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BEDRIJFSAUTO’S 
Mercedes’ zwaarste vlaggenschip zet nieuwe norm

De introductie van de eerste generatie Actros in
1996 zorgde voor een ware revolutie in truck-
land. Het was immers de eerste ‘serietruck’
waar elektronica het bijna complete voertuig-
management regelde. Een elektronisch gere-
geld remsysteem, CAN-bus, gecontroleerde serv-
icetermijnen, een nieuw ontwikkelde aandrijf-
lijn, een schakelautomaat als optie, schijfrem-
men; het was allemaal verenigd in die nieuwe
Actros. De concurrentie had duidelijk het nakij-
ken en was bijzonder sceptisch, dat kon nooit
goed gaan en wat als de truck ver van huis in
een weinig ontwikkeld land zou stranden?
Wel, voor een deel hebben ze gelijk gehad, de
eerste serie had duidelijk te kampen met hevige
kinderziektes. De trucks moesten regelmatig
naar de werkplaats en ook de gebruiker voelde
zich niet prettig achter de Ster. Foutje? Ja en
nee. In het toen compleet nieuwe voertuigcon-
cept zaten zoveel elektronisch geregelde syste- men aan elkaar gekoppeld dat het niet verwon-

derlijk is dat er bepaalde zaken over het hoofd
werden gezien. In feite kun je zeggen dat
Mercedes met de lancering van de Actros
begonnen is aan de grote praktijkproef waar de
concurrentie vandaag de dag nog steeds de

vruchten van plukt. En de moderne truck van
de concurrentie anno 2003? Ook die is voor-
zien van alle systemen die de Actros destijds al
in zich droeg. En nu hoor je niemand van de
andere merken meer twijfelen aan de betrouw-
baarheid van de systemen.
Wat Mercedes wel is aan te rekenen is dat men
bij het ontwerpen van de cabine de eindgebrui-
ker over het hoofd had gezien. Het was destijds
een goede Duitse (arrogante) gedachte dat het
concern wel wist wat goed is voor de chauffeur.
En daar waar men wel de eindgebruiker heeft
geraadpleegd keek men niet over de grens. Dat
heeft bij de rest van de Europese chauffeurs
behoorlijk kwaad bloed gezet, men was
gewoonweg niet te spreken over de cabinecon-
figuratie.
De technische hiaten werden al gladgestreken
bij de tweede generatie Actros die in 1998 ver-
scheen, de cabine is in de onlangs geïntrodu-
ceerde derde generatie ten goede aangepast.
Het merk vermeldt nu met trots dat naar de
Europese chauffeur én ondernemer is
geluisterd.

Efficiëntere motoren
De hardware van de motoren is in de nieuwe
Actros niet veranderd, men gebruikt nog steeds
de in 1996 geïntroduceerde 500 serie, de OM
501 LA V6 en voor de zwaardere vermogens de
V8 OM 502 LA. De eerstgenoemde is leverbaar
in vijf verschillende vermogensklassen, van 235
tot 335 kW, de V8 levert 370 tot 425 kW.
Uiteraard zijn er sinds de introductie wel de
nodige aanpassingen doorgevoerd, bijvoorbeeld
om de Euro3-norm te halen. Denk hierbij aan
6-gats verstuivers, aangepaste zuigers, verhoog-
de compressieverhouding, een andere nokken-
as en, om de hogere temperaturen beter de
baas te kunnen, gemodificeerde uitlaatkleppen
en klepzittingen.
Toch heeft Mercedes voor de Actros II de moto-

De Actros II is in feite de derde generatie Actros.
In 1998 lanceerde Mercedes de tweede generatie
waarin het gros van technische onvolmaaktheden
was opgelost. De nieuwe II is herkenbaar aan het
gerestylde front.

De nieuwe Actros is leverbaar met een nieuwe
achteras, de HL6. Door nieuwe productietechnie-
ken is deze lichter dan de HL8. Op verzoek kan
men een superbrede enkele band monteren op de
trekas, dit geeft gewichts- en brandstofbesparing.

