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TEST

Mercedes-Benz Actros 1844

Streep onder het verleden
Zes jaar na de introductie van de Actros lanceerde
Mercedes-Benz onder dezelfde naam- en typeaan-
duiding een tweede versie van de Actros die op een
zeer groot aantal punten is verbeterd. Deze veran-
deringen waren reden voor TTM om de wagen 
nogmaals aan de tand te voelen.

Waarom er zoveel mis ging  met de oude
Actros is een vraag waar eigenlijk nooit
een eenduidig antwoord op is gegeven.
Het zal een samenloop van omstandig-
heden zijn geweest, zoals haast om de
gedateerde oude modellen te vervan-
gen. Vast staat dat er bij het ontwerp
van de eerste Actros veel te weinig ge-
luisterd is naar de wensen van de on-
dernemer en al helemaal niet naar de
chauffeur.
Dat laatste is radicaal veranderd en dat
merk je direct als je in de nieuwe Actros
gaat zitten. De meer dan uitstekende,

ergonomisch gecertificeerde stoel, in
combinatie met het in de stoelleuning
geïntegreerde schakelmechanisme,
passen als een tweede huid om de
chauffeur heen. Het gehele interieur, de
dashboard layout, de bedden en de op-
bergruimtes, zijn nieuw ontworpen.
Ook de gebruikte materialen zijn kwali-
tatief beter of wekken in ieder geval die
indruk. Krakende panelen behoren tot
het verleden en de gebruikte materia-
len resulteren in een warme uitstraling. 
Het door TTM geteste model was voor-
zien van de Megaspace-cabine, de
grootste en meest luxueuze cabinever-
sie waarover Mercedes beschikt. Verge-
leken met de oude versie is de nieuwe
Actros Megaspace elf centimeter langer.
De geteste uitvoering was niet degene
die in ons land standaard is. Zo had de
testtruck niet de chique houten paneel-
delen die bij ons standaard zijn. De op-

klapbare bijrijderstoel wordt in ons
land wel standaard geleverd. Overigens
is dat best een handige stoel, want door
de zitting op te klappen ontstaat een
royale verkleedruimte met bijna twee
meter inwendige hoogte. Bovendien zit
de stoel helemaal niet zo gek. Mercedes
kan de cabine met diverse interieurs 
leveren. Zo is er een ‘single cab’ met een
geheel tegen de achterwand opklap-
bare bijrijderstoel. Ook is er in deze ver-
sie alleen een onderbed voorhanden.
Voor deze versie moet wel een meer-
prijs worden betaald.
Niet standaard is een luchtgeveerde ca-
bine. Zoals wel vaker voorkomt, blijkt
ook bij de Actros dat een luchtgeveerde
cabine in combinatie met luchtgeveerd
chassis en een luchtgeveerde
chauffeursstoel, wat te veel van het
goede is. Als chauffeur heb je dan niet
meer zoveel feeling met wat er zich tus-
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‘Warme’ uitstraling
De nieuwe kleuren in  combinatie met de nieuwe materialen geven de Actros cabine een

degelijke warme uitstraling.

Binnen handbereik
Het kost wel een paar cen-

ten zo’n koellade, maar

daarvoor heeft de

chauffeur dan ook een

hoop comfort extra.

Ergonomie
De bediening van de Telli-

gent-schakeling is zoda-

nig dat de arm van de

chauffeur op de leuning

blijft rusten 

Cluster
Het heeft binnen de firma

enige moeite gekost, maar

hij kwam er toch, de be-

dieningscluster in het por-

tier aan chauffeurszijde.

Warmtesensor
De sensor voor het verwar-

mingssysteem zit boven de

voorruit. In het paneel er-

boven zitten radio en tacho.

Airco-sensor
Via dit uit de S-klasse af-

komstige knopje, op de

warmste plaats van de ca-

bine, peilt de automati-

sche airco de temperatuur.

Royale kasten
Boven de voorruit een rij

royale, afsluitbare kasten.

Opklapbaar comfort
De opklapbare bijrijderstoel is niet ver-

stelbaar, maar wel comfortabel.

Lattenbodem
Beide bedden zijn voldoende ruim. De

wat gek uitziende lattenboden van het

bovenste bed biedt toch veel comfort.

Vanaf bed
Vanuit het onderste bed

kan de chauffeur de 

belangrijkste functies 

bedienen.

Instaptrede
In de middenconsole be-

vindt zich een uitklapbare

trede om in het bovenste

bed te kunnen klimmen.

Hoog maar goed bereikbaar
De 161 meter hoge cabinevloer bereikt

men via vier treden, waarvan de onder-

linge afstand nooit meer is dan 35 cm.

Krat mee
De bergruimte opzij is zo groot dat er een

hele krat in past.

