
Çevikli¤ine ve konforuna güvenin.

Atego.





Atego'su olanlar bilirler ki, Atego'nun manevra kabiliyeti yüksektir, her yolda zorlanmadan gider. Yol
arkadafl› Atego sa¤lam ve dayan›kl›d›r, yak›t› ekonomik kullan›r. Hem çal›flma keyfini, hem ifl verimini
art›r›r. Atego'su olanlar onun güçlü motoruna, kuvvetli frenlerine güvenirler. Üstüne üstlük bir de
mükemmel konforunun keyfini ç›kar›rlar.

Atego'cular böyle bir araca sahip olman›n kazançlar›n› art›rd›¤›n›, yola güven katt›¤›n› bilirler. Yolda
kalmayacaklar›ndan emindirler. Atego kullananlara sorun, Atego'ya ne kadar güvendiklerini kendi
kulaklar›n›zla duyun.

Konforlu ve çevik!
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Atego her türlü üstyap›ya uygundur. Da¤›t›m ifline yönelik aç›k, kapal› veya frigorifik kasalar yan›nda,
çöp presi gibi özel amaçl› üstyap›lar Atego'ya rahatl›kla uygulanabilir. Atego, her türlü iflin yükünü tafl›r,
bana m›s›n demez, sorun ç›karmaz.

Ak›ll› motoru, inifl ve yokufllar› en az yak›tla aflar. Atego, sahibine de filosuna da çok kazand›r›r.

Üstelik ileri teknoloji ürünü sa¤lam ve dayan›kl› motorlar›yla Atego, kendi segmentinde periyodik bak›m
aral›¤› en uzun kamyon olma özelli¤ini de tafl›r. Atego servise gitmek yerine çal›fl›r, filolar›n iflletme
giderlerini azalt›r.

Üç farkl› azami yüklü a¤›rl›k, üç farkl› motor gücü, üç farkl› aks mesafesi ve iki farkl› kabin seçene¤iyle,
ihtiyac›n›za en uygun araç Atego'dur. Atego sahibi olan kazan›r. Atego filosu olan kâr eder.

Her ifle uyar!



Atego sadece kazançl› bir ifl orta¤› de¤il, ayn› zamanda sürücünün çal›flma kalitesini yükselten, ifle daha kolay odaklanmas›n› sa¤layan, performans›n› art›ran, sundu¤u

ergonomiyle sa¤l›¤›n› koruyan bir konfor arac›d›r. Filo sahipleri için ise ifl verimini art›rarak iflletme giderlerini düflüren ak›ll› bir seçimdir.

• Atego'nun kap›lar› genifl aç›l›r. Alçak basamaklar› kaymaz. Kap› yan›ndaki çift tarafl› tutamaklar, 

sürücünün araca binmesini ve araçtan inmesini kolaylaflt›r›r.

• Mükemmel iç tasar›m› sayesinde kullan›m alan› genifltir. ‹lave gözler ve ceplerle kabin içi her zaman

düzenlidir. El freni, radyo/CD/mp3 çalar ve takograf›n kullan›m› kolayd›r. Sürücü, dikkati da¤›lmadan

kabin içinde istedi¤i her yere ulaflabilir.

• Kabin içinde her noktaya etki eden havaland›rma sistemi, geliflmifl ergonomi ve sürekli net görüfl 

sa¤layan tasar›m, sürücünün verimini ve güvenli sürüfl performans›n› art›r›r.

• Ön gö¤üsteki bas›nçl› hava ç›k›fl› sayesinde sürücü yorulmadan h›zl› temizlik yapabilir.

• Hava süspansiyonlu koltuklar sürücünün yorulmas›n› önler. Atego sürücüsü, s›k ve uzun süreli 

molalara ihtiyaç duymadan k›sa zamanda yükünü yerine ulaflt›r›r.