Actros II goed voor ondernemer én chauffeur

Herkansing geslaagd!
Halverwege dit jaar verscheen het vernieuwde model van de Actros, de zwaarste

truck van Mercedes. Deze Actros II, zoals hij in de volksmond wordt genoemd, vormt

al de derde generatie en is ten opzichte van de voorgangers behoorlijk op zijn kop

gezet. Mercedes spreekt dan ook liever van een compleet nieuw voertuigconcept.

Foto’s: Mercedes-Benz
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nieuwe hypoid achteras, de HL6. Deze wordt
niet meer gegoten maar samengesteld uit
geperste plaatdelen. Hiermee ‘won’ men 90 kg.
Ook nieuw is dat door de constructie en de
plaatsing van de verschillende delen van de
achteras men slechts met twee luchtbalgen toe
kan in plaats van vier. Hierdoor kwam er ruim-
te vrij voor andere onderdelen. Zo kregen de
batterijen, luchtketels en remventielen een

ren nog een stuk efficiënter weten te krijgen.
In iedere ‘pk-klasse’ steeg het vermogen met 5
tot 20 kW ten opzichte van de voorganger, het
koppel werd zo’n 10% hoger. Dit heeft men
gerealiseerd door de reeks dezelfde uitrusting
te geven als de in 2001 geïntroduceerde 335
kW motor. Deze krachtbron kenmerkte zich
door de verbeterde turbowerking en verfijnde
motorelektronica.

Mercedes heeft componenten zoals de batterijen,
remventielen en luchtketels tussen de chassisbal-
ken gepositioneerd. De batterijen verhuisden zelfs
naar de achteroverbouw.

De motoren behoren tot de 500 (V6 en V8) serie
die in 1996 het levenslicht zag. Wel zijn ze door
onder andere een verbeterde turbowerking en
aanpassingen in het motormanagement zuiniger
en krachtiger geworden.

Efficiëntie blijkt het toverwoord geweest te zijn
bij de ontwikkeling van de nieuwe Actros. Niet
alleen op het gebied van brandstofverbruik maar
ook op het terrein van gewichts- en ruimtebespa-
ring zet het model nieuwe normen.

De Telligent-schakeling bleef gehandhaafd.
Hiermee is het mogelijk om het schakelen auto-
matisch te laten plaatsvinden of manueel door
de in de stoel geïntegreerde pook naar
voren/achteren te bewegen. Ontkoppelen
gebeurt in beide situaties automatisch, het
pedaal is in deze derde generatie achterwege
gebleven. Ook nieuw is de elektro-pneumati-
sche bediening van koppeling, in de eerdere
versies geschiedde dit hydraulisch. Resultaat is
een gevoeliger werking van de koppeling het-
geen vooral tot uiting komt bij het rangeren.

Gewichtsbesparing achteras
Mercedes was de eerste truckfabrikant die aan-
kondigde dat zijn nieuwe Actros op de trekas
af-fabriek leverbaar is met de enkele brede band
van Bridgestone. Alles staat daarbij in het teken
van gewichts- en brandstofbesparing. Toch
gebiedt de eerlijkheid te vermelden dat het
merk de voordelen van een dergelijke band nog
niet ten volle benut, de lay-out is hetzelfde als
die voor een dubbellucht montage. Een enkele
band zou een grotere spoorbreedte mogelijk
maken met alle voordelen van dien.
Mercedes heeft ook gewicht bespaard met de
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plaatsje tussen de chassisbalken met als gevolg
dat er aan de buitenzijde meer ruimte is voor
bijvoorbeeld extra brandstoftanks, opbouwde-
len of eventuele (ureum) Euro4-voorzieningen.
De accu’s zijn gehuisvest in de achteroverbouw.
Dat is niet echt een plek waar de techneut van

droomt; starthulp verlenen is op die plaats
bijna onmogelijk en de energiedragers staan
bloot aan extreme trillingen. Wel is de accubak
opgehangen in deugdelijke rubbers en achter
de uitlaat heeft men een goed toegankelijke
24V-aansluiting gemaakt. Die batterijen zijn
daar overigens geplaatst om wat meer gewicht
te krijgen op de achteras.

