
örnek niteliğindeki güvenlik donanımları ve eşsiz
konforu ile.
O, Yeni Actros.
Hepsi bir. O benzersiz.

Yakıt ekonomisinde hepsi bir. O benzersiz.
MirrorCam. Yeni Actros geleneksel dikiz aynalarının yerine
yenilikçi ve aerodinamik olarak geliştirilmiş MirrorCam ile
donatılmıştır. Bu, % 1,3'e kadar yakıt tasarrufu ve ayrıca aracın
ön ve arkasındaki kör nokta alanlarında ideal bir görüş sunar.
Ayrıca MirrorCam, kamera görüntüsünün de hareket ettirilmesini
sağlayarak manevra yaparken, dönüşte ve şerit değişiminde daha
fazla emniyet sunar. Kamera sistemi, tavan şasisinin üzerine
monte edilmiş yüksek çözünürlüklü katlanabilir iki kameradan
oluşur. Görüntüler, kabin içinde bulunan 15,2 inç (38,6 cm)
büyüklüğündeki iki renkli ekran üzerinden aktarılır.

Şeritten çıkarken veya şeride girerken ve dönerken, arkadaki
araçların mesafesini daha iyi tahmin edebilmesi açısından sürücü,
sinyal verdiğinde ve hızı saatte 30 kilometreden fazla olduğunda
ilgili ekranda gösterilen renkli yardımcı ve mesafe çizgileri
üzerinden desteklenir. Manevra sırasında geniş dönme açıları
meydana geldiğinde ikaz hatırlatmalarının gösterimi sürücüye ilave
destek sunar.
MirrorCam'in bir diğer önemli özelliği de sürücünün şüpheli
durumlarda kabin dışına çıkmasına gerek kalmadan araç çevresini
kontrol edebilmesini sağlamasıdır.

Daha fazla verimlilik. Yakıt tüketimi ne kadar
düşükse, toplam sahip olma maliyeti de o kadar
düşük olur. Bu nedenle Yeni Actros'ta da yakıt
tüketimini daha fazla azaltmak için her şey
yapılmıştır. Örneğin Öngörülü Sürüş Sistemi
otoyollarda, şehirler arası ve şehir içi yollarda %5'e
varan yakıt tasarrufu sağlar.

Öngörülü Sürüş Sistemi. Sistem, topoğrafyaya
uyarlanmış bir sürüş tarzını vites otomatiğine
entegre eder ve hassas uyarlanmış vites değiştirme
stratejisi ile birlikte %5’e varan yakıt tasarrufu
sağlar. Bu sırada Öngörülü Sürüş Sistemi’nin
geliştirilmiş yeni fonksiyonu, sistemin avantajlarının
şehirlerarası yollarda da kullanmasına imkan sağlar.
Öngörülü Sürüş Sistemi, uydu kontrollü konum
sisteminin yanı sıra hassas 3D haritaları da kullanır.
İlerideki inişli ve çıkışlı yol güzergahının yanı sıra
3D haritalara kayıtlı dönel kavşaklar ve trafik

işaretleri de algılanır. Öngörülü Sürüş Sistemi,
verileri temel alarak vites değişim zamanlarını,
vites değiştirme aralıklarını ve tempomat hızını
optimize eder. Ayrıca gereksiz hızlanmaları, vites
değişimlerini ve frenlemeleri önlemek için aracın
kinetik enerjisi kullanılır. Bu anlamda tempomat
neredeyse tüm sürüş durumları için kullanılabilir.
Bu özellik, sürücünün yükünü hafifletir ve şehirler
arası yollarda da yakıt tasarruflu bir sürüş
tarzına katkıda bulunur. Öngörülü Sürüş Sistemi,
tempomat ile birlikte 15 km/saat’in üzerindeki
hızlarda kullanılabilir.

Otomatik öngörülü sürüş.
İster dik bir tepede, ister bir yamaçta, ister rampa
inişlerinde, ister düzlüklerde; Öngörülü Sürüş
Sistemi ilerideki yol durumunu erkenden algılar
ve öngörülü bir şekilde tepki verir. Öngörülü
sürüş Sistemi bunun için aracın kinetik enerjisini
sürekli olarak tespit eder ve bunu örneğin EcoRoll
aşamaları için yamaçlarda veya düzlüklerde
kullanır. Böylelikle çekiş kayıpları azaltılır ve
yakıttan tasarruf edilir.

Az olanla yetinmeyin. Tüketim dışında.
Yakıt tüketimi ne kadar düşükse, toplam maliyet de o kadar düşük olur. Bu nedenle Yeni Actros'ta yakıt tüketimini daha da
azaltmak için her şeyi yaptık.
Yakıt tasarruflu teknoloji. Tüm Euro VI motorlar
düşük yakıt tüketimleriyle ön plana çıkar. Yeni
Actros’taki MirrorCam ve geliştirilmiş Öngörülü
Sürüş Sistemi'nin yanı sıra, tüketimi azaltan yeni
sürüş programları ve optimize edilmiş aks tahvil
oranları da düşük tüketime katkıda bulunur. Geri
kalanını ise geliştirilmiş aerodinami üstlenir.

Yeni sürüş programı. Yeni Actros standart olarak
economy/power sürüş programı ile donatılmıştır.
Economy sürüş programı, uzun yol taşımacılığında
daha fazla yakıt ekonomisi sağlar. Power sürüş
programı üzerinden ise rampalarda her zaman
azami performans göreve çağrılabilir.

Geliştirilmiş aerodinamik. Son derece düşük bir
hava direnci ve daha düşük bir yakıt tüketimi için
Yeni Actros'un aerodinamiğini daha da iyileştirdik.
Örneğin yeni MirrorCam ile yakıt tasarrufunu %1,3
kadar azalttık. Yeniden tasarlanan yan rüzgarlıklar,
ayarlanabilir üst rüzgarlık ve yan eteklerle Yeni
Actros'un aeordinamiğini baştan tasarladık.

Avantajlara genel bakış
aerodinamik tasarımı sayesinde
·MirrorCam'in
%1.3'e varan yakıt tasarrufu
Öngörülü Sürüş Sistemi ile %5’e varan
·Yeni
yakıt tasarrufu
motor güçlerinde tasarruflu ve güvenilir
·Farklı
Euro VI motorlar
+ 4 vitesli Powershift şanzıman ve optimize
·12edilmiş
arka aks tahvil oranları
tüketimini azaltan Economy/Power sürüş
·Yakıt
programı
az yakıt tüketim için optimize edilmiş yan
·Daha
rüzgarlıklar, ayarlanabilir üst rüzgarlık,
yan etekler

