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Tja, die eerste Actros bleek ook grensverleggend.
Met dit model introduceerde het merk 15 jaar ge-
leden als eerste in een standaard truck allerlei
elektronisch geregelde systemen zoals EBS en de
automatisch schakelende manuele versnellings-
bak. De concurrentie sprak er schande van en
voorspelde veel kommer en kwel.
Ze kregen gelijk, de systemen waren nog niet vol-
doende uitontwikkeld en de Actros leidde daar-
door aan kinderziektes. Maar die vroegtijdige
inzet betekende wel een proeftuin waarvan ach-
teraf de concurrentie het meest heeft geprofi-
teerd. Niet lang daarna zagen we immers ook bij
hen deze systemen, maar dan wel met de laatste
updates! Overigens heeft Mercedes die bijna on-
vermijdelijke tekortkomingen uitstekend opge-
lost. De tweede generatie Actros staat bekend als
zeer betrouwbaar en zuinig. 
De nieuwe Actros is minstens zo grensverleggend.
Niet alleen voor wat betreft de techniek en presta-
ties maar ook op het gebied van tests die het
model onderging voordat het volledig aan de
eisen van de truckproducent voldeed. De nieuwe
Actros heeft voor introductie 20 miljoen testkilo-
meters onder de meest bizarre omstandigheden
afgelegd. De nieuwe wereldmotor staat garant
voor maar liefst 60 miljoen testkilometers. De re-
sultaten van deze sessies hebben ertoe geleid dat
de gegarandeerde levensduur van het mechaniek
ten opzichte van de huidige norm met 20% is toe-
genomen en nu op 1,2 miljoen kilometer staat.
Het testen van de componenten en het complete
voertuig nam maar liefst 5 jaar in beslag terwijl de
eerste pennenstreken op de tekentafel van 10 jaar
terug dateren. Hoeveel het heeft gekost vraagt u?
Meer dan een miljard euro! 

Uitgekiende aerodynamica
De nieuwe Actros heeft maar liefst 2600 uur in de
windtunnel doorgebracht. Niet om het uiterlijk te

verfraaien maar om een geslaagde combinatie te
vinden tussen mooi en een lage luchtweerstand. 
Die lage luchtweerstand blijkt de sleutel naar de
voornaamste prestatie van deze nieuwe truck.
Mercedes is er namelijk in geslaagd het brandstof-

De wereldtruck van Mercedes-Benz
Compleet nieuwe Actros is schoon én zuinig

Begin deze zomer presenteerde Mercedes-Benz in Brussel de geheel vernieuwde Actros. Om

aan de in 2014 geldende Euro 6-uitlaatgasnorm te voldoen moesten de ingenieurs zowel de

aandrijflijn als de cabine en het chassis geheel opnieuw dimensioneren. Het resultaat is bijna

verbluffend en verlegt grenzen. Voor de concurrentie een uitdaging! 

De nieuwe Actros staat inmiddels bij de dealer en is leverbaar in
verschillende breedtes en dakvarianten. Door zijn uitgekiende
vormgeving is het brandstofverbruik, zelfs in de Euro 6-uitvoe-
ring, lager dan die van het ‘oude’ Euro 5-model. Een prestatie van
formaat! 

verbruik, ook in de Euro 6-uitvoering, binnen de
perken te houden. Ten opzichte van het vorige
model verbruikt de nieuweling zelfs 3% minder in
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Euro 6-uitvoering. Wordt de vergelijking met een
Euro 5 (wereld)motor gemaakt dan bedraagt de
besparing maar liefst 6%.
En dat is een prestatie van formaat. Want hoorden
we niet in de aanloopfase naar Euro 6 dat dit on-
tegenzeggelijk gepaard zou gaan met een meer-
verbuik van 5 tot 6%? Mercedes bewijst dat dit
ook anders kan. Ja, de Euro 6-krachtbron zal
schoon aan de haak iets meer verbruiken maar
dat wordt weggepoetst door onder andere het
slim geleiden van luchtstroom tijdens het rijden.
De Cw-waarde van de nieuwe Actros verbeterde
met 15% ten opzichte van het oude model be-
draagt nu gemiddeld 0,47.

