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Lehdistötiedote 23.5.2013 
     Julkaisuvapaa heti 
 
 
Mercedes-Benz Kuljetus  2013 –näyttelyssä 
 
 
Uudet Mercedes-Benz Atego ja Arocs ensiesittelyssä 
Kuljetus ja Logistiikka 2013 -näyttelyssä 
 
 

• Uuden Mercedes-Benz Ategon ja Arocsin ensiesittely Jyväskylässä. 
• Mercedes-Benz uusi Atego uutta voimaa keskiraskaaseen jakeluliikenteeseen. 
• Mercedes-Benz Arocsissa on voimaa maansiirtoon, puutavaran ajoon ja 

työmaaliikenteeseen. 
• Mercedes-Benz Antos uusi jakeluauto raskaampaan käyttöön.                
• Mercedes-Benz  Actros kaukoliikenteeseen 

 
 
 
Veho Hyötyajoneuvojen 900  neliön osastolla Jyväskylän Kuljetus 2013-näyttelyssä on esillä koko 
Mercedes-Benzin uusiutunut mallisto pakettiautoista raskaaseen kalustoon, toisin sanoen Citanista 
Actrosiin. 
 
Vuonna 2013 Mercedes-Benz jatkaa tuoteuudistuksiensa raskaan kaluston sarjaa, jotka perustuvat 
uusille vähäpäästöisille Euro VI – moottoreille. Vuonna 2011 uusi Actros aloitti uusien mallien 
vyöryn pitkän matkan kuljetuksiin erikoistuneena. Viime vuonna sitä seurasi Antos, jakeluliikenteen 
moniottelijana. Ja nyt vuorostaan parrasvaloihin ajaa Arocs, joka on erikoistunut maansiirtoon, 
työmaaliikenteeseen ja puutavaran kuljetuksiin. Nämä kolme raskaan kuljetuskaluston edustajaa 
perustuvat samalle moduulirakenteelle ja ne tukevat hienosti tätä uutta tuotantomallia. 
 
Samalla uusi Arocs tuli markkinoille vähäpäästöisellä Euro VI-moottorilla  yhdeksän kuukautta 
ennen päästövaatimusten voimaantuloa  Tämän ansiosta Mercedes-Benzin omistajat ovat ajoissa 
valmiina uusille säännöille. Vähäpäästöisyyden myötä myös kuljetusten kokonaiskustannukset 
ovat Arocsilla pienemmät. Vähäpäästöisyyden lisäksi Arocs esittelee maansiirron kolme vahvaa 
ominaisuutta: Voiman, tehokkuuden ja kestävyyden. Vaikkakin uudet Actros, Antos ja Arocs 
käyttävät kehittynyttä Euro VI tekniikkaa, tarjoavat ne enemmän tehoja arkipäivän ajoon. 
Polttoaineen kulutus on laskenut jopa viisi prosenttia edeltäjiin verrattuna.  
 
Uusi Mercedes-Benz Atego – keskiraskaaseen liikenteeseen 
 
Mercedes-Benz kuorma-autoperheessä on myös toinen uusi jäsen.  Mercedes-Benz Atego Euro VI 
jatkaa merkin perinteitä markkinajohtajana 6.5 - 16 tonnin kuorma-autoluokassa. Atego on jo 
vallannut luokkansa kärkisijan vertailtaessa laatua, luotettavuutta, korjaus- ja huoltokuluja sekä 
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kestävyyttä. Tämä asema tulee nyt vahvistumaan entisestään täysin uuden voimansiirtolinjan 
ansiosta sekä lukuisista innovaatioista alustassa ja ohjaamossa.  
 
Uusi Atego – arvo 
 
Uuden Ategon arvoihin kuuluvat esimerkiksi korkea laatu, erinomainen luotettavuus sekä pitkän 
kestoiän takaava rakennustapa. Lisäksi suuri määrä uusia varusteita ja teknisiä toimenpiteitä 
huolehtii siitä, että Atego vakuuttaa tehokkuudellaan ja taloudellisuudellaan niin kirjanpidossa kuin 
päivittäisessä käytössäkin. Muita auton etuja ovat vieläkin parempi päällirakenneystävällisyys ja 
ympäristöystävällisyys. Nämä kaikki korostavat uuden Ategon arvoa ja tekevät siitä ensisijaisen 
vaihtoehdon keskiraskaassa jakeluliikenteessä. 
 
