
TEST l 1.000 de puncte

MUSCHETARI
Trei producãtori s‑au înscris în testul de 1.000 de puncte, publicat în fiecare an de 
revista germanã Lastautomnibus: MAN, Mercedes‑Benz ºi Scania au participat cu 
cele mai puternice motoare cu cilindree între 12 ºi 13 l ‑ fiecare cu cea mai mare 
cabinã
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Nu a fost nevoie sã scoatã din 
teacã o „sabie mare”, „spada” 
a fost de ajuns. Pentru cã cel 

puþin la Mercedes-Benz ºi Scania, 
cele mai puternice motoare de 13 l au 
trecut acum de 530 CP. Scania DC13 
oferã 540 CP, cu 10 CP mai mult decât 
motorul V8. Iar la Mercedes-Benz, 
motorizarea de 530 CP a seriei OM 
471 depãºeºte orice versiune moderatã 
a celui mai mare motor, OM 473, 
cu exact 13 CP. Doar la MAN, D26, 
cu o cilindree de 12,4 l ºi o putere 
maximã de 510 CP, menþine o distanþã 
respectabilã faþã de D38, a cãrui gamã 
de putere începe de la 540 CP.

Cu toate acestea, cuplul motor 
maxim este în practicã mult mai 
important decât puterea nominalã. 
Acesta reprezintã puterea pe care 
candidaþii o pot dezvolta la partea 
inferioarã a gamei de turaþii. Aici doar 
100 Nm separã motorul obiºnuit de 
6 cilindri în linie al MAN ºi Scania 
de segmentul mare, în timp ce la 
Mercedes-Benz „atletul” de top 
al motorului OM 471 de 13 l este 
la acelaºi nivel cu cea mai mare 
motorizare a OM 473 de 16 l: ambii 
au maximum 2.600 Nm.

Aceasta a fost ºi cerinþa invitaþiei 

trimise producãtorilor pentru marele 
test de 1.000 de puncte: camioane 
de 2.600 Nm +/- 100 Nm echipate 
cu cea mai mare cabinã. Leul, 
steaua ºi grifonul sunt simbolurile 
inscripþionate pe steagurile 
combatanþilor. Aºadar, am avut la test 
noul camion greu MAN, precum ºi 
versiunea cea mai recentã ºi cea mai 
digitalizatã a Mercedes-Benz Actros. 
O premierã specialã de la Scania a 
intrat, de asemenea, în „spectacol”: 
S 540 a fost disponibil pentru prima 
oarã într-un test drive comparativ 
cu noua transmisie G33CM, la 
doar câteva sãptãmâni dupã ce a 
fost lansatã. Aceastã cutie de viteze 
remarcabilã, ca invitat surprizã, 
adaugã imediat un condiment special 
competiþiei.

Uraganul Sabine a stat în calea 
prezentãrii oficiale a noii generaþii 
de camioane MAN de la Bilbao în 
februarie 2020, iar pandemia Corona 
a urmat imediat, astfel cã noua serie 
MAN nu a avut parte de condiþii 
prielnice dupã lansare. Totuºi, 
aceasta aduce o serie de caracteristici 

bune. „GX” în loc de „XXL” este 
acum numele celei mai mari cabine 
MAN, care are la bazã aceeaºi cabinã 
ca predecesorul sãu. 