Plug and play
Overigens, ‘normale’ elektriciteitsdraden zult u
bijna niet meer aantreffen in de nieuwe Actros.
Het voertuig heeft een nieuwe elektronica-infra-
structuur gekregen, KonAct. Het bestaat uit
maar liefst 13 CAN-bus systemen die allen te
samen komen in een grondmodule. En, zoals u
misschien inmiddels van CAN-bus systemen
gewend bent, vergroot dit de diagnosemogelijk-
heden bij storingen enorm. Andere leuke bij-
komstigheid is dat de chauffeur de indeling
van bijvoorbeeld de schakelaars in de cabine
zelf kan bepalen. Dit door de desbetreffende
schakelaar eenvoudigweg daar in te pluggen
waar hij/zij het handig vindt. Het systeem her-
kent de schakelaar en zal feilloos de comman-
do’s uitvoeren. Voor eventuele accessoires heeft
Mercedes ‘plug and play’-delen op de schappen
liggen. U begrijpt, dit is tevens een aardige
klantenbinder.
Het systeem is zo ingericht dat eventuele
opbouwelektronica (bijvoorbeeld van de koel-
unit) eenvoudig in het systeem geïntegreerd
kan worden. Uiteraard heb je hier wel de soft-
ware voor nodig om het systeem te programme-
ren.
Ook de standkachel van de cabine is aangeslo-
ten op het CAN-bus systeem. Mercedes heeft
zijn best gedaan om de warmteverspreiding zo
optimaal mogelijk te maken door de standver-

warming te integreren in het bestaande lucht-
verversingssysteem van de cabine.
En eenmaal in de cabine valt te concluderen
dat ingenieurs van Mercedes inderdaad hun
huiswerk goed hebben gedaan. Het bed is com-
fortabel, de stoel doorstaat iedere Arbo-keuring,
de binnenverlichting zou niet misstaan in een
moderne woonkamer en het chauffeursinfor-
matiesysteem vermeldt alleen datgene wat echt
belangrijk is. Geen rood opgloeiend lampje
meer als er bijvoorbeeld een unit van de breed-
teverlichting de geest heeft gegeven. Die fout
was overigens al in de tweede generatie wegge-
poetst.
Alles resumerend is het met de Actros net zoals
met het schrijven van een brief: eerst maak je
een kladje en daarna in het net! En deze her-
kansing dwingt respect af, een technisch inno-
vatieve truck met verbruikscijfers die gehoord
mogen worden en een werkplek waarop iedere
chauffeur zijn werk met genoegen zal doen. ●

Hans Doornbos

Ondanks hetgeen deze foto suggereert, zult u bij
dergelijke lange-afstands trucks geen reservewiel
meer aantreffen. De brede Bridgestone achter-
band is namelijk voorzien van een runflat systeem,
daarnaast zijn alle banden voorzien van drukbe-
waking. De ondernemer kiest er waarschijnlijk lie-
ver voor om een extra brandstoftank op te han-
gen, in totaal is een voorraad van 1300 liter
mogelijk.

Een ergonomisch verantwoorde stoel met veel
instellingen en een geïntegreerde versnellings-
pook in de armleuning maken de werkdag van de
chauffeur een stuk minder inspannend. Daarnaast
biedt de cabine veel opbergruimte, een goed bed
en een uitgekiende cabineverlichting.

Op de achteras treft u twee in plaats van vier
luchtbalgen aan. De balgen zijn zo dicht mogelijk
bij het ‘hart’ van de as gemonteerd en hebben
geen functie in de asgeleiding. Ze dienen alleen
als draag/veerelement.

3 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional




