
Mercedes-Benz originele 
accessoires voor trucks
Actros, Antos, Arocs

Trucks you can trust



Houd uw originele truck origineel 
met originele accessoires.

Overzicht van de gebruikte afkortingen voor de modelseries 
in de catalogus:

Ac5: Actros 5, bouwjaar vanaf 2019, modelserie 963 
(slaapcabine) met code V1A+V2B, modelserie 
963 (korte/halflange cabine) met code 
V1O+V2F

Ac4: Actros 4, bouwjaar 2011-2019, modelserie 963 
met code V1A+V2A

Ac3: Actros 3, bouwjaar 2008-2011, modelserie 
930–934 met code XV6

Ac2: Actros 2, bouwjaar 2002–2008, modelserie 
930–934 met code XV7

Ac1: Actros 1, bouwjaar 1996–2002, modelserie 
950–954

An: Antos, bouwjaar 2012-2019, modelserie 963, 
code V1C

Ar5: Arocs 5, bouwjaar vanaf 2019, modelserie 964 
met code V1B+V2J of modelserie 964 met code 
V1I+V3L

Ar4: Arocs 4, bouwjaar 2013-2019, modelserie 964 
met code V1B+V2I of modelserie 964 met code 
V1I+V3K

De Actros is meer dan een truck. Hij is werkplek, metgezel 
en woonruimte. Het brede aanbod  originele Mercedes-Benz
accessoires is hier dan ook volledig op afgestemd – en zorgt 
voor vele individuele vormgevingsmogelijkheden. De Arocs 
daarentegen is en blijft de specialist voor zware 
transporttaken en is betrouwbaar en robuust - niet alleen op 
de bouwplaats maar ook op de weg. Met de Antos is een 
veelzijdige truck in het distributietransport beschikbaar, 
waarmee snel en met gemak aan de uitdagingen van de 
dagelijkse praktijk wordt voldaan.

Met het uitgebreide aanbod originele accessoires zorgen we 
bovendien voor veel individualiseringsmogelijkheden. Zo kan 
het exterieur, bijvoorbeeld, eenvoudig worden verfraaid met 
onze stylingaccessoires in glanzend chroom en hoogwaardig 
rvs. Maar ook voor het interieur laten onze originele 
accessoires vrijwel niets te wensen over. Met allerlei 
kleinere en grotere extra's die uw werkdag nóg fraaier, 
comfortabeler, veiliger en efficiënter maken.

Wist u het volgende al? Onze uitgebreide tests zorgen 
ervoor dat elk  origineel accessoire aan onze Mercedes-Benz
hoge kwaliteitsstandaards voldoet. Van de 
elektromagnetische compatibiliteit en de zomer- en 
wintertests tot en met de crashtest: alleen 
accessoireproducten die alle noodzakelijke tests doorstaan, 
voldoen aan de eisen van praktijk. En daarmee aan die van 
u.

Elk benodigd  accessoire is dankzij ons Mercedes-Benz
optimale logistieke systeem snel bij de dealer beschikbaar. 
Indien gewenst monteert de dealer het accessoire 
bovendien voor u.

Voor uitgebreid advies kunt u bij uw  dealer Mercedes-Benz
terecht.
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Test op elektromagnetische compatibiliteit

EMC-test in een speciale, voor elektromagnetische storingen van buitenaf afgeschermde hal.

Uw voordelen in één oogopslag:

Elektronische apparatuur wordt onder andere uitvoerig op elektromagnetische compatibiliteit (EMC) getest. Het gaat hierbij 
met name om twee criteria: immuniteit voor en emissie van straling. Hiermee wordt de storingsvrije werking van het 
accessoireartikel veiliggesteld. Daarnaast kunt u erop vertrouwen dat  originele accessoires geen Mercedes-Benz
elektronische apparatuur en radiografische frequenties storen.

De test op elektromagnetische compatibiliteit: storingsvrij werken en communiceren.

Mercedes-Benz originele accessoires helpen u met beproefde kwaliteit op weg. Elk artikel moet in strenge tests aantonen de 
vereisten van de dagelijkse praktijk te kunnen doorstaan. Vanaf het begin bij een nieuw model. Pas dan mogen de artikelen 
als  origineel accessoire worden aangeboden. En u kunt natuurlijk altijd rekenen op de hoge kwaliteit en Mercedes-Benz
lange levensduur, waardoor u uw werk op nóg fraaiere, comfortabelere en efficiëntere wijze kunt uitvoeren. Op de volgende 
pagina's kunt u nader kennismaken met drie van onze producttests en de voordelen die u daarvan hebt.

Bij  originele accessoires zijn uitvoerige tests standaard inbegrepen.Mercedes-Benz

Producttests

..

. Storingsvrije werking van de elektronische apparatuur aan boord
Een betere ontvangst voor uw radio, zodat u langer en ongestoord naar uw favoriete zender kunt luisteren
Storingsvrije werking van de regeleenheden en systemen binnen het voertuig

EM
C-test
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Test op bedrijfszekerheid

Winter- en zomertest

Testmodellen voor de  wintertest in Scandinavië.Mercedes-Benz

In de winter en de zomer worden zware eisen gesteld aan 
voertuig en materiaal. Om zeker te kunnen zijn van de 
optimale werking onder alle omstandigheden, wordt een 

 origineel accessoire onderworpen aan Mercedes-Benz
strenge tests bij temperaturen van –40 °C tot en met +40 °
C. De wintertest wordt in Scandinavië uitgevoerd, de 
zomertest in Zuid-Europa. Allebei op speciale testterreinen 
en circuits. Niet alleen verschillende ondergronden moet 
worden overwonnen, maar ook hellingen en duurritten bij 
maximale belasting.

Uw voordelen in één oogopslag:

Uw voordelen in één oogopslag:

Testen op buigen en breken: 

daklampenbeugel in de crashtest.

Hydropulstestbank voor de simulatie 

van gaten en andere oneffenheden in 

het wegdek.

In de test op bedrijfszekerheid wordt het samenspel van 
accessoires en voertuig onderzocht. Hydropulstestbanken 
en trajecten met gaten en andere oneffenheden simuleren 
wegcondities zoals die overal ter wereld bestaan. Door de 
rijsnelheid en de belading van de truck te variëren, worden 
allerlei verschillende toepassingen nagebootst. Op deze 
wijze worden de accessoires gedurende langere tijd getest 
onder omstandigheden die aan de werkelijkheid zijn 
ontleend. De zwaarste test waaraan de  Mercedes-Benz
originele onderdelen worden onderworpen, is de crashtest. 
Hierbij wordt bekeken hoe het desbetreffende artikel zich 
bij een ongeval gedraagt – zelfs in dergelijke extreme 
omstandigheden moet de passieve veiligheid gewaarborgd 
zijn.

Producttests

..

. Lange levensduur dankzij robuust materiaal van hoge 
kwaliteit
Optimaal op het voertuig afgestemde accessoires
Getest en goedgekeurd voor de eisen van de dagelijkse 
praktijk

..

. Optimale werking, zelfs bij extreme temperaturen
Lange levensduur, ook bij maximale belasting
Gegarandeerde hoge kwaliteit in alle omstandigheden
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Het exterieur.
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Een nóg fraaiere uitstraling.
Mit dem Actros, Antos und Arocs sind Sie hervorragend für Ihren Arbeitseinsatz 
vorbereitet. Verleihen Sie ihren Fahrzeugen eine ganz persönliche Note, zum 
Beispiel mit Anbauteilen in Chrom und Edelstahl.

Exterieur
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Verlichte Mercedes ster

Stralend detail: met één druk op de knop wordt de wit-
verlichte Mercedes ster het stralende middelpunt van de 
voorzijde.

Productvoordelen Bijdrage aan eigen design en 

individualisering van het voertuig

Technische gegevens Led-verlichting met een vermogen van 

1,9 watt en lens, stroomverbruik van 

ca. 82 mA

Leveringspakket De set voor montage achteraf bestaat 

uit een Mercedes ster met led-

verlichting, schakelaar, kabelset en 

bevestigingsmateriaal

Opmerking De verlichte  ster mag Mercedes-Benz

uitsluitend op privéterrein worden 

gebruikt. Gebruik op de openbare weg 

is verboden, waaronder ook openbare 

parkeerplaatsen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Verlichte Mercedes ster met 

montageset, voor cabinebreedte 

2,5 m (code F2H)

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 683 0036

Verlichte Mercedes ster met 

montageset, voor cabinebreedte 

2,3 m (code F2G)

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 683 0041

B6 683 0036

B6 683 0036

B6 683 0036, B6 683 0041

Exterieur

Verlichting
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Led-dagrijverlichting (code L1I)

Minder onderhoud, minder uitval, nóg meer veiligheid. De 
led-dagrijverlichting vervangt overdag het dimlicht.

Productvoordelen Lange levensduur (meer dan 10.000 uur); 

laag stroomverbruik (circa 10 W)

Functionaliteit Schakelt zichzelf automatisch in als de 

motor wordt gestart, en schakelt zichzelf uit 

zodra het stand- of dimlicht wordt 

geactiveerd

Kleur Wit

Leveringspakket 1 paar voor chauffeurs- en bijrijderszijde

Eigenschap De led-spots zijn in twee afzonderlijke 

stroken van elk vijf stuks naast de 

mistlampen aangebracht, achter een glazen 

afdekking

Opmerking Voorwaarde code L1H (mistlampen 

halogeen), niet bij code F2L, F2M, L1B, 

L1N, VIC, dagrijverlichting in koplampen 

wordt gedeactiveerd

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Led-dagrijverlichting Ac4 B6 683 0031

Kabelset led-dagrijverlichting Ac4 B6 683 0025

B6 683 0031

Exterieur
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Zonneklep met verstralers

De vier extra, ronde verstralers met moderne en efficiënte led-technologie 
combineren design en techniek. De verstralers zorgen voor verlichting die op 
daglicht lijkt, waardoor het zicht van de chauffeur aanzienlijk wordt ondersteund. 
De integratie van de verstralers in de zonneklep levert duidelijk voordeel op op 
het gebied van aerodynamica en gewicht (ten opzichte van een 
daklampenbeugel met extra verstralers). Er zijn bovendien geen verdere 
bevestigingspunten aan het dak vereist.

Productvoordelen Efficiënte led-verstralers; nauwkeurig in de zonneklep 

geïntegreerd; voor een optimale verlichting van het 

wegdek en werkgedeelte vóór de truck

Technische gegevens 24 volt, lichtreferentiegetal 10, diameter glas 

verlichtingseenheid 90 mm, ECE-R112 S01/SAE J566, 

FMVSS108

Cabine 2500 mm (code F2H)

Materiaal Behuizing van gegoten aluminium, slagvast glas van 

polycarbonaat (glas van verstralereenheid); haaks stalen 

plaatwerk met coating (houder); onderdeel gelijk aan de 

standaarduitvoering, met uitsparingen voor de 

verstralers (zonneklep); ABS/PMMA (afdekking)

Meer informatie Modulaire oplossing van originele zonneklep met 4 

uitsparingen, led-verstralers, verstralerhouders, 

afdekking en kabelset

Opmerking Bij de montage van extra lampen moeten de nationale 

wettelijke voorschriften worden aangehouden; 

verstralers en werklampen zijn ECE-gekeurd

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Led-verstralers, rond Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 683 0045

Kabelset Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 683 0047

Afdekking voor verstraler Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0297

Houder, Big-/GigaSpace Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0295

Zonneklep, Big-/GigaSpace, besturing links Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0298

Zonneklep, Big-/GigaSpace, besturing rechts Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0293

Houder, StreamSpace Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0296

Zonneklep, StreamSpace, besturing links Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0299

Zonneklep, StreamSpace, besturing rechts Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0294

Exterieur

Verlichting
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Chroomlamellen front

Stijlvol uiterlijk: met de chroomlamellen in speciale 3D-look 
op de siergrille benadrukt u het karakteristieke en 
dynamische design van de Actros nog sterker.

Productvoordelen Visueel highlight van het front; 

individualisering van het voertuig

Materiaal Hoogglans verchroomde kunststof

Cabine 2500 mm (code F2H)

Opzethoogte 765 mm (code F2P)

Montage Vast te hechten op de siergrille

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Chroomlamellen (1-4), 6-delig Ac5, Ac4 B6 752 0170

Chroomlamellen (1-5), 11-delig Ac5, Ac4 B6 752 0180

Chroomlamel boven, 2-delig Ac5, Ac4 B6 752 0174

Tweede chroomlamel, 2-delig Ac5, Ac4 B6 752 0175

Derde chroomlamel, 1-delig Ac5, Ac4 B6 752 0176

Vierde chroomlamel, 1-delig Ac5, Ac4 B6 752 0177

Vijfde chroomlamel, 5-delig Ac5, Ac4 B6 752 0178

B6 752 0180

B6 752 0180

Exterieur
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Daklampenbeugel

Spot on. De daklampenbeugels zijn optimaal op de vorm 
van elke cabine afgestemd en vormen de perfecte basis 
voor maximaal vier extra lampen. Hiermee worden het 
wegdek en werkgedeelte vóór de truck nóg beter verlicht en 
krijgt de truck een individuele uitstraling.

Productvoordelen ECE-gekeurd; toegestaan in Europa; 

bestand tegen invloeden van buitenaf, 

corrosie en steenslag

Materiaal Hoogwaardig rvs

Maten/afmetingen Buisdiameter: 60 mm

Leveringspakket Met weggewerkte kabelset; met 4 

bevestigingspunten waarop extra lampen 

kunnen worden vastgeschroefd, inclusief 

bevestigingsmateriaal, voor montage op 

code L9C

Opmerking Voor de montage en het gebruik van 

daklampenbeugels met extra lampen 

moeten de nationale wettelijke 

voorschriften worden aangehouden

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Daklampenbeugel ClassicSpace 

(code F2U)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0186

Daklampenbeugel BigSpace 

(code F2V)

Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0187

Daklampenbeugel GigaSpace 

(code F2X)

Ac5, Ac4 B6 752 0188

Daklampenbeugel StreamSpace 

(code F2W)

Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0189

B6 752 0186

B6 752 0187

B6 752 0188

B6 752 0189

Exterieur

Chroom
/rvs/styling
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Daklampenbeugel zwaailicht

Het geelgekleurde zwaailicht op het dak van de cabine 
wordt gebruikt voor transporten die vanwege de afmetingen 
of het gewicht bijzondere oplettendheid vergen.

Productvoordelen Gering stroomverbruik (10 W) dankzij led-

technologie; GGVS-/ADR-goedkeuring; 

zwaailichtfunctie zonder bewegende 

onderdelen; geringe opbouwhoogte; 

slagvaste en voor vuil ongevoelige, gladde 

lichtkap; geen extra vervangingsonderdeel- 

of onderhoudskosten; beschermingsgraad: 

IPx5K, IPx4k, IPx9k

Montage Te bevestigen op de  Mercedes-Benz

daklampenbeugel met behulp van een 

afzonderlijk leverbare adapterplaat

Technische gegevens Bedrijfsspanning 10-32 V; totaal 

stroomverbruik 0,4 A

Diameter 165 mm

Kleur Oranje

Montagehoogte Circa 130 mm

Opmerking Alleen daartoe gerechtigde weggebruikers 

en speciale voertuigen mogen op het 

voertuig gemonteerde zwaailichten voeren

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Led-zwaailicht Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 683 0035

Adapterplaat daklampenbeugel Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0155

Haakse bout kabeldoorvoer Ac5, Ac4, Ar5, 

Ar4

B6 752 0198

B6 683 0035

Exterieur
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Verstralers daklampbeugel

Laat uw truck meer stralen met de extra lampen die de 
truck verfraaien en voor een nóg beter zicht zorgen.

Montage Voor alle  daklampenbeugelsMercedes-Benz

Leveringspakket 1 stuks

Opmerking Bij de montage van extra lampen moeten de 

nationale wettelijke voorschriften worden 

aangehouden; verstralers zijn ECE-gekeurd

Werklamp

Hiermee worden het wegdek en werkgedeelte voor het 
voertuig beter verlicht. Extra lamp met helder glas.

Productvoordelen Slagvaste en robuuste behuizing; flexibel 

bevestigingssysteem; chroomring

Technische gegevens H1-lamp; verbruik 24 volt/70 watt; 

lichtreferentiegetal 37,5; diameter 22 cm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Werklamp Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 683 0039

Verstraler

Verstraler met 24V-gloeilamp voor montage op 
daklampenbeugel.

Productvoordelen Slagvaste en robuuste behuizing; high-boost 

reflector voor een gelijkmatige en ideale 

verlichting van het wegdek; flexibel 

bevestigingssysteem; chroomring

Technische gegevens H1-lamp; verbruik 24 volt/70 watt; 

lichtreferentiegetal 17,5; diameter 22 cm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Verstraler zonder standlicht Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0038

B6 683 0039

B6 683 0038

Exterieur

Chroom
/rvs/styling
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Verstralers daklampbeugel

Montage Voor alle  daklampenbeugelsMercedes-Benz

Leveringspakket 1 stuks

Opmerking Bij de montage van extra lampen moeten de 

nationale wettelijke voorschriften worden 

aangehouden; verstralers zijn ECE-gekeurd

Verstraler met led-positielichten

Lichtshow: krachtige verstraler met verchroomde 
designring, zes high-performance leds in een positielicht, 
helder glas en karakteristiek nachtdesign. De ideale 
uitbreiding voor een betere verlichting.

Productvoordelen High-boost reflector voor een gelijkmatige 

en ideale verlichting van het wegdek dankzij 

de nieuwste computerontwikkeling; met 

flexibel bevestigingssysteem; verstraler met 

chroomring; slagvaste en robuuste behuizing

Technische gegevens H1-lamp; verbruik 24 V/70 W; 

lichtreferentiegetal 17,5; diameter 22 cm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Verstraler met led-positielichten Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0033

Verstraler met led-ring

Een krachtig licht waarop u kunt vertrouwen. Verstraler met 
led-ring. High-boost reflector voor een gelijkmatige en ideale 
verlichting van het wegdek. Slagvaste en robuuste behuizing.

Productvoordelen Hoog rendement voor optimale 

lichtverdeling; verstraler met chroomring

Materiaal Aluminium reflectorbekleding, van 

weersinvloeden afgeschermd

Technische gegevens H1-lamp; verbruik 24 V/70 W; 

lichtreferentiegetal 17,5; diameter 22,2 cm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Verstraler met led-ring Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 683 0034

B6 683 0033

B6 683 0033

B6 683 0034

Exterieur
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Verstralers daklampbeugel

Montage Voor alle  daklampenbeugelsMercedes-Benz

Leveringspakket 1 full-led-verstraler (inclusief 

montagevoorziening), afdekking, 

montagehandleiding

Opmerking Bij de montage van extra lampen moeten de 

nationale wettelijke voorschriften worden 

aangehouden; verstralers zijn ECE-gekeurd

Full-led-verstraler

Laat uw truck meer stralen met de extra lampen die de 
truck verfraaien en voor een nóg beter zicht zorgen.