Parbrizul uriaº care pare o 
reminiscenþã a unui autobuz, cândva 
semnul distinctiv al celui mai mare 
dintre toate MAN-urile, a fost nevoit 
sã-ºi ia rãmas bun ºi sã cedeze 
locul dimensiunilor standard, aºa 
cum sunt cunoscute de mult timp 
din cabina inferioarã, XL. În mod 
clar, acest lucru a însemnat, de 
asemenea, un nou acoperiº pentru 
cabina GX, care beneficiazã de un 
nou aranjament interior în partea 
de sus, caracterizat de spaþii de 
depozitare cu uºi dispuse deasupra 
parbrizului, având o capacitate 
mult mai mare decât înainte. Cu 
toate acestea, în ceea ce priveºte 
volumul total interior al cabinei, 
conversia implicã anumite sacrificii. 
În comparaþie cu predecesorul sãu, 
înãlþimea interioarã a fost redusã 
cu câþiva centimetri. Cauza pentru 
aceastã reducere a înãlþimii utile 
este cã podeaua cabinei a trebuit 
mutatã puþin mai sus pentru a face loc 
unei izolaþii fonice mai extinse între 
compartimentul motorului ºi spaþiul 
de lucru ºi odihnã. Asta înseamnã cã 
au apãrut ºi câþiva centimetri în plus 
care trebuie urcaþi pentru a ajunge 
în cabinã, cu care noua GX, dacã 
aþi aruncat deja o privire la tabelul 
cu dimensiuni, oricum ºi-a depãºit 
concurenþii din punct de vedere 
al evaluãrii. Chiar ºi cu aceste noi 
caracteristici, intrarea GX este încã 
cea mai joasã din domeniu. ªi, chiar 
ºi cu o înãlþime interioarã oarecum 
redusã, noua MAN GX este cu foarte 
puþin inferioarã celei mai mari cabine 
Mercedes-Benz, Gigaspace, în ceea 
ce priveºte spaþiul util la interior. Dar 
ceea ce face ca noul camion MAN sã 
iasã în evidenþã este conceptul noului 
interior. Pe scurt, acesta realizeazã 
un echilibru deosebit de iscusit între 
tradiþie ºi modernitate, mai ales 
în proiectarea instrumentelor ºi a 
indicatoarelor de bord. Este însã pãcat 
cã panoul de bord digital nu este 
furnizat standard, ci doar ca opþiune.

Panoul de instrumente digital 
este una dintre cele mai importante 
noutãþi, alãturi de rafinamente precum 
suporturile de sticle reglabile. Aºa 
numitele „ceasuri” indicatoare sunt 
încastrate în pereþii bordului într-o 
manierã exemplarã, prezentându-se 
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mai degrabã ca semicercuri decât ca 
cercuri complete, ceea ce face loc pentru 
zona centralã, în formã pãtratã, care 
dispune informaþia digital, în trei zone. 
Grafica centralã se deplaseazã puþin 
spre dreapta, ca într-un dans numit de 
MAN „cortinã”, pentru a face loc afiºãrii 
pe partea stângã a tuturor funcþiilor din 
meniul computerului de bord. Alternativ, 
gliseazã spre stânga pentru a face mai 
mult spaþiu în dreapta pentru lista 
posturilor de radio, de exemplu.

De asemenea, este bine cã 
instrumentele rotunde curbate sunt 
clare ºi uºor de citit. Funcþionalitatea 
ºi practicalitatea specifice MAN sunt 
exprimate nu numai prin lipsa de 
culoare, ci ºi prin dimensionarea 
întregului ansamblu din jurul 
ºoferului. Totul este mãsurat ºi 
construit cu un scop. Nici butoanele 
volanului nu sunt în exces ºi nici 
„cohorta” de comutatoare nu este 
subþiatã excesiv. ªi când vine vorba 
de acþionarea ecranului secundar, 
cadranul rotativ responsabil de 
acesta, numit de MAN „Smart Select”, 
îndepãrteazã mâna dreaptã de pe 
volan, dar face ca navigarea printre 

nenumãratele funcþii multimedia sã fie 
un exerciþiu extrem de uºor. MAN are 
o abordare corectã în ceea ce priveºte 
îndepãrtarea ecranelor - atât cel 
primar, cât ºi cel secundar - de ochii 
ºoferului, deoarece acest lucru reduce 
nevoia de focalizare înainte (pe ºosea) 
ºi înapoi (pe displayul de bord) între 
aproape ºi departe.