Foto’s: Jan Lieftink

Bij het ontwerp van de eerste Actros was veel te weinig geluisterd naar

de ondernemerswensen en al helemaal niet naar de chauffeur.

sen wielen en wegdek afspeelt. Niet ko-
pen dus. Het comfort van de staalge-
veerde versie van de Megaspace is ruim
voldoende.
Wel aan te raden is het Telligent vol-
automatische schakelsysteem. Mede

dankzij het in de armleuning geïnte-
greerde schakelhandle wordt een zeer
hoge mate van comfort bereikt. Scha-
kelautomaten kennen geen betere pres-
taties als het gaat om brandstofver-
bruik, maar zorgen wel voor lagere
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Specificaties & metingen

Voertuig

Merk ............................................Mercede-Benz ............
Type ............................................1844LS/4x2 ..............

Motor

Type ............................................V6, turbo intercooler ..
Slagvolume (l) ..............................15,9..........................
Vermogen (ISO pk/omw. min.) ........435/1800 ................
Koppel (ISO mkg/omw. min.) ..........2100/1080 ..............
Specifiek brandstofverbruik (g/kWh) g.o. ..........................

Aandrijflijn/onderstel

Type transmissie ..........................Mercedes G 211
....................................................Telligent ....................
Prise ............................................8H ............................
Achteras ......................................Enkele reductie ..........
Banden trekker voor ......................315/80R22,5 ............
....................................................Michelin XZA-E............
Banden trekker achter ..................315/80R22,5 ............
....................................................Michelin XDA-E ..........
Vering voor....................................Parabool ....................
Vering achter ................................Lucht ........................
Banden oplegger ..........................C365/65R22,5 ..........
....................................................Conti HTL ..................

Specificaties testvoertuig

Eigen gewicht (kg) ........................7245 kg ....................
GVW tijdens test (t)........................40 ............................
Frontaal oppervlak (m2) ................9,7 ..........................
Hoogte kopschot oplegger (cm) ......3,87..........................
Type laadbak ................................Gesloten....................
Achterasreductie ..........................3,077........................
Motortoerental (omw / min) ............................................
(bij 80 km/u hoogste gang) ............1300 ........................
Spoilers ........................................Dak, zij ......................
Geluidsniveau (80 km/u, dBA) ........g.o. ..........................

Prijzen

Standaard voertuig ........................€86.150,- ................
Telligent schakeling ......................€ 3.315,- ................
Ambiente binnenverlichting ............€ 298,- ................
Transparant schuif/kanteldak ........€ 433,- ................
Automatische airconditioning ........................................
(t.o.v handbediende) ......................€ 816,- ................
Koelbox ........................................€ 1.377,- ................
PSM module..................................€ 493,- ................
Stuurwiel leder ..............................€ 850,- ................
Xenon koplampen met wisser ........€ 1.791,- ................
Alcoa velgen ................................€ 3.550,- ................
Totaal ..........................................€ 99.073,- ................

Importeur

DaimlerChrysler Nederland
Postbus 2088
3500 GB Utrecht
Tel.: (030) 247 19 11 / Fax: (030) 249 16 00
www.mercedes.nl
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Mercedes-Benz Actros 1844 LS
Traject Afstand Verbruik Tijd Gemiddeld Gemiddelde

verbruik snelheid
(km) (liters) (uur) (l/100km) (km/h)

I 108,4 26,5 1.18 24,5 83,4
II 116,8 36,2 1.21 31,0 86,5
III 59,3 23,7 1.12 39,9 49,4
IV 172,4 45,9 2.06 26,6 82,1
V 66,9 13,9 0.47 20,7 85,8
Totaal

523,8 146,2 6.44 27,9 77,8
Exclusief Bundesstrasse*

464,5 122,5 5.32 26,4 84,0
*Traject III (Siegen-Limburg) is Bundesstrasse

slijtage aan koppeling en koppelingsla-
ger. Een verschijnsel dat zich bij alle
schakelautomaten voordoet is dat de
automaat beduidend meer schakelt dan
wanneer men de chauffeur zelf het
werk laat doen. Maar kwaad kan dat
overigens niet. Soms is het wel lastig
dat schakelautomaten geen ogen heb-
ben. In de TTM-klimtest ging de Actros
keurig in 5-laag omhoog, tot de bak de
beslissing nam om op het vlakke deel
voor de laatste stijging maar eens even
op te schakelen naar 5-hoog. Toen me-
teen daarop de stijging aanbrak was er
geen andere weg meer dan helemaal te-
rug naar 4-laag, wat extra tijd en brand-
stof kost. Wat betreft schakelsnelheid is
de Mercedes-bak overigens niet de al-
lersnelste.
Op de kwaliteit van de Actros-cabine
komen we elders in deze TTM-special
uitvoerig terug, maar twee dingen moe-
ten we hier toch alvast kwijt. Ten eerste
betreft dat het bovenste bed. De latten-
bodem daarvan ziet er niet bepaald ver-
trouwenwekkend uit, maar is dat beslist
wel. Vindingrijk is verder de ambiente
binnenverlichting, met kleine blauwe
lampjes op allerlei plaatsen en twee
grote groene lampen die ’s avonds aan
kunnen blijven  zonder dat het schijnsel
het zicht van de chauffeur belemmert.
Een beetje flauw is dat die binnenver-
lichting niet standaard bij de aanschaf-