Teknolojide hepsi bir. O benzersiz.
Multimedya Kokpit. Yeni Actros daha fazla sürüş ve çalışma konforu için
yenilikçi Multimedya Kokpit ile donatılmıştır. Yeni ve modern çalışma yeri
toplamda 4 ekran içerir. Yeni dokunmatik kontrol tuşlu çok fonksiyonlu direksiyon
üzerinden kumanda edilebilen köşeden köşeye 10,2 inç (26 cm) ekran boyutuna
sahip birincil renkli ekran ve ikincil dokunmatik ekran. Ayrıca sağ ve solda
MirrorCam ile birlikte arkaya doğru mükemmel bir görüş sağlayan 15,2 inç
(38,6 cm) büyüklüğünde iki renkli ekran.
Yüksek çözünürlüklü birincil renkli ekran geleneksel kombine göstergenin
yerine geçer ve tüm sürüş ve işletim durumlarının ve araç bilgilerinin anlaşılır bir
şekilde gösterilmesini sağlar. İkincil dokunmatik ekran entegre bir radyo ve bilgieğlence sistemi içerir ve kalorifer/klima, telefonlaşma, iç ve dış aydınlatma gibi
fonksiyonların kolay bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Üstelik dokunmatik
ekran üzerindeki farklı şalterler ve kontrol lambaları ile farklı üstyapı fonksiyonları
kumanda edilebilir. Mobil cihazlar için çok sayıda bağlantı seçeneği çalışma
konforunu ayrıca artırır.
Apple IoS ve Android işletim sistemine sahip mobil cizhazlara ait birçok
fonksiyon bu ekran üzerinden kontrol edilebilir.

Multimedya Kokpit, interaktif. İnteraktif
Multimedya Kokpit daha fazla sürüş ve çalışma
konforu için isteğe bağlı olarak 12,3 inç (30,5 cm)
büyüklüğünde birincil bir ekran (kombine gösterge)
ile temin edilebilir. Sürücü bu sırada iki gösterim
arasından seçim yapabilir ve Mesafe Kontrol
Asistanı veya Aktif Sürüş Asistanı etkin olduğunda
üçüncü bir gösterge ile desteklenir.

Avantajlara genel bakış
Kokpit ile yeniden tasarlanmış
· Multimedya
çalışma alanı
dokunmatik ekran ve direksiyon
· İkincil
üzerindeki dokunmatik kontrol tuşları
sayesinde arttırılmış çalışma konforu

· Entegre radyo ve bilgi eğlence sistemi
yan aynalar yerine ileri
· Konvansiyonel
MirrorCam teknolojisi sayesinde arttırılmış
sürüş konforu ve güvenliği

Güvenlikte hepsi bir. O benzersiz.
Gideceğiniz yere emniyetli şekilde ulaşın: Sürüş emniyetinin arttırılması için standart olarak sunulan Aktif Fren Asistanı 5 gibi
yenilikçi yardımcı sistemlerin desteğiyle; sürücülerin yükü önemli bir şekilde hafifletilir ve verimlilik arttırılır. Sürücü, araç ve yük
korunur.

Yüksek emniyet. Sürücünün yükünü hafifleten,
aracı ve yükü koruyan ve böylelikle daha fazla
verimlilik sağlayan sürüş emniyetini arttırmaya
yönelik yenilikçi asistan sistemlerinin desteği
ile gideceğiniz yere emniyetli bir şekilde ulaşın.
Güvenlik sistemleri sayesinde kaza riski azaltılır,
hem sürücü hem de araç korunmuş olur. Bu
anlamda tecrübemizin tamamı yenilikçi güvenlik
sistemlerine aktarılmıştır.

Aktif Fren Asistanı 5. Aktif Fren Asistanı 5, ideal
koşullar altında sistem sınırları içerisinde sabit ve
hareket halindeki nesneler karşısında tam frenleme
ve ayrıca hareket halindeki yayalar karşısında kısmı
veya tam frenleme gerçekleştirerek kaza şiddetini
hafifletir veya kazayı tamamen önleyerek sürücüyü
ve çevreyi korur.

Led Gündüz Sürüş Farı. Yeni Actros'un
karakteristik özelliklerinden biri olan Led Gündüz
Sürüş Farı, sadece aracın gece ve gündüz
eşsiz görünmesini sağlamakla kalmaz, en zorlu
koşullarda dahi fark edilmesine katkıda bulunur.

Yorgunluk Algılama Asistanı

Şerit Takip Asistanı

ESP - Araç Denge
Kontrol Sistemi

Elektronik Park Freni HOLD fonksiyonlu yeni
Elektronik Park Freni, kolay kullanım ile yüksek
emniyeti birleştirir. Motor durdurulduğunda
otomatik olarak etkinleşir, ayrıca ön göğüsteki
kol kullanılarak da açılabilir veya kapatılabilir.

Aktif Sürüş Asistanı. Yeni Aktif Sürüş Asistanı, sürüş konforunu arttırır ve
sürücünün yükünü hafifletir. Aynı zamanda sürüş emniyetini arttırır ve arkadan
çarpma ile oluşan kaza riskini azaltır. Ayrı sistemlerin fonksiyonları eşsiz bir
şekilde birleştirilir ve böylelikle bugünden itibaren kısmi otonom sürüşleri
mümkün kılar. Aktif Sürüş Asistanı, dur-kalk fonksiyonlu Mesafe Kontrol
Asistanı'nın geliştirilmiş versiyonu olarak otomatik frenleme yapabilir ve araç
hızlandığında öndeki araca olan mesafeyi ayarlandığı şekilde koruyabilir.
Sistem bunu yaparken radar ve kamera teknolojisine sahip Aktif Fren
Asistanı 5, Mesafe Kontrol Asistanı, Şerit Takip Asistanı ve elektrik destekli
Servotwin direksiyon tertibatını kullanır.

Mesafe Kontrol Asistanı. Dur-kalk fonksiyonlu asistan sistemi gerekli
durumlarda sürücüye destek olabilir ve arkadan çarpmalı kaza riskini
azaltabilir.
Yan Görüş Asistanı. Yan Görüş Asistanı, sürücüye dönüşler veya şerit
değişikliklerinde sağ tarafta bulunan hareket halindeki veya sabit nesneleri
algılayarak destek olur. Sürücüyü tehlike anında görsel ve sesli olarak ikaz
eder.

Entegre HOLD fonksiyonu, araç hareketsiz
durumdayken, örneğin kırmızı ışıkta, fren
pedalına güçlüce basılarak kolayca etkinleştirilir.
Gaz pedalına basıldığında otomatik olarak
devreden çıkar.

Avantajlara genel bakış

· Aktif Fren Asistanı 5 (ABA5)
· Şerit Takip Asistanı
· Yorgunluk Algılama Asistanı
· Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)
sürüş konforu ve yüksek güvenlik
· Arttırılmış
için Aktif Sürüş Asistanı
· Dur-kalk fonksiyonlu Mesafe Kontrol Asistanı
· Yan Görüş Asistanı
· Elektronik Park Freni
iyi görüş açısı ve ayrıca manevra
· Daha
yaparken, dönerken ve şerit değiştirirken daha
fazla emniyet için MirrorCam

· LED gündüz sürüş farları
· Bi-Xenon farlar
· Sis farları

Konforda hepsi bir. O benzersiz.
Konfor, lüksten daha fazlasıdır. Yeni Actros, uzun yol taşımacılığında sürücünün motivasyonunu arttırmak ve yorgunluğunu
önlemek için konforu baştan tanımlıyor.
Yeni Actros, hareket özgürlüğü ve yaratıcı
atmosferi sayesinde sürücünün günlük
hayatına yepyeni bir boyut kazandırıyor ve
ihtiyacı olan konfor, rahat çalışma ve sürüş
koşullarını en iyi şekilde sağlıyor.
Hem modern, ergonomik, pratik ve motive

edici; hem de verimli. İster sürücü olun ister
şirket sahibi; biz kendimize güveniyoruz.
Sürücüye mümkün olan en iyi çalışma ve
sürüş koşullarını sağlayan Yeni Actros'taki
çalışma yeri sizi büyüleyecek.