Mai puþin reuºitã este oferta noii 
cabine MAN în ceea ce priveºte 
spaþiul de depozitare disponibil în jurul 
ºoferului. În „catacombele” de sub 
volan sunt detalii rafinate precum un 
compartiment mic pentru carduri. Dar 
este puþin cam îndrãzneþ sã încerci sã 
ajungi la el în timp ce conduci. Altfel, 
existã doar o bandã îngustã sub ecranul 
secundar, în care poate fi prins chiar 
ºi un smartphone. În cazul în care 
depozitezi aici ceva, însã, ecranul este 
blocat rapid.

Dar, una peste alta, nu existã 
lipsã de spaþiu de depozitare în noul 
MAN: puþin mai departe de ºofer, un 
ansamblu îngust de sertare ºi spaþii 
de depozitare deschise se întinde de 
la centrul podelei pânã la înãlþimea 
genunchilor. O consolã exemplarã 

te întâmpinã de pe peretele din spate 
flancatã de douã compartimente de 
depozitare de o parte ºi de cealaltã, 
ºi chiar în mijloc, un pat cu cadru cu 
lamele de aceeaºi calitate ca cel de 
acasã te invitã sã te odihneºti. Nu în 
ultimul rând, cuºeta superioarã poate 
fi folositã ºi în timpul conducerii fãrã a 
deranja ºoferul. 

Cabina MAN oferã ºi câteva detalii 
practice: noaptea, luminile de drum 
se estompeazã automat, protejând atât 
ochii ºoferului, cât ºi pe cei ai celorlalþi 
participanþi la trafic. ªi, cu doar câteva 
miºcãri ale mâinii, ºoferul poate 
înlocui siguranþele (fãrã a avea nevoie 
de alte scule), graþie culorilor uºor de 
identificat în comparaþie cu siguranþele 
normale. 

De remarcat este faptul cã dulapul 
din centru faþã se poate deschide ºi 
închide cu uºi de tip jaluzea. Astfel, 
nici o clapetã oscilantã nu se apropie 
prea mult de cap, aºa cum se întâmplã 
adesea, când dulapul e deschis. Pe 
podea, un alt lucru de remarcat este 
noua galerie de comutatoare mici 
de pe uºã: poate fi configuratã dupã 
dorinþele fiecãruia, fãcând viaþa la bord 
mai uºoarã ºi încã o datã demonstreazã 
atenþia deosebitã la detalii din spatele 
noii cabine GX.

Motorul D26, care a fost deja 
reînnoit în 2019, deºi se face auzit 
mai puþin decât înainte de sub podea, 
încã nu a scãpat complet de un anumit 
zornãit. Mai mult decât atât, noua 
punte spate, cu un raport deosebit de 
lung de 2,31, îl împinge în regimuri de 
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Raportul de transmisie prea lung, 
de 2,31, îl costã pe MAN câþiva 
kilometri, dar aduce câºtiguri în planul 
consumului

1

4
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2

5

1:  Rulou practic: nicio uºã a dulapului 
central din faþã nu penduleazã 

2:  În cel mai scurt timp, ºoferul are acces 
la siguranþele electrice

3:  Bine gândite, instrumentele ºi 
comutatoarele din cabina MAN 
pãstreazã echilibrul dintre digital ºi 
analog

4:  Soluþie „smart”: butonul rotativ pentru 
navigare în meniul secundar

5:  Detalii practice pe lateral: panoul de 
comutare din partea de jos a uºii este 
uºor de operat din afara cabinei



turaþie cu doar puþin peste reperul de 
1.000 rpm la viteze de autostradã de 
85 km/h. La aceastã vitezã, motorul se 
învârte pe la 1.040-1.060 rpm. Cu toate 
acestea, sistemul de propulsie pare sã 
se simtã bine sã „hoinãreascã“ în zone 
cu turaþie joasã. ªi nu este nevoie sã 
te temi de acest lucru: la urma urmei, 
cuplul maxim al motorului MAN D26 
este atins de la 930 rpm.