• Atego, Aksaray'daki kamyon fabrikas›nda* zorlu güvenlik flartlar›n› karfl›layan ileri Mercedes-Benz

teknolojisiyle üretilir. Türkiye'deki sat›fl›n›n yan› s›ra, Avrupa ülkelerine de ihraç edilir.
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* Mercedes-Benz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas›, 1994 y›l›nda Türk Otomotiv ana sanayiinde ISO 9002 kalite belgesini
alan ilk üretim tesisidir. 2003'te ISO 16949 otomotiv standard›n› da alarak mevcut sistemini bir ad›m ileriye götürmeyi baflarm›flt›r.
Daimler'in Almanya Wörth'teki kamyon fabrikas›yla ayn› teknoloji ve standartlarda, eflit kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk

Aksaray fabrikas›, 2001'de Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Bat› Avrupa ülkelerine ihracata bafllam›flt›r. Mercedes-Benz
Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikas›na parça verme
olana¤›na kavuflmufltur.

Yüksek verim, ak›ll› seçim!



• Gide gide bitmeyen garanti : Atego kamyonlarda garantinin süresi 2 y›l, kilometre s›n›r› yok.

Garanti süresi boyunca serviste elinizi cebinize götürmek yok.

• Atego 2124, standart olarak sunulan “Telligent Bak›m Sistemi” ile ne zaman servise gitmesi 

gerekti¤ini kendisi söyler. Böylelikle gere¤inden erken periyodik bak›mlar›n önüne geçilerek

zaman ve paradan tasarruf sa¤lan›r.

• Araçla ayn› renge boyal› tamponlar, hafif malzemeden üç parçal› olarak üretilir. Böylece, sadece

gerekli parça yenisiyle de¤ifltirilir, arac›n serviste kalma süresi ve yedek parça maliyeti azal›r.

Olas› ufak tefek hasarlar, en az masrafla atlat›l›r.

Atego ile yetkili servise daha az gider, daha az para ve zaman harcars›n›z.
Çünkü, Atego'da her ayr›nt› sizin için düflünülmüfltür.

Kolay bak›m!
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Güvenli sürüfl!
• Atego'nun fleffaf caml› halojen farlar› yolu mükemmel ayd›nlat›r.

• Atego'nun rüzgar kanallar›, kap›lar›n ve kap› kollar›n›n temiz kalmas›n› sa¤lar.

• Ön sütundaki Spoiler'ler, ya¤›fll› havalarda cam ve aynalar› temiz tutarak sürücüsüne daha iyi

bir görüfl sa¤lar. En kötü hava ve yol flartlar›nda dahi sürüfl güvenli¤i azalmaz.

• Atego'nun sa¤ ve sol camlar›yla, yan aynalar› elektriklidir. Cam ve ayna kumandalar› kap› 

üzerine al›nm›flt›r, sürücü kabin içinden istedi¤i gibi ayarlayabilir. Aynalar›n ›s›tmal› oluflu, 

bu¤ulanma ve buzlanma sorununu ortadan kald›r›r. Sürücü taraf›na ilave edilen genifl aç›l› 

ayna sayesinde kör nokta riski neredeyse ortadan kalkar.

• Muavin taraf›ndaki kald›r›m aynas› ve ön taraftaki ön tampon aynas›, arac› park ederken 

güvenlik ve kolayl›k sa¤lar, olas› hasarlar›n önüne geçilir.



Kamyon kabini sürücünün ifl yeridir. Atego, s›n›f›n›n en genifl ve konforlu

kabinine sahiptir. Çünkü, daha iyi bir ifl performans› için daha genifl kabin

anlay›fl›na uygun olarak, sürücünün rahat› için tasarlanm›flt›r.

Atego'nun iç kabini kullan›fll› ve ergonomiktir. Ön panelden kap› içlerine,

koltuklara, tavan lambalar›na kadar her ayr›nt› ergonomiyi art›rmak ve sürüfl

konforunu yükseltmek için düflünülmüfltür.

Sürücünün rahat›, performans›n› art›ran en önemli faktördür. Atego, kabin

tasar›m›yla sürücünün zaman› ekonomik kullanmas›n› sa¤lar. Temizli¤i ve

bak›m› kolay, servise fazla ihtiyaç duymayan, yolda zaman kazand›ran Atego'yu,

hem sahip kullan›c›lar hem de filo sahipleri sever.