Dokunmatik kontrol tuşlarına sahip çok
fonksiyonlu direksiyon simidi. Multimedya kokpit
ile birlikte standart donanım kapsamında sunulan
dokunmatik kontrol tuşlu yeni çok fonksiyonlu
direksiyon simidi, çalışma ve sürüş konforunu
arttırır. Dokunmatik kontrol tuşlarını "kaydırarak"
veya tuşlara "basarak" farklı araç sistemleri
ve fonksiyonları kumanda edilebilir, bilgiler
çağrılabilir. Sol taraftaki dokunmatik kontrol tuşu
birincil ekranın (kombine gösterge), sağ taraftaki
dokunmatik kontrol tuşu ise ikincil çok fonksiyonlu
ekranın kumanda edilmesini sağlar.

Yeni uzaktan kumandalı anahtar ve anahtarsız
çalıştırma. Araç anahtarı Yeni Actros'a sadece
görsel vurgular katmaz; aynı zamanda kumanda
konforu ve emniyetini de arttırır. Bu yeni anahtarlar
aracılığı ile sürücü, yolcu yan camları ve ayrıca
sürgülü/hareketli tavan havalandırma kapağını tek
tuş üzerinden açabilir/kapatabilirsiniz.
Motorun start-stop tuşu ile çalıştırılması için
anahtarın sadece araçta bulunması yeterlidir.

Konforlu telefon bağlantısı ve kablosuz şarj.
Yeni Actros, daha kolay bir kullanım ve daha
iyi bir ses kalitesi için konforlu telefonlaşma ve
kablosuz şarj yuvası ile donatılabilir. Bu sırada
harici telefon antenleri ve azami iki mobil telefonun
bağlanabildiği Dual-Bluetooth üzerinden entegre
serbest konuşma tertibatı mükemmel bir aktarım
kalitesi sağlar. Kablosuz şarj işlemi 6 inçlik
(15,2 cm) şarj yuvası üzerinden gerçekleştirilir.
Bağlı akıllı telefonların kumandası yeni çok
fonksiyonlu direksiyon simidi veya alternatif olarak
Bilgi Eğlence Sistemi üzerinden gerçekleştirilir.
Ayrıca kablo ile gerçekleştirilen şarj işlemi için de
bağlantılar sunulur.

Konforlu yataklar. Yeni Actros'ta standart olarak
sunulan 110 mm kalınlığındaki tek parçalı 7 bölgeli
soğuk köpük şilte ile donatılmış olan konforlu
yataklar yüksek dinlenme ve uyku konforu sağlar.
Alttaki konforlu yatakta yatma yüzeyi nevresim ile
birlikte tamamen yukarı katlanabilir ve iki T bant ile
kabinin arka paneline sabitlenebilir. Bu, muhafaza
gözlerine erişimi kolaylaştırır. Rahatlatıcı molalar
için sırt dayanağı 45 dereceye kadar açılabilir.
150 kg'a kadar yük taşıyabilir. Anti-alerjik kılıf
sayesinde konforlu yataklar hassas kişiler için de
uygundur.

Isıtmalı ve süspansiyonlu, konforlu
sürücü koltuğu. Süspansiyonlu koltuk, sürücü
tarafından ayarlanabilir ve böylelikle ergonomik ve
konforlu bir sürüş sunar. Buna, entegre koltuk ısıtması
da katkı sağlar. Süspansiyonlu, konforlu koltuk;
pnömatik yükseklik ayarı, koltuk minderi için eğim
ve derinlik ayarı, ayrıca entegre koltuk başlığı ve
yüksekliği ayarlanabilen 3 noktalı otomatik kemer ile
donatılmıştır.

Çekmeceler.
Yeni Actros’un çok yönlü muhafaza gözü
konsepti, çeşitli eşya koyma gözlerinin ve
muhafaza gözlerinin yanısıra farklı çekmecelere
de sahiptir. Düz zeminli sürücü kabinlerinde
ön panelin altında bulunan çekmeceler kolay
erişilebilir bir yük alanı sunar. Bu çekmecelerin
birinde 36 litre hacme sahip buzdolabı bulunur.

170 mm'lik motor tüneline sahip L sürücü
kabinlerinde yatağın altındaki orta kısma 51
litrelik hacme sahip pratik bir çekmece entegre
edilmiştir. Bu çekmece yerine 26 litre hacme
sahip bir soğutucu dolap da temin edilebilir.

Avantajlara genel bakış
konforunu arttıran yeni kabin
· Sürüş
yataklaması
yeri ve yaşam alanının birbirinden net
· Çalışma
bir şekilde ayrılmış olduğu yüksek kaliteli ve
çekici bir iç mekan tasarımı
kabininin ideal bir şekilde aydınlatılması
· Sürücü
için yeni iç aydınlatma konsepti

· Konforlu yataklar ve sürücü koltuğu
· Yatağın altında muhafaza gözleri ve buzdolabı
koyma yerleri ve muhafaza gözleri için
· Eşya
alternatif alanlar
İç mekan tasarımı. Yeni Actros'un iç mekanı
sürüş, çalışma ve yaşam konforu konusunda her
talebi karşılar. Çünkü sürücü kabinleri; sürücüler
odak noktasına alınarak, onların beklentilerine göre
tasarlanmıştır. Sıcak bir ambiyans ve rahat bir alan
hissiyatı sağlayan yeni iç aydınlatma konsepti ile
her şey çalışmayı kolaylaştırmak ve mola sürelerini
mümkün olduğunca rahat ve dinlendirici bir şekilde
geçirmek için yapılmıştır.

Yeni iç aydınlatma konsepti. Yeni iç aydınlatma
konsepti sürücü kabininin her durumda son
derece iyi aydınlatılmasını sağlar. Sürücü kabininin
tamamının aydınlatılması için iç aydınlatmanın ve
sıcak beyaz renkteki iki okuma lambasının yanı sıra
sürüş sırasında daha iyi bir oryantasyon için mavi
ve hafif bir gece aydınlatmasını kapsar.

Ön cam üzerindeki muhafaza gözleri. GigaSpace
sürücü kabini, muhafaza gözlerinin yeni simetrik
düzeni sayesinde sadece 332 litrelik saklama
alanı değil, aynı zamanda mükemmel bir hareket
özgürlüğü ve ayakta durma yüksekliği sunar.
Katlanabilir kapaklı üst muhafaza gözlerinin içi
aydınlatmalı olup, kaymaz kumaş ile kaplanmıştır
ve iki sürücüye yanlarında götürmeleri gereken her
şey için bolca alan sunar.