Koellucht naar behoefte
De ontwerpers hebben zich niet alleen op het
front gericht, ook de onderzijde van de truck is 
zodanig vormgegeven en ‘bekleed’ dat de lucht 
er met zo min mogelijk weerstand onderdoor
stroomt. 
Die ‘passerende’ lucht heeft ook een nuttige func-
tie, en wel het afvoeren van overtollige warmte.
Dat gebeurt in de warmtewisselaars aan de voor-
zijde van de cabine. Maar die koellucht moet
daarna wel via de motorruimte afgevoerd worden
en dat heeft een aanzienlijk negatieve invloed op
de Cw-waarde.
De ontwerpers hebben hier een ingenieuze oplos-
sing voor bedacht. Aan de voorzijde in de grille
zijn twee jaloezieën geplaatst die verstelbaar zijn
in vier standen. Heeft de motor geen (extra) lucht-
koeling nodig dan zijn ze gesloten, loopt de tem-
peratuur op dan openen ze. Het zal u waarschijn-
lijk niet verbazen dat in de dichte stand de lucht
het ‘makkelijkst’ langs de cabine stroomt.
Grote vraag betreft hoe vaak staan ze open dan wel
dicht? Uiteraard is dat sterk afhankelijk van de om-
gevingsfactoren. Maar, zo vertelde een ingewijde
tijdens de presentatie, tijdens een normale rit op
de snelweg blijven ze meestal (60%) gesloten. 

Andere brandstofbesparende componenten 
‘Low cost of ownership’ was voor de technici van
Mercedes een heel belangrijke doelstelling tijdens
de ontwikkelfase van de nieuwe Actros. Een laag
brandstofverbruik staat daarbij hoog in de lijst. Ie-
dere druppel diesel moet zo efficiënt mogelijk
omgezet worden in kinetische energie.
Een luchtcompressor die continu meedraait past

niet in dat plaatje. Vandaar dat dit component
naar behoefte in- en uitschakelt. Een zelfde ver-
haal geldt voor de waterpomp die naar gelang de
motortemperatuur zijn opbrengst regelt. En de
dynamo? Als de accu voldoende op spanning is
en er geen extra vraag is naar elektrisch vermo-

gen dan loopt deze bijna wrijvingsloos mee. Het
gaat nog verder, de pomp van de stuurbekrachti-
ging doet bij snelheden boven de 60 km/uur vol-
gens een spaarstandregeling zijn werk. 
Brandstofkosten zijn natuurlijk niet de enige kos-
tenpost. Ook voor het onderhoud moet de gebrui-

Indien de koelvloeistoftemperatuur boven een vooraf ingestelde waarde komt, openen de jaloezieën in de grille waardoor de overtol-
lige warmte wordt afgevoerd. Tijdens normaal bedrijf zijn ze gesloten en heeft de combinatie een lagere Cw-waarde. 

Veertig procent van de gerealiseerde brandstofbesparing komt op het conto van de aerodynamica. Daarbij is het ook nog een fraai ding
om te zien!  