• Hava süspansiyonlu koltuklar›n yüksekli¤i ayarlanabilir, bafl dayama yerleri iste¤e göre 

ç›kart›labilir. Koltuklar sürücüye en uygun sürüfl pozisyonuna kolayl›kla ayarlanabilir, direksiyonda

ise hem derinlik hem de yükseklik ayar› yap›labilir. Böylece Atego, uzun yolda dahi sürücüsünü

sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sa¤lar. Sürekli dinç kalan sürücüler sayesinde yükler,

güvenli ve çabuk bir flekilde yerlerine ulafl›r.

• Araç içinde sa¤ ve sol yanlara konan tutamaklar, alçalt›lm›fl basamaklar ve rahatça aç›lan kap›lar,

sürücülerin inifl-biniflini kolaylaflt›r›r.

• Ön konsol, sürücüye dönük aç›l› ergonomik yap›s›yla kullan›m kolayl›¤› sa¤lar. Küresel hava 

ç›k›fl kanallar›, kabin içindeki hava sirkülasyonunu art›r›r ve yan camlardaki bu¤ulanmay› 

önleyerek aynalar›n daha net görülmesini sa¤lar. El freninin ön konsolda bulunmas› sayesinde

sürücü, kabin içinde daha rahat hareket eder.

‹fle keyif katan iç mekan!
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• Gösterge tablosundaki grafik menü, arac›n donan›m› ve teknik durumu ile ilgili bilgi verir. Olas› bir ar›za halinde bu menüden bilgi alan sürücüler, 
duruma hemen müdahale edebilir. Erken teflhis edilen ar›za, daha büyük sorunlara yol açmadan saptan›p giderilir. Sürücü de filo sahibi de olas› 
sorunlar› bafltan önlemifl olur.

• Ön gö¤üsteki bas›nçl› hava ç›k›fl›, kabini bas›nçl› hava ile temizlemek isteyen sürücülere kolayl›k sa¤lar ve h›z kazand›r›r.

• ‹ç kabinde 24 ve 12 Volt gücünde elektrik ba¤lant›s› vard›r. Sürücü istedi¤inde su ›s›t›c›s›, cep telefonu, flarj cihaz› gibi cihazlar› kabin içinde kullanabilir.

• Atego'nun kabininde, farkl› ifllevleri olan bir çok cep ve göz, sürücünün evrak ve eflyalar›n› derli toplu tutar. Kap› içindeki cep 1,5 litrelik bir su fliflesini
alabilir.

• Takograf ve radyo/CD/mp3 çalar›n kullan›m› çok kolayd›r. Sürücü, dikkati da¤›lmadan kabin içinde istedi¤i her yere kolayl›kla ulaflabilir.

• Kabin içi ayd›nlatma lambalar› sayesinde sürücü, ihtiyac›na göre istedi¤i miktarda ›fl›¤a kavuflur.

• Atego'nun uzun kabinli versiyonlar›nda bulunan genifl yatak, geceleme veya molalarda sürücülerin en iyi flekilde dinlenmesini sa¤lar.
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Bir motordan beklenen, yüksek performans ve düflük yak›t tüketimidir. Atego'nun ak›ll› motoru, yüksek çekifl gücü ve düflük yak›t tüketimini bir araya getirir. Yüksek torku

sayesinde rampalar› kolayca, hiç zorlanmadan aflar. Motoru Mercedes-Benz, akslar› Mercedes-Benz, flanz›man› Mercedes-Benz. Az yak›t harcar, çok rand›man verir. Masraf

ç›karmaz, sizi yolda b›rakmaz. Atego ile her türlü yol sizi bekliyor. ‹yi yolculuklar.

• Atego'da OM 904 LA ve OM 906 LA EURO IV ak›ll› motorlar› bulunur.

• Silindir bafl›na 3 supapl› motor, yak›t tüketimini ve emisyon de¤erlerini iyilefltirir.

• Mercedes-Benz'in BlueTec teknolojisi sayesinde EURO IV emisyon normu sa¤lan›rken ayn› zamanda

daha yüksek bir motor performans› ve daha fazla yak›t tasarrufu elde edilir.

