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TEST

Duizend toeren door 
het dorp

Mercedes-Benz Atego 818 L

Net als grote broer Actros, heeft ook de lichte en
middenklasse truckserie Atego van Mercedes-Benz,
een reeks grondige wijzigingen ondergaan. Dat was
nodig, want de klachten vanuit de markt liepen nog-
al uiteen. Gemarkeerd met een facelift, werd de Ate-
go vorig jaar in Hannover opnieuw aan het publiek
voorgesteld. Met een moderne specificatie inclusief
automaat, ging de Atego onlangs de binnenland
testroute op.

Al voordat de facelift daar was, kon de
klant een Atego met automatisch scha-
kelende transmissie krijgen. Met de
facelift en tal van andere wijzigingen, is
ook de software van de transmissie on-

der handen genomen en is de Atego al- ren zijn ongeveer honderd kilo lichter
thans op papier een heel andere auto dan de zescilinders. En dat kan meetel-
geworden. len in het kilometerkostenverhaal. 
Gebleven is de viercilinder OM 904 LA Al meteen wordt duidelijk dat de nieuw
motor, een viercilinder 4,25 liter blok ontworpen aandrijflijn, met snel scha-
dat vrij compact is uitgevoerd en waar- kelende Telligent automaat, voor het
van bij de huidige generatie Atego nog vlotte rijden verantwoordelijk is. De
een iets opgeboorde versie verkrijgbaar bak schakelt erg snel, is erg stil en de A-
is die 4,8 liter meet en die goed is voor tego heeft weinig moeite met een to-
218 pk. Een kenmerk van de Atego-mo- taalgewicht van circa acht ton. Prettig is
toren is dat ze drie kleppen per cilinder dat de programmatuur rond de trans-
hebben. De hier geteste Atego kwam missie zelf tussengas geeft bij terug-
met 177 pk uitstekend van zijn plaats. schakelen. Daarmee wordt de aandrijf-
Maar toch nog even over die opgeboor- lijn andermaal ontzien. In de eerste
de viercilinder: in het geval u een zesci- generatie Telligent gebeurde dat ook al,
linder overweegt, de viercilinder moto- maar eigenlijk veel te goed. Dus bij te-
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Werkplek
In de kortste uitvoering biedt de Atego-

cabine de chauffeur een prima werkplek,

voorzien van alle gemakken.

Bij elkaar
Mercedes heeft de schakelaars voor de

raam- en spiegelbediening netjes gegroe-

peerd in het portier. Werkt goed en de

schakelaars voelen degelijk aan.

Optimaal
De ruimte die de chauffeur nodig heeft

voor een deugdelijke instap, is optimaal.

rugschakelen loeide de motor er onver-
richter zake op los, en gebeurde er niks
anders dan dat er onnodig brandstof
werd verbruikt. Nu is dat voorbij, en be-
tekent tussengas dat het toerental
eventjes wordt verhoogd met 300 toe-
ren. Dat is voldoende om de assen en
tandwielen in de bak het weer met el-
kaar eens te laten worden.

Breed toerengebied
Van 1.200 tot 1.600 toeren levert de
compacte viercilinder een koppel van
675 Newtonmeter. Dat is voldoende om

Extraatje
Kort achter het portier

heeft Mercedes nog een op-

bergvakje kunnen maken

aan het chassis voor zaken

die niet altijd direct nodig

zijn.

Styling
De Atego heeft een ken-

merkende styling, waarin

de richtingaanwijzer een

prominente rol speelt.

Duidelijk
Niet alleen de tellers zijn duidelijk, de

display is dat ook en die draagt ook nog

eens bij tot de noodzakelijke rust.

met niet meer dan duizend toeren door
de diverse dorpjes te tokkelen, en dat is
wel belangrijk om te weten: op vlakke
wegen waar 50 km/h is vereist, kan deze
Atego gewoon in de zesde gang blijven

Keuze
Schakelen is kinderspel met de Telligent-automaat. De

chauffeur kan altijd kiezen tussen handmatig en auto-

matisch schakelen.
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Specificaties & metingen

Voertuig

Merk ............................................Mercedes-Benz ..........
Type ............................................Atego 818 L ..............
Motor ..........................................OM 904 LA ................
Eigen gewicht (kg) ........................5220 kg....................