TEKST: HANS DOORNBOS / BEELD: MERCEDESBENZ
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ker in de buidel tasten. Bij de huidige generatie
trucks bedraagt deze post 11% van de totale jaar-
lijkse kosten. Maar ook hier goed nieuws. Dankzij
het verruimde onderhoudsinterval van 150.000 km
kan de truckdealer een reparatie- en onderhouds-
contract voor de Euro 6-uitvoering aanbieden dat
op het zelfde niveau ligt als bij de ‘oude’ Euro 5 Ac-
tros. Indien de klant kiest voor een nieuwe in Euro
5 uitvoering dan is deze post zelfs 6% lager. 
Dat verschil heeft veel te maken met het uitlaat-
gassysteem. De Euro 6-truck is voorzien van een
onderhoudsvrij partikelfilter dat na 450.000 km
schoongemaakt moet worden. 
Het telematicasysteem Fleetboard en chauffeur-
strainingen op maat moeten helpen om derge-
lijke klinkende waarden ook in de praktijk te
halen. Mercedes is zo overtuigd van de meer-
waarde van Fleetboard dat hiermee iedere nieuwe
Actros standaard wordt uitgerust. De vervoerder
hoeft zelfs de eerste 4 maanden geen abonne-
ment te betalen, daarna is hij een maandelijkse
bijdrage van € 80,- verschuldigd. Die proefperiode
heeft als doel de gebruiker ervan te overtuigen
dat dit een belangrijk hulpmiddel is om de lage
exploitatiekosten te realiseren en dat die abonne-
mentsprijs zich dubbel en dwars terugverdient. 

Nieuwe cabine 
De nieuwe Actros is van bumper tot bumper op-
nieuw ontworpen. Ook de cabine ging grondig in
de steigers omdat Mercedes voor het nieuwe
model overstapte van een V6 naar een zes in lijn.
Het ontwerpteam heeft zijn werk meer dan uitste-
kend gedaan. Er is keuze uit verschillende breed-
tes en dakvarianten waarbij het merendeel van de
cabines is uitgerust met een vlakke vloer. 

In de nieuwe Actros wordt duidelijk dat Mercedes
voor wat betreft de indeling te rade is gegaan bij
de doelgroep. De chauffeur heeft behoefte aan
een functionele, overzichtelijke werkplek tijdens
het rijden. Maar daarnaast moet de cabine ook
mogelijkheden bieden om tijdens de rustperio-
den te relaxen.
Als voorbeeld van dat laatste noemen we het
door Mercedes geïntroduceerde SoloStar-concept
waarbij de bijrijdersplek is omgetoverd tot een
ware ‘loungehoek’ met een comfortabele stoel en
tafel en alle multimediamogelijkheden onder
handbereik. 

We zien ook dat het comfortniveau van dit
 vlaggenschip absoluut niet onderdoet voor
dat van personenauto’s uit het hogere segment.
Zo is de stoel als optie leverbaar met een massa-
gemogelijkheid en zijn de instelmogelijkheden
van stoel en zitting ten opzichte van de voor-
ganger verregaand uitgebreid zodat ook chauf-
feurs met afwijkende lichaamsafmetingen een
goede zit kunnen vinden. Standaard vinden we
op de Actros de Follow-Me-Home verlichting en
kan de chauffeur buiten de cabine met de
 multifunctionele sleutel de verlichting van de
truck activeren. 

De HL 6 hypoid-achteras kreeg een langere overbrenging waar-
door het motortoerental bij 85 km/uur daalde van 1370 t/min
naar 1260 t/min en dat  vertaalt zich in een lager verbruik. 

Voor een internationaal chauffeur is de cabine meer dan een werkplek, in de rustperiode moet hij zich ontspannen. Mercedes introdu-
ceert in de nieuwe Actros het SoloStar-concept waarbij de bijrijderplek is omgebouwd tot een ware ‘chillruimte’.  

>
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Begin deze maand is
Mercedes in de fabriek
in Wörth begonnen
met de serieproductie
van de nieuwe Actros. 

Het oude model met
de V6 blijft voorlopig
leverbaar voor klanten
die niet bereid zijn om
de meerprijs van maxi-
maal 10.000 tot 12.000
euro voor het nieuwe
model te betalen. Pro-
bleem hierbij is dat een
vervoerder vanuit over-
heidswege te weinig
wordt gestimuleerd
om te investeren in
schone en mooie
nieuwe trucktechniek.
In Euro 5-uitvoering is
die drempel lager
omdat de meerprijs daar ongeveer de helft be-
draagt en de nieuwe Actros in Euro 5-uitvoering
substantieel zuiniger is dan het oude model met
de V6-motor.