• Motor kay›fl›n›n gerginli¤i otomatik ayarl›d›r.

• Atego'da G56-6, G60-6 ve G85-6 6 ileri vitesli manuel flanz›manlar kullan›lmaktad›r.

• Atego'nun motoru, flanz›man› ve akslar› Mercedes-Benz üretimi olup birbiriyle %100 uyumludur.

• ‹ki parçal› flasi, kabinin ve motorun alçak seviyede monte edilmesine olanak vererek inifl-binifl 

kolayl›¤› sa¤lar.

• Ön ve arka aks stabilizatörü, arac›n savrulmas›n› önleyerek her türlü yolda güvenli yolculuk sa¤lar.

(Atego 1216'da ve Atego 2124'te opsiyoneldir.)

• Hidrolik debriyaj pedal› hafiftir.

• 10 bar bas›nçla çal›flan fren sistemi sayesinde pedala bas›ld›¤›nda frenleme etkisi çok seri geliflir.

• Bak›m› kolay olan ön ve arka disk frenlerinin etkisiyle Atego'da fren mesafesi daha da k›sal›r.

• Bas›nçl› hava sisteminde yer alan ›s›tmal› hava kurutucusu, fren sisteminde nem oluflmas›n› ve 

frenlerin donmas›n› engeller.

• Atego'nun patentli motor freni sayesinde fren balatalar› ve diskler çok daha uzun süre dayan›r. Motor

freni direksiyonun sa¤›ndaki kol ile kolayca kumanda edilebilir. Kol çekili dahi olsa gaza bas›ld›¤› 

anda motor freni devreden ç›karak bo¤ulmay› önler. Motor frenine entegre dekompresyon valfi 

sayesinde motorun bo¤ulmas› uzun rampa inifllerinde de engellenir. Böylece motor freni istenildi¤i

kadar uzun süre, motora hiçbir olumsuz etki olmaks›z›n kullan›labilir.

• Is›tmal› su ayr›flt›r›c›s›, mazottaki suyu ay›rarak motoru korur, so¤uk havalarda filtrenin donmas›n›

önleyerek arac›n kolay çal›flmas›n› sa¤lar.

• Atego'nun kabini 67 derece aç›yla öne devrilerek motora kolayca ulafl›labilir. Kabin devrikken motoru

çal›flt›rmak mümkündür.
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Motorda güç, her yerde güvenlik!



Farkl›l›¤› yaratan sadece Mercedes-Benz araçlar›m›z de¤il, ayn› zamanda sundu¤umuz "Sat›fl Sonras›
Hizmetleri"dir.

Müflteri memnuniyetini en üst seviyede tutmay› amaçlayan Mercedes-Benz Türk Sat›fl Sonras› Hizmetleri,
bünyesindeki yedek parça, teknik ve servis hizmetlerini sürekli gelifltirmekte ve Türkiye'nin dört bir
yan›ndaki yetkili servisleriyle Mercedes-Benz sahiplerine ulaflt›rmaktad›r.

Mercedes-Benz araçlar›na, özel el aletleriyle donan›ml›, davran›fl e¤itimleri ve teknik e¤itimler alm›fl
Mercedes-Benz Türk servis a¤› personeli; uzman, rekabetçi, yenilikçi, kaliteli ve sorumlu servis hizmetini
orijinal yedek parça güvencesiyle sunmaktad›r.

Mercedes-Benz Türk A.fi, Daimler'in global lojistik altyap›s› sayesinde Mercedes-Benz araçlar›n orijinal

yedek parçalar›n› en k›sa sürede temin etmekte ve Türkiye çap›nda hizmet veren bayi ve yetkili
servislerine ulaflt›rmaktad›r.

Mercedes-Benz Service24h, 365 gün 24 saat boyunca yaflan›lan herhangi bir ar›za durumuna müdahale
etmek üzere Mercedes-Benz Türk A.fi. taraf›ndan kurulmufl bir yol yard›m hizmetidir.

