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Nieuwe, meer gespecialiseerde bouwvoertuigen bij Mercedes

Na Actros en Antos gespierde Arocs
Niet alleen bij personenauto’s is een model op maat voor iedereen de manier om meer klanten 

te werven. Daarom kent de nieuwste Actros-generatie bij Mercedes-Benz geen bouwvoer-

tuigen meer. Hiervoor komt nu de Arocs, met veel varianten. Zoals een extra dikke 15,6 liter 

motor, en nog veel meer technische nieuwtjes.

 www is de Arocs het laatste geheel nieuwe model 
in de totale programmavernieuwing bij Merce-
des trucks. Al is 'geheel nieuw' misschien niet 
helemaal juist uitgedrukt, omdat de Arocs wel 
duidelijk werd afgeleid van de zware transporter 
Actros. Maar er is veel meer verschil dan in de 
vorige generatie waar bouwvoertuigen en trans-
porters allebei Actros heetten. Uiterlijk mocht dat 
benadrukt worden, in een grille die bij de Arocs 
een soort tanden heeft in plaats van rechte lamel-
len zoals bij de Actros. Alleen lijken de typenamen 
zoveel op elkaar dat het velen nog niet meevalt ze 
uiteen te houden.

Eerder dit jaar verscheen de middelzware Antos 
ook als geheel nieuw model, binnenkort volgt 
de lichte Atego met een modelherziening. Geen 
nieuwe naam, en naar we begrijpen ook minder 
ingrijpend aangepakt. Behalve dan dat de vol-
ledig nieuwe Euro 6-motorserie die bij de huidige 
Actros begon geheel vanzelfsprekend wordt 
doorgetrokken naar die komende Atego. 

 Voor terrein en zware lading 
 Hieruit volgt al dat de Arocs eveneens uitsluitend 
Euro 6-motoren biedt, merendeels bekend uit 
de Actros en Antos. Dat begint met de 7,7 liter 

zescilinder OM 936 in vijf vermogensversies, 
vanaf 175 kW. Verder zijn de OM 470 en 471 uit 
de Actros mogelijk, met 10,7 of 12,8 liter inhoud 
en vermogens tot 375 kW. Omdat het in de bouw 
vaak om zware belading gaat, die dan ook nog 
eens over ongelijke en losse ondergrond gezeuld 
moet worden, kon bij dit rijtje nog wel een krach-
tiger motor.
Dat wordt de OM 473, met 15,6 liter inhoud en 
380 tot 460 kW. Precies aansluitend boven de 
OM 471 dus, met daarbij 100 tot 500 Nm meer 
koppel. De OM 473 is voornamelijk een grotere 
versie van de 12,8 liter motor, direct afgeleid van 
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Volgens Mercedes truckchef 
Andreas Renschler beslaan 
bouwvoertuigen 40 procent 
van de omzet bij de 
truckafdeling. Wel tijd dan 
voor een echt gespecialiseerd 
bouwvoertuig als de Arocs.
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de Detroit Diesel DD 16, waar Mercedes destijds 
al de inspiratie haalde voor zijn nieuwe OM 471 
Actros-motor. Iets nieuws bij de grotere OM 473 
is dat hierop een turbocompound installatie kan 
komen, met een tweede turbine in de uitlaat die 
tot 50 kW extra direct op de krukas overdraagt. 
Er zijn geen plannen, horen we van ontwikkeling-
schef Georg Weiberg, om dat ook op de kleinere 
motoren toe te passen.
Als een soort naschrift meldt Mercedes al dat 
de OM 473 er ook bij gaat komen in het Actros-
gamma. Nu zijn er nog wel sterkere truckmotoren, 
dus werd gevraagd of de OM 473 met 460 kW aan 
zijn plafond zit. "Tja, het is natuurlijk altijd een 
compromis tussen vermogen, verbruik en levens-
duur", meer wil Weiberg niet kwijt. Ofwel, meer 
vermogen kan, maar wel ten koste van iets anders. 
Terwijl directeur van de truck en bus-afdeling 
Andreas Renschler net de Arocs had aangeprezen 
met een 20 procent langere levensduur van de 

aandrijfl ijn, wat goed aansluit bij de bevinding dat 
bouwvoertuigen gemiddeld genomen lang (tien 
jaar) in bezit blijven. 