Productvoordelen Met chroomring; slagvaste en robuuste 

behuizing; high-boost reflector voor een 

gelijkmatige en ideale verlichting van het 

wegdek; met flexibel bevestigingssysteem

Technische gegevens Verbruik 24 volt/70 watt; 

lichtreferentiegetal 17,5; diameter 23 cm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Full-led-verstraler zwart/chroom Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0042

Full-led-verstraler chroom

/chroom

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0043

B6 683 0042, B6 683 0043

B6 683 0043

Exterieur

Chroom
/rvs/styling
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Verstralers daklampbeugel

Montage Voor alle Mercedes-Benz

daklampenbeugels

Leveringspakket 1 halogeenverstraler met led-positielicht, 

bevestigingsmateriaal, 

montagehandleiding

Opmerking Bij de montage van extra lampen moeten 

de nationale wettelijke voorschriften 

worden aangehouden; verstralers zijn 

ECE-gekeurd

Rechthoekige verstraler

De verstralers zijn in rechthoekige vorm uitgevoerd en 
bedoeld voor bevestiging aan de daklampenbeugel. Het 
extra led-positielicht met zes high-performance leds levert 
een blauwachtig-wit licht in xenonlook. Hierdoor is het 
voertuig duidelijk beter waarneembaar. Bovendien ziet het 
er fraai uit.

Productvoordelen Speciaal voor de rechthoekige vorm 

ontwikkelde high-boost reflectoren 

zorgen voor een uitstekende 

lichtopbrengst

Behuizing Zwarte kunststof behuizing, chroomring

Technische gegevens H7-lamp; verbruik 24 V/70 W; 

lichtreferentiegetal 37,5; breedte

24,7 cm; hoogte 14,1 cm

Opmerking Zes leds voor standlicht; H7-lamp voor 

grootlicht

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rechthoekige verstraler Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 683 0037

Exterieur
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Decorfolies

Ster met uitstraling: het bovendimensionale sterrendecor 
voor de zijwand van het voertuig levert uw truck een eigen, 
onmiskenbaar uiterlijk op.

Productvoordelen Voor individualisering van het 

voertuig

Materiaal 3M-folie, contourgestanst, 

transfer-ready gelamineerd

Maten/afmetingen Max. diameter 2070 mm

Kleur Leverbaar in zilverkleur en 

antraciet

Montage Hechting met de natte methode

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Decorfolie 'sterren', zilverkleurig, 

links

Ac5, Ac4 B6 782 0035

Decorfolie 'sterren', zilverkleurig, 

rechts

Ac5, Ac4 B6 782 0036

Decorfolie 'sterren', antraciet, links Ac5, Ac4 B6 782 0037

Decorfolie 'sterren', antraciet, 

rechts

Ac5, Ac4 B6 782 0038

B6 782 0035

Exterieur

Chroom
/rvs/styling
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Decorfolies

Heldere getuigenis: decorfolie met opschrift 'Actros' voor de 
cabinerandplaten.

Productvoordelen Voor individualisering van het voertuig; 

eenvoudig vast te hechten; de folie kan ook 

nat worden aangebracht

Kleur Zilverkleurig-antraciet

Leveringspakket Set voor chauffeurs- en bijrijderszijde

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Decorfolie 'Actros' voor 

cabinerandplaten

Ac5, Ac4 B6 782 0009

In vuur en vlam: het vlammendecor. De hoogwaardige 
 decorfolies geven de cabine van uw truck Mercedes-Benz

een heel eigen uiterlijk.

Productvoordelen Voor individualisering van het voertuig; 

eenvoudig vast te hechten; de folie kan ook 

nat worden aangebracht

Kleur Leverbaar in rood en zilverkleur

Leveringspakket Set voor chauffeurs- en bijrijderszijde

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Decorfolie 'vlammen', rood Ac5, Ac4 B6 782 0000

Decorfolie 'vlammen', 

zilverkleurig

Ac5, Ac4 B6 782 0001

B6 782 0009

B6 782 0000

B6 782 0001

Exterieur
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Luchthoorns

Diep, 2-tonig geluid: met deze luchthoorns kunt u 
bijvoorbeeld de aandacht vestigen op mogelijk gevaarlijke 
verkeerssituaties. Visuele verfraaiing van het voertuig en 
een persoonlijke touch.

Productvoordelen Hiermee kan de aandacht worden gevestigd 

op mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties; 

visuele verfraaiing van het voertuig en een 

persoonlijke touch.

Materiaal Rvs

Montage Al het montagemateriaal inbegrepen

Maten/afmetingen Lengte claxons: ca. 55 en 64 cm

Leveringspakket Set van twee claxons met afdekkingen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Set luchthoorns Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8640

B6 684 8640

Exterieur

Chroom
/rvs/styling
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Rvs opstap

Step by step. Met de slipvaste opstaptreden van rvs kunt u 
niet alleen veilig uitstappen maar ziet uw truck er ook fraaier 
uit.

Productvoordelen De instap oogt fraaier; past precies

Cabine 2500 mm (code F2H)

Materiaal Hoogwaardig rvs

Montage De originele opstap kan gemakkelijk 

worden vervangen

Leveringspakket 4 treden per zijde, inclusief rvs bouten en 

rvs plaatmoeren

Opmerking Alleen voor Actros internationaal transport. 

Voor bepaalde markten moeten de 

homologatiebepalingen worden 

aangehouden

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs opstap, 4 treden, voor chauffeurs- 

of bijrijderszijde

Ac5, Ac4 B6 752 0162

B6 752 0162

B6 752 0162

Exterieur
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Rvs frontbeugel

De robuuste rvs frontbeschermingsbeugel met 
modelspecifieke vormgeving benadrukt het karakteristieke 
uiterlijk van de truck.

Productvoordelen Individualisering van het voertuig; 

beschermingssystemen aan de voorzijde 

zorgen voor extra bescherming bij een 

frontale botsing

Cabine 2500 mm (code F2H)

Materiaal Hoogwaardig rvs

Diameter Buisdiameter: 60 mm

Gewicht 35 kg

Montage Aan sleepvoorziening

Leveringspakket 1 frontbeugel, bevestigingsmateriaal, 

inclusief bevestigingen aan de sleepogen, 

inclusief 2 rvs houders voor de bevestiging 

van verstralers, TÜV-goedkeuring, 

montagehandleiding, aanwijzingsplaatje 

(zichtbaar als cabine is gekanteld). De 

frontbeugel wordt zonder kabelset geleverd

Opmerking Alleen voor Actros internationaal transport. 

Voor bepaalde markten moeten de 

homologatiebepalingen worden 

aangehouden

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs frontbeugel Ac5, Ac4 (alleen 

internationaal transport)

B6 752 0152

B6 752 0152

Exterieur

Chroom
/rvs/styling
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Rvs lamellen front

Meer uitstraling met een persoonlijke touch. Alle ogen zijn 
op u gericht dankzij de vast te hechten rvs lamellen voor de 
siergrille.

Productvoordelen Visuele verfraaiing van de voorzijde van 

het voertuig; individualisering

Cabine 2300 mm (code F2G)

Opzethoogte 765 mm (F2P) en 600 mm (F2N), 

alsmede vlakke vloer (F2A) en 

motortunnel

Materiaal Hoogwaardig rvs met een dikte van 

circa 1 mm

Montage Vast te hechten op de siergrille

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs lamellen front (code F2A + code 

F2G + code F2P)

Ac5, Ac4 B6 752 0190

Rvs lamellen front (code F2A + code 

F2H + code F2P)

Ac5, Ac4 B6 752 0191

Rvs lamellen front (code F2G + code 

F2N + motortunnel)

Ac5, Ac4, 

An

B6 752 0192

B6 752 0192

B6 752 0191

Exterieur
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Rvs sierlijsten voorskirt

Rvs sierlijsten frontklep

De hoogglans gepolijste sierdelen voor de frontklep 
verlenen de truck een persoonlijk tintje en zorgen voor een 
krachtige uitstraling.

Productvoordelen Visueel highlight voor de voorzijde van 

de truck; voor individualisering van de 

truck

Cabine 2500 mm (code F2H)

Opzethoogte 765 mm (code F2P)

Materiaal Hoogwaardig rvs

Montage Vast te hechten op de frontklep (tape 

niet meegeleverd)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs sierlijsten frontklep, 5-delig Ac5, Ac4 B6 752 0265

B6 752 0265

Schitterende lijnvoering: de rvs sierlijsten om vast te 
hechten op de voorskirt zorgen voor een nog individuelere 
uitstraling.

Productvoordelen Onderstreept de contouren van de 

voorzijde en zorgt voor accenten

Materiaal Hoogwaardig rvs

Montage Vast te hechten op de voorskirt

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs sierlijsten voorskirt buiten, stel 

(links en rechts)

Ac5, Ac4 B6 752 0193

Rvs sierlijsten voorskirt midden Ac5, 

Ac4, An

B6 752 0194

Set rvs sierlijsten voorzijde, bestaat uit 

B6 752 0193 en B6 752 0194

Ac5, Ac4 B6 752 0172

B6 752 0172

Exterieur

Chroom
/rvs/styling

24

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200265
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200265
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200193
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200194
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200172
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200172


Rvs sierdelen, kieuwen winddeflectoren

Omlijsting Mercedes-Benz logo onder voorruit

Indruk maken: het ideale kader voor het  Mercedes-Benz
logo aan de voorzijde van uw truck.

Productvoordelen Voor individualisering van de voorzijde 

van het voertuig

Materiaal Hoogwaardig rvs met een dikte van 3 mm

Montage Vast te hechten aan de voorzijde van de 

truck

Opmerking Geschikt voor alle cabines

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Omlijsting 

 logo onMercedes-Benz

der voorruit

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 752 0196

B6 752 0196

Karakteristieke details: de kieuwen voor de winddeflectoren 
stralen kracht en aerodynamica uit en benadrukken het 
individuele karakter van de Actros en Antos.

Productvoordelen Visuele verfraaiing van het voertuig voor 

een individueel, dynamischer uiterlijk

Materiaal Hoogwaardig rvs met een dikte van circa 

1 mm

Montage Vast te hechten op de winddeflectoren

Opmerking In combinatie met code C8Z, wielbasis 

3700 mm met winddeflectoren, 

aerodynamisch

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs sierdelen, kieuwen 

winddeflectoren

Ac5, Ac4, An B6 752 0195

B6 752 0195

Exterieur

Ch
ro
om

/r
vs
/s
ty
lin
g

25

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200196
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200196
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200195
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20752%200195


Instapemblemen

Subtiel detail: verlicht, onverlicht of met spiegelend 
opschrift – het rvs instapembleem is een karakteristieke 
blikvanger.

Productvoordelen Voor individualisering van het voertuig

Materiaal Hoogwaardig rvs

Montage Vast te hechten

Mercedes-Benz instapembleem, reliëf

Maten/afmetingen (L x b x h) 270 x 80 x 0,6 mm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Mercedes-Benz instapembleem 

met opschrift in reliëf

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0123

Mercedes-Benz instapembleem, spiegelend

Maten/afmetingen (L x b x h) 500 x 60 x 0,6 mm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Mercedes-Benz instapembleem 

met spiegelend opschrift

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0173

Mercedes-Benz instapembleem, verlicht

Omschrijving De verlichting van het opschrift wordt 

ingeschakeld door het portier te openen

Montage Voor het vasthechten van het embleem en 

de elektrische aansluiting

Maten/afmetingen (L x b x h) 500 x 60 x 0,6 mm

Opmerking Bij Ac5 en Ac4 in combinatie met 

opzethoogte 765 mm (code F2P)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Mercedes-Benz instapembleem, 

verlicht

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0137

B6 752 0123

B6 752 0173

B6 752 0137

Exterieur

Chroom
/rvs/styling
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Chassisafdekkingen

De gesloten chassisafdekkingen van aluminium vormen een 
aanvulling op de standaard voetplaten van de Actros, Antos 
en Arocs. De afdekkingen zien er fraai uit. Bovendien kunt u 
zo nóg veiliger op het chassis staan.

Productvoordelen Om nóg veiliger en steviger op het chassis 

van de truck te kunnen staan; visuele 

verfraaiing; perfecte aanvulling op de 

standaard onderdelen; eenvoudig en snel te 

monteren

Materiaal Aluminium

Montage Aanhaalmoment 17,5 Nm

Leveringspakket Voetplaat en bevestigingsmateriaal 

(voorgemonteerd)

Voorwaarden Modelserie 963.4x (trekker), modelserie 

964.4x (trekker) + achteras luchtgeveerd 

(code I6X)

Opmerking Let op: de ruimte tussen standaard 

voetplaat en koppelschotel moet eerst 

worden opgemeten, omdat deze afhankelijk 

van de voertuigconfiguratie kan verschillen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Voetplaat achter cabine, 

trapezium, (b x l)

890 (840) mm x 725 mm

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0290

Voetplaat achter cabine, (b x l)

840 x 475 mm

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0291

Voetplaat achter cabine, (b x l)

840 x 225 mm

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0292

B6 752 0290, B6 752 0291

B6 752 0290

B6 752 0291

B6 752 0292

Exterieur
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Spiegelkappen

Met de spiegelkappen voor de chauffeurs- en bijrijderszijde 
zorgt u voor een schitterend accent en geeft u uw truck een 
persoonlijk tintje.

Productvoordelen Voor individualisering van het voertuig

Montage De spiegelkap vervangt gewoon de originele 

kap, bijvoorbeeld code F0X, en wordt met 

een clip gemonteerd

Leveringspakket Set voor chauffeurs- en bijrijderszijde

Opmerking Bij Actros 5 niet in combinatie met 

MirrorCam

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Spiegelkap, verchroomd 

(code FT2), Spiegelkap, 

verchroomd

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 752 0197
B6 752 0197

Exterieur

Chroom
/rvs/styling
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Afdekking wielkast en motor (code P0Q)

Een schone zaak. De afdekking voor wielkast en motor 
(code P0Q) wordt aan het chassis bevestigd en beschermt 
de motor en aanbouwdelen tegen schade en 
verontreiniging. De afdekking is vooral bedoeld voor trucks 
die in de bouw of zwaar terrein worden ingezet, maar ook 
modellen die op de weg worden ingezet kunnen ermee 
worden uitgerust.

Productvoordelen De motor en aangrenzende onderdelen 

worden tegen schade door steenslag en 

verontreiniging beschermd; lagere 

onderhoudskosten; hogere restwaarde 

dankzij waardebehoud van de motor

Voor voertuigen met windgeleidingsplaten of randplaten (code F5A, F5B, 

F5C, F5D, F5E, F5H of F5I)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Voor modellen met slaapcabine

(code F1R) en een opzethoogte van

765 mm (code F2P)

Ac5, Ac4 A 961 520 89 23

Voor modellen met slaapcabine

(code F1R) en een opzethoogte van

600 mm (code F2N)

Ac5, Ac4 A 961 520 91 23

Voor voertuigen zonder windgeleidingsplaten of randplaten (code F5A, F5B, 

F5C, F5D, F5E, F5H of F5I)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Voor modellen met slaapcabine

(code F1R) en een opzethoogte van

765 mm (code F2P)

Ac5, Ac4 A 961 520 88 23

Voor modellen met slaapcabine

(code F1R) en een opzethoogte van

600 mm (code F2N)

Ac5, Ac4 A 961 520 90 23

Exterieur
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Beschermingsplaat uitlaatbox

De voorzijde van de uitlaatbox bij motor 47X kan tegen een 
aantrekkelijke prijs van een beschermingsplaat worden 
voorzien. Met name bij zware gebruiksomstandigheden op 
bouwterreinen en bij voertuigen met vrije ruimte voor 
kraanpoten (C7Q, JC7Q) zorgt de plaat er op effectieve 
wijze voor dat de elektronische onderdelen van de 
uitlaatbox minder snel worden verontreinigd.

Productvoordelen Beschermt de elektronische onderdelen van 

de uitlaatbox bij voertuigen met vrije ruimte 

voor kraanpoten (code C7Q, JC7Q) op 

effectieve wijze tegen verontreinigingen en 

beschadigingen

Materiaal Hoogwaardig rvs

Montage De plaat kan aan de al aanwezige 

bevestigingspunten op de uitlaatbox worden 

gemonteerd

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Beschermingsplaat 

uitlaatbox

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8600

B6 684 8600

Exterieur

M
ontage achteraf
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Rvs wielmoerafdekkingen

Elk detail telt: de wielmoerafdekking beschermt de velg en 
wielmoeren tegen beschadiging en vormt een fraai accent.

Productvoordelen Individualisering van het voertuig en visuele 

verfraaiing; beschermt de velg en 

wielmoeren tegen beschadiging (vooras)

Materiaal Hoogwaardig rvs

Gepolijst rvs

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs wielmoerafdekking voor 57,15 

cm (22,5 inch) stalen velg, 10-gaats

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0610

Rvs wielmoerafdekking voor 57,15 

cm (22,5 inch) aluminium velg,

10-gaats

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0611

Rvs, zwart gespoten, met vrijstaande Mercedes ster

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs wielmoerafdekking voor 57,15 

cm (22,5 inch) stalen velg, 10-gaats

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0627

Rvs wielmoerafdekking voor 57,15 

cm (22,5 inch) aluminium velg,

10-gaats

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0628

Gepolijst rvs, zwarte afdekking van kunststof, ster Mercedes-Benz

verchroomd

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Wielmoerafdekking voor 57,15 cm 

(22,5 inch) aluminium velg, 10-

gaats

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0612

Vervangingsster voor B6 752 0612 Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 601 0124

B6 752 0611

B6 752 0611

B6 752 0627

B6 752 0612

Exterieur
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Rvs moerdoppen

Fraai en nuttig: moerdoppen beschermen de wielmoeren en 
zorgen voor een fraaier uiterlijk.

Productvoordelen Individualisering van het voertuig en 

visuele verfraaiing; beschermt de 

wielmoeren tegen beschadiging

Materiaal Hoogglans gepolijst rvs

Opmerking Moerdoppen voor sleutelmaat 27 mm, 

benodigd per wiel: 6 stuks; voor 

sleutelmaat 30 mm, benodigd per wiel: 

10 stuks; voor sleutelmaat 32 mm, 

benodigd per wiel: 10 stuks

Gepolijst rvs

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Moerdoppen voor sleutelmaat 27 

mm

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0115

Moerdoppen voor sleutelmaat 30 

mm

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0116

Moerdoppen voor sleutelmaat 32 

mm

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0635

Van rvs, zwarte poedercoating

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Moerdoppen voor sleutelmaat

32 mm (alleen stalen velgen)

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 752 0629

Verwijdergereedschap voor moerdoppen

Verwijdertang moerdoppen, voor alle moerdoppen

Productvoordelen Handig hulpmiddel voor de moerdoppen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Verwijdergereedschap voor 

moerdoppen

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0631

B6 752 0621

B6 752 0115

B6 752 0629

B6 752 0631

Exterieur

Velgaccessoires
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Lichtmetalen velgen

De lichtmetalen velg 'Speedline' ziet er niet alleen fraai uit 
maar zorgt ook voor meer rendement dankzij een ongeveer 
40 % lager eigengewicht en minder remslijtage.