Mercedes-Benz Service24h Ça¤r› Merkezi
Yurt içinden aramalar›n›z için, Türkiye'nin her yerinden : 444 62 44
Yurt d›fl›ndan aramalar›n›z için : 00 90 444 62 44

Mercedes-Benz marka kamyon sahibi olmaya karar veren müflterimize, uygun ödeme seçenekleriyle
müflterimizin ihtiyaçlar›na göre oluflturulan bir "Bak›m" sözleflmesi seçene¤i sunulmaktad›r.
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Daimler Financial Services, dünyada 40'tan fazla ülkede 11.000 çal›flan›yla Daimler Grubu araçlar›na
özel finansman deste¤i sa¤lamaktad›r. Grubun Türkiye operasyonlar›n› yürütmek için 2000 y›l›nda
kurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.fi., Mercedes-Benz Finansal Hizmetler markas›yla
Mercedes-Benz araçlar›na finansman deste¤i vermektedir. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile arac›n›z›
seçerken kredi baflvurunuzu do¤rudan Mercedes-Benz bayilerinde yapabilir, hayalinizdeki araca giden
yolu k›saltabilirsiniz.

Üstelik tek noktada tam hizmetin sundu¤u avantajlardan yararlanarak Mercedes-Benz Finansal
Hizmetler'den alaca¤›n›z kredinin ödeme tarihlerini ve geri ödeme tutarlar›n› gelirinize göre ayarlayarak
kendinize uygun, ak›ll› bir geri ödeme plan› belirleyebilirsiniz.

‹flte, hayalinizdeki kamyona kavuflman›n en uygun yollar›:

Standart Ödeme Plan›
Sabit ve düzenli bir gelir sahibiyseniz, Standart Ödeme Plan› tam size göre! Seçti¤iniz
vade süresince ayl›k sabit geri ödemelerle diledi¤iniz kamyona sahip olabilirsiniz.

Mevsimsel Ödeme Plan›
Geliriniz mevsimsel olarak de¤ifliyorsa, bizce ödemeleriniz de mevsimsel olarak
de¤iflmeli. Size ve flirketinize özel ödeme koflullar› ile gelirinizin artt›¤› dönemlerde
büyük ödemelerinizi yaparken, gelirinizin nispeten azald›¤› dönemlerde küçük
ödemelerinizi yapabilirsiniz.

+3 Finansman Plan›
+3 Finansman Ödeme Plan› ile ayl›k düflük ödemeler ve vade sonunda toplu bir
ödemeyle arac›n›za sahip olabilirsiniz. Üstelik vade sonunda yenileyebilir ya da son
ödeme tutar›n› standart finansman koflullar› ile yeniden kredilendirebilirsiniz.

Üstyap› Modeli
‹flinize en uygun ve size en yüksek verimi sa¤layacak arac›n›z› seçerken üstyap›n›z›
da ihmal etmiyoruz. Ödeme gücünüz do¤rultusunda arac›n›z ile birlikte üstyap›n›z›
da size özel koflullar ile finansman sa¤l›yoruz. Yat›r›m›n›zla ilgili çözümlere bir bütün
olarak tek noktada ulaflabilirsiniz.

Finansal Kiralama
‹flinize en uygun kamyonu al›rken finansal kiralama alternatifini tercih etti¤inizde
KDV indiriminden faydalanarak önemli bir fiyat avantaj› elde edebilirsiniz. Böylece
arac›n›z› sat›n al›rken kazanmaya bafllayabilirsiniz.

2. El Finansman
2. El Mercedes-Benz marka kamyon almay› m› düflünüyorsunuz? O halde 2. El
Finansman sizin için en uygun seçenek. Siz de bir yetkili bayimize u¤rayarak,
avantajlardan yararlanabilir, 2. El Finansman alternatiflerinden biriyle arac›n›za
sahip olabilirsiniz.

Mevsimsel
Ödeme Plan›

+3 Finansman
Ödeme Plan›

Üst Yap›
Modeli

2. El
Finansman

Finansal
Kiralama

Standart
Ödeme Plan›

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler

Mercedes-Benz Sat›fl Sonras› Hizmetler

Atego sahibi olmak hem çok kolay hem de çok avantajl›...