· Sürücü kabini için kalorifer, klima ve ilave ısıtıcı
fazla konfor için otomatik klima ve park
· Daha
kliması
kontrol tuşlarına sahip çok
· Dokunmatik
fonksiyonlu direksiyon simidi

· Konforlu telefon bağlantısı ve kablosuz şarj
uzaktan kumandalı anahtar ve anahtarsız
· Yeni
çalıştırma

Kamyonun Finansal Çözümü

Mercedes-Benz Service24h Yol yardım Hizmeti

Daimler Mobility AG, 40’a yakın ülkede Daimler Grubu araçlarına özel finansman desteği sağlamaktadır. Grubun Türkiye operasyonlarını yürütmek üzere 2000 yılında kurulan
Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ile grup araçlarına finansman desteği, 2001’de kurulan Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş. ile finansal kiralama, 2008’de kurulan
Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile sigorta hizmetleri sunmaktadır. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile “Tek Noktada Tam Hizmet”in sunduğu tüm avantajlardan
yararlanarak ihtiyaçlarınıza ve gelirinize en uygun ödeme planı ile kamyonunuza rahatlıkla sahip olabilirsiniz.

Finansman

Hayallerinizdeki araca sahip olmanın en uygun seçenekleri:

Ödeme Planları:

Finansman

Standart Ödeme Planı

Bayi noktalarımızda aracınızı seçtiğinizde yorulmadan kredi başvurunuzu da
yapabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Standart Ödeme Planı, +3
Finansman Ödeme Planı, Mevsimsel Ödeme Planı ya da Üstyapı Ödeme Modeli
gibi birbirinden farklı ödeme planı alternatiflerinden birini tercih ettiğiniz takdirde
kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun koşullarla kullanacağınızdan emin
olabilirsiniz.

Standart
Ödeme Planı

+3 Finansman Ödeme Planı

2. El Finansman
2. El
Finansman

2. El Daimler Grubu araçlarından birini almayı düşünüyorsanız, 2. El Finansman
sizin için en uygun seçenek. Aracınıza Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in
sunduğu avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken,
bir yetkili bayimize uğrayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek.

Geliriniz sabit ve düzenli ise Standart Ödeme Planı tam size göre olabilir. Seçtiğiniz
vade boyunca, aylık tutarı sabit geri ödemelerle dilediğiniz araca sahip olabilirsiniz.
Standart Ödeme Planı ile “Standart Dışı” bir yaşamı planlayabilirsiniz.

+3 Finansman
Ödeme Planı

+3 Finansman Ödeme Planı ile ödemelerinizin tutarını ve vadesini gelirinize
uygun olarak belirleyebilirsiniz. Düşük tutarlı düzenli ödemelerinizin ardından
vade sonunda toplu bir ödemeyle aracınıza rahatlıkla sahip olabilirsiniz veya vade
sonunda son ödeme tutarınızı yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz yepyeni bir
araçsa eski aracınızı geri verip kalan tutar için düşük ödemeli yeni bir kredi planına
sahip olabilirsiniz.

Sigorta
Sigorta

Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farklı olarak tek poliçeyle
üstelik dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip olmak istemez misiniz?
Mercedes-Benz Kasko ile aracınızın hak ettiği korumayı sağlayabilirsiniz.

Mevsimsel Ödeme Planı
Mevsimsel
Ödeme Planı

Ödemeleriniz gelirinize göre mevsimsel olarak değişebilir. Size ve şirketinize özel
ödeme koşulları ile gelirinizin arttığı dönemlerde yüksek tutarlı, gelirinizin nispeten
azaldığı dönemlerde küçük tutarlı ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Üst Yapı Modeli
Üst Yapı
Modeli

İşinize en uygun ve size en yüksek verimi sağlayacak aracınızı sunarken üst yapınızı
da düşünüyoruz. Aracınız ile birlikte üst yapınız için de ödeme gücünüze özel
olarak belirlediğimiz koşullarla finansman desteği sağlıyoruz. Yatırımınızla ilgili tüm
çözümlere bir bütün olarak tek noktadan ulaşabilirsiniz.

Farkı yaratan sadece ileri teknoloji ürünü araçlarımız değil, aynı zamanda sunduğumuz Müşteri Hizmetleri’dir. MercedesBenz Türk tarafından, Müşteri Hizmetlerine yönelik teknik ve davranışsal eğitimleri sertifikalandırılmış servis personelimiz,
Mercedes-Benz araçlarına özel el aletleri ve atölye ekipmanları ile tam donanımlı, en üst düzeyde onarım kalitesini ve en hızlı
servisi size birlikte sunmaktadır. Mercedes-Benz Türk, Daimler’in global lojistik altyapısı sayesinde, orijinal yedek parçaları
en kısa sürede temin etmekte, tüm bayi ve yetkili servislerinde ihtiyaç duyduğunuz anda bulmanızı güvence altına almaktadır.
Mercedes-Benz Müşteri Hizmetleri, bünyesindeki tüm faaliyetlerini en güncel teknik ve en üst kalite seviyesinde sunmak için
sürekli geliştirmekte ve hizmetlerini, Türkiye’nin dört bir yanındaki bayi ve yetkili servisleriyle Mercedes-Benz araç sahiplerine
ulaştırmaktadır.
Mercedes-Benz Orijinal Yedek Parçaları
Aracınız, Mercedes-Benz orijinal yedek parçaları ile ilk
günkü kadar yeni kalır. Mercedes-Benz kalite standardında
hologramlı ve garantili yedek parçalar, aracınızın uzun ömürlü
işletiminin güvencesidir.
Mercedes-Benz 24h Yol Yardım Hizmeti
Size, oluşabilecek bir arıza durumunda, yılın her günü
24 saat kesintisiz hizmet veren bir yol yardım servisidir.
Mercedes-Benz 24h Çağrı Merkezi Türkiye’nin her yerinden:
444 62 44
Size Özel Servis Sözleşmeleri
Aracınızın veya filonuzun çalışma şartları çerçevesinde bakım
(ve aşıntı parçaları) maliyetlerini, sizin belirleyeceğiniz süre
boyunca sabitleyebilirsiniz.Tüm servislerimizde aynı şartlarda
geçerli avantajlı sözleşmeler ile bakımlarınızı bize bırakın.
Gide Gide Bitmeyen Garanti
Aracınızın fatura tarihi ile başlayan garanti süresi, kilometre
sınırı olmaksızın iki yıldır*. Genel garanti şartları ve standart
garantinize ek olarak, uzatılmış garanti hakkında detaylı
bilgiyi bayi ve yetkili servislerimizden alabilirsiniz.

*Akü garantisi, tescil tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
1 yıldır.

“Sonradan Montaj” Donanım Paketleri Mercedes-Benz
kamyon veya çekicinize orijinal donanım eklemeniz mümkün.
Güncel montaj paketleri listesi için en yakınınızdaki bayi veya
yetkili servisimiz ile irtibata geçmeniz yeterli.
Araç Aksesuarları ve MB Collection Kamyonunuzdan
beklentileriniz ne kadar çeşitli ise Mercedes-Benz’in sunduğu
orijinal aksesuarlar da o kadar çok yönlüdür. Araç içi veya
dışı, işlevsel, ergonomik ve estetik detaylar ihtiyacınıza göre
tasarlandı.
Mercedes Service Card
Avrupa’nın neresinde olursanız olun, Mercedes Service
Card ile acil servis ihtiyacı durumunda “ödeme garantisi”
hizmetinden faydalanabilirsiniz. Mercedes Service Card
başvuru formları yetkili servisler ve www.mercedes-benz.
com.tr’de.

