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Mercedes-Benz kroont truckgamma met Actros/Arocs SLT

Truck op maat voor zwaar transport

Efficiënt transport vereist maatwerk, en dat kan Mercedes-

Benz bieden met hun Custom Tailored Trucks-fabriek in 

Molsheim. Een fabriek waar handwerk nog de boventoon 

voert. Daar ontstaan de nieuwe SLT zwaar transport trekkers, 

heel gespecialiseerde varianten van de Actros en Arocs 

waarvan maar een goede honderd per jaar verkocht worden. 

Wat is er nodig voor het superzware werk?

In trucktransport mag je voor de liefhebbers wel 
zeggen: hoe zwaarder, hoe mooier. Zo rekent 
ook Mercedes-Benz Trucks chef Stefan Buchner 
wanneer hij spreekt van de kroon op het werk 
bij de presentatie van twee SLT-modellen. In een 
complete rij nieuwe, met name op Euro 6-eisen 
ontwikkelde truckmodellen is dit de laatste 
toevoeging. Gebouwd op grotendeels standaard 
elementen, maar toch in de CTT-fabriek meer dan 
ooit gespecialiseerd op een bepaalde taak.
We herinneren aan het begin van de vernieuwing 

bij Mercedes trucks, toen bij de introductie van de 
huidige Actros werd gesteld dat op alle continen-
ten voortaan dezelfde techniek voor zware trucks 
gebruikt ging worden. Efficiënter bouwen dus. 
Maar in het vervolg gaf Mercedes wel meer aan-
dacht aan gespecialiseerde varianten om klanten 
te binden die geen standaard trucks gebruiken. 
Met als voorbeeld de voorlaatste uitbreiding van 
het gamma, de Arocs bouwvoertuigen die wel 
wat meer zijn dan een verstevigde Actros met een 
extra as eronder. Daar komt dan nu als afmaker de 

SLT bij, naar keus op Actros- of Arocs-basis, dus in 
on- en offroad-versie.

Treinen tot 750 ton
Deze introductie bood een goede gelegenheid 
eens te kijken bij CTT in Molsheim, net over de 
Franse grens maar niet ver van de centrale truck-
fabriek in het Duitse Wörth. CTT is er voor speciale 
aanpassingen, individueel of in kleine series. Hier 
worden bijvoorbeeld chassis verlengd of verkort, 
komen er extra elektrohydraulisch gestuurde 
voor- of naloopassen onder standaard trucks, 
met de nodige verlegging van aanbouwdelen 
zoals brandstof- en AdBlue-tanks, uitlaatsysteem 
met SCR-katalysator en luchttanks. Ook voor een 
speciale opbouw kunnen allerlei aanhangsels aan 
het chassis verplaatst worden, of om hydraulische 
steunpoten te kunnen plaatsen voor een truck 
met betonpomp.
Mercedes laat weten dat één op de vijf trucks uit 
Wörth via het in 2000 gestarte CTT gaat. We zien 
ook ingrijpender ombouw, zoals Atego’s met dub-

Voorbeeld van relatief vaak zichtbaar zwaar transport: onder-
delen voor een windturbine op weg met zeer gespecialiseerde 
opleggers/aanhangers.
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In de Mercedes CTT-fabriek wordt de toren met koeling, hydrau-
liek en extra brandstoftanks voor de SLT opgebouwd.

bele cabine die bijvoorbeeld brandweerkorpsen 
vragen. Maar het gaat ook tot aan een Sprinter-
chassis dat verlengd moet worden, met alleen 
een stuurpost erop. Als specialist in kleine series 
maakt CTT ook cabines voor de Unimog, dat zijn 
er toch een stuk of duizend per jaar, zegt CTT-chef 
Klaus Fischinger.
CTT maakt zijn eigen onderdelen, vooral chas-
sisdelen en allerlei bevestigingssteunen. Daarvan 
gaat echter 48% naar de productie in Wörth, maar 
39% is voor eigen gebruik. Fischinger legt uit: “Er 
wordt steeds gekeken of een bepaalde ombouw 
groeiende vraag oplevert, als de series groter 
worden gaat de productie naar de lijn in een 
andere fabriek”.
Maar dat geldt dus niet voor de in klein aantal 
geleverde SLT’s, gemaakt om een treingewicht 
tot 250 ton te trekken. Met de mogelijkheid drie 
SLT’s aan elkaar en aan een oplegger te koppelen, 
zodat in totaal 750 ton verplaatst kan worden. 
Daarom krijgt de SLT in Molsheim zware aanhan-
gerkoppelingen voorop en achterop, naast een 
verplaatsbare opleggerschijf met een steunplaat 
voor een dolly erachter.

Enorme koeltoren
Het begint met een 33 tons 6x4 trekkerchassis, 
waar voorheen de trekkerchassis niet verder 
gingen dan 26 ton en voor een SLT eerst versterkt 
moesten worden tot 33 ton. Want, zo zegt de 
persinformatie, een onbeladen combinatie van 
trekker en zwaar transport aanhanger kan al 65 
ton wegen. Een Actros SLT is luchtgeveerd, de wat 
hoger staande Arocs SLT heeft bladveren behalve 
als de SLT tot vierasser wordt omgebouwd, dan 

heeft die elektrohydraulisch gestuurde voorloop-
as luchtveren. Er komt een reeks drie- en vieras-
sige varianten waarin ook aangedreven voorassen 
(8x6 of 8x8) voor de Arocs SLT mogelijk zullen zijn.
Om de enorme trek- en opleggergewichten aan te 
kunnen wordt het chassis achteraan versterkt, ook 
speciaal om daar een 250 tons aanhangerkoppe-
ling te kunnen onderbrengen. Maar het meest in 
het oog springt de koeltoren die tegen de cabine 
wordt geplaatst. Daarin zitten ook extra brand-
stoftanks (900 liter) zodat de zwaar transport 

Eigen onderdelenproductie bij CTT in Molsheim, vlakbij de Bugatti 
fabriek. Met lasersnijden worden uit kloeke staalplaten steunen 
en strips vervaardigd.