Siz sadece gücüne, rengine, modeline karar verin, finansman›n› düflünmeyin. Mercedes Finans Ça¤r› Merkezi (Sat›fl Sonras› Hizmetler): 0 212 444 32 78
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Donan›m Özellikleri

Grafik bilgi ekranl› gösterge
Takograf
Radyo-CD/MP3/WMA çalar
Her iki tarafta, kap›dan kumandal› elektrikli camlar
Günlük bak›m kontrol göstergesi
Ön konsolda bas›nçl› hava ba¤lant›s›
Motor tüneli üstünde evrak kutusu (Yatakl› kabinde)
Yüksekli¤i ve e¤imi ayarlanabilir hidrolik direksiyon
Konsolda 24 voltluk çakmakl› priz
Konsolda 12 voltluk ilave priz
Hava süspansiyonlu floför koltu¤u
fioför ve muavin için emniyet kemeri (3 noktal›)
‹ç günefllik
Kap› içinde flifle gözü (1.5 lt'lik)
Ön konsol üzerinde iki adet bardak tutucusu
Muavin taraf› tavanda tutunma kolu
Elbise ask›s›
Küllük ve çakmak
Tüm kilitler için tek anahtar (Yak›t deposu hariç)
Telligent bak›m sistemi

Atego
2124

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Atego
1216

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
-

Kabin ‹çi
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
-

Atego
1518

Çelik tavan havaland›rma kapa¤›
Üç parçal› tampon
Ön aks denge çubu¤u
Arka aks denge çubu¤u
Her iki tarafta ›s›tmal› genifl aç›l› ilave ayna
Kald›r›m aynas›
Bijon koruyucusu
Kilitlenebilir yak›t deposu kapa¤›
Yak›t tank› dolum filltresi
Halojen farlar
Kabin üstünde pozisyon lambalar›
Basamak ayd›nlatmas›
Kabin devrikken motor çal›flt›rma dü¤mesi
Otomatik kay›fl gergi mekanizmas›
Telligent motor kumanda sistemi
Araç renginde boyal› tampon, basamak ve çamurluklar
Sa¤/sol ›s›tmal› ve elektrik kumandal› d›fl aynalar

Atego
2124

S
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Atego
1216

S
S
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Kabin D›fl›
Atego
1518

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Dekompresyon valfli motor freni
(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)

Immobilizer
Direksiyon kilidi
Geri vites ikaz düdü¤ü
Yan iflaret lambalar›
H›z s›n›rlay›c›
Kald›r›m (kalk›fl) aynas›, aerodinamik
ASR

Atego
1518

Atego
1216

S

S
S
S
S
S
S
S

Güvenlik
Atego
2124

S

S
S
S
S
S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S

S: Standart donan›m  O: Opsiyonel donan›m

PTO (flanz›man güç ç›k›fl›)
PSM (Programlanabilir özel modül)
Klima
Telefon, telsiz ön haz›rl›k
fiasi yan›nda stepne tafl›y›c›
(3600 mm aks mesafeli versiyonlar hariç)

‹lave Is›t›c› (Eberspächer)
Uzaktan kumandal› merkezi kilitleme
Metalik Boya
ADR Paketi
Çift kabin (Doka)
1216/4X2/4160 ve 1518/4X2/4160 tiplerinde siparifl edilebilir.

Atego
2124

O
O
O
O

O

O
O
O
O

-

Atego
1216Opsiyonel

Atego
1518

O
O
O
O

O

O
O
O
O

O

O
O
O
O

O

O
O
O
-

O



Atego 1518/4x2/3560 Atego 1216/4x2/3560 Atego 1518/4x2/4160 Atego 1216/4x2/4160 Atego 1518 /4x2/4160 Atego 1216 /4x2/4160 Atego 2124 /6x2/4760
(yataks›z kabin) (yataks›z kabin) (yatakl› kabin) (yatakl› kabin) (yataks›z kabin) (yataks›z kabin) (yatakl› kabin)