2. El kamyonlarda
Mercedes-Benz güveni
Mercedes-Benz, kalitesini, 2. El araç alım-satımında sunduğu hizmetlere
de yansıtıyor. TruckStore markası ile araç sahibi olmayı kolaylaştıran
hizmet yelpazesi ve uzman kadrosu, bireysel ihtiyaçlarınızı anlıyor ve
çözümler üretiyor.
Mercedes-Benz, tüm finansman ve sigorta çözümlerinde size en uygun
ve esnek ödeme planını yaratıyor. Tek noktada verdiği TruckStore
garanti, servis sözleşmeleri, finansman, sigorta ve kusursuz hizmet
anlayışıyla 2. El alım-satımında ayrıcalık yaşatıyor.

Dünyada 14 ülkede 28 satış noktasıyla hizmet veren TruckStore, Türkiye’deki kamyon pazarında da, diğer
ülkelerden edindiği bilgi ve deneyimle ihtiyaçlarınızı karşılamak için en uygun aracı ve en iyi hizmet unsurlarını
bir arada sunuyor.
Mercedes-Benz standartlarında faaliyet gösteren TruckStore, geniş bir yelpazede hizmet vermesinin yanı sıra,
takas yapabilme imkanı da sağlıyor.
Çekiciden treylere kadar her yaş, tip ve modelde kamyonun yer aldığı TruckStore’daki tüm araçların ortak
noktası, güvenebileceğiniz TruckStore standartlarıdır. Kamyonunuzu alırken ya da satarken TruckStore’a
güvenebilirsiniz.
TruckStore ağında bulunan tüm araçlara www.truckstore.com adresinden erişebilirsiniz. Kamyon
fotoğraflarının, fiyatlarının ve araçlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı TruckStore sitesinde bulunan arama
motoru sayesinde, istediğiniz kamyona kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Mart/2020) sonra
üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanıldığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak
iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamın dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.
http://www.mercedes-benz-trucks.com
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No: 2 34522 Esenyurt - İstanbul, Telefon: 0212 867 30 00 Faks: 0212 867 44 00

Yeni Actros - Çekici
Teknik ve Donanım Özellikleri

Teknik ve Donanım Özellikleri
Teknik Özellikler
Motor
Tip / Yerleşim ve Silindir Adedi
Hacim
Azami Güç PS (kW)
Azami Tork
Aktarma Organları
Debriyaj
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı
Kademe Sayısı
Aks Tahvil Oranı
Akslar ve Süspansiyon
1. Aks
2. Aks
Süspansiyon
Stabilizatör
Frenler
Servis Freni
Yardımcı Fren Sistemi
Sürücü Kabini
Kabin Tipi
Genişlik / Motor Tüneli
Yakıt & AdBlue Deposu
Yakıt Deposu
AdBlue Deposu
Şasi
Kalınlık ve Malzeme
Lastikler
1. Aks
2. Aks
Jantlar
Ağırlıklar
Azami Yüklü Ağırlık
Azami Katar Ağırlığı
1. Aks Kapasitesi
2. Aks Kapasitesi
Boş Ağırlık*

Actros 1845 LS 4x2

Actros 1848 LS 4x2

Actros 1851 LS 4x2

OM 471 Euro 6 / sıralı, 6 silindir
12.809 cm3
449 PS (330 kW) @ 1600 d/d
2200 Nm @ 1100 d/d

OM 471 Euro 6 / sıralı, 6 silindir
12.809 cm3
476 PS (350 kW) @ 1600 d/d
2300 Nm @ 1100 d/d

OM 471 Euro 6 / sıralı, 6 silindir
12.809 cm3
510 PS (375 kW) @ 1600 d/d
2500 Nm @ 1100 d/d

Tek diskli - kuru tip, 430 mm
Powershift 3, G 211-12 / 14,93 - 1,0
12 ileri + 4 geri
2,533

Tek diskli - kuru tip, 430 mm
Powershift 3 G 281-12 / 14,93 - 1,0
12 ileri + 4 geri
2,533

Tek diskli - kuru tip, 430 mm
Powershift 3 G 281-12 / 14,93 - 1,0
12 ileri + 4 geri
2,412

7,5 t
Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t

7,5 t
Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t

7,5 t
Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t

Ön makas 7,5 t / 2 yapraklı
Arka aks havalı süspansiyon
1. Aks

Ön makas 7,5 t / 2 yapraklı
Arka aks havalı süspansiyon
1. Aks

Ön makas 7,5 t / 2 yapraklı
Arka aks havalı süspansiyon
1. Aks

Önde ve arkada disk frenler
Powerbrake (410 kW)

Önde ve arkada disk frenler
Powerbrake (410 kW)

Önde ve arkada disk frenler
Powerbrake (410 kW)

Retarder (520 kW)

Retarder (520 kW)

StreamSpace çift yataklı uzun kabin
2,3 m kabin genişliği / 170 mm motor tüneli

StreamSpace çift yataklı uzun kabin
2,5 m kabin genişliği / Düz Zemin

GigaSpace çift yataklı uzun kabin
2,5 m kabin genişliği / Düz Zemin

570 l, solda, aluminyum, 650 x 700 x 1450 mm
60 l, solda

570 l, solda, aluminyum, 650 x 700 x 1450 mm
430 l, sağda, aluminyum, 650 x 700 x 1100 mm
60 l, solda

720 l, solda, aluminyum, 650 x 700 x 2170 mm
430 l, sağda, aluminyum, 650 x 700 x 1100 mm
75 l, solda

U profil, yüksek dayanımlı, 6 mm kalınlık,
S700 MC malzeme

U profil, yüksek dayanımlı, 6 mm kalınlık,
S700 MC malzeme

U profil, yüksek dayanımlı, 6 mm kalınlık,
S700 MC malzeme

295/80 R 22,5
295/80 R 22,5 (Çeker aks)
15 derece konik - 9,00 x 22,5

315/70 R 22,5
315/70 R 22,5 (Çeker aks)
15 derece konik - 9,00 x 22,5

315/70 R 22,5
315/70 R 22,5 (Çeker aks)
15 derece konik - 9,00 x 22,5

18.000 kg
44.000 kg
7.100 kg
11.500 kg
7.580 kg

18.000 kg
44.000 kg
7.100 kg
11.500 kg
8.160 kg

18.000 kg
44.000 kg
7.100 kg
11.500 kg
8.420 kg

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.

Standart ve Opsiyonel Donanımlar

Actros 1845 LS 4x2

Actros 1848 LS 4x2

Actros 1851 LS 4x2

Güvenlik
Aktif Fren Asistanı 5 (ABA 5)
Şerit Takip Asistanı (LDWS)
Stabilite Kontrol Asistanı (ESP)
Yorgunluk Algılama Asistanı
ABS'li ve ASR'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)
HOLD Fonsiyonlu Elektronik Park Freni
Powerbrake
Retarder
Diferansiyel Kilidi
Sürücü Tarafında Hava Yastığı
Lastik Basıncı İzleme Sistemi
İleri Aktif Güvenlik Paketi
Kabin İçi

▯
▯
▯
▯
▯
▯
▯
○
▯
○
○
-

▯
▯
▯
▯
▯
▯
▯
▯
▯
○
○
○

▯
▯
▯
▯
▯
▯
▯
▯
▯
○
○
○

Klasik Kokpit / Ön Gösterge Paneli, 10.4 cm /
Renkli ve Dokunmatik Radyo, 17.7 cm

▯

-

-

Multimedya Kokpit / Ön Gösterge Paneli, 26 cm /
Renkli, Dokunmatik Radyo ve Bilgi Eğlence Sistemi, 26 cm

-

▯

▯

-

○

○

▯
▯
▯
-

▯
○
▯
▯
○

▯
▯
▯
▯

Deri Direksiyon

-

○

▯

Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu

▯

-

-

Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu, Isıtmalı ve Konforlu

○

▯

▯

Katlanabilir Muavin Koltuğu

▯

▯

▯

Buzdolabı

○

▯

▯

Okuma ve Gece Lambası Fonksiyonlu İç Aydınlatma

▯

▯

▯

Elektrikli Ön Güneşlik

○

○

○

Aks Yükü Ölçüm Cihazı

○

○

▯

Kablosuz Telefon Şarjı

-

○

○

Parametrik Modül (PSM)

▯

▯

▯

12 V / 15 A Elektrik Soketi

▯

▯

▯

24 V / 15 A Elektrik Soketi

▯

▯

▯

Mirror Cam

-

▯

▯

Isıtıcılı Yan Aynalar

▯

○

○

Üst Rüzgarlık

▯

▯

▯

Yan Rüzgarlık

○

▯

▯

Yan Etek

○

○

▯

1.000 lt Çift Depo

○

▯

-

1.150 lt Çift Depo & Yan Etek

-

○

▯

Multimedya Kokpit, interaktif / Ön Gösterge Paneli, 30.5 cm /
Renkli, Dokunmatik Radyo ve Bilgi Eğlence Sistemi, 26 cm
Klima
Park Kliması & Otomatik Klima
Sulu Tip İlave Isıtıcı
Elektrikli Sunroof
Elektrikli ve Camlı Sunroof

Kabin Dışı

1.300 lt Çift Depo

-

○

-

Mekanik-Hidrolik Kabin Devirme

▯

▯

-

Elektro-Hidrolik Kabin Devirme

-

○

▯

Kabin Üstü Havalı Korna

○

○

○

Metalik / Özel Boya

○

○

○**

Motor Yan Koruma

▯

▯

▯ Standart olarak verilmektedir. ○ İsteğe bağlı olarak seçilebilir.

▯
**Actros 1851 LS'in standart rengi metalik kırmızıdır.

Actros 1845 LS 4x2

Actros 1848 LS 4x2

Actros 1851 LS 4x2

ADR Paketi

▯

○

○

Flanşsız Şanzıman PTO Paketi

○

-

-

1.100 mm 5. Teker Paketi

○

○

○

1.070 mm 5. Teker Paketi

-

○

○

Aluminyum Jant

○

○

○

Stepne Lastik / Jant

▯

▯

▯

LED Gündüz Sürüş Farı

▯

▯

▯

Xenon Far

○

○

▯

Halojen Sis Farı
Aydınlatmalı Mercedes Yıldızı
Yağmur Sensörü

▯
○
-

▯
○
○

▯
○
○

Hız Sabitleyici

▯

▯

▯

Maut Ön Hazırlık

○

▯

▯

Treyler Aks Kaldırma Ön Hazırlığı

▯

▯

▯

2 Adet 12 V / 220 Ah Aküler

▯

▯

-

2 Adet 12 V / 220 Ah Aküler (AGM)

-

○

▯

28 V / 100 A Alternatör

▯

▯

▯

Diğer

▯ Standart olarak verilmektedir. ○ İsteğe bağlı olarak seçilebilir.

Araç Boyutları
Actros 1845 LS 4x2

A

B

C

D

E

F

G

Aks Mesafesi
(mm)

Araç Uzunluğu
(mm)

Ön Sarkıntı
(mm)

Arka Sarkıntı
(mm)

Araç Genişliği
(mm)

Kabin Uzunluğu
(mm)

Araç Yüksekliği
(Yüksüz - mm)

5. Teker Yüksekliği
(Yüksüz - mm)

3700

6158

1400

1050

2500

2510

3940

1225

Actros 1848 LS 4x2

3700

6158

1400

1050

2500

2510

3931

1207

Actros 1851 LS 4x2

3700

6158

1400

1050

2500

2510

3991

1207

Actros 1845 LS

Actros 1848 LS

F

G

E

Actros 1851 LS

F

F

G

G

C

A
B

D

E

A

C
B

D

E

A

C
B

D

Yeni Actros - Nakliye
Teknik ve Donanım Özellikleri

Teknik ve Donanım Özellikleri
Actros 1832 L 4x2

Actros 2632 LD 6x2

Actros 2642 LE-RÖM 6x2

Actros 3232 L 8x2

Actros 3232 L ADR 8x2

Actros 3242 L 8x2

OM 936 Euro 6 / sıralı, 6 silindir

OM 936 Euro 6 / sıralı, 6 silindir

OM 471 Euro 6 / sıralı, 6 silindir

OM 936 Euro 6 / sıralı, 6 silindir

OM 936 Euro 6 / sıralı, 6 silindir

OM 471 Euro 6 / sıralı, 6 silindir

7.698 cm3

7.698 cm3

12.809 cm3

7.698 cm3

7.698 cm3

12.809 cm3

Azami Güç kW (PS) - Motor Devri
(devir/dakika)