Motor

Type ............................................4 lijn turbo, I.C. ..........
Slagvolume (l) ..............................4,25  ........................
Vermogen (ISO pk/omw. min.) ........177/2200 ................
Koppel (ISO mkg/omw. min.) ..........675 Nm/1200-1600 ..
Specifiek brandstofverbruik (g/kWh) g.o. ..........................

Aandrijflijn/onderstel

Type transmissie ..........................Mercedes Telligent......
Prise ............................................5 ..............................
Achteras ......................................HL 4 Hypoïd ..............
Banden voor ..................................Conti 215/70 R 17,5
Banden achter ..............................Conti 215/70 R 17,5
Vering voor....................................Parabool ....................
Vering achter ................................Lucht ........................

Specificaties testvoertuig

Eigen gewicht ..............................5220 ........................
Gewicht tijdens test (t) ..................8 ton ........................
Frontaal oppervlak (m2) ..................7,82 ........................
Hoogte kopschot (cm) ....................3,40..........................
Type laadbak ................................gesloten ....................
Achterasreductie ..........................3,63 ........................
Motortoerental (omw / min) ............................................
(bij 80 km/u hoogste gang) ............1650 ........................
Geluidsniveau (80 km/u, dBA) ........69 ............................

Prijzen

Chassis compleet ......................¤ 54.043,- .. ....................
Met spoilers, sideskir ts, Telligent automaat

Importeur

Importeur: 
DaimlerChrysler Nederland bv
Postbus 2088  3500 GB  Utrecht,
tel: 030 – 247 19 11

staan. De motor draait dan wel niet in
het optimale toerengebied, dat begint
bij 1.200, maar er is feitelijk nog niks
aan de hand, schakelen is niet nodig. 
Op de talrijke rotondes in de testroute
blijkt de Atego aangenaam wendbaar
en is de bakwagen makkelijk te sturen.
Ook dit kost weinig moeite, het LS 4
stuurhuis van Mercedes werkt pro-
bleemloos. Hetzelfde geldt voor het
veersysteem, dat zorgt voor een goed
comfort, bij inachtneming van het ge-
geven, dat de chauffeur graag contact
houdt met het wegdek. De cabine heeft
betrekkelijk eenvoudige stalen vering
en dat is in dit geval voldoende. Zelfs
indachtig het feit dat de Atego is ge-
bouwd op een chassis, dat wel op een
discutabele plek in tweeën is gedeeld,
namelijk net achter de cabine. Aan de
rechte ladder heeft Mercedes een stuk
gebouwd, dat wat naar beneden buigt,
zo kien was Stuttgart erop dat de Atego
een lage instap zou hebben. Lijkt ons
wat te veel van het goede, maar instap
en cabinecomfort zijn in ieder geval
oké. 
Het is overigens niet zo dat de nieuwe
Telligent transmissie onder alle om-
standigheden de aandrijflijn rustig zijn
werk laat doen. In files is het met auto-
maten altijd beter even op het manuele
programma over te schakelen. In dat

geval is de chauffeur met zijn vooruit-
ziende blik duidelijk in het voordeel, tot
heil van het verbruik.
Bij 80 km/h draait de viercilinder motor
1.650 rpm, en dat is precies halverwege
het groene gebied van de toerenteller.
De eindoverbrenging van 3,63 op 1 is
duidelijk voor stadswerk bedoeld,
waarbij de autoweg niet ontzien hoeft
te worden.  Echt een aanrader dus voor
de Nederlandse distributie-omstandig-
heden. 
Om de chauffeur nog verder van dienst
te zijn, is het mogelijk om de cruise
control op bijvoorbeeld 80 km/h te pro-
grammeren. Rijdt de chauffeur dan weg
van een rotonde, dan kan hij al op ‘resu-
me’ drukken, waarna de Atego zelf op-
trekt naar de ingestelde snelheid. Daar-
bij schakelt de Telligent bij 2.000 toeren
steeds een gang bij. 

Cabinevarianten
Een kenmerk van de nieuwe Atego-ge-
neratie is dat er een keur aan cabineva-
rianten en – interieurs verkrijgbaar is.
Het uitgangspunt is natuurlijk de stan-
daard dagcabine, die onderwerp is van
deze test. De volgende stap is een zelfde
cabine, maar dan met een wat uitge-
bouwde achterwand, waarmee zeven-
tien centimeter lengte in het interieur
wordt gewonnen, een methode waar
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Traject I

Traject IITestroute

Afstand Aantal Aantal Gemiddeld Gemiddelde
stops schakelingen verbruik snelheid

(km) (l/100km) (km/h)