prijs is inbegrepen. Maar ‘what’s in a
price?’ is een vraag die je je bij trucks
steeds vaker stelt. 
De chauffeur komt in de nieuwe  Actros
meer dan uitstekend aan zijn trekken,
maar de ontwikkelingsingenieurs van
‘Das Haus’  hebben ook de ondernemer
bepaald niet vergeten. Aan motor, chas-
sis en onderstel is veel verbeterd, met
als doel het verwezenlijken van een
gunstiger exploitatie. Dat geldt trou-
wens ook voor de cabine want met rela-
tief kleine ingrepen heeft Mercedes de
luchtweerstand met drie procent weten
terug te brengen. Ofschoon hoofdcom-
ponenten als motor en transmissie niet
ingrijpend veranderden, ondergingen
zaken als de chassis lay-out en elektri-
sche bedrading forse veranderingen. 
Zo kregen batterijen, luchtketels en
remventielen een plaats binnen de
chassisbalken, zodat aan de buitenzijde
ruimte is voor extra tanks, compres-
soren en voor de extra voorzieningen
die straks nodig zijn voor euro 4.
Ook het elektrisch systeem werd fors
vereenvoudigd. Het nieuwe elektroni-
caconcept KontAct vergroot het CanBus
systeem tot het hele voertuig, waardoor
veel minder bedrading nodig is en het
aantal elektrische verbindingen kon
worden gereduceerd. Het eigen gewicht
van de Actros werd teruggebracht door
onder andere de montage van de nieu-

In de nieuwe Actros komt 

de chauffeur meer dan uitstekend

aan zijn trekken.
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we tweebalgs luchtgeveerde achteras
HL6. Overigens werd bij de introductie
van de Actros nog een tweede mogelijk-
heid tot besparing van 200 kg gewicht
genoemd: namelijk door montage van
super single banden op de trekas. Van
die optie hebben we sindsdien weinig
vernomen en ook de van fabriekswege
ter beschikking gestelde testauto stond
op normale banden.
De motoren ondergingen al bij de over-
gang naar euro 3 de nodige veranderin-
gen, maar ook nu werd er op een groot
aantal plaatsen het nodige aan fijnge-
slepen. Er werden turboladers met een
beter rendement gemonteerd en de
gaswisseling aan uitlaatzijde werd ver-
beterd. Ook werden snelheidsafhanke-
lijke luchtcompressoren en koelventila-
toren met een hoger rendement
toegepast. 
Al die wijzigingen resulteerden in een

stijging van vermogens en koppels. 
Bij de introductie claimde Mercedes
geen concrete brandstofbesparingcij-
fers, maar uit de TTM-test blijkt dat
daarvan wel degelijk sprake is. Toen we
aan het eind van de test de Actros vol-
tankten en daarbij niet verder kwamen
dan 162 liter konden we aanvankelijk
onze ogen niet geloven. Na alles nog
een keer te hebben gecheckt en ook de
brandstofgebruiksmeter nog eens in-
tensief te hebben bestudeerd, restte er
geen andere conclusie dan dat we in de
TTM-test een nieuw zuinigheidsrecord
hadden gevestigd. Ten opzichte van de
recordhouder tot dan toe, de MAN TG-A
410, verbruikte de Actros gemiddeld 1,5
liter per honderd kilometer minder. Op
het laatste traject haalde de truck zelfs
de haast ongelooflijke waarde van 1: 5.

De brandstofverbruikscijfers die bij tes-
ten door journalisten worden gehaald
zijn vaak  fraaier dan wat in de harde
werkelijkheid wordt gehaald. De trucks
zijn altijd optimaal afgesteld en er
wordt een keurige 85 km/h gereden.
Maar die condities gelden voor de tests
van alle merken trucks. We kunnen
daarom stellen dat de nieuwe Actros op
het punt van brandstofverbruik nieuwe
maatstaven stelt, hoewel de oude
Actros het op dit punt ook niet slecht
deed. Wanneer we deze constatering
optellen bij de vele verbeteringen  aan
cabine en chassis, mag zonder overdrij-
ving worden geconcludeerd dat Merce-
des met de nieuwe Actros een dikke
streep onder het verleden heeft gezet. ■

P.C. Wieman

Merk / Type
(motorvermogen)

Frontaal
opp. (m2)

De rode lijnen geven het gemiddelde van de voertuigen aan
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Aantal schakelingen
(Dortmund - Siegen)

Gemiddelde snelheid
(km/u - Autobahn)

Brandstofverbruik
(l/100km)
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Euro 3

Euro 2
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Met de truck vestigden we een zuinigheidsrecord.