 Driemaal vierwielaandrijving 
 Achter de motoren komt standaard nu een 
automatische Powershift 3 transmissie met acht 
of twaalf versnellingen, en de nodige programma-
instellingen voor het terrein zoals kruipmodus en 
heen-en-weer wiegen voor als je vastloopt in zand 
of modder. Zestien versnellingen kan als optie, 
evenals handschakeling met negen of zestien 
versnellingen.
In het terrein komt verder meer dan één aange-
dreven as goed van pas. Naast aangedreven 
tandemassen achter voor betonmixers krijgt de 
Arocs drie oplossingen voor aandrijving op alle 
wielen. Permanent voor voertuigen die niet bui-
ten de bouwplaats komen, inschakelbaar als ook 
op de weg wordt gereden, en als nieuwe 

mogelijkheid een hydraulische voorwielaandrij-
ving. Dat weegt een halve ton minder dan mecha-
nische aandrijving naar de vooras, en is gedacht 
voor bouwvoertuigen die maar soms aandrijving 
vooraan nodig hebben.
Dan zijn er nog twee chassis, een sterker en smal-
ler voor terreinrijden en een breder, soepeler vari-
ant voor op de weg. Het verschil bedraagt 90 mm, 
de smalle versie meet 744 mm breedte. Voor het 
wegvervoer is er dan ook nog een Arocs-trekker, 
waarop een 2,5 meter brede Bigspace-cabine 
kan komen die de chauff eur slaapgelegenheid 
biedt. Er zijn overigens veertien cabinevarianten 
mogelijk bij de Arocs.
Wat niet zo mooi is aan het chassis: omdat grond-
speling vanzelfsprekend heel belangrijk is bij 
off roadrijden trok Mercedes de uitlaat omhoog. 
De pijp van motor naar gecombineerde roetfi lter/
katalysator/SCR-kast loopt bovenlangs het chas-
sis, wat met dikke isolatiemantels eromheen oogt 
alsof het een doe-het-zelf oplossing is. 

 Extra laadvermogen voor beton 
 Naast de automatische schakeling wordt de 
Arocs-chauff eur verwend met een complete 
cabine-inrichting op het niveau van de Actros. Als 
wereldprimeurtje ondersteund de Arocs zijn berij-
der met elektrohydraulische besturing Servotwin. 
De elektrische toevoeging aan de bekrachtiging 
zorgt voor snelheidsafhankelijke extra ondersteu-
ning, en centreert vanzelf het stuur. Da's prettig 
in het terrein, en standaard op zware vierassige 
varianten, als extra mogelijk op lichtere versies.
Overigens loopt de Arocs-serie van 18 tot 41 ton 
GVW, gesplitst in Loader- en Grounder-versies. 
Het eerder genoemde smaller en sterker chassis 
zit onder de Grounder, die dus in alles gebouwd 
is op off road gebruik. Bij de Loader gaat het meer 
om maximaal laadvermogen op de weg, dus om 
lichte bouw van de truck zelf. Met als sterkste 
voorbeeld de betonmixer die acht kuub beton 
mag laden, een halve kuub meer dan gebruikelijk, 
doordat de auto zelf maar 9,25 ton weegt. Onder 
meer dankzij een enkellucht tandem achteras, 

Achterop het stuurhuis 
zien we de elektromotor 
die bij Servotwin voor vari-
abele extra bekrachtiging 
zorgt. Wel zo aangenaam 
bij twee voorassen.

De grote OM 473 
motor lijkt met zijn 
dubbele bovenliggende 
nokkenassen en gekoelde EGR 
veel op de kleinere truckmotoren. 
Turbocompound is een afzonder-
lijk kenmerk, dat vooral bij hoge 
motorlast het verbruik drukt.

Dit is de inschakelbare Hydraulic Auxiliary Drive, met hydraulische naafmotoren in de voorwielen 
voor voertuigen die maar soms of alleen voor kleine stukjes in het terrein komen.
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veel gebruik van aluminium, en besparingen zoals 
geen bijrijdersstoel. 

 Meer fabrieksvarianten, minder ombouwwerk 
 In verband met het uitgangspunt van zware bela-
ding wijkt de Arocs chassismatig toch wel sterk af 
van een Actros. Vandaar ook trekkers in de serie, 
waar eveneens de Grounder- en Loader-versies bij 
voorkomen, omdat ze het bouwvoertuigchassis 
hebben. Daaronder schoof Mercedes de assen 
wat naar achter, voor een betere aslastverdeling 
bij zware belading. Met name dus meer last op de 
enkele of dubbele vooras. 
 Geen goed nieuws voor de op- en ombouw-
specialisten, dat het aantal varianten en as-
confi guraties af-fabriek fl ink wordt verruimd bij de 
Arocs, zodat minder verbouwing achteraf nodig is 
voor allerhande speciale bouwvoertuigen. Een of 
twee voorassen, met daarbij één, twee of drie 
achterassen, het kan allemaal zo uit de truck-
fabriek in Wörth geleverd worden. 

Het chassis is een grote gatenkaas, handig om opbouwen te 
bevestigen, maar vooral bedoeld om gewicht te sparen. 
Het Grounder-chassis heeft een millimeter dikker materiaal 
dan het bredere Loader-chassis.

De Arocs-cabine doet in 
afwerking weinig onder 
voor een Actros. Ook alle 
veiligheidssystemen die 
op een Actros kunnen, zijn 
voor de bouwvoertuigen 
leverbaar.
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