A : Dingil mesafesi 3560 3560 4160 4160 4160 4160 4760
B : flase boyu 6670 6670 7670 7670 7670 7670 9790
C : Ön sark›nt› 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
D : Arka sark›nt› (tamponsuz) 1485 1485 1885 1885 1885 1885 2085
E : Arka akslar aras› - - - - - - 1350
F : Kabin uzunlu¤u 1643 1643 2243 2243 1643 1643 2243
G : Kabin arkas› / flase sonu 4835 4835 5235 5235 5835 5835 7385
H : Araç yüksekli¤i 2687 2647 2687 2647 2687 2647 2635
I : Ön flase yüksekli¤i 957 917 957 917 957 917 905
K : Arka flase yüksekli¤i 1020 1000 1020 1000 1020 1000 983
L : Ön kar›n bofllu¤u 228 211 228 211 228 211 222
M : Arka kar›n bofllu¤u 183 171 183 171 183 171 183
N : Araç geniflli¤i 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2346
0 : Arka aks geniflli¤i 2438 2432 2438 2432 2438 2432 2438
P : ‹z geniflli¤i, ön 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955
Q : ‹z geniflligi, arka 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838

M
Q
O

I

M
Q
O

I K

Ölçüler (mm)
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Teknik Özellikleri

Motor & fianz›man

Motor tipi

Silindir dizilifl ve say›s›

Çap ve strok

Hacmi

Gücü (DIN)

Torku (DIN)

S›k›flt›rma oran›

So¤utma

Debriyaj

fianz›man

Akslar

Ön aks

1. Arka aks

Arka aks tahvil oran›

2. Arka aks

Direksiyon

Süspansiyon

Ön aks

1. Arka aks

2. Arka aks

Frenler

Servis freni

Park freni

Motor freni

Mercedes-Benz OM 904 LA Euro 4

Düz,4

102 mm x130 mm

4250 cc

115 KW (156 PS) 2200 d/d

610 Nm @ 1200-1600 d/d

17,4:1

Termostatl›

Tek kuru diskli 362 mm çap, hidrolik

G 56-6/6,29-0,78

VL 3/23 DC-5,3

HL 4/011 DCLS - 11

‹=4,778

-

Servo

Parabolik makas ve amortisör

Çift kademeli parabolik makas ve amortisör

-

Çift devreli haval› sistem (10 bar)

Hava kurutucu

ASR/ABS/ALB

Önde ve arkada disk frenler

Otomatik fren c›rc›r ayar›

Hava kumadal›, yay kurmal›

Dekompresyon valfli motor freni

(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)

Mercedes-Benz OM 904 LA Euro 4

Düz,4

102 mm x130 mm

4250 cc

130 KW (177 PS) 2200 d/d

675 Nm @ 1200-1600 d/d

17,4:1

Termostatl›

Tek kuru diskli 362 mm çap, hidrolik

G 60-6/9,2-1,0

VL 3/23 DC-5,3

HL 4/011 DCLS - 11

i=3,909

-

Servo

Parabolik makas ve amortisör

Çift kademeli parabolik makas ve amortisör

-

Çift devreli haval› sistem (10 bar)

Hava kurutucu

ASR/ABS/ALB

Önde ve arkada disk frenler

Otomatik fren c›rc›r ayar›

Hava kumadal›, yay kurmal›

Dekompresyon valfli motor freni

(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)

Atego 1216 Atego 1518

Mercedes-Benz OM 906 LA Euro 4

Düz,6

102 mm x130 mm

6370 cc

175 KW (238 PS) 2200 d/d

850 Nm @ 1200-1600 d/d

17,4:1

Termostatl›

Tek kuru diskli 395 mm çap, hidropnömatik

G 85-6/6,7-0,73

VL 3/25 DC-6,1

HL 4/011 DCLS - 11

i=4,778

NR3/30 DC - 8,5

Servo

Parabolik makas ve amörtisor

Trapez

Trapez

Çift devreli haval› sistem (10 bar)

Hava kurutucu

ASR/ABS/ALB

Önde ve arkada disk frenler

Otomatik fren c›rc›r ayar›

Hava kumadal›, yay kurmal›

Dekompresyon valfli motor freni

(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)

Atego 2124
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Mercedes-Benz Türk A.fi. teknik özellik ve donan›mda önceden bildirmeden de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.