Uusi Atego – tehokkuus 
 
Täyttääkseen tulevat Euro VI -päästömääräykset, uusi Atego on saatavana neljällä uudella OM 
934 mallisarjan BlueTec 6 -nelisylinterisellä moottorilla, joissa iskutilavuus on 5.1 litraa. Moottorit, 
joissa on neliventtiilitekniikka ja kaksi kannen yläpuolista nokka-akselia säätyvällä venttiilien 
ajoituksella, täyttävät täydellisesti tehoalueen 115 kW (156 hv) - 170 kW (231 hv) 
jakeluliikenteessä. Uusi Atego Euro VI on lisäksi saatavana kolmella uudella kuusisylinterisellä  
OM 936 -moottorilla, jotka kattavat tehoalueen 175 kW (238 hv) - 220 kW (299 hv) ja niiden 
iskutilavuus on 7.7 litraa.  
 
Erikoisen korkean vääntömomentin tarjoavat Euro VI -moottorit kuluttavat jopa viisi prosenttia 
vähemmän polttoainetta. Lisäksi osassa malleja on huomattavasti kasvaneet huoltovälit, jotka 
tulevat määritetyiksi uudella dynaamisella huoltovälin laskimella. Nämä moottorit täyttävät jo nyt 
tulevat päästömääräykset käyttämällä common rail tekniikkaa ja jäähdytettyjen pakokaasujen 
takaisinkierrätystä sekä SCR -järjestelmää ja suljettua hiukkassuodatinta. Uudessa Ategossa on 
raskaammasta mallistosta jo tuttu FleetBoard EcoSupport-toiminto, joka entisestään parantaa 
taloudellisuutta.  
 
Uusi Atego – käyttö 
 
Uusi Atego vakuuttaa mukavuudellaan, joka parantaa hyvinvointia. Lisäksi uusiutunut ohjaamo on 
selkeä ja ergonomialtaan tarkoituksenmukainen, minkä ansiosta kaikki tuntuu olevan oikealla 
paikalla. Sama koskee myös ohjaamon mukavuutta, joka on suunniteltu kunkin käyttötarkoituksen 
mukaan monitoimiohjauspyörän, raskaasta luokasta otetun vuodekonseptin sekä istuinten 
kyynärnojien avulla. Uudessa Ategossa on lukuisia vakiovarusteita ja lisävarusteita, jotka 
vähentävät kuljettajaan kohdistuvaa kuormitusta tai tukevat kuljettajan työtä aktiivisesti.  
Uusi Atego tarjoaa neljällä erilaisella ohjaamollaan erittäin hyvän näkyvyyden sekä helpon ja 
tarkan auton käsiteltävyyden kaikkiin tavallisiin alle 16 tonnin jakeluliikenteen tilanteisiin. Kaikki 
alkaa voimia säästävästä, matalalta tapahtuvasta autoon nousemisesta ja jatkuu aina kolmeen 
erilaiseen kojetauluvaihtoehtoon. Lyhyesti sanottuna auto tarjoaa erinomaiset edellytykset 
menestyksekkääseen ja mielekkääseen työntekoon. 
 
Moottoreiden voima välitetään uusien kuusi- tai yhdeksänvaihteisten vaihteistojen kautta.  Uusi 
Mercedes PowerShift 3 -vaihteisto, täysin automatisoitu, on saatavana kaikkiin teholuokkiin 
lisävarusteena. Automatisoidut vaihteistot ovat kuusi- ja kahdeksanvaihteisia. Uudessa Ategossa 
on vakiovarusteena ajovakaudenhallintajärjestelmä, joka henkilöautoissa tunnetaan nimellä  ESP. 
Uudelleen suunniteltu kaksivaiheinen moottorijarru yhdistettynä tehokkaisiin levyjarruihin kaikilla 
akseleilla varmistaa turvallisen ajamisen. Yksin Mercedes-Benz tarjoaa tässä ajoneuvoluokassa 
lisävarusteena jatkuvatoimisen magneettihidastimen, joka on kulumisvapaa ja antaa lisää 
turvallisuutta jarrujärjestelmään.  
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Arocs - voima 
 
Uudet moottorit, joilla on korkeat vääntömomentit alhaisilla kierrosluvuilla, nopeasti vaihtavat 
vaihteistot ja korkean kantavuuden omaavat akselit sekä lukuisat välityssuhteet tuottavat voiman 
uuden Arocsin voimansiirtoon. Voimansiirto koostuu korkealaatuisista osista, jotka kaikki ovat 
Mercedes-Benzin valmistamia, minkä ansiosta ne ovat sovitettavissa yhteen optimaalisesti. 
 
Arocsin erityisen pitkäikäiset kuusisylinteriset rivimoottorit kattavat aukottomasti kaikki 
työmaaliikenteen tehovaatimukset. Ne ovat saatavissa neljänä iskutilavuutena (7,7 l, 10,7 l, 12,8 l 
ja 15,6 l) ja soveltuvat siten parhaalla mahdollisella tavalla eri käyttötarkoituksiin. Tehovalikoima 
alkaa 175 kW:n (238 hv) tehosta ja 1 000 Nm:n vääntömomentista. 16 teholuokkaa ja 
korkeimmillaan 460 kW:n (625 hv) teho ja vakuuttava 3 000 Nm:n vääntömomentti tarjoavat 
tehokkaimman ja voimakkaimman vaihtoehdon kaikkiin työmaaliikenteen vaatimuksiin. 
 
Arocsissa on vakiona edistyksellinen Mercedes PowerShift 3 -vaihdeautomatiikka yhdistettynä 8-, 
12- tai 16-vaihteiseen vaihteistoon. Se erottuu edukseen korkealla ajomukavuudella, helpolla 
oikeanpuoleisen ohjauspylvään vaihdevivun avulla tapahtuvalla käytöllä, Mercedes PowerShift 
2:een verrattuna jopa 20 % ja Telligent®-vaihdeautomatiikkaan verrattuna jopa 50 % lyhyemmillä 
vaihtamisajoilla. 
 
Arocs - kestävyys 
 
Arocsin kestävyys ja kuormitettavuus näkyvät jo ohjaamoissa: pitkäikäisessä, kokonaan 
täyssinkitystä pellistä valmistetussa ohjaamon korirakenteessa.  

Pääasiassa työmaalla ja maastossa tapahtuvaa käyttöä varten auto varustetaan kapealla, 744 mm 
leveällä rungolla ja 8 tai 9 mm vahvalla pitkittäispalkilla, jotka on valmistettu kylmämuotoillusta ja 
lujasta hienojakoteräksestä. Tämä takaa korkean kuormitettavuuden ja taipuisuuden myös 
raskaassa käytössä. Pääasiassa maantiellä tapahtuvaa käyttöä varten Arocs varustetaan 90 mm 
leveämmällä eli 834 mm leveällä rungolla. Tämä runko on jäykempi, ja pitkittäispalkin vahvuus on 
7 mm tai 8 mm, mikä takaa erityisen hyvän ajodynamiikan, taipuisuuden ja kantavuuden 
yhdistelmän. 

Uudet kuusisylinteriset rivimoottorit vakuuttavat myös vahvuudellaan ja pitkällä kestoiällään. 
Korkeampi kuormitettavuus on saavutettu muun muassa rakennetta koskevilla toimenpiteillä, kuten 
yksiosaisilla teräsmännillä, vahvistetuilla kiertokammilla ja kiinnityspisteillä sekä jäykemmällä 
kampikammiolla. 

Uusi kytkinsukupolvi erottuu edukseen muun muassa huomattavasti pidemmän kestoikänsä 
ansiosta. Erityisen korkeaa kuormitusta varten lisävarusteena on saatavissa kulumaton 
hidastimella varustettu turbokytkin. 

Erilaiset käyttötilanteet vaativat eri määrän maavaraa. Olipa kyseessä puoliperävaunun vetoauto, 
tasakuorma-auto, betoniauto tai kippiauto – Arocs vastaa käytännössä kaikenlaisiin vaatimuksiin. 
Kaikissa Arocseissa on vakiona korkeampi runko ja siten suurempi maavara 

Arocs – Tehokkuus 
Arocsin avulla liikenteestä tulee tehokkaampaa kuin koskaan aiemmin, sillä auto säästää siinä, 
missä se on olennaisesti mahdollista: kulutuksessa. Tärkeä tekijä on Mercedes PowerShift 3 -
vaihdeautomatiikka, joka on Arocsissa vakiovarusteena. Uuden Arocsin korkea tehokkuus on 
kuitekin peräisin muualtakin: Vetovoimaiset Euro VI -moottorit, jotka kuluttavat huomattavasti 
vähemmän polttonestettä ja ovat lisäksi paljon pitkäikäisempiä, sekä kulutukseltaan optimoidut 
sivukuluttimet, viimeistelty aerodynamiikka ja vähäisempi vierintävastus takaavat omalta osaltaan 
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alhaiset polttonestekustannukset. 
 
Lisäksi kuljettajaa avustava FleetBoard® EcoSupport ja lisävarusteinen FleetBoard®-
käyttöanalyysi auttavat säästämään polttonestettä. 

Kehitimme myös kaksi erikoismallia eli Arocs Loaderin kuljetuksiin, joissa vaaditaan suurta 
hyötykuormaa ja erikoisen pientä omamassaa sekä Arocs Grounderin kaikkein järeimpiin 
olosuhteisiin. 

Arocs on saatavana 14 eri ohjaamomallilla aina lyhyestä S ClassicSpace ohjaamosta mahtavaan 
tasalattiaiseen, pitkään ja korkeaan BigSpace ohjaamoon saakka. 

Mercedes-Benz Antos – jakeluauto raskaaseen käyttöön 
 
Antos esiteltiin viime syksynä kansainvälisessä hyötyajoneuvojen näyttelyssä IAA Hannoverissa. 
Samaan aikaan alkoi myös auton myynti. 
 
Mercedes-Benz Antos on ensimmäinen kuorma-autojen mallisarja, joka on suunniteltu 
nimenomaan monipuolisiin ja erilaisiin jakelutehtäviin. Uusi Antos antaa kuljetusliikkeille ja 
kuljettajille lupauksen helposta käsiteltävyydestä ja erinomaisesta taloudellisuudesta. Auton 
muotoilu ja suunnittelu on tuttua uudesta Actroksesta, mutta ohjaamon ominaisvaatimukset antavat 
autolle kuitenkin persoonallisen ilmeen. Ohjaamot ovat  suunniteltu jakelutehtävien vaatimuksiin. 
Ohjaamon voi valita lyhyenä tai keskipitkänä. Molempiin ohjaamoihin on helppo kulkea, mikä on 
tärkeää jakelutehtävissä. Ergonomia ja hallintalaitteiden toteutus huomioivat lyhyempien 
ajomatkojen tarpeet. 
 
Mercedes-Benz Actros – kaukoliikenteeseen 
 
Jos haluat olla edellä muita, tarvitset ylivertaisen auton. Halusimme tarjota auton, joka on optimoitu 
joka suhteessa kaukoliikenteeseen nyt ja tulevaisuudessa. Tuloksena on kuorma-auto, joka jättää 
varjoonsa kaiken tähänastisen. Peräti seitsemän erilaista ohjaamoa tarjoaa parhaan mahdollisen 
mukavuuden. Olet liikkeellä taloudellisemmin ja kannattavammin kuin koskaan aiemmin, koska 
autoon on tehty lukuisia polttoainetta säästäviä teknisiä innovaatioita. Auto on entistäkin helpompi 
ja turvallisempi ajaa. Se on monikäyttöisempi kuin yksikään toinen kuorma-auto. Siitä löytyvät 
täydelliset ratkaisut lähes kaikkiin kaukoliikenteen käyttötarkoituksiin. Valittavana on runsaasti eri 
vaihtoehtoja varusteiden, lisävarusteiden ja malliversioiden osalta 
 
Actrosin ja Antosin erityisen pitkäikäiset kuusisylinteriset rivimoottorit kattavat aukottomasti kaikki 
kaiko- ja jakeluliikenteen tehovaatimukset. Ne ovat saatavissa neljänä iskutilavuutena (7,7 l, 10,7 l, 
12,8 l ja 15,6 l) ja soveltuvat siten parhaalla mahdollisella tavalla eri käyttötarkoituksiin. 
Tehovalikoima alkaa 175 kW:n (238 hv) tehosta ja 1 000 Nm:n vääntömomentista. 16 teholuokkaa 
ja korkeimmillaan 460 kW:n (625 hv) teho ja vakuuttava 3 000 Nm:n vääntömomentti tarjoavat 
tehokkaimman ja voimakkaimman vaihtoehdon kaikkiin vaatimuksiin. Kaikki moottorit täyttävät 
Euro VI vaatimukset jo nyt ja osa Actrosin moottoreista on saatavana myös Euro V tasoisina. 
 
Actrosissa ja Antosissa on vakiona edistyksellinen Mercedes PowerShift 3 –vaihdeautomatiikka.   
 
Sekä uuden Actroksen, että Antoksen laajan mallisarjan lisäksi molemmista autoista on 
toteutettavissa myös erikoismalleja kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin. Loader -versiossa kantavuus on 
viety äärimmilleen ja Volumer -versiossa taas on matalan runkorakenteen ja painopisteen ansiosta 
enemmän kuutioita kevyemmän kuorman tarpeisiin, joka tarvitsee enemmän tilaa. Kuormatilan 
korkeus on jopa kolme metriä. 
 
Turvallisuuden suhteen uusi Actros ja Antos ovat kaukana kilpailijoidensa edellä. Jo tuttujen 
elektronisten jarrujärjestelmien ABS, ASR-vetoluistonesto, jarruavustin ja rullauksenesto lisäksi 
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turvallisuutta parantaa nyt entisestään vakiovarusteena oleva ajovakaudenhallintajärjestelmä sekä 
lisävarusteinen etäisyysvalvonta, jossa on stop-and-go-toiminto. Turvallisuutta voi parantaa 
edelleen hankkimalla uusi vireystila-avustin tai Active Brake Assist 3, joka reagoi myös paikallaan 
oleviin esteisiin. 
 
Messuosastolla oleva kalusto 
 
Seuraavat autot ovat nähtävänä osastollamme. Lisäksi ulkoalueilla on lukuisia Mercedes-Benz 
kuorma-autoja. 
 

• Uusi Atego 1227L alusta L ClassicSpace ohjaamolla                               
• Antos 1832L alusta M ClassicSpace ohjaamolla                                                        
• Arocs 4151K 8x4 alusta M ClassicSpace ohjaamolla                                                        
• Uusi Actros 1845LSnr puoliperävaunun vetoauto GigaSpace ohjaamolla                           
• Uusi Actros 2551L alusta BigSpace ohjaamolla                           

 
 
Koskaan aikaisemmin Mercedes-Benz maansiirtokuorma-autojen mallisto ei ole ollut yhtä laaja 
kuin nyt.  Tervetuloa tutustumaan messuosastoomme! 
 
 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
 
Veho-konsernin mediasivuja uudistetaan, ja toistaiseksi media-arkisto, tiedotteet ja kuvat 
löytyvät osoitteesta www.cisionwire.fi/veho-group sekä http://media.daimler.com/ 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi  ja www.vehotrucks.fi  
 
Lisätietoja: 
 
Veho Hyötyajoneuvot, myyntijohtaja Rami Ainiala, puh. 010 569 3646, rami.ainiala@veho.fi 
Veho Group Oy Ab, tiedotuspäällikkö Karin Bäcklund, puh. 050 383 4490, karin.backlund@veho.fi 
 
   

 