Productvoordelen Meer laadvermogen dankzij een lager 

voertuiggewicht; fraaiere look van het 

voertuig

Materiaal Aluminium

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Lichtmetalen velg 'Speedline';

57,15 cm (22,5 inch) x 9,00 inch; 

28,2 kg

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 601 0007

Lichtmetalen velg 'Speedline';

57,15 cm (22,5 inch) x 8,25 bij 

Atego 1 > 18 ton; 27,35 kg

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

B6 601 0008

Verchroomde kunststofkap voor 

afdekking van wielmoeren voor- en 

achteras

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

A 000 401 0124

Velgboutenset 6 stuks voor

44,45 cm (17,5 inch) x 6,75 velg, 

voor vooras

Ac5, Ac4, 

An, Ar5, Ar4

A 000 400 0272

B6 601 0007

B6 601 0008

Exterieur
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Wieldoppen

De wieldoppen voor de bescherming van de stalen velgen 
springen onmiddellijk in het oog.

Productvoordelen Tijdloos design; eenvoudige en stevige 

montage; individualisering en visuele 

verfraaiing van het voertuig; voor 

bescherming van de stalen velg

Materiaal Rvs, hoogglans gepolijst

Montage Eenvoudig met klemringbevestiging en 

spanmechanisme aan de velgrand te 

bevestigen. Bij de velgrand wordt de 

wieldop met behulp van afstandsstukken 

met rubberlagering vastgezet en 

gecentreerd. De wieldop wordt met 

borgbouten aan de afstandsstukken 

vastgeschroefd

Leveringspakket 1 wieldop, 1 borgring, 1 schroevendraaier, 5 

bouten, 1 moer, 5 rubberringen 

(vervangingsonderdelen)

Opmerking Montage is alleen in combinatie met 

ventielverlenging toegestaan

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Wieldop voor

44,45 cm/17,5 inch

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0607

Wieldop achter

44,45 cm/17,5 inch

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0608

Wieldop voor

49,53 cm/19,5 inch

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0605

Wieldop achter

49,53 cm/19,5 inch

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0606

Wieldop voor

57,15 cm/22,5 inch

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0603

Wieldop achter

57,15 cm/22,5 inch

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0604

B6 752 0604

B6 752 0603

Exterieur

Velgaccessoires
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Ventielverlengingen, bandenspanningsmeter

Ventielverlengingen (voor de montage van wieldoppen)

Eenvoudig, praktisch, stevig. Ventielverlenging voor bandenspanningscontrole 
zonder dat de wieldop hoeft te worden verwijderd. Opgebouwd uit meerdere 
lagen voor een nog betere stevigheid. Leverbaar in drie lengtes.

Productvoordelen Eenvoudig te monteren; bij wieldoppen zijn de 

bandenventielen gemakkelijker toegankelijk voor controle van 

de bandenspanning

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Ventielverlenging 75 mm Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 752 0622

Ventielverlenging 145 mm Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 752 0623

Ventielverlenging 185 mm Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 752 0624

Bandenspanningsmeter

De tester kan met een lithiumbatterij of met de geïntegreerde zonnecel worden 
gebruikt.

Productvoordelen Om de bandenspanning gemakkelijk te kunnen controleren; met 

goed afleesbaar display

Eigenschap De indicatie kan worden ingesteld op bar, psi, kPA of kg/cm³, 

geïntegreerde led-verlichting, automatische uitschakeling wanneer 

de meter niet meer wordt gebruikt

Technische gegevens Bandenspanningsbereik: ca. 0,15 - 10 bar, maximale afwijking: 

+/- 0,07 bar

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Bandenspanningsmeter, digitaal Alle modelseries A 000 583 36 47

B6 752 0622

A 000 583 36 47

Exterieur
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Wisser met telescoopsteel

Schone ruiten. Met de wisser met spons en trekker kunnen 
de ruiten van de truck snel en gemakkelijk worden 
gereinigd. De beproefde rubberen lip en aluminium rail gaan 
achterblijvende strepen tegen. Dankzij de telescoopsteel 
van aluminium kunnen ook hoge en grote zijruiten worden 
gereinigd.

Productvoordelen Ook hoge ruiten kunnen snel en eenvoudig 

worden gereinigd; dankzij de rubberen lip 

worden waterdruppels effectief van de ruiten

Maten/afmetingen Lengte traploos instelbaar van 70 tot

125 cm, breedte: 25 cm

Materiaal Steel van aluminium, reinigingsspons van 

natuurrubber

Meer informatie Made in Germany

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Wisser met telescoopsteel Voor alle 

modelseries

B6 753 0143

B6 753 0143

Exterieur

Reiniging/onderhoud
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Rotatiekettingen

Met de rotatiekettingen voor uw truck blijft u bij ijzel en 
sneeuw veilig op de weg.

Productvoordelen Minder kans op ongevallen dankzij tot 30 % 

meer tractie van de aangedreven wielen op 

een gladde en glibberige ondergrond; 

eenvoudig tijdens het rijden in te schakelen; 

uiterst rendabel dankzij lange levensduur; 

temperatuurongevoelig en oxidatieresistent

Uitvoering Geoptimaliseerd gewicht

Gewicht Totaalgewicht circa 25 kg per zijde

Toepassing Bij met ijzel of sneeuw bedekte wegen

Opmerking Alleen voor modellen met luchtgeveerde 

achteras

Technische gegevens Te gebruiken bij een snelheid van 3 km/h 

tot max. 50 km/h; inschakelsnelheid vanaf 

3 km/h of bij doorslippende wielen; 

voedingsspanning 24 volt, zekering 8 

ampère; persluchtvoorziening 7 tot 10 bar

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rotatieketting, Montageset, 

kettingwielset 190/12, 

basiseenheid

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 758 0949

De rotatiekettingen worden met een druk op de knop in de 
cabine tijdens het wegrijden of rijden (tot 50 km/h) 
ingeschakeld om op een glad wegdek met ijzel of sneeuw 
vooruit te kunnen komen. Het systeem wordt met dezelfde 
knop gedeactiveerd en de rotatiekettingen worden dan in de 
uitgangspositie teruggebracht. De rotatiekettingen met 
robuuste ophanging produceren weinig rijgeluiden en 
ontzien de banden.

Exterieur
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Afsluitbare tankdop (code K5M)

Meer bescherming: de afsluitbare tankdop maakt het 
brandstofdieven moeilijk. Gemakkelijk en comfortabel in het 
gebruik dankzij het één-sleutelsysteem bij de brandstoftank.

Productvoordelen Diefstal van brandstof wordt tegengegaan; 

gemakkelijk en comfortabel in het gebruik 

dankzij het 1-sleutelsysteem bij de 

brandstoftank

Leveringspakket Wordt zonder slotcilinder geleverd. Cilinder 

met sleutel moet afzonderlijk worden besteld

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Afsluitbare tankdop voor 

AdBlue®

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

A 000 470 44 05

Afsluitbare tankdop voor diesel Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

A 000 470 66 05

Slotcilinder voor afsluitbare tankdop

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Slotcilinder voor voertuigslot Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

A 000 760 36 05

Slotcilinder voor willekeurig slot Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

A 000 760 43 05

A 000 470 44 05

A 000 470 66 05

Exterieur

Veiligheid
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Draagbare led-pechverlichtingsset

Voor pech en bij een ongeval. De led-pechverlichtingsset 
zorgt ervoor dat het verkeer tijdig ziet dat u langs de weg 
stilstaat of dat er een ongeval heeft plaatsgevonden. De vijf 
led-lichtelementen kunnen snel worden neergezet.

Productvoordelen Om bij gevaarlijke situaties snel andere 

verkeersdeelnemers op het stilstaande 

voertuig te kunnen attenderen

Leveringspakket 5 led-verlichtingselementen in een 

transport- en oplaadkoffer met 

oplaadkabel

Technische gegevens Knippert 60 keer per minuut; 

bedrijfsspanning 10 - 30 V; kan via het 

boordnet van de truck weer worden 

opgeladen met een 2-polige 

voertuigstekker (stekker voor 

sigarettenaansteker); de led-elementen 

worden door middel van een NiCd-

accupack van stroom voorzien; bij 

volledig ontladen accu's bedraagt de 

oplaadtijd circa 14 uur; gebruiksduur: 

minstens 12 uur

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Draagbare led-

pechverlichtingsset

Voor alle modelseries B6 653 0015

Exterieur
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Gevarenlamp (code S8D)

Goed zichtbaar voor meer veiligheid: de gevarenlamp, die in 
sommige landen wettelijk verplicht is, attendeert andere 
verkeersdeelnemers op een ongeval of stilstaand voertuig.

Productvoordelen Er wordt aan wettelijke voorschriften 

voldaan; er wordt duidelijk voor gevaar 

gewaarschuwd, voor meer veiligheid voor 

chauffeur, voertuig, lading en andere 

verkeersdeelnemers; meer veiligheid bij 

werkzaamheden in het donker

Gewicht 0,625 kg

Functionaliteit Gevarenlamp: geel knipperend licht om 

op een gevaar te wijzen; wit, 

ononderbroken licht voor 

werkzaamheden aan de truck in het 

donker

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gevarenlamp (code 

S8D)

Voor alle modelseries A 628 583 01 53

A 628 583 01 53

Exterieur

Veiligheid
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Beschermingsrooster tegen steenslag voor koplamp (code L4Z)

Meer bescherming voor de koplampen tegen beschadiging 
tegen steenslag, takken enzovoorts, voor op bouwplaatsen 
en slechte wegen.

Productvoordelen Uitstekend bestand tegen corrosie 

dankzij kathodische dompelbehandeling 

en poedercoating; meer bescherming 

voor de koplampen tegen beschadiging 

tegen steenslag, takken enzovoorts, voor 

op bouwplaatsen en slechte wegen; de 

beschermingsroosters van staal zijn 

uitermate stevig; lagere reparatiekosten 

voor koplampen

Materiaal Staal, grijs gespoten

Opmerking Alleen in combinatie met cabinebreedte 

2,30 m (code F2G), bumper, hoeken van 

staal (code F7B), niet in combinatie met 

koplampreinigingsinstallatie (code L3Z)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Achteraf te monteren 

beschermingsroosters tegen 

steenslag, metaal, voor koplampen 

(code L4Z)

An, Ar A 960 826 00 03

A 960 826 00 03

Exterieur
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Winddeflector voor zijruit

De winddeflector gaat tocht tegen tijdens het rijden met 
geopende ruit. De exacte pasvorm zorgt ervoor dat tijdens 
het rijden geen windgeruis ontstaat. Met uitsparing voor de 
trottoirspiegel aan de bijrijderszijde.

Productvoordelen Tocht wordt tegengegaan als de ruit is 

geopend; exacte maatvoering

Materiaal Acrylglas, dikte 3 mm

Kleur Leverbaar in getinte en heldere uitvoering

Leveringspakket Set voor chauffeurs- en bijrijderszijde, met 

montagemateriaal

Winddeflector voor zijruit

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Winddeflector voor zijruit voor 

modellen met besturing links, paar, 

getint

Ac5, Ac4, 

An, Ar

B6 753 0025

Winddeflector voor zijruit voor 

modellen met besturing rechts, paar, 

getint

Ac5, Ac4, 

An, Ar

B6 753 0026

Winddeflector voor zijruit voor 

modellen met besturing links, paar, 

helder

Ac5, Ac4, 

An, Ar

B6 753 0027

Winddeflector voor zijruit voor 

modellen met besturing rechts, paar, 

helder

Ac5, Ac4, 

An, Ar

B6 753 0028

Als vervangingsonderdeel

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Montageset winddeflector voor 

zijruit, vervangingsonderdeel

Ac5, Ac4, 

Ac3, Ac2, 

Ac1

B6 753 0015

B6 753 0025

B6 753 0025

Exterieur
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De voordelen in één oogopslag:

Mercedes-Benz originele onderdelen
Dankzij meer dan honderd jaar ervaring in de voertuig- en onderdelenontwikkeling zijn onze onderdelen 

 originele onderdelen. Deze zijn conform de specificaties van  ontwikkeld Mercedes-Benz Mercedes-Benz
en getest. Dankzij de exacte maatvoering kan het onderdeel zonder enige nabewerking worden 
gemonteerd.  originele onderdelen onderscheiden zich door de hoge kwaliteit en Mercedes-Benz
betrouwbaarheid - zo blijft uw  een origineel.Mercedes-Benz

.

.

.

.

. Technisch de nieuwste ontwikkelingen en constante 
kwaliteitsborging
Ook nadat de serieproductie van het voertuig is 
beëindigd, zijn de onderdelen nog lang leverbaar in heel 
Europa
Wereldwijd snel leverbaar dankzij efficiënte logistieke 
processen
Klantgericht aanbod met nieuwe onderdelen, 
ruilonderdelen en reparatieoplossingen
Er wordt voldaan aan de  eisen met Mercedes-Benz
betrekking tot veiligheid, efficiëntie en 
milieuvriendelijkheid

43



Het interieur.
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Ervaar extra comfort.
Voor iedereen die zich op de weg thuis voelt, bieden we diverse originele 
accessoires aan - voor een fraaie sfeer en meer rust- en slaapcomfort.

Interieur
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Aflegvlakken

Praktische opbergmogelijkheid met antislipelement. Perfect 
voor alles wat zich binnen handbereik moet bevinden.

Productvoordelen Dankzij de verbeterde indeling kunnen ook 

kleinere voorwerpen op het dashboard 

worden neergelegd; vormt een aanvulling op 

het aanbod opbergmogelijkheden in de 

cabine

Montage Eenvoudig en snel te monteren

Maten/afmetingen (L x b x h) ca. 760 mm x 360 mm x 80 mm

Opmerking Het aflegvlak kan met 24 volt-aansluiting 

worden uitgebreid en is van de betreffende 

voorbereiding voorzien

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Cockpitaflegvlak Ac5 B6 626 0356

Cockpitaflegvlak Ac4 B6 626 0333

Aansluiting Ac5, Ac4 A 960 545 02 26

Kabelset Ac5, Ac4 B6 683 0044

Flexibel en praktisch: het verwijderbare aflegvlak kan 
eenvoudig in het opbergvak onder het bed worden 
gehangen en kan afzonderlijk worden verschoven. Perfect 
voor het opbergen van kleine voorwerpen.

Productvoordelen Vormt een aanvulling op het aanbod 

opbergmogelijkheden in de cabine; dankzij 

de verbeterde indeling kunnen ook kleinere 

voorwerpen overzichtelijk in de grote 

opbergvakken worden opgeborgen

Gewicht 2 kg

Maten/afmetingen (L x b x h) 450 mm x 191 mm x 165 mm

Opmerking In combinatie met SoloStar, code D0Z, en 

sound system, code J2J, is montage alleen 

mogelijk als opbergvak links onder cabine, 

code F4Z, aanwezig is

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Aflegvlak (montage achteraf, 

code D7I), voor opbergvakken

Ac5, Ac4 A 960 843 00 07 9051

B6 626 0333

A 960 843 00 07 9051

Interieur

Opbergm
ogelijkheden
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Sleutelring

Sleutelhoesje

Het sleutelhoesje met karabijnhaak beschermt het display 
van de multifunctionele sleutel tegen krassen.

Productvoordelen Praktische opbergmogelijkheid voor de 

sleutel; beschermt het display van de 

multifunctionele sleutel tegen krassen

Materiaal 100 % polyester, met klittenbandsluiting

Maten/afmetingen (L x b x h) 140 x 70 x 40 mm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Sleutelhoesje Ac4 B6 667 2042

B6 667 2042

Praktisch en comfortabel: de sleutelring is speciaal voor de 
multifunctionele sleutel van uw truck ontworpen, zodat deze 
probleemloos eraan kan worden bevestigd. Daarnaast 
kunnen ook andere sleutels aan de ring worden bevestigd.

Productvoordelen Praktische opbergmogelijkheid voor de 

multifunctionele sleutel

Materiaal Van geweven vilt, met  logoMercedes-Benz

Maten/afmetingen (L x b x h) 150 x 35 x 5 mm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Sleutelring Voor alle modelseries B6 667 2041B6 667 2041

Interieur
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Tas voor opbergvak achter chauffeursstoel

Waszak voor opbergvak boven voorruit

Robuust: de waszak bevat een extra vak voor de toilettas en 
een verwijderbare binnenvakscheiding. Dankzij praktische 
voorvakken kan vuile kleding in de waszak worden gedaan 
zonder de zak uit het opbergvak te hoeven halen. Robuust 
dankzij verstevigde onderzijde.

Productvoordelen Extra opbergmogelijkheid; veelzijdig

Materiaal Polyester

Maten/afmetingen (L x b x h) 44 x 37 x 30 cm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Waszak voor BigSpace-/GigaSpace-

cabine

Ac5, Ac4 B6 787 3691

B6 787 3691

Ideale reisgenoot. Optimaal gebruik van het middelste 
opbergvak onder het bed. De ritssluiting aan de bovenzijde 
en andere handige details zorgen ervoor dat u alles binnen 
handbereik hebt. Modern design gecombineerd met stevig, 
gemakkelijk te reinigen materiaal.

Productvoordelen Extra opbergmogelijkheid; veelzijdig

Materiaal Polyester

Maten/afmetingen (L x b x h) 54 x 34 x 19 cm

Artikelaanduiding Fahrzeug Onderdeelnummer

Tas voor opbergvak onder bed Ac5, Ac4 B6 787 3692

B6 787 3692

Interieur

Opbergm
ogelijkheden
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Sfeerverlichting

Met de sfeerverlichting met in totaal 136 leds voor het 
glazen schuif-/kanteldak stemt u het licht in de cabine 
geheel op uw wensen af. De kleur van de leds kan met één 
druk op een knop worden gewijzigd. Er kan uit zes van 
tevoren ingestelde kleuren (warm wit, amber, blauw, rood, 
groen en geel) worden gekozen. Alle overige lichtkleuren 
kunnen individueel worden ingesteld voor een aangename 
sfeer in de cabine.

Productvoordelen Aangenaam, indirect licht; unieke sfeer in het 

interieur; de gewenste lichtkleur is eenvoudig 

in te stellen; traploos dimbare lichtsterkte

Cabine Slaap-, BigSpace-, GigaSpace-, StreamSpace-

cabine

Technische gegevens Bedrijfsspanning 24 V; stoomverbruik 1 A

Leveringspakket Complete set, inclusief bedrading en 

schakelaar

Voorwaarden Glazen schuif-/kanteldak, elektrisch bediend 

(code D8M) of kanteldak, elektrisch bediend 

(code D8N)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Sfeerverlichting Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 626 0360

Interieur
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Led-leeslampje

Praktische extra verlichting in de cockpit: wit led-leeslampje 
en flexibel instelbare arm.