Bij CTT veranderen standaard trucks van gedaante, zoals hier 
een Atego die een dubbele cabine krijgt. De verlengde cabine 
zelf wordt overigens in de Turkse truckfabriek van Mercedes 
gemaakt.

De cabine voor een Unimog staat op een stalen frame, heeft 
zijwanden van koolstofvezelcomposiet, terwijl deuren, vloer en 
dak van glasvezelcomposiet zijn gemaakt. CTT zet het allemaal 
aan elkaar.
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Voorop de SLT’s komt een versterkingsplaat met daarop een 150 tons aanhangerkoppeling, 
waarmee de trekker ook in een treinopstelling kan duwen.

Naast de SLT krijgen veel andere truckchassis bij CTT een der-
gelijke extra luchtgeveerde as met hydraulische stuurcilinder 
aangemeten.

Achter de complete koeltoren, met onderin brandstoftanks en links aanhanger-hydrauliek komt 
een loopplaat zodat de chauffeur goed bij alle aansluitingen kan komen.

Ook de Arocs (links) kan nu van de grootste cabine worden 
voorzien. De nieuwe Actros/Arocs SLT komt alleen als Euro 

6-uitvoering, voor lagere eisen buiten Europa blijft het oude 
Actros SLT-model nog.

combinatie een dag vooruit kan zonder dat de 
trekker afgetankt moet worden. Verder zit er een 
aparte hydraulische kring in voor de aanhanger 
die doorgaans de nodige hydraulische bedienin-
gen heeft. Daarom komt op de motor ook een 
tweecilinder luchtpomp, de luchtbehoefte is een 
stuk groter dan normaal.
In verband met extreme motorbelasting en 
meestal lage rijsnelheid gaat het niet zonder 
extra koeling, nog een hoofdelement in de toren. 
Nieuw is de volledige koppeling daarvan met 
de motorkoeling, zodat ook voor de motorrem 
de extra koeling beschikbaar is. Samen met de 
retarder kan nu 720 kW remvermogen worden 
geleverd.

OM 473 met turbo-compound
Om te beginnen moet je natuurlijk vooruit 
komen, daarvoor zorgt de recent aan het 
motorgamma toegevoegde 15,6 liter OM 473 
zescilinder. Die is er in drie vermogensversies, van 
380 tot 460 kW met koppels van 2600 tot 3000 
Nm. Een vergrote variant van de OM 470/471 

waarmee de Actros debuteerde, bovendien voor-
zien van turbo-compound. De turbo met tweede 
turbinewiel kan direct via een hydrodynamische 
koppeling een extra vermogen tot 40 kW op de 
krukas overdragen. Het slechte nieuws voor de 
liefhebbers: Stefan Buchner bevestigt desge-
vraagd nog eens dat er geen nieuwe V8 komt die 
deze OM 473 de baas zou kunnen zijn.
Achter de motor komt een geautomatiseerde zes-
tienversnellingsbak, wat volgens Mercedes uniek 
zou zijn voor een zwaar transport trekker. De 
transmissie is versterkt om 3.000 Nm koppel aan 
te kunnen, in de bediening is daarbij een ‘heavy’ 
schakelprogramma toegevoegd. Dat zorgt voor 
schakelen bij extra hoge toerentallen om steeds 
het maximale koppel beschikbaar te houden.
Nog een bijzonderheid vinden we tussen motor 
en transmissie, een turbo-retarder koppeling 
voor soepel wegrijden. Gezien het mogelijke 
treingewicht en het motorkoppel zou de gewone 
plaatkoppeling niet lang meegaan, besloot 
Mercedes. Daarom zit achter de plaat een hy-
draulische turbinekoppeling voor het wegrijden. 

Voorzien van een eigen oliekoeler en 11 liter 
olie die niet met de transmissie wordt gedeeld. 
Met perslucht wordt olie in de turbinekoppeling 
gebracht om hem te activeren, na het koppelen 
zorgt centrifugaalwerking dat de turbinekop-
peling weer leegloopt. Pas als de hydraulische 
koppeling volledig aangrijpt overbrugt de 
plaatkoppeling de resterende slip van omstreeks 
10% die de hydraulische overbrenging overlaat. 
Daarbij kan die turbine tevens dienen als retarder 
met 350 kW remvermogen.
Overigens kan de SLT ook met dubbelplaats kop-
peling geleverd worden, dus zonder turbo-retar-
der, en is laatstgenoemde ook in andere trucks 
bestelbaar (niet alleen bij de OM 473-motor). De 
algehele vernieuwing van het truckgamma, zo 
was vanaf het begin duidelijk, dient mede om 
bij Mercedes zoveel mogelijk trucks op maat te 
bieden. Jammer voor de truckombouwers die het 
van dit maatwerk moeten hebben, maar er zit iets 
in dat een volledig geïntegreerde verbouwing 
zoals bij de SLT-trekkers beter en minder duur is 
dan achteraf dingen toevoegen en wijzigen.
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