Geen truck hetzelfde 
In de fabriek in Wörth wordt iedere vrachtauto
exact volgens de wens van de klant gebouwd.
Daardoor ontstaat een grote verscheidenheid; er
zijn in een jaarlijkse productie geen twee trucks
hetzelfde. Tel daarbij op dat op dezelfde assem-
blagelijn ook de oude Actros, Axor en Atego in el-
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Benieuwd naar de OM 471 Euro 6-diesel-
motor van de nieuwe Actros? 
Kijk dan snel in het maanddossier op www.amt.nl/oktober2011 waar we een technische
uiteenzetting aan u presenteren die we eerder in het aprilnummer van dit jaar publiceer-
den. In het maanddossier vindt u ook de resultaten van een praktijkproef met drie ver-
schillende Actros-uitvoeringen waarmee Mercedes bewijst dat ze op het gebied van
brandstofverbruik een huzarenstukje hebben geleverd. Tevens meer over Active Brake As-
sist 2, het systeem dat de bestuurder waarschuwt indien er zich onverwacht een obstakel
op zijn pad bevindt.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Mercedes-Benz is begin deze maand gestart met de serieproductie van de nieuwe Actros. Een klant
kan de truck geheel volgens eigen wens samenstellen.

Productie
gestart 

Passieve en actieve veiligheidssystemen 
Een fijne overzichtelijke werkplek draagt ertoe bij
dat de chauffeur minder snel vermoeid raakt en
de truck alerter door het drukke verkeer loodst.
Mercedes heeft de nieuwe Actros daarnaast ook
nog uitgerust met allerlei veiligheidsvoorzienin-
gen die de chauffeur werk uit handen nemen.
Als voorbeeld daarvan noemen we Active Brake
Assist 2 dat bewegende en stilstaande obstakels
voor de truck signaleert en daar de chauffeur via
een geluidssignaal op attendeert. Wanneer daar
aanleiding toe is kan het systeem bovendien auto-
matisch gedeeltelijk afremmen. Active Brake Assist
2 is als optie leverbaar met de automatische Telli-
gent-afstandsregeling waarbij de chauffeur wordt
ontlast met de nieuwe stop-and-go regeling; ide-
aal voor filerijden. De als optie leverbare regen- en
lichtsensor, de Telligent-spoorassistent, banden-
spanningcontrole en schotelkoppeling met senso-
ren ondersteunen hem eveneens met zijn taken.
Minstens zo belangrijk voor de veiligheid is het
 rijgedrag van de combinatie. Mercedes heeft veel
componenten van de aandrijving, onderstel en
vering nieuw ontwikkeld en de bestaande onder-
delen verder verbeterd. Het chassis is breder en
stijver ten opzichte van zijn voorganger. Dat alles
resulteert in een uitermate voorspelbaar en
 stabiel rij- en stuurgedrag. 
Mocht desondanks de situatie uit de hand lopen
en is de rem het laatste redmiddel om een
 ongeval te voorkomen, dan kan de chauffeur
 vertrouwen op de uitgekiende installaties die
hem ter  beschikking staan. De bedrijfsrem maar
ook de vernieuwde motorrem, die een maximaal
remvermogen van 400 kW genereert, staan
borg voor een korte remweg. Als optie is een
waterretarder van Voith leverbaar die tot 600 kW
remvermogen levert. 

kaar worden geschroefd en je krijgt heel veel res-
pect voor het organisatievermogen van de Duit-
sers. 
De kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe
Actros worden geschat op 1 miljard. Daarnaast
moesten fabriek en installaties worden voorbereid
op het nieuwe model en heeft Mercedes geïnves-
teerd in een nieuw logistiek- , ontwikkelings- en
testcentrum en bouwden ze een nieuw testcircuit
voor nieuwe truckgeneraties. Totale kosten even-
eens 1 miljard euro. Nu maar hopen dat de ge-
vreesde recessie uitblijft. 

Praktisch, met de afstandsbediening, activeert de chauffeur de
lichten van de truck. 
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