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Mercedes-Benz ja Fuso esittäytyvät maanrakennusalan  Maxpo-messuilla  
 
Maanrakennus- ja ympäristönhoitokoneet sekä -ajoneuvot esittäytyvät laajasti Maxpo-messuilla 10.–
12.9. Hyvinkään lentokentällä. Maxpossa esitellään niin maanrakennus- ja ympäristönhoito- kuin tie- ja 
talonrakennuskoneita sekä teollisuuden materiaalinkäsittelykoneita kaikissa kokoluokissa. Mercedes-
Benz ja Fuso ovat messuilla mukana laajalla paketti- ja kuorma-automallistolla. Kaksi vuotta sitten 
tapahtumassa vieraili 15 000 alan ammattilaista. 
 
 
Mercedes-Benz kuorma-autot: Atego ja Arocs 
 
Mercedes-Benz kuorma-automallistosta on paikalla Arocs 3251, neliakselinen Pajakulman varustelema 
tienhoitoauto. Atego 1627AF Piakon monipuoliseen kuntakäyttöön suunnitellulla varustelulla sekä Atego 
1224 TJM Transmodin ratkaisulla.  

 
Mercedes-Benz pakettiautot: Vito ja Sprinter  

Täysin uusi Mercedes-Benz Vito 4x4 -neliveto on vakuuttanut käyttäjät toiminnallaan ja hiljaisuudellaan. 
Uusi nelivetotekniikka on aiempaa kevyempi mahdollistaen suuremman hyötykuorman. Vitoon on 
saatavana myös DSR-alamäkihidastin (Downhill Speed Regulation), joka voidaan kytkeä päälle 
haastavammissa olosuhteissa ajatettaessa. Nelivetomallin korkeus on nyt myös vastaava kuin 4x2-
malleissa mahdollistaen näin matalamman lastauskorkeuden, paremman pääsyn parkkihalleihin ja 
entistäkin paremman ajovakauden. Kaikki 4x4 -mallit täyttävät Euro6-päästövaatimukset ja ovat 
varustettuja AdBlue-järjestelmällä. Uudessa nelivetoisessa Vitossa on myös täysin uusi 7G-Tronic Plus -
automaattivaihteisto momentinmuuntimella. Uudella moottori- ja vaihteistoteknologialla varustetut Vitot 
ovatkin aiempaa polttoainetaloudellisempia. Voimansiirto jakautuu etu- ja taka-akselille suhteessa 45:55. 
Osastollamme on esillä UUSI Vito 119CDI 4x4 varusteltuna Modul-Systemin huoltokalusteilla. 

Mercedes-Benz Sprinteriin on saatavana kytkettävä neliveto. Kytkettävän nelivedon, paremman pidon, 
parannetun ajovakauden ja uusimman sukupolven mukautuvan ADAPTIVE ESP® -luistoneston ansiosta 
Sprinter selviää suurista haasteista myös huonoissa sää- ja tieolosuhteissa. Nelipyöräluistonesto 4ETS 
jarruttaa tyhjää pyöriviä pyöriä automaattisesti ja yksilöllisesti, ja siten pyörälle välittyy aina sen pitoa 
vastaava voima. Kytkettävä neliveto välittää moottorin voiman kaikille neljälle pyörällä yhtä aikaa ja jakaa 
voiman etu- ja taka-akselille suhteessa 35:65. Kytkettävän nelivedon saa moottoritehovaihtoehdoilla 
129-190 hv (X13-X19), automaatti- tai manuaalivaihteistolla sekä koripituuksiin A2-A4. Sprinter-
mallistosta on osastollamme esillä Modul-Systemin huoltokalusteilla täysin varusteltu Mercedes-Benz 
Sprinter 316 CDI 4x4 A2.  



 
Fuso Canter  

Fuso Canter tarjoaa alustaratkaisut erityistarpeisiin pakettiautoversiosta aina 8,55 t kokonaispainoon 
saakka. Kompaktit mitat yhdistettynä suureen kantavuuteen luovat yhdistelmän, jolla selvitään 
keskustojen ahtaista paikoista joka ajotehtävässä.  

Lyhyt kippiohjaamo mahdollistaa kilpailijoita pidemmän päällirakenteen samalla ajoneuvon 
kokonaispituudella. Erityisen ahtaisiin paikkoihin on saatavana vain 1695 mm leveä S-ohjaamo, kun taas 
pitkä miehistöohjaamo mahdollistaa jopa seitsemän hengen kuljettamisen työmaille. Kaupunkeihin ja 
vihreisiin arvoihin sopii puolestaan Canter EcoHybrid, jossa 40kW sähkömoottori avustaa vahvaa 
dieselmoottoria alentaen kulutusta vaihtelevassa ajossa. Malliston täydentää alennusvaihteistolla 
varustettu nelivetoversio.  

Maxpossa esillä on Fuso Canter 7C18 kolmikaatokippilavalla. Monipuolisiin töihin soveltuvalla ratkaisulla 
suoraan tehtaalta on sama 3 vuoden / 100.000 km takuu kuin itse autossa.  7,5 tonnin kokonaispainoista 
auton etenemisen varmistaa kolmelitrainen yhteispaineruiskutteinen Euro VI -dieselmoottori, joka tuottaa 
tehoa 129 kW (175hv) ja vääntöä 430Nm. 
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