Productvoordelen Gering stroomverbruik en lange 

levensduur

Materiaal Behuizing, deksel van zwarte kunststof, 

sokkel zwart gespoten

Maten/afmetingen Lengte: circa 400 mm

Aansluitingen Elektrische aansluiting door een 120 mm 

lange kabel

Technische gegevens 24 V, 3 W, stroomverbruik = ca. 0,12 A

Leveringspakket Inclusief lamp, bevestigingsclip en 

bevestigingsbouten, wordt geleverd met 

open kabeleinde voor een individuele 

montage

Montageduur Ca. 30-45 minuten

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Led-leeslampje Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 682 8805

Interieur

Verlichting
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Bed, 900 mm

Groter en meer comfort: het extra brede bed met een 
breedte van 900 mm zorgt voor nóg meer rust- en 
slaapcomfort in de 2,5 m brede cabines Stream-, Big- en 
GigaSpace.

Productvoordelen Nóg meer rust- en slaapcomfort

Cabine 2500 mm (code F2H)

Maten/afmetingen Matrasdikte 14 cm, 90 cm breed, 220 cm 

lang

Leveringspakket Bed en matras

Uitsluitingen Luchtaanzuiging boven hoek (code M8D)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Bed boven extra breed (900 mm) Ac5, Ac4 B6 626 0365

B6 626 0365

Interieur
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Beddensets

Hier komen slaapgenot en fraai design samen.

Productvoordelen Slijtvast, ademend, kreukvrij, krimpvrij, 

lichtecht, vrij van schadelijke stoffen 

conform Öko-Tex-norm 100, geschikt 

voor personen met een allergie

Materiaal Dekbed en kussen gevuld met een 

combinatie van polyester en katoen; 

overtrek en hoes van zacht en 

hoogwaardig textiel, wasbaar tot 60 °C

Beddenset 'Pause' van moeilijk ontvlambaar materiaal

Opmerking Kussen en dekbed zijn niet moeilijk 

ontvlambaar

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Beddenset (kussensloop en 

dekbedovertrek)

Ac5, Ac4 B6 787 3695

Beddenset (kussensloop en 

dekbedovertrek, met kussen en 

dekbed)

Ac5, Ac4 B6 787 3700

Beddenset kussen en dekbed, voor 

kussensloop en dekbedovertrek

Ac5, Ac4 B6 787 3701

Dekbedovertrek, 135 x 200 cm Ac5, Ac4 B6 787 3693

Kussensloop, 80 x 80 cm Ac5, Ac4 B6 787 3694

Beddenset 'Schaakbordpatroon'

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Beddenset (kussensloop en 

dekbedovertrek, met kussen en 

dekbed)

Ac5, Ac4 B6 787 2424

Dekbedovertrek, 135 x 200 cm Ac5, Ac4 B6 787 2443

Kussensloop, 60 x 60 cm Ac5, Ac4 B6 787 2444

Kussen voor kussensloop, 60 x 60 cm Ac5, Ac4 B6 787 2058

Dekbed voor dekbedovertrek,

135 x 200 cm

Ac5, Ac4 B6 787 2059

B6 787 3695

B6 787 2424

Interieur

Bedaccessoires
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Beddensets

Voor een goede nachtrust.

Productvoordelen Slijtvast, ademend, kreukvrij, krimpvrij, 

lichtecht, vrij van schadelijke stoffen 

conform Öko-Tex-norm 100, geschikt voor 

personen met een allergie

Eigenschap Wasbaar tot 60° C

Beddenset 'Ruit'

Materiaal Hoogwaardig textiel

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Beddenset (kussensloop en 

dekbedovertrek, met kussen en 

dekbed)

Ac5, Ac4 B6 787 2130

Dekbedovertrek, 135 x 200 cm Ac5, Ac4 B6 787 2055

Kussensloop, 60 x 60 cm Ac5, Ac4 B6 787 2054

Kussen voor kussensloop, 60 x 60 cm Ac5, Ac4 B6 787 2058

Dekbed voor dekbedovertrek,

135 x 200 cm

Ac5, Ac4 B6 787 2059

Nekrol en nekkussen

Ideaal voor een dutje en om ontspannen te kunnen lezen of 
televisie te kijken. Afgestemd op het dessin van het 
beddengoed.

Materiaal 100 % katoen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Nekrol voor beddenset 

'Schaakbordpatroon'

Ac5, Ac4 B6 787 2422

Nekkussen voor beddenset 

'Schaakbordpatroon'

Ac5, Ac4 B6 787 2423

Nekrol voor beddenset 'Ruit' Ac5, Ac4 B6 787 2056

Nekkussen voor beddenset 'Ruit' Ac5, Ac4 B6 787 2057

B6 787 2130

B6 787 2422, B6 787 2423

B6 787 2056, B6 787 2057

Interieur
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Matras PremiumComfort (code D3N en D3M)

Het koudschuim multizonematras zorgt voor uitstekende 
slaapomstandigheden en een hoog ligcomfort. De 
verschillende hardheidszones zijn op de betreffende 
lichaamsdelen afgestemd.

Productvoordelen Geoptimaliseerd slaapcomfort door 

ademend buizensysteem; uitstekende 

ondersteuning van het lichaam door het 

koudschuim; slijtvaste, verwijderbare en 

wasbare gestikte matrashoes; het 

koudschuim multizonematras zorgt dankzij 

de optimale ondersteuning van de 

lichaamsdelen voor nóg meer ligcomfort; 

antiallergisch; geurwerend

Maten/afmetingen Matrasdikte ca. 11 cm, 75 cm breed en

200 cm lang

Eigenschap Dubbeldoeks, gestikt, gevoerd

Leveringspakket Inclusief gestikte matrashoes

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Matras 'PremiumComfort' (code 

D3N), voor cabinebreedte 2,5 m

Ac5, Ac4 A 000 970 87 49

Matras 'PremiumComfort' (code 

D3N), voor cabinebreedte 2,3 m

Ac5, Ac4 A 000 970 95 49

A 000 970 87 49

Interieur

Bedaccessoires
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Matrasbekleding

Voor een bijzonder hoog comfort: slijtvaste, zachte en 
gestikte hoes voor de matrassen PremiumComfort en 
standaard, steeds in 2 maten leverbaar (voor 2,5 of
2,3 meter brede cabine). Het hoeslaken van polyester is 
huidvriendelijk, gemakkelijk te reinigen en ondersteunt de 
luchtcirculatie.

Productvoordelen Slijtvast; ademend; antiallergisch; 

geurwerend

Materiaal 100 % polyester, dubbeldoeks, gestikt, 

gevoerd

Kleur Beige

Eigenschap Wasbaar tot 60 °C

Voor matras PremiumComfort

Opmerking Alleen in combinatie met matras, 

PremiumComfort, onder (code D3M)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Voor bed onder, PremiumComfort,

2200 x 750 mm

Ac5, Ac4 B6 787 3676

Voor bed onder, PremiumComfort,

2000 x 750 mm

Ac5, Ac4 B6 787 3678

Voor standaardmatras

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Voor bed onder, standaard,

2000 x 750 mm

Ac5, Ac4 B6 787 3677

Voor bed onder, standaard,

2200 x 750 mm

Ac5, Ac4 B6 787 3679

Voor bed boven, standaard,

2000 x 600 mm

Ac5, Ac4 B6 787 3703

Voor bed boven, standaard,

2200 x 600 mm

Ac5, Ac4 B6 787 3704

Voor bed boven, standaard,

2000 x 750 mm

Ac5, Ac4 B6 787 3705

Voor bed boven, standaard,

2200 x 750 mm

Ac5, Ac4 B6 787 3706

Interieur
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Topmatras

Hoogwaardig topmatras met schuimrubberen kern, die 
boven op het matras wordt gelegd.

Productvoordelen Het matras wordt beschermd; voor meer 

slaapcomfort; uitstekende aanpassing 

aan het lichaam; uitstekende 

drukontlasting en perfecte 

slaapomstandigheden

Materiaal 100 % polyester

Maten/afmetingen (L x b x h) 2000 x 740 x 45 mm

Kleur Zwart

Gewicht 3 kg

Eigenschap Topmatras met totale hoogte, inclusief 

hoes, van ca. 4,5 cm, hoes met de hand 

wasbaar bij 30 °C; voor het wassen 

moet de schuimrubberen kern worden 

verwijderd (ritssluiting)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Topmatras Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 787 3680

B6 787 3680

Interieur

Bedaccessoires

56

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20787%203680
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20787%203680


Moltondekens en hoeslakens

De functionele moltondeken van katoen ontziet het matras, 
neemt vocht op en zorgt voor een betere nachtrust.

Moltondeken

Productvoordelen Betrouwbare bescherming tegen 

verontreiniging; huidvriendelijk, eenvoudig 

te reinigen materiaal; kookvast en 

vochtabsorberend

Materiaal 100 % katoen

Eigenschap Wasbaar tot 95° C

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Moltondeken, 2000 x 600 mm Ac5, Ac4 B6 787 2118

Uitstekend slaapcomfort. Hoeslakens met elastiek voor een 
uiterst goede pasvorm.

Hoeslakens van moeilijk ontvlambaar materiaal

Productvoordelen Met elastiek voor een uitstekende pasvorm; 

slijtvast; moeilijk ontvlambaar materiaal

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Bed boven, smal, 2000 x 600 mm Ac5, Ac4 B6 787 3696

Bed boven/onder, 2000 x 750 mm Ac5, Ac4 B6 787 3697

Bed boven, smal, 2200 x 600 mm Ac5, Ac4 B6 787 3698

Bed boven/onder, 2200 x 750 mm Ac5, Ac4 B6 787 3699

Hoeslakens van hoogwaardig, puur jersey-katoen

Productvoordelen Met elastiek voor een uiterst goede 

pasvorm; voelt bijzonder zacht aan en is 

huidvriendelijk; slijtvast; geschikt voor de 

droger; strijkvrij

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Bed boven, 2200 x 900 mm Ac5, Ac4, An B6 787 3702

B6 787 2050, B6 787 2118

B6 787 3696

Interieur
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TopFit-set

Met de TopFit-set blijft u eenvoudig fit in uw cabine. 
Verhoog uw prestaties achter het stuur en zorg voor een 
sterk en gezond lichaam.

Productvoordelen Hiermee kunnen ongemakken als 

stijfheid en last van de nek, onderrug en 

heupen worden verminderd of zelfs 

worden voorkomen; voor diverse 

oefeningen voor alle belangrijke 

spiergroepen

Geldigheid Niet alleen geschikt voor gebruik in de 

Actros maar voor gebruik in alle 

truckmodellen met een vlakke 

cabinevloer

Opmerking TopFit-set opbergen en vastzetten

TopFit-set van Blackroll

Leveringspakket Zak waarin alles plaatsbesparend kan 

worden opgeborgen, massagebal 

Singleball, massagebal Duoball, 

weerstandsband grijs, weerstandsband 

zwart (sterk)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

TopFit-set van Blackroll Ac5, Ac4 B6 626 0363

TopFit-set

Leveringspakket Opbergtas, TopFit-board, diverse 

expanders met grepen, usb-stick met 

handleiding met oefeningen

Maten/afmetingen (L x b) 65 x 40 cm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

TopFit-set Ac5, Ac4 B6 626 0350

B6 626 0350

B6 626 0363

B6 626 0363

B6 626 0363 B6 626 0350

Interieur

Cockpit
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Gordijnen

Het blikdichte gordijn 'Blackout' ondersteunt een goede 
nachtrust. De speciale verduisterende stof is vervaardigd 
van polyester, waardoor het gordijn uiterst robuust is en 
eenvoudig kan worden gereinigd. Bovendien is polyester 
lichtecht, wat inhoudt dat de stof niet verbleekt door 
zonlicht. Het gordijn is uitgevoerd in amandelbeige en zwart, 
waardoor dit visueel perfect op het interieur van het voertuig 
is afgestemd.

Productvoordelen Perfecte maatvoering en gemakkelijk te 

reinigen; eenvoudig, snel en stevig te 

monteren; laat geen licht door en is 

blikdicht, waardoor meer slaapcomfort 

wordt verkregen

Materiaal 100 % polyester

Kleur Amandelbeige (binnen), zwart (buiten)

Eigenschap Wasbaar op 30 °C, niet geschikt voor 

droger

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gordijn, voorruit, rechts Ac5, Ac4, 

Ar

B6 626 0370

Gordijn, voorruit, links Ac5, Ac4, 

Ar

B6 626 0371

Gordijn, voorruit, MirrorCam rechts Ac5, Ac4, 

Ar

B6 626 0372

Gordijn, voorruit, MirrorCam links Ac5, Ac4, 

Ar

B6 626 0373

Gordijn, bed, GigaSpace Ac5, Ac4, 

Ar

B6 626 0374

Gordijn, bed, BigSpace- of 

StreamSpace-cabine

Ac5, Ac4, 

Ar

B6 626 0375

B6 626 0370

Interieur
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Rvs sierdelen, kieuwen winddeflectoren

Omlijsting Mercedes-Benz logo onder voorruit

Indruk maken: het ideale kader voor het  Mercedes-Benz
logo aan de voorzijde van uw truck.

Productvoordelen Voor individualisering van de voorzijde 

van het voertuig

Materiaal Hoogwaardig rvs met een dikte van 3 mm

Montage Vast te hechten aan de voorzijde van de 

truck

Opmerking Geschikt voor alle cabines

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Omlijsting 

 logo onMercedes-Benz

der voorruit

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 752 0196

B6 752 0196

Karakteristieke details: de kieuwen voor de winddeflectoren 
stralen kracht en aerodynamica uit en benadrukken het 
individuele karakter van de Actros en Antos.

Productvoordelen Visuele verfraaiing van het voertuig voor 

een individueel, dynamischer uiterlijk

Materiaal Hoogwaardig rvs met een dikte van circa 

1 mm

Montage Vast te hechten op de winddeflectoren

Opmerking In combinatie met code C8Z, wielbasis 

3700 mm met winddeflectoren, 

aerodynamisch

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs sierdelen, kieuwen 

winddeflectoren

Ac5, Ac4, An B6 752 0195

B6 752 0195

Exterieur

Chroom
/rvs/styling
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Rvs deksels voor achterwielen

Het hoogwaardige rvs deksel voor het achterwiel 
completeert het dynamische design van het voertuig met 
een karakteristiek detail.

Productvoordelen Individualisering van het voertuig en visuele 

verfraaiing; beschermt de asnaaf tegen 

verontreiniging

Materiaal Hoogwaardig rvs

Montage Voor 57,15 cm (22,5 inch) achteras

Uitvoering Gepolijst of zwart gespoten

Voor as met planetaire naafreductie HL7 (aluminium of stalen velg)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs deksel voor achterwiel, 

gepolijst

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0601

Rvs deksel voor achterwiel, 

zwart gespoten

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0625

Voor hypoïdas HL6/HL8 (aluminium velg)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs deksel voor achterwiel, 

gepolijst

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0602

Rvs deksels voor achterwielen, 

zwart gespoten

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0626

Voor hypoïdas HL6/HL8 (stalen velg)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rvs deksel voor achterwiel, 

gepolijst

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0609

Rvs deksels voor achterwielen, 

zwart gespoten

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 752 0634

B6 752 0602

B6 752 0625

B6 752 0601 B6 752 0602

Exterieur
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Rubbermatten

De fraaie, slijtvaste vloermatten beschermen het interieur tegen beschadiging en 
verontreiniging. Het materiaal zorgt voor een aangename woon- en werksfeer. 
Diverse materialen, leverbaar voor alle cabine- en stoeluitvoeringen. Eenvoudig 
te reinigen.

Productvoordelen De maatvoering is op de cabine afgestemd; verschuiven niet; 

hoogwaardige uitstraling; hoge slijtvastheid en olieresistentie; de cabine 

kan gemakkelijker worden gereinigd; geschikt voor stoomreiniging

Opmerking Cabinebreedte: 2,3 m (code F2G) of 2,5 m (code F2H)

Kleur Zwart

Materiaal EPDM

Besturing links

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

2,5 m Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 684 8625

2,3 m, met tunnel, set chauffeurs-/bijrijderszijde

(code F2B of F2C)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8626

2,3 m, met tunnel, set chauffeurs-/bijrijderszijde

(code F2E)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8627

2,3 m, vlakke vloer, set chauffeurs-/bijrijderszijde

(code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8628

Besturing rechts

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

2,3 m, met tunnel (code F2E) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8630

2,3 m, met tunnel, set chauffeurs-/bijrijderszijde

(code F2B of F2C)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 684 8631

B6 684 8625

Interieur

Vloerm
atten
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Ripsmatten

De ripsmatten op maat verfraaien het interieur. Met embleem.Mercedes-Benz

Productvoordelen Slipvaste rug; eenvoudig te reinigen; geschikt voor stoomreiniging

Kleur Antracietgrijs

Materiaal 100 % polypropyleen

Opmerking Cabinebreedte: 2,3 m (code F2G) of 2,5 m (code F2H)

Besturing links

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Alle cabinebreedtes, chauffeurszijde, met vlakke vloer

(code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ac4

B6 768 1330

2,5 m, bijrijderszijde, SoloStar (code D0Z) Ac5, Ac4 B6 768 1331

2,5 m, bijrijderszijde, geveerde stoel (code D1P of D1Q) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 1332

2,5 m, bijrijderszijde, multifunctionele stoel

(code F2A + D1N)

Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 1333

2,5 m, mat midden (code F2A) Ac5, Ac4 B6 768 1345

2,3 m, bijrijderszijde, multifunctionele stoel

(code F2B, F2C of F2E)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1336

2,3 m, chauffeurszijde (code F2B, F2C of F2E) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1337

2,3 m, bijrijderszijde, geveerde stoel

(code F2A + D1P of D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1334

2,3 m, bijrijderszijde, multifunctionele stoel

(code F2A + D1N)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1335

2,3 m, mat midden (code F2A) Ac5, Ac4 B6 768 1347

2,3 m, mat midden (code F2B, F2C of F2E) Ac5, Ac4 B6 768 1348

Besturing rechts

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Alle cabinebreedtes, chauffeurszijde, met vlakke vloer

(code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1350

2,5 m, bijrijderszijde, geveerde stoel (code D1P of D1Q) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 1351

2,5 m, bijrijderszijde, multifunctionele stoel (code D1N) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 1352

2,5 m, vlakke vloer, mat midden (code F2A) Ac5, Ac4 B6 768 1356

2,3 m, bijrijderszijde, geveerde stoel (code D1P of D1Q) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1353

2,3 m, bijrijderszijde, multifunctionele stoel (code D1N) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1354

2,3 m, bijrijderszijde (code A1Z) Ac5, Ac4 B6 768 1358

2,3 m, met tunnel, chauffeurszijde (code F2B of F2C) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1355

2,3 m, mat midden (code F2B) Ac5, Ac4, An B6 768 1357

B6 768 1330

Interieur
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Veloursmatten

Hoogwaardige veloursmatten met rand en contrastsiernaad in zilverkleur, 
parelvelours van tapijtkwaliteit, zonder weekmakers en oplosmiddelen. Matten 
voor het midden met zilverkleurige, gestikte ster, afgestemd op de vloermatten.

Productvoordelen Exacte pasvorm; slipvaste polyurethaan rug; moeilijk ontvlambare 

materialen; geschikt voor stoomreiniging; slipvastheid blijft 

gegarandeerd

Kleur Zwart

Opmerking Cabinebreedte: 2,3 m (code F2G) of 2,5 m (code F2H)

Besturing links

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Alle cabinebreedtes, chauffeurszijde, met vlakke vloer 

(code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ac4

B6 768 2230

2,5 m, bijrijderszijde, SoloStar (code D0Z) Ac5, Ac4 B6 768 2231

2,5 m, bijrijderszijde, geveerde stoel (code D1P of D1Q) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 2232

2,5 m, bijrijderszijde, multifunctionele stoel

(code F2A + D1N)

Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 2233

2,5 m, mat midden (code F2A) Ac5, Ac4 B6 768 2245

Besturing rechts

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Alle cabinebreedtes, chauffeurszijde, met vlakke vloer 

(code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 2250

2,5 m, bijrijderszijde, geveerde stoel (code D1P of D1Q) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 2251

2,5 m, bijrijderszijde, multifunctionele stoel (D1N) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 2252

2,5 m, vlakke vloer, mat midden (code F2A) Ac5, Ac4 B6 768 2256

B6 768 2230

Interieur

Vloerm
atten
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Veloursmatten

Hoogwaardige veloursmatten met rand en contrastsiernaad in amandelbeige. 
Parelvelours van tapijtkwaliteit, zonder weekmakers en oplosmiddelen. Matten 
voor het midden afgestemd op de vloermatten.

Productvoordelen Exacte pasvorm; slipvaste polyurethaan rug; moeilijk ontvlambare 

materialen; geschikt voor stoomreiniging; slipvastheid blijft 

gegarandeerd

Opmerking Cabinebreedte: 2,3 m (code F2G) of 2,5 m (code F2H)

Kleur Antraciet

Besturing links

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Alle cabinebreedtes, chauffeurszijde, met vlakke vloer 

(code F2A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1230

2,5 m, bijrijderszijde, Solostar (code DOZ) Ac5, Ac4 B6 768 1231

2,5 m, bijrijderszijde, geveerde stoel (code D1P of D1Q) Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 1232

2,5 m, bijrijderszijde, multifunctionele stoel

(code F2A + D1N)

Ac5, Ac4, Ar5, Ar4 B6 768 1233

2,5 m, mat midden (code F2A) Ac5, Ac4 B6 768 1245

2,3 m, bijrijderszijde, geveerde stoel

(code F2A + D1P of D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1234

2,3 m, bijrijderszijde, multifunctionele stoel

(code F2A + D1N)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1235

2,3 m, bijrijderszijde, multifunctionele stoel

(code F2B, F2C of F2E)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1236

2,3 m, chauffeurszijde (code F2B, F2C of F2E) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 1237

2,3 m, vlak, mat midden (code F2A) Ac5, Ac4 B6 768 1247

2,3 m, mat midden (code F2B, F2C of F2E) Ac5, Ac4, An B6 768 1248

B6 768 1230

Interieur
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Dakairconditioning

Het hoofd koel houden op warme dagen. De 
dakairconditioning beschikt over een koelvermogen van 
maximaal 850 watt. Ook onttrekt het systeem vocht aan de 
lucht.

Productvoordelen Gewichtsvoordeel ten opzichte van de af 

fabriek gemonteerde 

standairconditioning; lage 

opbouwhoogte; meer comfort voor de 

chauffeur bij overnachtingen in de 

cabine dankzij een gelijkmatige, 

aangename temperatuur en tochtvrije 

ventilatie; de cabine kan al vooraf op een 

behaaglijke temperatuur worden 

gebracht; het wordt onbevoegden 

moeilijker gemaakt om toegang tot de 

cabine te verkrijgen en het interieur 

wordt minder snel vies, omdat ruiten en 

dakluik ook bij een hoge 

buitentemperatuur gesloten kunnen 

blijven

Cabine BigSpace-, StreamSpace-cabine

Montage De dakairconditioning wordt op de plek 

van het dakluik gemonteerd

Gewicht 21 kg

Leveringspakket Inclusief afstandsbediening

Meer informatie De buitenzijde kan in de gewenste kleur 

worden gespoten

Opmerking Voor BigSpace- en StreamSpace-cabine, 

in combinatie met code E9G

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Dakairconditioning Ac5, Ac4, 

Ar

B6 732 0054

Inbouwset dakairconditioning Ac5, Ac4, 

Ar

B6 732 0055

Sjabloon dakspoiler voor 

dakairconditioning bij StreamSpace-

cabine

Ac5, Ac4, 

Ar

B6 732 0056

B6 732 0054

Interieur

Verw
arm

ing/airconditioning
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Compressorkoelbox (code F84)

De koelbox wordt tussen de chauffeurs- en bijrijdersstoel 
vast op de motortunnel gemonteerd. In de tweedelige 
deksel is een klem voor documenten geïntegreerd. In de 
verlichte koelbox kunnen vier 1,5-literflessen in een eigen 
koelsegment staand worden ondergebracht. Het tweede, 
daarvan gescheiden koelsegment kan voor levensmiddelen 
worden gebruikt. Met behulp van een bedieningspaneel aan 
de achterzijde wordt de koelbox geactiveerd en de 
interieurtemperatuur ingesteld. De accu is tegen ontladen 
beschermd. Het koelvermogen kan - onafhankelijk van de 
omgevingstemperatuur - met een thermostaat worden 
geregeld.

Productvoordelen Zorgt voor meer comfort en gemak voor de 

chauffeur, omdat drinken en etenswaren 

kunnen worden meegenomen

Cabine Korte en slaapcabine

Bedrijfsspanning 12/24 V; middelhoog stroomverbruik:

ca. 35 W

Gewicht 12 kg

Maten/afmetingen Circa 550 x 260 x 440 mm

Inhoud Circa 23 liter

Temperatuurbereik -18 °C tot +10 °C; optimale 

koeltemperatuur ca. 5 °C

Belasting Deksel kan als opstap tot 150 kg worden 

belast

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Compressorkoelbox (code 

Y1U) voor voertuigen met code 

E1H,

2 accu's van 165 Ah

Ac5, Ac4, 

At3, Ax3

A 967 830 00 60 7D53

Bevestigingsset Ac5, Ac4, 

At3, Ax3

A 967 830 00 14

A 967 830 00 60 7D53

Interieur
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Draagbare koelbox

Koelen en verwarmen in één: thermo-elektrische koelbox 
met verwijderbaar deksel, energiespaarstand, 
beschermingsfunctie tegen ontlading van de accu en 
regelbare thermostaat.

Productvoordelen Het meenemen van drinken en 

etenswaren zorgt voor meer comfort en 

gemak voor de chauffeur; ruim van 

binnen, geschikt voor meerdere 1,5-liter 

flessen; energieklasse A++; 

geïntegreerde accubeschermingsfunctie 

die tegengaat dat de voertuigaccu 

volledig wordt ontladen

Temperatuurbereik Koelen: tot 27 °C onder de 

omgevingstemperatuur; verwarmen: tot 

65 °C

Bedrijfsspanning 12 V/24 V/230 V

Gewicht 7,3 kg

Maten/afmetingen (L x b x h) 450 x 303 x 420 mm

Inhoud 20 liter

Opmerking Koellbox opbergen en vastzetten

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Koelbox, draagbaar Ac5, Ac4, Ac3, Ac2, Ac1, 

An, Ar5, Ar4

B6 667 2040

Interieur

Accessoires pantry
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Koelkast, in schuiflade/onder bed (code Y1X)

Perfect voor onderweg. Met de koelkast in de schuiflade 
onder het bed kunnen drinken en etenswaren gekoeld 
worden bewaard. De koelkast wordt met behulp van een 
schakelaar op het dashboard geactiveerd. Het 
koelvermogen kan - onafhankelijk van de 
omgevingstemperatuur - met een thermostaat worden 
geregeld.

Productvoordelen Bescherming tegen ontlading van de accu; 

meer opbergruimte; praktische hoogte, 

zodat ook 1,5-liter flessen staand kunnen 

worden meegenomen; het meenemen van 

gekoeld drinken en gekoelde etenswaren 

zorgt voor meer comfort en gemak; maakt 

de chauffeur minder afhankelijk van - vaak 

dure - wegrestaurants

Bedrijfsspanning 24 volt

Gewicht 11 kg

Inhoud Circa 36 liter of 26 liter (A 001 820 0606)

Temperatuurbereik +5° C tot +13° C

Montagepositie De koelkast in de lade onder het bed wordt 

met behulp van een schakelaar op het 

dashboard geactiveerd

Meer informatie Alleen voor modellen met schuifladen onder 

het bed (code D7J), niet in combinatie met 

code D0Z

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Voor modellen met voorbereiding voor 

koelkast (code Y9A) en met 

slaapcabine met vlakke vloer (code 

F1H, F1I, F1J)

Ac5, Ac4, 

Ar

A 000 820 98 06

Voor modellen zonder voorbereiding 

voor koelkast (code Y9A) en met 

slaapcabine met vlakke vloer (code 

F1H, F1I, F1J)

Ac5, Ac4, 

Ar

A 000 820 99 06

Voor modellen zonder voorbereiding 

voor koelkast (code Y9A) en met 

tunnel 170 mm (code F1D, F1E)

Ac5, Ac4, 

Ar

A 001 820 06 06

Interieur
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Handmatige koffiezetter, 24 volt (voor pads)

Tijd voor pauze! Geniet ook in de truck van een lekker kopje 
koffie. De koffie staat binnen 4 minuten voor u klaar - of u 
nu een grote (110 ml) of kleine (80 ml) kop koffie met 
standaard koffiepads zet. De koffiezetter wordt via de 24V-
sigarettenaansteker van stroom voorzien. De koffiezetter 
past in de bekerhouder.

Productvoordelen Snel koffie zetten; geschikt voor 

universele koffiepads; past in de 

bekerhouder

Bedrijfsspanning 24 volt

Inhoud 1 kop (110 of 80 ml) per keer

Druk 2 bar

Vermogen 140 watt

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Handmatige koffiezetter, 24 

volt (voor pads)

alle 

truckmodelseries

B6 626 0362

Interieur

Accessoires pantry
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Magnetron, 24 volt

Eten onderweg: met de magnetron met een inhoud van
17 liter kunnen eenvoudig en comfortabel warme maaltijden 
worden bereid. Met led-verlichting, drie kookstanden, 
ontdooifunctie en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met 
grote symbolen. Speciaal bedoeld voor gebruik in een 
vrachtwagencabine, geschikt voor onderweg en 
trillingsbestendig. De magnetron past in het bovenste 
opbergvak van de GigaSpace-cabine.

Productvoordelen Met led-verlichting, drie kookstanden, 

ontdooifunctie en groot 

bedieningspaneel; speciaal voor gebruik 

in trucks ontworpen; voor het bovenste 

opbergvak van GigaSpace-cabines

Technische gegevens 24 volt, 500 watt, frequentie 2450 MHz

Afmetingen Buitenzijde: 279 x 445 x 335 mm, 

binnenzijde: 181 x 278 x 280 mm

Gewicht 9,8 kg

Opmerking In combinatie met code E9G - 

voorbereiding voor elektrische 

apparatuur (kan achteraf worden 

gemonteerd)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Magnetron, 24 volt Ac5, Ac4 B6 626 0361

Interieur
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Digitale klok

Voetenkussen

Ontspanning voor uw voeten - ideaal in combinatie met het 
SoloStar Concept (code D0Z) van de Actros. Het 
voetenkussen past exact in het opbergvak van de 
middenconsole.

Productvoordelen Zachte steun om de voeten tijdens de pauze 

of na het werk op te leggen

Materiaal Kunstleder, kan worden gereinigd

Kleur Amandelbeige

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Voetenkussen Ac5, Ac4 B6 626 0332

B6 626 0332

Met de digitale LCD-klok met intervalalarm (volume: circa 
75 dB) is tijdig opstaan geen enkel probleem.

Productvoordelen Vaste, eenvoudige montage; minimalistisch 

design

Montage Eenvoudig te monteren achter de 

chauffeursstoel door de afdekking te 

verwijderen en het onderdeel te plaatsen; 

ook geschikt voor plaatsing in een vrije 

cockpitschakelaarschacht of in het 

opbergvak boven de voorruit

Maten/afmetingen Lengte: 100 mm

Leveringspakket Inclusief 2 standaard AA-batterijen

Temperatuurbereik -10° C tot +50° C

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Digitale klok Ac5, Ac4 A 000 827 78 70

A 000 827 78 70

Interieur

N
uttig
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Persluchtpistool (code Y4Z)

Reinigingsset

Schitterende uitstraling en vrij zicht: de set bevat alles wat u 
voor het onderhoud van zowel het exterieur als het interieur 
van uw voertuig nodig hebt.

Productvoordelen Speciaal voor  voertuigen Mercedes-Benz

ontwikkeld; op materiaal- en 

milieuvriendelijkheid getest

Leveringspakket Cockpitlotion, 

insectenverwijderingsmiddel, 

ruitenreiniger voor binnen, 

snelreinigingsmiddel, poetsdoek en tasje

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Reinigingsset Voor alle modelseries B6 684 8618

B6 684 8618

Hoge druk: met de persluchtpistool met ca. 2 meter lange 
spiraalkabel en aluminium spuitkop kan de cabine snel en 
eenvoudig worden gereinigd.

Productvoordelen De cabine kan snel en eenvoudig worden 

gereinigd; stevige greep van 

glasvezelversterkte kunststof

Leveringspakket Persluchtpistool, spiraalslang, houder en 

bevestigingsmateriaal

Materiaal Glasvezelversterkte kunststof

Opmerking 'Persluchtaansluiting in cabine' is 

benodigd (code D0S)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Persluchtpistool (code Y4Z) Ac4, An, Ar A 960 581 01 04
A 960 581 01 04

Interieur
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Stoelhoezen, stoelen met verwarming/ventilatie

Uitstekende bescherming en uitmuntend comfort. De stoelhoezen beschermen 
de stoelen tegen slijtage, beschadiging en vuil. Bovendien zitten de stoelhoezen 
uiterst comfortabel. Eenvoudig en slipvast aan te brengen.

Productvoordelen Zorgen voor een uitstekende temperatuur; slijtvast en gemakkelijk te 

reinigen; wasbaar tot 40 °C; moeilijk ontvlambaar materiaal

Montage Eenvoudig te bevestigen met behulp van ritssluiting

Eigenschap Stoelhoezen speciaal voor stoelen met verwarming/ventilatie

Ademend, beige/zwart

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, 

linksvoor (code D1D)

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1277

Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, 

rechtsvoor (code D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1278

Ademend, grijs/zwart

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, 

linksvoor (code D1D)

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1275

Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, 

rechtsvoor (code D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1276

Beige/zwart

Grijs/zwart

Interieur

Stoelhoezen Actros, Antos, Arocs
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Stoelhoezen, kunstleder

Perfecte bescherming en optimaal comfort: de stoelhoezen beschermen de 
stoelen tegen slijtage, beschadiging en vuil. Bovendien zitten de stoelhoezen 
uiterst comfortabel. Eenvoudig en slipvast aan te brengen.

Productvoordelen Slijtvast en gemakkelijk te reinigen; wasbaar tot 40 °C; moeilijk 

ontvlambaar materiaal

Montage Eenvoudig te bevestigen met behulp van ritssluiting

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Geveerde stoel Grammer, linksvoor (code D1B, D1C) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1270

Geveerde stoel Grammer, linksvoor (code D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1271

Multifunctionele stoel Isri, rechtsvoor (code D1N) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1272

Multifunctionele stoel Isri, rechtsvoor (code D1A) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1273

Middenstoel Grammer (code D1Z) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1274

Grijs/zwart

Interieur
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Stoelhoezen, standaarddessin

Elegante, slijtvaste stoelhoezen in alle dessins van de standaardstoelbekleding.

Productvoordelen Slijtvast en gemakkelijk te reinigen; wasbaar tot 40 °C; moeilijk 

ontvlambaar materiaal

Montage Eenvoudig te bevestigen met behulp van ritssluiting

Spyder

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Geveerde stoel Grammer, linksvoor (code D1B) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1360

Geveerde stoel Grammer, rechtsvoor (code D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1361

Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, 

linksvoor (code D1C, D1D)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1362

Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, 

rechtsvoor (code D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1363

Middenstoel Grammer (code D1Z) An, Ar5, Ar4 B6 640 1364

Multifunctionele/opklapbare stoel Isri, linksvoor (code 

D1A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1365

Multifunctionele/opklapbare stoel Isri, rechtsvoor

(code D1N)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1366

Armsteun geveerde stoel, zwart (code D1B, D1C, D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1367

Armsteun geveerde stoel met verwarming/ventilatie, 

zwart (code D1D, D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1368

Hoofdsteunhoes, geveerde stoel met verwarming

/ventilatie, zwart (code D1D, D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1369

Skyline

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Geveerde stoel Grammer, linksvoor (code D1B) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1370

Geveerde stoel Grammer, rechtsvoor (code D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1371

Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, 

linksvoor (code D1C, D1D)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1372

Geveerde stoel Grammer, met verwarming/ventilatie, 

rechtsvoor (code D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1373

Middenstoel Grammer (code D1Z) An, Ar5, Ar4 B6 640 1374

Multifunctionele/opklapbare stoel Isri, linksvoor

(code D1A)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1375

Multifunctionele/opklapbare stoel Isri, rechtsvoor

(code D1N)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1376

Armsteun geveerde stoel met verwarming/ventilatie, 

zwart (code D1D, D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1368

Hoofdsteunhoes, geveerde stoel met verwarming

/ventilatie, zwart (code D1D, D1Q)

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 640 1369

Spyder

Skyline

Interieur

Stoelhoezen Actros, Antos, Arocs
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Stoelhoezen, werkplaats

Perfecte bescherming: de stoelhoezen zijn eenvoudig aan te 
brengen en met één handeling te verwijderen. Ideale 
bescherming van de stoelen bij werkplaatswerkzaamheden.

Productvoordelen Vuil-, olie- en waterafstotend; moeilijk 

ontvlambaar; wasbaar; gesanforiseerd 

(krimpen niet bij het wassen)

Uitvoering Links-/rechtsvoor

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Werkplaatshoes Voor alle 

truckmodelseries

B6 640 1177

B6 640 1177

Interieur
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Stoelhoezen, accessoiredessin

Uitstekende bescherming en hoog comfort. De stoelhoezen beschermen de 
stoelen tegen slijtage, beschadiging en vuil. Bovendien zitten de stoelhoezen 
uiterst comfortabel. Eenvoudig en slipvast aan te brengen.

Productvoordelen Perfecte maatvoering; hoog zitcomfort; gemakkelijk te reinigen; 

wasbaar tot 40 °C

Montage Eenvoudig te bevestigen met behulp van ritssluiting

Materiaal Microvezelvelours

Microvezelvelours, beige/zwart

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Geveerde stoel Grammer, linksvoor (code D1B, D1C) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1265

Geveerde stoel Grammer, rechtsvoor (code D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1266

Multifunctionele stoel Isri, rechtsvoor (code D1N) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1267

Ongeveerde stoel, standaard, linksvoor (code D1A) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1268

Middenstoel Grammer (code D1Z) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1269

Microvezelvelours, grijs/zwart

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Geveerde stoel Grammer, linksvoor (code D1B, D1C) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1260

Geveerde stoel Grammer, rechtsvoor (code D1P) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1261

Multifunctionele stoel Isri, rechtsvoor (code D1N) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1262

Ongeveerde stoel, standaard, linksvoor (code D1A) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1263

Middenstoel Grammer (code D1Z) Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 640 1264

Beige/zwart

Grijs/zwart

Interieur

Stoelhoezen Actros, Antos, Arocs
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Rug- en neksteunen

Sitback-rugsteun

De Sitback-rugsteun biedt comfort en zorgt ervoor dat de 
lendenen op effectieve wijze worden ontlast. Kan 
pneumatisch op de persoon worden afgestemd.

Productvoordelen Ondersteunt een ergonomische zithouding; 

individueel af te stemmen op de chauffeur

Materiaal Stof

Montage Bevestiging met twee beugels tussen zitting 

en rugleuning

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Rugsteun Sitback Air Voor alle 

modelseries

B6 753 0140

Sitback-neksteun

De neksteun voor alle stoelen met geïntegreerde 
hoofdsteun zorgt voor ontspanning. Bovendien dient de 
steun als extra vulling voor de aanwezige hoofdsteun.

Productvoordelen Ergonomisch design; extra comfort

Materiaal Stof

Montage Eenvoudig met klittenband te bevestigen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Voor integraalstoel (geïntegreerde 

hoofdsteun) – ook geschikt voor 

personenwagens

Voor alle 

modelseries

B6 753 0141

Voor verwijderbare hoofdsteun – 

ook geschikt voor personenwagens

Voor alle 

modelseries

B6 753 0142

B6 753 0140

B6 753 0141

Interieur
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Verlaagde stoelbak

Veilig onderweg, meer comfort: met de 40 mm lagere 
stoelbak kunt u uw zithouding op de chauffeursstoel heel 
persoonlijk afstellen. De standaardstoelbak wordt door een 
verlaagde uitvoering vervangen.

Productvoordelen Meer comfort; de chauffeursstoel kan 

individueel worden afgesteld; zorgt voor een 

groter verstelbereik van de chauffeursstoel

Leveringspakket 1 x verlaagde stoelbak, 6 x cilindrische 

bout, 4 x vulring

Opmerking Voorwaarden code F2N of code F2P

+ code F2G of code F2H

Meer informatie Passende stoelbakbekleding in twee 

kleuruitvoeringen leverbaar

(B6 768 1251, B6 768 2244)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Verlaagde stoelbak Ac5, Ac4, An, Ar B6 684 8643

B6 684 8643

Interieur

Stoelaccessoires
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Stoelbakbekleding

Fraaier zitten: de stoelbakbekleding beschermt de chauffeur 
in de winter tegen kou en verfraait het interieur visueel.

Productvoordelen Zorgt voor een gemoedelijke sfeer; 

bescherming tegen kou; dankzij de 

ruglaag van velours en vasthechting op 

de stoelbak wordt verschuiven 

tegengegaan

Materiaal Hoogwaardig parelvelours

Montage Eenvoudig aan te brengen en te 

verwijderen op de stoelbak dankzij 8 

klittenbandbevestigingen

Opmerking Identiek voor stoelbak van chauffeurs- 

en bijrijdersstoel

Stoelbakbekleding, antraciet

Eigenschap Hoogwaardige veloursmatten met rand 

en contrastsiernaad in amandelbeige. 

Parelvelours van tapijtkwaliteit, zonder 

weekmakers en oplosmiddelen. Matten 

voor het midden afgestemd op de 

vloermatten

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Stoelbakbekleding Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 768 1250

Stoelbakbekleding voor lagere 

stoelbak

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 768 1251

Stoelbakbekleding, zwart

Eigenschap Met gestikte  ster. Mercedes-Benz

Zwarte nubuck rand met zilverkleurige 

contrastnaad

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Stoelbakbekleding Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 2243

Stoelbakbekleding voor 

lagere stoelbak

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 768 2244

B6 768 1250

Interieur
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Wegklapbare tafel

Praktisch en ruimtebesparend. De in hoogte verstelbare, 
wegklapbare tafel is uitstekend geschikt als eettafel, 
laptoptafel of praktisch plateau.

Productvoordelen Ruimtebesparend; op de geometrie van de 

middenconsole afgestemd; in hoogte 

verstelbaar; kan eenvoudig en comfortabel 

in de gewenste stand worden geplaatst en 

vastgezet

Materiaal Het tafelpaneel is afgewerkt met generfd 

leder

Belasting Max. 2,5 kg

Montage Wordt in de bekerhouder en op de 

middenconsole gemonteerd

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Wegklapbare tafel Ac5, Ac4 B6 626 0331

B6 626 0331

Interieur

Tafel
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Uw voordelen in één oogopslag:

Meer informatie:
www.mercedes-benz.com/uptime

De nieuwe service-innovatie UptimeMercedes-Benz
Door het voertuig, de dealer en uw transportonderneming intelligent met elkaar te Mercedes-Benz
verbinden, legt Uptime nieuwe maatstaven aan. Dit zorgt voor een aanzienlijk betere Mercedes-Benz
inplanbaarheid van werkplaatsbezoeken en een hogere voertuigbeschikbaarheid.

.

.

. Onverwachte stilstand vermijden: pech voorkomen en 
'regelstress' verminderen
Efficiënt management van reparaties 
onderhoudswerkzaamheden: minder 
werkplaatsbezoeken en voertuigen zijn sneller weer 
inzetbaar
Ondersteuning in realtime bij reparatiewerkzaamheden: 
onnodig werkplaatsbezoek en onnodige kosten worden 
voorkomen
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Elektrische installatie/elektronische 
systemen.
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Efficiënt werken.
Mercedes-Benz staat ook op het gebied van elektrische systemen en 
elektronica voor beproefde kwaliteit. Te beginnen met de achteraf te monteren 
SideGuard Assist (code S1R).

Elektrische/elektronische systemen
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SideGuard Assist (code S1R)

SideGuard Assist van  waarschuwt de Mercedes-Benz
chauffeur door middel van zicht- en hoorbare signalen voor 
gevaarlijke, kritieke situaties wanneer wordt afgeslagen en 
het zicht beperkt is. Het systeem houdt bovendien rekening 
met de dode hoek van de oplegger en waarschuwt ook bij 
botsingsgevaar met obstakels als stoplichten en 
lantaarnpalen. Daarnaast ondersteunt het systeem de 
chauffeur bij het wisselen van rijstrook. De zicht- en 
hoorbare signalen zorgen ervoor dat de chauffeur meer tijd 
heeft om te reageren.
Door middel van een tweefasig waarschuwingssysteem 
helpt SideGuard Assist kritieke verkeerssituaties tegen te 
gaan of de ernst ervan te verminderen. Hiervoor wordt de 
bijrijderszijde continu in de gaten gehouden door twee 
korteafstandssensoren. Hierbij wordt het gebied langs de 
gehele voertuigcombinatie (tot maximaal 18,75 m) met een 
breedte van een rijstrook (ca. 3,75 m) gecontroleerd. Als 
zich een bewegend object in de bewaakte zone rechts opzij 
bevindt, gaat in de A-stijl aan de bijrijderszijde op 
ooghoogte van de chauffeur een gele led-driehoek branden. 
Bij botsingsgevaar knippert het led-lampje eerst meerdere 
keren fel rood en vervolgens brandt het lampje continu 
rood. Bovendien klinkt bij een dreigende botsing een 
waarschuwingssignaal via de radioluidspreker aan de 
betreffende zijde. Botsingen met stilstaande fietsers of 
voetgangers tijdens het afslaan komen minder vaak voor, 
maar de gevolgen zijn net zo ernstig. SideGuard Assist 
waarschuwt ook voor acuut botsingsgevaar met stilstaande 
personen en objecten. Er gaat in dat geval direct een rood 
led-lampje branden, echter uitsluitend bij gevaarlijke 
situaties in de dode hoek van de voertuigcombinatie en bij 
acuut gevaar voor een ongeval (binnen de systeemgrenzen). 
Deze functie is geen rangeerhulp. Het systeem is niet 
afgestemd op rangeersituaties.

Productvoordelen Het systeem kan helpen de veiligheid in het 

verkeer te verhogen; ondersteunt de 

chauffeur tijdens het afslaan in 

onoverzichtelijke situaties; helpt ongevallen 

in kritieke verkeerssituaties tegen te gaan of 

de ernst ervan te verminderen

Geldigheid Het achteraf te monteren systeem 

SideGuard Assist is leverbaar voor modellen 

met besturing links vanaf 01.2017 in 

combinatie met code Z5X

Model Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4

Opmerking Om u een voertuigspecifiek aanbod te 

kunnen doen, verzoeken we contact op te 

nemen met een  dealerMercedes-Benz

Effectieve waarschuwing voor een aanrijding tijdens het afslaan en wisselen van 

rijstrook

Bij direct gevaar voor een aanrijding wordt de chauffeur door de assistent 

gealarmeerd

Gele led-waarschuwingsindicatie Rode led-indicatie

Elektrische/elektronische systemen

Veiligheidsassistentiesystem
en
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Camera's

Meer overzicht. Met de achteruitrijcamera wordt het 
gedeelte direct achter de truck zichtbaar. Hierdoor kunnen 
ongevallen worden voorkomen en wordt de veiligheid 
vergroot.

Productvoordelen Helpt ongevallen te voorkomen; maakt het 

mogelijk om precies te manoeuvreren; 

kabel- en stekkersystemen geschikt voor 

vervoer gevaarlijke stoffen; waterdichte 

camerabehuizing (beschermingsklasse IP 

69K); geïntegreerde verwarming

Functionaliteit Systeem wordt automatisch geactiveerd 

zodra de achteruitversnelling wordt 

ingeschakeld

Opmerking Momenteel is het verplicht een tweede 

persoon aanwijzingen te laten geven; in 

combinatie met code J9J (voorbereiding 

voor achteruitrijcamera) wordt het beeld 

weergegeven via het voor video geschikte 

combi-instrument, code J1C (12,7 cm 

kleurendisplay)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Achteruitrijcamera zonder 

overlay

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1275

Achteruitrijcamera met overlay Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1269

Adapterkabel (in combinatie met 

code J9J)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 753 0171

Multikabel 5 m Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1277

Multikabel 11 m Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1278

Multikabel 16 m Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1279

Multikabel 21 m Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1280

Spiraalkabel Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1281

Camera met openingshoek van 

120°

Ac5, Ac4 B6 782 1330

Camera met openingshoek van 

120°

Ac5 B6 782 1333

Camera zonder overlay, 

openingshoek 100°

Ac5 B6 782 1332

Magneetvoethouder Ac5, Ac4 B6 782 1331

B6 782 1275, B6 782 1269

B6 782 1281 B6 782 1280

Elektrische/elektronische systemen
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SurroundView

Uitgebreid zicht rondom. Deze 7-inch TFT-monitor met 
hoogwaardig led-backlight en uitstekende beeldkwaliteit is 
speciaal voor gebruik in de truck ontwikkeld en overtuigt 
met de surround view.

Productvoordelen Op een monitor kan het beeld van vier 

camera's worden weergegeven. De 

camera's kunnen op de gewenste plekken 

aan het voertuig worden bevestigd; hierdoor 

heeft de chauffeur tijdens het parkeren en 

manoeuvreren (bijvoorbeeld bij weinig 

ruimte) meer overzicht

Functionaliteit Voldoet aan de allerstrengste eisen, zoals 

stofdichtheid, waterstraalbestendigheid 

IP6K5, temperatuurbereik -30 °C tot +85 °

C; geïntegreerde regeleenheid voor 

automatische aanhangwagenherkenning; 

een lichtsensor voor automatische dag-

/nachtomschakeling; een instelbare overlay 

voor visualisatie van de afstand; er kunnen 

tot vier camera's worden aangesloten; 

kabels van diverse lengtes voor aansluiting 

van de camera's op de monitor; met 

knoppen op de motor voor het instellen

Leveringspakket 1 modulaire monitor, stekkerpaneel voor 

aansluiting, robuuste en flexibel verstelbare 

monitorhouder

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

7 inch extra monitor voor 

surround view

Voor alle 

modelseries

B6 782 1267

B6 782 1267

Elektrische/elektronische systemen

Veiligheidsassistentiesystem
en
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Adapterkabel en adapter

Aanhangwagenaansluiting, 24 volt

Voor een veilige stroomverbinding tussen de trekker en 
oplegger of aanhangwagen. De aansluiting voorziet onder 
andere de verlichting, achterlichten en remlichten van 
stroom.

Technische gegevens 24 V; aansluiting: 5 x 1,5 mm² en

2 x 4 mm²; 15-polig ABS/EBS

(ISO 7638); lengte: 450 cm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Aanhangwagenaansluiting

24 V, 15-polig

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

A 000 540 27 39

Aanhangwagenaansluiting

24 V, 7-polig

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

A 000 540 38 39

A 000 540 27 39 A 000 540 38 39

Adapterkabel en adapter voor de stroomvoorziening tussen 
de trekker en oplegger of aanhangwagen.

Productvoordelen Veilig en waterdicht; eenvoudig te 

monteren

Adapterkabel 15-polige stekker (verbinding) 

conform ISO 12098 (24 V), 7-polige 

aansluiting conform

ISO 1185 (24 V, normaal, zwart) en 

ISO 3731 (24 V, extra, wit)

Gebruik Van de aansluiting (ISO 12098) op 

de trekker naar twee stekkers

(ISO 1185 en ISO 3731) op de 

aanhangwagen/oplegger

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Adapterkabel 24 V, 15- naar

2 x 7-polig

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 753 0151

Verloopstekker 24 V, 15- naar

2 x 7-polig, zonder kabel

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 753 0152

Adapter 24 V, 15- naar 2 x 7-polig, 

met spiraalkabel (code E6E)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

A 000 545 39 84

B6 753 0151

B6 753 0152 A 000 545 39 84

Elektrische/elektronische systemen
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Audio-/videoadapterset

Een uiterst goede aansluiting voor uitstekend entertainment. 
De audioadapterset bestaat uit een verlengkabel voor het 
aansluiten van externe videospeler op de radio, bijvoorbeeld 
een dvd-speler.

Audioadapterset

Productvoordelen Adapters zijn speciaal voor Mercedes-Benz

radio's ontwikkeld

Eigenschap Line-in-adapter en mute-adapter/ISO-

stekker en tulpstekkers; voor de weergave 

van het geluid van externe apparaten over 

de boordluidsprekers, met mute voor 

stilschakeling, geschikt voor tv, navigatie 

(aanwijzingen), extern handsfreesysteem 

enzovoorts (in combinatie met code J2A-J2E)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Audioadapterset Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 753 0173

Videoadapterset

Productvoordelen De adapters zijn speciaal voor 

radio's ontwikkeld; ook Mercedes-Benz

geschikt voor aansluiting van de 

achteruitrijcamera

Eigenschap Coaxbusbehuizing FAKRA code F (bruin) en 

code E (groen); tulpstekker, zwart en

geel/video in en out; voor de aansluiting 

van externe videoapparaten, geschikt voor 

Playstation, Wii, videocamera, tv enzovoort 

(in combinatie met code J2D)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Videoadapterset Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 753 0174

B6 753 0173

B6 753 0174

Elektrische/elektronische systemen

Adapters/kabels/aansluitingen
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Powerstekker

Veilige aansluiting. Powerstekker en poweraansluiting voor 
de voeding van elektrische apparatuur met een hoog 
stroomverbruik, zoals een waterkoker. Geschikt voor 
stroomverbruik tot 25 A.

Productvoordelen Veilige aansluiting, zowel magnetisch als 

mechanisch; alleen stroomtoevoer als 

mechanische aansluiting is gesloten; 50 % 

geringere inbouwdiepte ten opzichte van de 

standaardaansluiting; beveiligd tegen 

kortsluiting

Technische gegevens Bedrading 2,5 mm² in de kleuren rood en 

bruin; kabel ommanteld; 'vliegende' 

zekering 25 ampère

Leveringspakket Kabelset, zekering, aansluiting, 

bevestigingsoog

Powerstekker (MagCode) Power Clip Pro 24 V

(aansluiting: schroefverbinding)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Powerstekker Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 753 0129

B6 753 0129

Elektrische/elektronische systemen
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Stekker en stroomaansluiting ABS/EBS

Stekker en stroomaansluiting, 15-polig

De stekker (gecertificeerd conform ISO 12098) voor een 
standaardkabel en de aansluiting (ISO 12098) voor een 
standaardkabel of flexibele kabel zijn geschikt voor
ADR/GLV. Rechte kabeldoorvoer aan de achterzijde van de 
aansluiting.

Productvoordelen Hoogwaardige lamellencontacten met 

krimpaansluiting; eenvoudig te monteren; 

veilig en waterdicht

Technische gegevens Krimpaansluitingen (12 x 1,0 - 1,5 mm² en

3 x 2,5 mm²)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Stekker, 15-polig, 24 V-ADR Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 753 0163

Aansluiting, 15-polig,

24 V-ADR

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 753 0164

B6 753 0163

B6 753 0164

De ABS/EBS-stekker en de aansluiting (gecertificeerd 
conform ISO 7638) voor een standaardkabel zijn geschikt 
voor ADR/GLV. Rechte kabeldoorvoer aan de achterzijde 
van de aansluiting.

Productvoordelen Speciaal op het gebruiksdoel afgestemd 

systeem; eenvoudig te monteren; 

hoogwaardige lamellencontacten met 

krimpaansluiting

Technische gegevens Met 9 krimpcontacthulzen (5 x 1,5 mm²,

2 x 4 mm² en 2 x 6 mm²)

Opmerking Geschikt voor alle systemen, zoals 5-polig 

met 2x 6,0 mm², 7-polig met 2x 4,0 mm² 

enzovoort

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Stekker ABS/EBS Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 753 0158

Aansluiting ABS/EBS Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 753 0159

B6 753 0158

B6 753 0159

Elektrische/elektronische systemen

Adapters/kabels/aansluitingen
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Startkabels, 24 volt

Verlengkabel usb

Verlengkabel voor het aansluiten van een externe usb-bron, 
zoals een mp3-speler of geheugenstick, op de radio van de 
Actros, Antos en Arocs (in combinatie met code J2A - J2E).

Productvoordelen Speciaal ontwikkeld voor Mercedes-Benz

radio's

Technische gegevens Usb A-aansluiting, mini-usb-stekker

Lengte 65 cm

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Verlengkabel usb Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 753 0172
B6 753 0172

Gelijk weer starten. Startkabels met geïntegreerde 
beveiliging tegen inductiespanningspieken en vier volledig 
geïsoleerde klemmen in een handige tas.

Productvoordelen Robuuste, gevulkaniseerde kabels met 

uittrekzekering; verminderde vonkvorming; 

conform DIN 72 553; stekkers en 

koppelingen waterdicht gevulkaniseerd

Technische gegevens 24 V, max. 1000 A, diameter kabel:

50 mm², lengte: 5 m

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Startkabels, 24 volt Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

B6 753 0150

B6 753 0150

Elektrische/elektronische systemen
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Antennes

Overal en altijd een uitstekende ontvangst met antennes en 
antenneaccessoires voor uw truck. Uw Mercedes-Benz
dealer geeft u graag meer informatie.

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Antennevoet AM/FM 20° Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

A 002 827 03 01

Antennevoet AM/FM

/FZV433MHz/telefoon 20°

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

A 002 827 05 01

Antennevoet

CB-radiozendapparatuur 6°

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

A 002 827 07 01

Antennevoet

CB-radiozendapparatuur 20°

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

A 002 827 08 01

Antennestaaf 280 mm,

radio/telefoon 20°

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

A 002 827 06 01

Antennestaaf 435 mm, CB-

radiozendapparatuur 6°/20°

Ac5, Ac4, An, Ar5, 

Ar4

A 002 827 09 01

Antenne gsm/gps

Fleetboard/navigatie, lengte 

kabel: 1450 mm

Ac5, Ac4 A 906 905 48 00

Antennestaaf kort, AM/FM,

234 mm, voor autotransporter

Ac5, Ac4 B6 782 1321

A 906 905 48 00

B6 782 1321

Elektrische/elektronische systemen

Antennes
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Spanningsreductieadapter

Thermisch papier/grootverpakking thermisch papier

Afdrukken op hittebestendig thermisch papier blijven ook na 
contact met water en motorolie goed leesbaar.

Productvoordelen Hittebestending, ook nog leesbaar na 

contact met water of motorolie

Leveringspakket Pakje van 3 rollen van 8 m of 

grootverpakking met 20 pakjes van elk 3 

rollen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Thermisch papier

(3 rollen van elk 8 m)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1244

Grootverpakking thermisch papier 

(20 pakjes van elk 3 rollen)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1243

B6 782 1244 B6 782 1243

Flexibel: spanningsreductieadapter voor het gebruik van 
12V-aanhangwagens bij een 24V-boordnet, functioneert als 
verloopstekker.

Productvoordelen Wordt automatisch teruggezet bij te 

hoge stroom/te hoge temperatuur; 

compatibel met lampcontrolemodules; 

juiste werking ABS-informatiemodule is 

verzekerd

Gebruik Van 15-polig 24 V naar 13-polig 12 V

Opmerking Alleen voor gloeilampen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Spanningsreductieadapter Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 753 0167

B6 753 0167

Elektrische/elektronische systemen
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Cd-radio Bluetooth

Uitstekend infotainment. Indien gewenst kunnen ook andere 
mobiele apparaten worden aangesloten, zoals een mp3-
speler. Cd-radio Bluetooth met geïntegreerd 
handsfreesysteem via de Bluetooth-verbinding. Zo kunnen 
de handen van de chauffeur altijd aan het stuurwiel blijven.

Productvoordelen Functionaliteit, ontvangst en geluidskwaliteit 

zijn volledig gegarandeerd; hoogwaardige 

afwerking, zonder beschadigingen binnenin, 

door montage achteraf van code EU2; 

gemakkelijk te bedienen cd-radio

Technische gegevens Radio met 4 golflengtes: MW, UKW, LW, KW; 

cd-speler (voor audio-cd, mp3, wma); CAN-

interface voor weergave op het instrument; 

toegang tot adresboek (bij code EU2) vanaf 

het multifunctionele stuurwiel - weergave op 

het combi-instrument

Bedrijfsspanning 24 volt

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Cd-radio Bluetooth Ac5, Ac4 A 004 820 54 86

A 004 820 54 86

Elektrische/elektronische systemen

Audio/video
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Box met reservelampen

Box met reservelampen H7 klein Box met reservelampen H7 groot Inhoud van de box met 

reservelampen

- 1x H1 Grootlicht

1x 2x H7 besturing links Dimlicht

- - H4 Dimlicht

2x 3x P21W Achter: knipper-, achter-, remlicht

1x 3x R10W Kentekenplaat, zijpositie, achterlicht

1x 1x PY21W Knipperlicht voor

- 1x C5W Markering links-, rechtsvoor op 

winddeflector

1x 2x W5W Standlicht, instap

1x 2x Zekering 10A

1x 2x Zekering 15A

1x 1x Zekering 20A

1x 1x Zekering 25A

Inhoud van de box met reservelampen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Box met 

reservelampen H7 

klein

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 683 0022

Box met 

reservelampen H7 

groot

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 683 0021

B6 683 0022, B6 683 0021

Productvoordelen Veilig en efficiënt ondergebracht in een handzame box, onafhankelijk van modelserie samengesteld

Leveringspakket Alle noodzakelijke reservelampen voor koplampen, mistlampen, knipperlichten, interieurverlichting enzovoort

Opmerking Let op: in veel Europese landen dienen reservelampen altijd in het voertuig aanwezig te zijn

Kleine en grote lichtpunten: alle noodzakelijke reservelampen en zekeringen in een stevige box.

Elektrische/elektronische systemen
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CB-radiozendapparatuur standaard, 12 volt

CB-radiozendapparatuur standaard met praktische 
kanaalkeuze en balkweergave voor signaalsterkte van de 
partner.

Technische gegevens 40 FM-kanalen, 4 W/40 AM-kanalen, 1 W; 

Squelch-regeling om vervelende ruis te 

onderdrukken

Bedrijfsspanning 12 volt

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

CB-radiozendapparatuur 

standaard, 12 volt

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 682 8599

Vervangende microfoon CB-

radiozendapparatuur 

standaard

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0014

Inbouwframe Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0013

Inbouwframe CB-

radiozendapparatuur

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

A 960 846 01 24 9051

Afdekking Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0012

Houder microfoon Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

A 943 828 02 14

B6 682 8599

Elektrische/elektronische systemen

CB-radiozendapparatuur
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CB-radiozendapparatuur universeel, 12 volt

Op alle kanalen thuis: CB-radiozendapparatuur, universeel, 
met 3 omschakelbare, nationale frequentietabellen. Met 
ASC (automatische ruisonderdrukking) en microfoon met 
up- en down-toetsen voor kanaalkeuze.

Technische gegevens 3 omschakelbare, nationale 

frequentietabellen: 80 FM-kanalen, 4 W/12 

AM-kanalen, 1 W/40 FM-kanalen, 4 W/40 

AM-kanalen, 1 W/40 FM-kanalen, 4 W/CEPT

Bedrijfsspanning 12 V

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

CB-radiozendapparatuur 

universeel, 12 volt

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0017

Vervangende microfoon CB-

radiozendapparatuur universeel

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 683 0016B6 683 0017

Elektrische/elektronische systemen
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Voertuig tracking en noodoproepsysteem

Voertuig tracking

Een klein kastje dat voor hoge veiligheid zorgt: Mercedes-Benz voertuig tracking 
geeft met behulp van een geïntegreerde gps-ontvanger en satellieten de exacte 
locatie van de truck door. Dankzij de geavanceerde techniek kunt u dan in geval 
van nood snel handelen: als uw truck is gestolen, dient u zo snel mogelijk 
contact op te nemen met het alarmcenter. Het alarmcenter is in 36 Europese 
landen vierentwintig uur per dag bereikbaar. Het alarmcenter schakelt direct de 
nationale politie in, zodat deze snel actie kan ondernemen. Door de 
simkaartlezer met maandcontract profiteren chauffeurs van roaming in heel 
Europa. De software voor de voertuig tracking en de internettoepassing worden 
meegeleverd. Het systeem wordt dusdanig gemonteerd dat dit van buiten en in 
de truck niet zichtbaar is. Beschermingsgraad IP67 en IP56.

Productvoordelen Hiermee kan een gestolen voertuig snel worden opgespoord; wordt 

verborgen gemonteerd

Opmerking Voertuig tracking is een instapproduct voor de lokalisatie van het 

voertuig. Voor hoogwaardigere toepassingen, bijvoorbeeld 

voertuigspecifieke analysemogelijkheden, zijn de producten van 

Fleetboard optimaal geschikt (www.fleetboard.com)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Voertuig tracking Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 B6 782 1245

Noodoproepsysteem ERA-Glonass

Het noodoproepsysteem ERA-Glonass is in Rusland wettelijk verplicht voor alle 
trucks die zich op de eigen wielen voortbewegen.

Productvoordelen Er wordt aan de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de 

'Technical Regulation of the Customs Union TR CU 018/2011 on the 

safety of wheeled vehicles' voldaan

Geldigheid Relevant voor de landen Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië, 

Kirgizië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Tadzjikistan, Turkmenistan, 

Oezbekistan en de Oekraïne

Opmerking Niet in combinatie met code D0Z, SoloStar Concept, code D7V, tafel 

aan bijrijderszijde, en code J9F, voorbereiding 12V-radio

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Noodoproepsysteem ERA-Glonass Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 A 000 820 55 85

B6 782 1245

A 000 820 55 85

Elektrische/elektronische systemen

Voertuig tracking/noodoproepsysteem

100

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20782%201245
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20820%2055%2085
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=B6%20782%201245
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20820%2055%2085


Houder met oplaadfunctie voor iPhone

Universele houder met oplaadfunctie voor mobiele telefoon

Uitstekende ontvangst. Met de houder/oplader kunt u uw 
mobiele telefoon op de buitenantenne van uw truck 
aansluiten en tegelijkertijd de accu opladen. In de houder is 
de telefoon tijdens het rijden veilig ondergebracht.

Productvoordelen Universele houder voor gangbare 

smartphones; opladen van de accu; 

betere ontvangst door aansluiting op de 

buitenantenne

Leveringspakket 4 aansluitkabels voor Nokia-telefoons en 

telefoons met micro usb-aansluiting. 

Houder voor de gangbare mobiele 

telefoons

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Universele houder met 

oplaadfunctie voor mobiele 

telefoon (in combinatie met code 

J2C of J2D)

Ac5, Ac4, An, 

Ar5, Ar4

B6 782 1305

B6 782 1305

Bedien uw mobiele telefoon comfortabel vanaf het 
multifunctionele stuurwiel: met de houder wordt uw telefoon 
op de buitenantenne van uw truck aangesloten. Bovendien 
wordt de accu opgeladen. Zo is uw 3G, 3GS, 4 of 4S ook 
tijdens het rijden veilig ondergebracht. Voor nieuwere 
iPhone-modellen kunt u de universele houder met 
oplaadfunctie B6 782 1305 gebruiken.

Productvoordelen Opladen van de accu; betere ontvangst 

door aansluiting op de buitenantenne

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Houder/oplader voor mobiele 

telefoon (iPhone 3G, 3GS, 4, 4S)

Ac4, An, 

Ar4

B6 782 1306

B6 782 1306

Elektrische/elektronische systemen
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Meetvoorziening asbelasting (code J3Z)

Met de meetvoorziening voor de asbelasting kan elektronisch de actuele 
afzonderlijke asbelasting van de luchtgeveerde assen worden geregistreerd. 
Sensoren in de veerbalgdragers nemen de betreffende belastingswaarden op 
zodra de lucthvering in de rijstand is gebracht.

Productvoordelen Meer gemak en zekerheid voor de chauffeur bij zware belading, omdat 

de daadwerkelijke asbelastingen op het chauffeursinformatiesysteem 

kunnen worden afgelezen; nóg meer veiligheid in het verkeer doordat 

overbelading wordt tegengegaan; bijdrage aan het waardebehoud van 

het voertuig, omdat overbelasting en daarmee verbonden schade 

kunnen worden voorkomen

Meer informatie Deze achteraf te installeren/monteren set is alleen geschikt voor 

voertuigen met met overhelregeling (code S1F) en luchtgeveerde 

vooras (code A1A). De achteraf te installeren meetvoorziening 

asbelasting (code J3Z) is ook bij andere voertuigconfiguraties mogelijk. 

Neem contact op met uw werkplaats - deze is u graag Mercedes-Benz

van dienst

Opmerking Het systeem is niet te verifiëren

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Achteraf te installeren meetvoorziening asbelasting 

(code J3Z)

Ac5, Ac4, An, Ar A 000 827 83 59

Onderdelenset druksensor Ac5, Ac4, An, Ar A 012 542 09 18

Elektrische/elektronische systemen
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Predictive Powertrain Control - PPC (code G0T)

De anticiperende cruisecontrol Predictive Powertrain Control (PPC) zorgt voor 
een tot vijf procent lager brandstofverbruik. De totale bedrijfskosten van een 
truck nemen daarmee duidelijk af. PPC is de eerste gps-cruisecontrol die meer 
regelt dan alleen de snelheid. Het systeem gebruikt het uitrollen om de volgende 
helling op te komen, neemt voor de heuveltop tijdig gas terug, regelt het 
schakelen en gebruikt de neutraalstand van de transmissie om het verbruik te 
minimaliseren. Voor dit alles gebruikt het systeem driedimensionale kaarten als 
basis. Dit resulteert in een anticiperende rijstijl dankzij perfecte kennis van 
traject en voertuig. Het duurt ca. 2,5 uur om PPC te installeren. Een keuring door 
de betreffende keuringsinstantie is niet vereist.

Productvoordelen Afhankelijk van de topografie wordt een brandstofbesparing tot vijf 

procent bereikt en wordt de chauffeur duidelijk minder belast; voor 

optimale efficiëntie kan het systeem steeds met geactualiseerd kaart- 

en gegevensmateriaal worden bijgewerkt; bovendien wordt het milieu 

minder belast dankzij de duidelijk lagere CO2-emissie

Eigenschap Het nieuwe PPC-pakket voor montage achteraf is door verbeterde 

software en verder uitgebreid kaartmateriaal nóg efficiënter

Meer informatie Voorwaarde: vanaf productiedatum 08.2012, Mercedes PowerShift 3 

(code G5G). Uitsluitingen: Hydraulic Auxiliary Drive (code A1H), 

secundaire waterretarder (code B3H), aandrijflijn 44 tot 80 ton (code 

G0B), aandrijflijn 44 tot 120 ton (code G0C), aandrijflijn, klantwens 

hoger dan 120 ton (code G0D), rijprogramma municipal (code G0S), 

rijprogramma fire-service (code G0X), transmissie G 280-16/11,7-0,69 

(code G2D), turboretarderkoppeling (code G3Y), aandrijving op alle 

wielen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

PPC-pakket voor montage achteraf Ac4, An, Ar4 A 000 446 31 75

Elektrische/elektronische systemen
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Update Predictive Powertrain Control

Verlaag het verbruik van uw truck met behulp van PPC (Predictive Powertrain 
Control) met tot wel 7 %. Het innovatieve systeem gebruikt gps-gegevens en 
topografische kaarten voor de volledig geautomatiseerde transmissie Mercedes 
PowerShift 3. Met behulp van de cruisecontrol worden de versnelling en snelheid 
vooraf en volledig geautomatiseerd aan de betreffende geografische 
omstandigheden aangepast.

Productvoordelen Brandstofbesparing tot 7 % bij ongewijzigde gemiddelde snelheid; 

geoptimaliseerd schakelcomfort door de geautomatiseerde aanpassing 

aan de topografie door: Anticiperend rollen in neutraal 'EcoRoll' op licht 

dalende trajecten Vroegtijdig schakelen naar de geschikte versnelling 

bij een helling. Vroegtijdig opschakelen voor een heuveltop. Vermijden 

van onnodig terugschakelen bij heuvelop rijden of van 

schakelbewegingen op steile, korte hellingen op 95 % van de 

autosnelwegen en rijkswegen

Voorwaarde PPC (code G0T) van de oude generatie tot en met circa 10/2016 of 

PPC-pakket voor montage achteraf B6 683 0049 (onderdeelnummer 

regeleenheid:  A000 446 0375, A000 446 0475 of A000 446 0575)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

PPC-update Ac4, An, Ar4 A 000 827 35 03

Elektrische/elektronische systemen
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High-performance motorrem (code M5V)

Zorg voor meer remkracht van uw motorrem en verbeter zo het slijtagevrije 
remmen. Tot 85 % van het remvermogen kan door de high-performance 
motorrem worden geleverd.

Productvoordelen Tot 37 % meer remkracht ten opzichte van de standaard motorrem (bij 

OM473 is dat tot 130 kW meer remvermogen)

Opmerking Voorwaarde voor de achteraf te monteren high-performance motorrem 

is de standaard motorrem (code M5U)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gegevensdrager met te installeren data voor high-

performance motorrem (code M5V) type 963/964

Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 A 000 827 76 59
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Rijprogramma 'offroad' (code G0W)

Het rijprogramma 'offroad' is speciaal afgestemd op het offroad-gebruik en 
ondersteunt een uiterst krachtige rijstijl.

Productvoordelen Probleemloos wegrijden zonder het gaspedaal te hoeven intrappen, ook 

op hellingen, dankzij de kruipfunctie; door de geoptimaliseerde koppel- 

en schakelkarakteristieken worden de onderhouds- en bedrijfskosten 

verlaagd en wordt de complete aandrijflijn ontzien; meer veiligheid op 

hellingen omdat het remmen op de motor met behulp van een 

hellingshoeksensor wordt herkend en het opschakelen wordt 

onderdrukt als er hellingafwaarts wordt gereden; hoge 

krachtoverbrenging als de opbouwoplossing wordt ingezet (kipper 

enzovoorts)

Eigenschap Kruipfunctie om nauwkeurig te kunnen manoeuvreren, 

toerentalverhoging met 100 t/min om minder vaak te schakelen en 

trekkrachtonderbrekingen te voorkomen, het opschakelen wordt 

onderdrukt als er hellingafwaarts wordt gereden, jutterstand en snel 

achteruitrijden dankzij vier achteruitversnellingen

Geldigheid Geoptimaliseerd voor voertuigen met een totaalgewicht tot 120 ton

Opmerking Voorwaarde code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gegevensdrager installatie achteraf rijprogramma 'offroad' 

(code G0W)

Ar4 A 000 827 67 59

Elektrische/elektronische systemen
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Rijprogramma 'power' (code G0V)

Het rijprogramma 'Power' is bedoeld voor onroad-gebruik in het internationaal 
transport en ondersteunt een uiterst wendbare rijstijl.