235 kW (320 PS) @ 1800 d/d

235 kW (320 PS) @ 1800 d/d

310 kW (421 PS) @ 1600 d/d

235 kW (320 PS) @ 1800 d/d

235 kW (320 PS) @ 1800 d/d

310 kW (421 PS) @ 1600 d/d

Azami Tork

1300 Nm @ 1200 - 1600 d/d

1300 Nm @ 1200 - 1600 d/d

2100 Nm @ 1100 d/d

1300 Nm @ 1200 - 1600 d/d

1300 Nm @ 1200 - 1600 d/d

2100 Nm @ 1100 d/d

Tek diskli kuru tip, 430 mm

Tek diskli kuru tip, 395 mm

Tek diskli kuru tip, 395 mm

Tek diskli kuru tip, 430 mm

Teknik Özellikler
Motor
Tip / Yerleşim ve Silindir Adedi
Hacim

Aktarma Organları
Debriyaj

Tek diskli kuru tip, 395 mm

Tek diskli kuru tip, 395 mm

Powershift 3, G 211-12 / 14,93 - 1,0

Powershift 3, G 140-8 / 9.30-0.79

Kademe Sayısı

12 ileri + 4 geri

8 ileri + 2 geri

12 ileri + 4 geri

12 ileri + 4 geri

12 ileri + 4 geri

12 ileri + 4 geri

Aks Tahvil Oranı
Egzoz Sistemi

3,909

3,909

2,733

3,583

3,583

3,077

Egzoz sistemi, dikey egzoz

Egzoz çıkışı sağda, içeriye doğru

Egzoz çıkışı sağa ve dışarı doğru

Egzoz çıkışı sağda, içeriye doğru

Egzoz çıkışı sağda, içeriye doğru

Egzoz çıkışı sağa ve dışarı doğru

7,5 t

7.5 t

7.5 t

7.5 t

8.0 t

7.5 t

Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t

7,1 t kaldırılabilir, kendinden
dümenlenebilir avare aks

7,1 t kaldırılabilir, kendinden
dümenlenebilir avare aks

7,1 t kaldırılabilir, kendinden
dümenlenebilir avare aks

Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı

Powershift 3, G 211-12 / 14,93 - 1,0 Powershift 3, G 211-12 / 14,93 - 1,0 Powershift 3, G 211-12 / 14,93 - 1,0 Powershift 3, G 211-12 / 14,93 - 1,0

Akslar ve Süspansiyon
1. Aks
2. Aks

Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t

3. Aks

-

4. Aks

-

-

-

Ön makas 7,5 t, 2 yapraklı

Ön makas 7,5 t, 2 yapraklı

Ön makas 7,5 t, 2 yapraklı

Ön makas 7.5 t, 2 yapraklı

Ön makas 8.0 t, 2 yapraklı

Ön makas 7.5 t, 2 yapraklı

2. ve 3. akslar havalı süspansiyon

Kaldırılabilir ilave ön aks - havalı
süspansiyon

Kaldırılabilir ilave ön aks - havalı
süspansiyon

Kaldırılabilir ilave ön aks - havalı
süspansiyon

3. ve 4. akslar havalı süspansiyon

3. ve 4. akslar havalı süspansiyon

3. ve 4. akslar havalı süspansiyon

Süspansiyon

Arka aks havalı süspansiyon

Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t

10 t kaldırılabilir, çift lastikli ilave aks 7.5 t kaldırılabilir, tek lastikli ilave aks

2. ve 3. akslar havalı süspansiyon

Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t

Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t

Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t

10 t kaldırılabilir, çift lastikli ilave aks

10 t kaldırılabilir, çift lastikli ilave aks

10 t kaldırılabilir, çift lastikli ilave aks

Frenler
Servis Freni
Yardımcı Fren Sistemi

Önde ve arkada disk frenler

Önde ve arkada disk frenler

Önde ve arkada disk frenler

Önde ve arkada disk frenler

Önde ve arkada disk frenler

Önde ve arkada disk frenler

Motor freni (235 kW)

Motor freni (235 kW)

PowerBrake (410 kW)

Motor freni (235 kW)

Motor freni (235 kW)

PowerBrake (410 kW)

Çift hatlı römork fren
Sürücü Kabini
Kabin Tipi
Genişlik / Motor Tüneli

S-Cab ClassicSpace, yataksız kısa
kabin

StreamSpace, çift yataklı uzun kabin

StreamSpace, çift yataklı uzun kabin

StreamSpace, çift yataklı uzun kabin

StreamSpace, çift yataklı uzun kabin

StreamSpace, çift yataklı uzun kabin

2,3 m kabin genişliği / 320 mm
motor tüneli

2,3 m kabin genişliği / 170 mm
motor tüneli

2,3 m kabin genişliği / 170 mm
motor tüneli

2,3 m kabin genişliği / 170 mm
motor tüneli

2,3 m kabin genişliği / 170 mm
motor tüneli

2,3 m kabin genişliği / 170 mm
motor tüneli

290 l, solda, alüminyum, 650 x 565
x 950 mm

500 l, solda, alüminyum, 650 x 565
x 1600 mm

500 l, solda, alüminyum, 650 x 565
x 1600 mm

510 l, sağda, alüminyum, 650 x 700
x 1300 mm

390 l, solda, alüminyum, 650 x 700
x 1000 mm

510 l, sağda, alüminyum, 650 x 700
x 1300 mm

60 l, solda

60 l, solda

60 l, solda

60 l, solda

60 l, solda

60 l, solda

U profil, yüksek dayanımlı, 7mm
kalınlık S500 MC malzeme

U profil, yüksek dayanımlı, 7mm
kalınlık S500 MC malzeme

U profil, yüksek dayanımlı, 7mm
kalınlık S500 MC malzeme

U profil, yüksek dayanımlı, 8mm
kalınlık S600 MC malzeme

U profil, yüksek dayanımlı, 8mm
kalınlık S600 MC malzeme

U profil, yüksek dayanımlı, 8mm
kalınlık S600 MC malzeme

Yakıt & Adblue Deposu
Yakıt Deposu
AdBlue Deposu
Şasi
Kalınlık ve Malzeme

Teknik Özellikler

Actros 1832 L 4x2

Actros 2632 LD 6x2

Actros 2642 LE-RÖM 6x2

Actros 3232 L 8x2

Actros 3232 L ADR 8x2

Actros 3242 L 8x2

Lastikler
1. Aks

315/70 R 22,5

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5

2. Aks

315/70 R 22,5

315/80 R 22,5 (çeker aks)

315/80 R 22,5 (çeker aks)

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5

3. Aks

-

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5 (çeker aks)

315/80 R 22,5 (çeker aks)

315/80 R 22,5 (çeker aks)

4. Aks

-

-

-

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5

15 derece konik - 9,00 x 22,5

15 derece konik - 9,00 x 22,5

15 derece konik - 9,00 x 22,5

15 derece konik - 9,00 x 22,5

Aluminyum Jant - 9,00 x 22,5

15 derece konik - 9,00 x 22,5

18.000 kg

26.000 kg

26.000 kg

32.000 kg

(teknik A.Y.A 33.500 kg)

32.000 kg

-

-

40.000 kg

-

-

-

1. Aks Kapasitesi

7.500 kg

7.500 kg

7.500 kg

7.500 kg

8.000 kg

7.500 kg

2. Aks Kapasitesi

13.000 kg

11.500 kg

11.500 kg

7.100 kg

7.100 kg

7.100 kg

3. Aks Kapasitesi

-

9.000 kg

7.500 kg

11.500 kg

11.500 kg

11.500 kg

Jantlar
Ağırlıklar
Azami Yüklü Ağırlık
Azami Katar Ağırlığı (Yasal)

4. Aks Kapasitesi
Boş Ağırlık*

-

-

-

9.000 kg

9.000 kg

9.000 kg

6.386 kg

8.362 kg

8.865 kg

9.615 kg

9.290 kg

10.077 kg

*Boş ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu, diğer sıvılar, avadanlıklar, stepne ve 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.