176 82 434 17,4 43,1

215,5 nvt nvt 15,5 70,7

Mercedes-Benz Atego 818 L

Traject I: Binnenweg (Deventer-Barneveld-Deventer)

Traject II: Snelweg (Barneveld-Deventer-Barneveld)
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ook Scania en DAF zich van bedienen.
Variant nummer drie is een slaapcabi-
ne, waarbij een bed van bijna zeventig
centimeter breed achter de stoelen is
geplaatst. Daar weer een variant op is
de verhoogde slaapcabine, met twee
bedden.
Al deze cabines zijn verkrijgbaar in drie
comfortniveau’s. De importeur spreekt
voor de eenvoudigste versie, en die
werd hier getest, van een ‘delivery-
cockpit’. Daarbij is sprake van een op-
bergmeubel op de motortunnel en be-
vindt zich de handrem naast de stoel,
wat niet de ideale plek is voor
chauffeurs die tijdens hun rit een hoge
frequentie van stoppen en lossen heb-
ben. Hier stuiten we echt op een serieus
minpunt, want juist bij de andere twee
interieurs, Semi Distance en Long Dis-
tance Cockpit, bevindt zich de hand-
rem juist wel op het dashboard, maar
de chauffeur wordt blijkens de naam
toch verondersteld juist minder vaak te
stoppen en dus minder frequent de
handrem te bedienen. 
In alle gevallen is er nu sprake van een

vloeiend gelijnd dashboard dat is opge-
trokken uit degelijkheid en rust uitstra-
lende materialen, en dat was bij de eer-
ste generatie wel anders…
Een apart compliment verdienen de
stoelen, die stevig aanvoelen en die pri-
ma steun verlenen tijdens de lange
werkdag die een dag testrijden nu een-
maal is.

Zuinig
Mercedes-Benz heeft de aandrijflijn
van de Atego compleet geoptimali-
seerd. Het resultaat is een stille en zui-
nige distributietruck die ruimschoots
aan alle eisen voldoet. Hooguit is de
uitstraling van de Atego een tikje min-
der dan die van enkele concurrenten.
Maar dat kan haast geen criterium van
betekenis zijn wanneer aanschaf over-
wogen wordt. De vraag is wel waarom
Mercedes toch iedere keer een product
op de markt brengt waarover van alles
te klagen is, om dan een jaar later de
sommen wel goed op orde te hebben.
Van de bestelauto’s tot de zwaarste Ac-
tros hebben we dit nu al moeten mee-
maken, en het maakt het er voor klan-
ten ook niet makkelijker op, om steeds
weer met modificaties geconfronteerd
te worden. Het lijdt tot slijtage aan het
Mercedes-Benz-imago, en dat is ner-
gens voor nodig. 
Hoe dan ook, met die kilometerkost-
prijs van deze Atego 818 lijkt alles dik in
orde, zie de resultaten in de tabellen. ■

Tim de Jong

Merk / Type
(motorvermogen)

Frontaal
opp. (m2)

Gemiddelden

8,0
Volvo FL6-180 
(11 ton, 180 pk)

Iveco Eurocargo 
ML 120EL21/P

7,9
MAN LE220 C 
(12 ton, 220 pk)

7,7
DAF LF45.220 
(12 ton, 220 pk)

DAF LF45.170 
(7,5 ton, 170 pk)

7,9

7,9

8,1

Mercedes Benz  
Atego 818 8,7

Iveco
Eurocargo 120221 
(12 ton, 210 pk)

Gemiddelde snelheid
(km/u)

Gemiddeld verbruik
(l/100 km)

Brandstofverbruik
snelweg (l/100 km)

Brandstofverbruik stad
(l/100 km)

15,5

16,7

13,2

14,8

14,7

16,5

15,7

54,9

58,9

58,3

56,2

60,0

61,2

60,4

17,4

18,8

16,2

17,4

19,7

19,6

17,3

16,3

17,7

14,6

15,5

17,8

17,8

16,3

58,5                                 15,3                                        18,0                           16,5    

A Breedte (van raam tot raam) ..........212
B Diepte (boven dashboard) .............149
C Hoogte (vloerdak) ..........................152
D Hoogte treden vanaf de straat ............40
E Afstand straat-cabinevloer
(bij volle belading) .............................82
F Knieruimte bijrijder
(afstand stoel-dashboard).................37
G Hoogte voorruit ................................80

Hoeveel ruimte
biedt de cabine ?
Inwendige afmetingen