Teknik Özellikleri

fioför kabini

fiasi

Yak›t sistemi

AdBlue sistemi

Lastikler

Jantlar

Elektrik

Aküler

Alternatör

Marfl motoru

A¤›rl›klar

Maksimum yüklü a¤›rl›k

Bofl a¤›rl›klar

Kasa+yük

Ön dingil kapasitesi

1. Arka dingil kapasitesi

2. Arka dingil kapasitesi

T›rmanma kabiliyeti

ECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolik olarak

devrilebilir çelik kabin

Paslanmaya karfl› kataforez dald›rma tekni¤iyle

kabin boyama

90 derece aç›lan kap›lar

Daralan merdiven flasi

Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kal›nl›¤› 7 mm

120 lt. yak›t deposu ve ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›

25 litre hacimli ›s›tmal› AdBlue deposu

265/70 R 19,5

7.5x19.5

24 V

2 x 12V/88 Ah

28 V / 80 A

4 kW/24 V

11.990 kg

4300 kg* (3600 mm aks mesafeli)

4360 kg* (4200 mm aks mesafeli)

*Yatakl› kabinin a¤›rl›¤› yaklafl›k 150 kg fazlad›r.

7690 kg (3600 mm aks mesafeli)

7630 kg (4200 mm aks mesafeli)

4.400 kg

8.100 kg

-

35%

ECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolik olarak

devrilebilir çelik kabin

Paslanmaya karfl› kataforez dald›rma tekni¤iyle

kabin boyama

90 derece aç›lan kap›lar

Daralan merdiven flasi

Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kal›nl›¤› 7 mm

120 lt. yak›t deposu ve ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›

25 litre hacimli ›s›tmal› AdBlue deposu

285/70 R 19,5

7.5x19.5

24 V

2 x 12V/88 Ah

28 V / 80 A

4 kW/24 V

15.000 kg (aks mesafesi : 3600 mm)

15.500 kg (aks mesafesi 4200 mm)

4.530 kg* (K›sa kabin, 3600 mm aks mesafeli)

4.730 kg** (Uzun kabin, 4200 mm aks mesafeli)

**Yataks›z kabinin a¤›rl›¤› yaklafl›k 150 kg azd›r

10.520 kg (K›sa kabin, 3600 mm aks mesafeli)

10.770 kg (Uzun kabin, 4200 mm aks mesafeli)

5.100 kg

10.500 kg

-

35%

ECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolik olarak

devrilebilir çelik kabin

Paslanmaya karfl› kataforez dald›rma tekni¤iyle

kabin boyama

90 derece aç›lan kap›lar

Daralan merdiven flasi

Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kal›nl›¤› 7 mm

200 lt. yak›t deposu ve ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›

25 litre hacimli ›s›tmal› AdBlue deposu

285/70 R 19,5

7.5x19.5

24 V

2 x 12V/120 Ah

28 V / 80 A

4 kW/24 V

21.000 kg

6.330 kg

14.670 kg

5.500 kg

9.500 kg

7.500 kg

29%

Atego 1216 Atego 1518 Atego 2124
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Üretici firman›n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan›m ve aksesuar de¤iflikli¤i yapma hakk› sakl›d›r. Bu döküman›n bas›m›ndan

(Ocak/2009) sonra üzerinde de¤ifliklikler olmufl olabilir. Sat›c›n›n veya üreticinin, siparifli veya siparifl edilen mal› tan›mlamak için kulland›¤› iflaret

veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. fiekiller ve resimler standart kapsam› d›fl›nda olmayan aksesuarlar ve özel donan›mlar içerebilir.

Renk farkl›l›klar› bask› tekni¤inden kaynaklanmaktad›r.

Mercedes-Benz
‹letiflim Hatt›
4446244

A
TG

01
09

Mercedes-Benz Türk A.fi.
Pazarlama Merkezi Tem Otoyolu Had›mköy Ç›k›fl› Mercedes Cad. 34500 Bahçeflehir ‹stanbul
Telefon 0212 867 30 00 Faks 0212 867 44 77
http://www.mercedes-benz.com.tr