Actros Kamyon Standart Donanımlar
Güvenlik
▯ Aktif Fren Asistanı 5 (ABA5)*
▯ Şerit Takip Sistemi (LDWS)*

▯ Stabilite

Kontrol Asistanı (ESP)*
Algılama Asistanı*

▯ ABS'li

▯ Yorgunluk

▯ HOLD

ve ASR'li Elektronik Fren Sistemi (EBS)
Fonksiyonlu Elektronik Park Freni

▯ Çeker
▯ LED

Aks Diferansiyel Kilidi
Gündüz Sürüş Farı**

Şasi
▯ Aküler,

2 x 12 V / 220Ah**

▯ Alternatör,

Kabin İçi
▯ Konforlu Tip Çelik Kabin Süspansiyonu**
▯ Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu
▯ Katlanabilir Muavin Koltuğu
▯ Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi

28 V / 100 A

▯ Stepne

Lastik / Stepne Jant

▯ Isıtıcılı

Su Ayrıştırıcılı Yakıt Ön Filtresi

▯ Havalı

Süspansiyon Kumandası
Sabitleyici
▯ 1 Adet 12 V / 15 A Elektrik Soketi
▯ 1 Adet 24 V / 15 A Elektrik Soketi

▯ Çift

Yataklı Yüksek Kabin**
Önü Perde**
▯ Yatak Altında Çekmece**
▯ Sulu Tip İlave Isıtıcı**

▯ Elektrikli

▯ Hız

▯ Yatak

▯ Bluetooth

Kabin Dışı
▯ Isıtmalı Ön Ayna

▯ Şeffaf

▯ Kabin

Arkası Hava Emişi**

▯ Ayakkabılık**

▯ Renkli

▯ Halojen

▯ Lastik

Şişirme Hortumu

▯ Kabin

Sunroof**
Özellikli CD Radyo Çalar**
▯ 10.4 cm Ebadında Gösterge Paneli
▯ Klima

İçi Basınçlı Hava Bağlantısı

Ön Cam

Güneşlik**
Sis Farı**

-

-

Üst Rüzgarlık

-

○

○

○

○

○

-

-

-

Üst + Yan Rüzgarlık

-

○

○

○

○

○

Alüminyum Jant

○

○

○

○

▯

○

Havalı Korna

○

○

○

○

○

○

Havalı Kabin Süspansiyonu

-

○

▯

○

○

○

Kabin Üstü Havalı Korna

○

○

○

○

○

○

3242 L
8x2

3242 L
8x2

-

○

3232 L
ADR
8x2

3232 L
ADR
8x2

○

○

3232 L
8x2

3232 L
8x2

○

-

2642
LE-RÖM
6x2

2642
LE-RÖM
6x2

-

Havalı Süspansiyonlu Ön Aks

Opsiyonel Donanımlar

2632 LD
6x2

2632 LD
6x2

Alçaltılmış Şasi Paketi

Opsiyonel Donanımlar

1832 L
4x2

1832 L
4x2

* Sadece 4X2 ve 6x2 Actros kamyonlarda standarttır.
** Actros 1832 4x2 hariç.

Elektrohidrolik Kabin Devirme

-

○

○

○

○

○

Hava Yastığı Sürücü Tarafında

○

○

○

○

○

○

Yakıt Ön Isıtıcısı

-

○

-

○

○

-

Aks Yükü ölçüm Cihazı

○

○

○

○

○

○
-

ADR Paketi

○

○

○

-

▯

○

Lastik Hava Basıncı Kontrolü

○

○

○

-

-

PSM

▯

○

○

○

▯

○

MAUT Ön Hazırlık

-

-

○

-

-

-

Buzdolabı

-

○

○

○

○

○

Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlığı

○

○

○

○

○

○

Yalpa Dengeleme Sistemi

-

-

○

-

-

-

Powerbrake

-

○

▯

○

○

▯

Işıklı Mercedes Yıldızı

-

○

Retarder**

-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Flanşsız PTO (MB 131-2c)

▯

○

-

-

-

-

Çeki Tertibatı

-

○

▯

-

-

-

Flanşlı PTO (MB 121-1b)
Çift Çıkışlı PTO
NMV Live PTO*

○
○
○

○
-

○
-

○
-

▯
-

○
-

Çöp Paketi

▯

○

-

-

-

-

▯ Standart olarak verilmektedir. ○ İsteğe bağlı olarak seçilebilir.
*315 kW (428 PS) motor seçeneği ile uygulanabilir.
** Sulu tip retarder, güçlendirilmiş motor freni Powerbrake ile birlikte OM 471 motor için maksimum 930 kW,
sürekli 750 kW fren gücü üretmektedir. OM 936 motor için bu değerler maksimum 820 kW, sürekli 640 kW’tır.

Mesafe Kontrol Asistanı

-

○

○

-

-

-

Emniyet Kemeri İkaz Sistemi

○

○

○

-

-

-

Metalik / Özel Boya

○

○

○

○

○

○

Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC)

-

○

○

-

-

-

Araç Boyutları
A

B

Aks Mesafesi

(mm)

1832 L 4x2
ÇÖP
2632 LD 6x2
(10 teker)
2642 LE 6x2
(8 teker-römork çeker)

Araç Uzunluğu

(mm)

C
Ön Sarkıntı

(mm)

D

E

F

G

H

I

J

Arka Sarkıntı

1. ve 2. Akslar
Arası Mesafe

2. ve 3. Akslar
Arası Mesafe

3. ve 4. Akslar
Arası Mesafe

Kabin Uzunluğu

Faydalı Şasi
Boyu Uzunluğu

Araç Yüksekliği

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

Ön Şasi
Yüksekliği
(Yüksüz - mm)

Arka Şasi
Yüksekliği
(Yüksüz - mm)

Dönüş Çapı
(m)

4300

7205

1400

1200

4300

-

-

1700

5200

3028*

986

983

16,7

4900

9905

1400

1950

4900

1350

-

2510

7090

3653

1018

1035

21,7

4900

9905

1400

1950

4900

1350

-

2510

7090

3653

1018

1015

20,9

3232 L 8x2

3850+ 1350

10205

1400

1950

3850

1350

1350

2510

7390

3653

1018

1035

21,9

3232 L ADR 8x2

4550+ 1350

10805

1400

1850

4550

1350

1350

2510

7990

3653

1018

1035

24,9

3242 L 8x2

3850+ 1350

10205

1400

1950

3850

1350

1350

2510

7390

3653

1018

1035

21,9

* Yüklü araç yüksekliği hesaplanmış ve dikey egzoz yüksekliği hesaplamaya katılmamıştır.

Actros 1832 L 4x2
ÇÖP

Actros 2632 LD 6x2
(10 teker)
H
H

I

I

J

J

C

A-E

D

A-E

C

F

Actros 2642 LE 6x2
(8 teker römork çeker)

D

B

B

Actros 3232 L 8x2 - 3232 L ADR 8x2 - 3242 L 8x2
H

I

H

J

I

J

C

A-E

F
B

D

C

E

F
A
B

G

D

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Mart/2020)
sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanıldığı işaret veya numaralardan herhangi
bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamın dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden
kaynaklanmaktadır. http://www.mercedes-benz-trucks.com
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No: 2 34500 Esenyurt - İstanbul, Telefon: 0212 867 30 00 Faks: 0212 867 44 00