Productvoordelen Het rijprogramma wordt op de inzet afgestemd door twee rijstanden die 

zowel een zuinige als dynamische rijstijl ondersteunen; comfort voor de 

chauffeur, omdat het schakelen en koppelen geautomatiseerd worden 

uitgevoerd; door de geoptimaliseerde koppel- en 

schakelkarakteristieken worden de onderhouds- en bedrijfskosten 

verlaagd en wordt de complete aandrijflijn ontzien

Eigenschap Ten opzichte van het standaardprogramma wordt er steeds 100 t/min 

eerder opgeschakeld

Geldigheid Het rijprogramma is geoptimaliseerd voor modellen met een 

totaalgewicht tot 150 ton

Opmerking Voorwaarde code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gegevensdrager installatie achteraf rijprogramma 'power' 

(code G0V)

Ac4, An, Ar4 A 000 827 65 59

Elektrische/elektronische systemen

M
on

ta
ge

 a
ch

te
ra

f

107

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20827%2065%2059


Rijprogramma 'economy' (G0U)

Het rijprogramma 'economy' is bedoeld voor onroad-gebruik in het internationaal 
transport en ondersteunt een zuinige rijstijl, waarbij bovendien het voertuig 
minder wordt belast.

Productvoordelen Ondersteunt een rijstijl die brandstof bespaart en materiaal ontziet; 

comfort voor de chauffeur, omdat het schakelen en koppelen 

geautomatiseerd worden uitgevoerd; lagere onderhouds- en 

bedrijfskosten dankzij geoptimaliseerd koppelen en schakelen 

waardoor de complete aandrijflijn wordt ontzien

Eigenschap Als de cruisecontrol is geactiveerd, wordt de snelheid op 85 km/h 

begrensd. De snelheidsbegrenzing wordt door de kick-downfunctie 

onderdrukt en met de EcoRoll-stand ononderbroken ingesteld

Geldigheid Het rijprogramma is geoptimaliseerd voor voertuigen met een 

totaalgewicht tot 44 ton

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gegevensdrager installatie achteraf rijprogramma 'economy' 

(code G0U)

Ac4, An, Ar4 A 000 827 64 59

Elektrische/elektronische systemen
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Rijprogramma 'fleet' (code G0Z)

Het rijprogramma 'fleet' is een brandstofbesparende variant van Mercedes 
PowerShift die voor wagenparkklanten in het internationaal transport is 
ontwikkeld. Dit programma beschikt uitsluitend over de schakelstand Economy 
en de snelheid is op maximaal 85 km/h begrensd.

Productvoordelen Verlaging van het brandstofverbruik, omdat verbruiksintensieve 

rijstanden zijn komen te vervallen; ondersteunt de chauffeur bij een 

brandstofbesparende rijstijl

Eigenschap Een kick-downfunctie en mogelijkheid om handmatig te schakelen, zijn 

niet beschikbaar. De schakelaar aan de rechter stuurkolomhendel voor 

de selectie van het rijprogramma werkt niet

Opmerking De bereikte brandstofbesparing is sterk afhankelijk van de inzet, 

topografie en rijstijl. Voorwaarde code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gegevensdrager installatie achteraf rijprogramma 'fleet' 

(code G0Z)

Ac4, An, Ar4 A 000 827 66 59

Elektrische/elektronische systemen
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Rijprogramma 'municipal' (code G0S)

Bij het rijprogramma 'municipal' voor vuilniswagens zijn de rijstanden 
'Standaard' en 'Geautomatiseerd' beschikbaar. Het rijprogramma 'municipal' 
omvat de volgende aanpassingen: geparametreerde wegrijversnelling voor het 
ophalen van vuilnis: af fabriek 2e versnelling, EcoRoll, kruipfunctie en 
waarschuwing koppelingsoverbelasting zijn gedeactiveerd.

Productvoordelen Het rijprogramma 'municipal' is speciaal afgestemd op de eisen van de 

vuilnisophaalbranche

Opmerking Voorwaarde code G5G (Mercedes PowerShift 3)

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gegevensdrager installatie achteraf rijprogramma 'municipal' 

(code G0S)

Ac4, An, Ar4 A 000 827 68 59

Elektrische/elektronische systemen
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Rijprogramma 'fire-service' (code G0X)

Het rijprogramma 'fire-service' is speciaal voor de brandweer ontwikkeld en 
zorgt voor meer acceleratievermogen en dynamiek van het voertuig.

Productvoordelen Op de eisen van de brandweer afgestemd, permanent dynamisch 

rijprogramma waarbij het motorvermogen en koppel altijd volledig 

kunnen worden benut, zonder dat rekening wordt gehouden met het 

brandstofverbruik; indien gewenst, kan een brandstofbesparende rijstijl 

worden ingesteld door het standaardprogramma in het betreffende 

menu te selecteren; comfort voor de chauffeur, omdat het schakelen en 

koppelen geautomatiseerd worden uitgevoerd; door de 

geoptimaliseerde koppel- en schakelkarakteristieken worden de 

onderhouds- en bedrijfskosten verlaagd en wordt de complete 

aandrijflijn ontzien

Eigenschap De schakelkeuze en -dynamiek zijn dusdanig ingesteld dat in elke 

rijsituatie maximale aandrijfkracht wordt gerealiseerd. Hierdoor wordt 

aan de voorschriften voor brandweervoertuigen conform

DIN 1846-2 voldaan

Geldigheid Het rijprogramma is geoptimaliseerd voor voertuigen met een 

totaalgewicht tot 44 ton

Opmerking Speciale functies voor vliegveldblusvoertuigen zijn niet inbegrepen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gegevensdrager installatie achteraf rijprogramma 'fire-service'

(code G0X)

Ac4, An, Ar4 A 000 827 70 59

Elektrische/elektronische systemen
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Rijprogramma 'heavy' (code G0Y)

Het rijprogramma 'heavy' is een functie-uitbreiding van het rijprogramma 
'Standaard' en ondersteunt met een druk op de knop een uiterst krachtige rijstijl.

Productvoordelen Het rijprogramma wordt op de inzet afgestemd door twee rijstanden die 

zowel een zuinige als krachtige rijstijl ondersteunen; comfort voor de 

chauffeur, omdat het schakelen en koppelen geautomatiseerd worden 

uitgevoerd; door de geoptimaliseerde koppel- en 

schakelkarakteristieken worden de onderhouds- en bedrijfskosten 

verlaagd en wordt de complete aandrijflijn ontzien

Eigenschap Ten opzichte van het standaardprogramma wordt er steeds 100 t/min 

eerder opgeschakeld

Geldigheid Het rijprogramma 'heavy' is uitsluitend voor zwaartransporttrucks 

leverbaar

Opmerking Bekende functies zoals de stand voor het handmatig schakelen en de 

jutterstand blijven behouden. Het rijprogramma is geoptimaliseerd voor 

voertuigen met een totaalgewicht tot 250 ton

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gegevensdrager voor installatie achteraf rijprogramma 'heavy' 

(code G0Y)

Ar4 A 000 827 74 59

Elektrische/elektronische systemen
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Remote Online (code J6Y)

Verbind truck en smartphone. Hierdoor kunt u heel comfortabel 
voertuigrelevante informatie opvragen en functies per app aansturen.

Productvoordelen Mobiele applicaties ondersteunen de gebruiker om taken efficiënter en 

eenvoudiger uit te voeren; tijdsbesparing voor de chauffeur

Eigenschap Bedien de radio, het schuifdak en de interieurverlichting comfortabel 

met behulp van de app, bijvoorbeeld vanuit het bed; u kunt ook van 

buiten af onder andere de standairconditioning/-verwarming en de 

werklamp bedienen; bovendien kunnen de volgende gegevens met de 

app worden opgevraagd: kilometerstand, aantal bedrijfsuren motor, 

brandstofpeil, AdBlue-niveau, buitentemperatuur, interieurtemperatuur, 

voorraaddruk 1 en 2, bandenspanning, temperaturen, status van 

sensoren, asbelasting, toestand, portieren, laadkleppen, serviceklep, 

vergrendelingsstatus van de portieren en het schuifdak

Functionaliteit Het bedieningsbereik bedraagt max. 30 m van het voertuig

Opmerking Voor de installatie achteraf moet het voertuig over Truck Data Center 

(J3S/J3T) beschikken

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Gegevensdrager installatie achteraf 'Remote Online' (code J6Y) Ac4, Ar, An A 000 827 78 59
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Voertuigspecifieke parametergegevens

Geen enkele wens van de klant blijft onvervuld. Dankzij een nieuw ontwikkeld 
proces kunnen praktisch alle ombouwoplossingen worden aangeboden waarbij 
voertuigspecifieke parametergegevens zijn betrokken.

Productvoordelen Hoger rendement/hogere efficiëntie; er kan nóg gemakkelijker aan de 

bestaande wettelijke bepalingen worden voldaan; meer comfort; 

waardebehoud- en stijging van uw truck; hogere verkeersveiligheid

Opmerking Om de klant een voertuigspecifiek aanbod te kunnen doen, moet de 

verkoper een XSF-ticket aanmaken onder vermelding van het 

voertuigidentificatienummer en de gewenste code. Vervolgens ontvangt 

de verkoper binnen 72 uur de parametergegevens en een lijst met de 

benodigde onderdelen

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Installatie parameters achteraf Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 A 000 827 75 59

Elektrische/elektronische systemen
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FMS-interface - fleetmanagementsysteem (code E4B)

De gestandaardiseerde interface is een elektronische communicatieaansluiting 
voor fleetmanagementsystemen van verschillende fabrikanten. Met deze 
interface worden voertuiginterne CAN-gegevens omgezet in het genormeerde 
SAE J1939-type en aan het betreffende systeem doorgegeven. De 
gegevensinhoud van de interface is tussen de fabrikanten exact gedefinieerd en 
afgestemd. Hierdoor kunnen uiteenlopende fleetmanagementsystemen zonder 
probleem en merkonafhankelijk de geregistreerde voertuiggegevens van de 
genoemde fabrikanten verwerken.

Productvoordelen Dankzij de gestandaardiseerde interface kan er gemakkelijker worden 

gebruikgemaakt van fleetmanagementsystemen en aanvullende 

services; lagere kosten, omdat achteraf geen ingrepen in de 

voertuigelektronica nodig zijn of systemen opnieuw moeten worden 

geparametreerd; het gebruik van een fleetmanagementsysteem met 

universele standaard in een wagenpark met verschillende voertuigen is 

uiterst functioneel en zorgt voor eenvoudigere processen

Eigenschap Afhankelijk van de voertuiguitvoering kunnen de volgende gegevens 

worden opgevraagd: status van cruisecontrol, koppeling en PTO, 

alsmede gaspedaalstand, totaal brandstofverbruik, brandstofverbruik op 

het moment, vulniveau brandstoftank, toerental motor, asbelasting 

afzonderlijke assen, totaalgewicht voertuig, totaal aantal bedrijfsuren 

motor, voertuigidentificatienummer, software-identificatienummer, 

totale kilometerstand voertuig, volgende reguliere onderhoudsbeurt, 

tachograafinformatie, voertuigsnelheid (tachograaf), 

koelmiddeltemperatuur motor, informatie FMS-standaard, 

deellastverhouding motor bij actuele voertuigsnelheid

Leveringspakket 3 x A 013 545 76 26 Contactbus MCP voor spanningsvoorziening van 

FMS-systeem vanuit SCA/SSAM, 2 x A 013 545 44 26 Contactbus 

MQS voor CAN-aansluiting regeleenheid CGW, 1 x cd voor 

softwareaanpassing

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Installatie parameters achteraf Ac5, Ac4, An, Ar5, Ar4 A 000 827 73 59
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Parametreerbare speciale module (code E3Y en E3Z)

De regeleenheid parametreerbare speciale module (PSM) is een communicatie-
interface waarmee carrosseriebouwers extra elektronische regelsystemen in de 
voertuigelektronica kunnen integreren. Hiermee kunnen dankzij de verbinding via 
de CAN-bus direct gegevens worden uitgewisseld tussen voertuigelektronica, in-, 
aan- en opbouwoplossingen en aanhangwagen/oplegger. Zo wordt een hoge 
bedrijfszekerheid van alle onderdelen gerealiseerd, omdat extra systemen 
achteraf kunnen worden aangesloten zonder dat ingrepen in de elektrische en 
elektronische installatie van het voertuig nodig zijn.

Productvoordelen Hoge bedrijfszekerheid van alle onderdelen, omdat externe systemen 

achteraf kunnen worden aangesloten zonder dat ingrepen in de 

elektrische/elektronische installatie van het voertuig nodig zijn; de 

functiemogelijkheden voor de aanhangwagen/oplegger worden 

uitgebreid met behulp van een tweede interface; er kan efficiënter 

worden gewerkt en het bedieningsgemak voor de chauffeur neemt toe 

door extra functies voor de aanhangwagen/oplegger; extra argument 

bij de doorverkoop, omdat voertuigen met parametreerbare speciale 

module probleemloos met andere systemen kunnen worden uitgerust

Functionaliteit De communicatie-interfaces tussen voertuigelektronica en achteraf 

gemonteerde systemen zijn duidelijk gedefinieerd en genormeerd

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Regeleenheid parametreerbare speciale module

(code E3Z), voor CAN-interface 24 volt conform ISO 11898

Ac4, An, Ar4 A 000 446 42 46

Regeleenheid parametreerbare speciale module

(code E3Y); voor CAN-interface 5 volt conform ISO 11992

Ac4, An, Ar4 A 000 446 41 46

A 000 446 42 46

Elektrische/elektronische systemen
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Trucknavigatie-dvd

Snel en veilig naar de bestemming: met de kaart voor 
trucknavigatie op dvd. In combinatie met code J2D.

Productvoordelen Laatste kaartversie voor trucknavigatie 

J2D

Artikelaanduiding Model Onderdeelnummer

Trucknavigatie-dvd 2019/2020 Ac4, An, Ar4 B6 683 0053

B6 683 0053
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A
Aanhangwagenaansluiting, 24
volt

89

Adapterkabel en adapter 89
Afdekking wielkast en motor
(code P0Q)

29

Aflegvlakken 46
Afsluitbare tankdop (code
K5M)

38

Antennes 94
Audio- / videoadapterset 90

B
Bed, 900 mm 51
Beddensets 52, 53
Beschermingsplaat uitlaatbox 30
Beschermingsrooster tegen
steenslag voor koplamp (code
L4Z)

41

Box met reservelampen 97
C

Camera's 87
CB-radiozendapparatuur
standaard, 12 volt

98

CB-radiozendapparatuur
universeel, 12 volt

99

Cd-radio Bluetooth 96
Chassisafdekkingen 27
Chroomlamellen front 11
Compressorkoelbox (code
F84)

67

D
Dakairconditioning 66
Daklampenbeugel 12
Daklampenbeugel zwaailicht 13
Decorfolies 18, 19
Digitale klok 72
Draagbare koelbox 68
Draagbare led-
pechverlichtingsset

39

F
FMS-interface -
fleetmanagementsysteem
(code E4B)

115

G
Gevarenlamp (code S8D) 39, 40
Gordijnen 59

H
Handmatige koffiezetter, 24
volt (voor pads)

70

High-performance motorrem
(code M5V)

105

Houder met oplaadfunctie
voor iPhone

101

I
Instapemblemen 26

K
Koelkast, in schuiflade /
onder bed (code Y1X)

69

L
Led-dagrijverlichting (code
L1I)

9

Led-leeslampje 50

Lichtmetalen velgen 33
Luchthoorns 20

M
Magnetron, 24 volt 71
Matras PremiumComfort
(code D3N en D3M)

54

Matrasbekleding 55
Meetvoorziening asbelasting
(code J3Z)

102

Moltondekens en hoeslakens 57
O

Omlijsting Mercedes-Benz
logo onder voorruit

25, 60

P
Parametreerbare speciale
module (code E3Y en E3Z)

116

Persluchtpistool (code Y4Z) 73
Powerstekker 91
Predictive Powertrain Control
- PPC (code G0T)

103

R
Reinigingsset 73
Remote Online (code J6Y) 113
Rijprogramma 'economy'
(G0U)

108

Rijprogramma 'fire-service'
(code G0X)

111

Rijprogramma 'fleet' (code
G0Z)

109

Rijprogramma 'heavy' (code
G0Y)

112

Rijprogramma 'municipal'
(code G0S)

110

Rijprogramma 'offroad' (code
G0W)

106

Rijprogramma 'power' (code
G0V)

107

Ripsmatten 63
Rotatiekettingen 37
Rubbermatten 62
Rug- en neksteunen 79
Rvs deksels voor achterwielen 61
Rvs frontbeugel 22
Rvs lamellen front 23
Rvs moerdoppen 32
Rvs opstap 21
Rvs sierdelen, kieuwen
winddeflectoren

25, 60

Rvs sierlijsten frontklep 24
Rvs sierlijsten voorskirt 24
Rvs wielmoerafdekkingen 31

S
Sfeerverlichting 49
SideGuard Assist (code S1R) 86
Sleutelhoesje 47
Sleutelring 47
Spanningsreductieadapter 95
Spiegelkappen 28
Startkabels, 24 volt 93
Stekker en stroomaansluiting
ABS / EBS

92

118



Stekker en stroomaansluiting,
15-polig

92

Stoelbakbekleding 81
Stoelhoezen,
accessoiredessin

78

Stoelhoezen, kunstleder 75
Stoelhoezen, standaarddessin 76
Stoelhoezen, stoelen met
verwarming / ventilatie

74

Stoelhoezen, werkplaats 77
SurroundView 88

T
Tas voor opbergvak achter
chauffeursstoel

48

Test op bedrijfszekerheid 5
Test op elektromagnetische
compatibiliteit

4

Thermisch papier /
grootverpakking thermisch
papier

95

TopFit-set 58
Topmatras 56
Trucknavigatie-dvd 117

U
Universele houder met
oplaadfunctie voor mobiele
telefoon

101

Update Predictive Powertrain
Control

104

V
Veloursmatten 64, 65
Ventielverlengingen,
bandenspanningsmeter

35

Verlaagde stoelbak 80
Verlengkabel usb 93
Verlichte Mercedes ster 8
Verstralers daklampbeugel 14, 15, 16, 17
Voertuig tracking en
noodoproepsysteem

100

Voertuigspecifieke
parametergegevens

114

Voetenkussen 72
W

Waszak voor opbergvak
boven voorruit

48

Wegklapbare tafel 82
Wieldoppen 34
Winddeflector voor zijruit 42
Winter- en zomertest 5
Wisser met telescoopsteel 36

Z
Zonneklep met verstralers 10



Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze catalogus moeten als voorlopig worden beschouwd. Ze komen 
overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze catalogus (11/2020). Deze catalogus is een internationale uitgave. Derhalve 
kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste 
prijslijst en technische specificatiebladen.
Deze catalogus is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in Nederland geldende standaard- en leverbare 
uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst en technische specificatiebladen.
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