Una peste alta, acest lucru are ca 
rezultat un stil de conducere oarecum 
rezervat cu un consum bun de 
combustibil, deºi performanþa la volan 
suferã puþin. Poziþionat pe locul al 
doilea pe podium din punct de vedere 
al consumului, MAN este pe locul al 
treilea dupã viteza medie înregistratã în 
urma testelor.

Situaþia este exact opusã pentru 
Mercedes Actros: locul al treilea pentru 
consumul de combustibil ºi locul al 
doilea pentru kilometraj au fost ocupate 
dupã 400 km ºi mai bine de testare, 
deºi trebuie spus cã niciunul dintre 
camioanele testate nu a „sorbit” mai 

puþin AdBlue decât Actros - ºi doar un 
litru diferenþã în consumul de motorinã. 
Practic, mãsurãtorile aratã rezultate 
foarte strânse dupã ce s-a tras linie.

În ceea ce priveºte performanþele 
dinamice, Actros este aproape la 
egalitate cu Scania, deºi motorul 
acestuia are un cuplu cu 100 Nm 
mai puþin de oferit la maximum, iar 
în diferenþialul axei spate lucreazã un 
raport de transmisie un pic mai lung, 
de 2,41 la 1, acesta fiind ºi cel mai 
lung raport de transmisie disponibil 
pentru Actros 1853, ceea ce se traduce 
într-o turaþie de circa 1.100 rpm la 
o vitezã de croazierã de 85 km/h pe 
autostradã. Chiar în aceste condiþii, 
motorul OM 471 îºi dezvoltã cuplul 
maxim. Spre deosebire de MAN ºi 
Scania, la care curba de cuplu este 
orizontalã (cuplu constant) la o turaþie 
mai scãzutã, cea de la Actros are o 
uºoarã scãdere. Acest lucru înseamnã 
cã pierde puþin din performanþe 
la turaþii mai mici de 1.100 rpm. 
Dar important este cã în exploatare 
Actros îºi menþine totuºi puterile 
destul de bine pânã la 900 rpm. Un 
rol important în acest caz îl are 

Linii subþiri ale panoului de 
bord: nu existã nicãieri mai 
mult spaþiu în „pãtratul” din 
centrul cabinei decât în MAN

Mercedes‑Benz Actros 1853 LS

În termeni de performanþã 
la volan, OM 471, precum 
ºi Powershift 3 îºi fac 
treaba foarte bine, dar nu 
ar strica ceva îmbunãtãþiri 
în ceea ce priveºte 
confortul la rulare ºi la 
schimbarea treptelor de 
vitezã

MAN MB Scania

Verificãri afiºaj

Ulei X X X

Sistem de rãcire X X X

Lichid de curãþare parbriz X X X

Ulei mec. direcþie X - -

Verificare frâne X X X

Verificare lumini X X X

Multimedia

DAB X X X

DAB+ X X X

Bluetooth telefon X X X

Nr. telefoane ataºabile 
(bluetooth ataºat)

2 2 2

Oglindã telefon X X X

Apple CarPlay X X X

Android Auto X X

MirrorLink X X X

Apps camion/flotã X X X

Voice control X X X

Interior

Multiplex-butoane - X X

Aer condiþionat staþionare X X X

Luminã de întâmpinare X X X

Cadru cu lamele sub banchetã X - X

Scaun pivotant pasager X - X

Tetierã ajustabilã pat X X -

Scaun cu funcþie de masaj - X -

Sisteme de siguranþã

ACC X X X

ESP tractor X X X

ESP semiremorcã X X X

Pãstrarea benzii de mers X X X

Airbag ºofer X X X

Sistem de prindere a centurii X X X

Airbag lateral - - X

AEBS pt. obiecte în miºcare X X X

AEBS pt obiecte staþionare X X X

Frânare pânã la oprirea pe loc 
de la 80 km/h

X X X

Detectare pietoni - X -

Frânare autom. la pietoni - X -

Monitorizare unghi mort X X X

Direcþie asistatã electric X X X

Asistent la pãstrarea benzii de 
mers

X X X

Lane change assistant X X X

Dynamic Cornering pe luminã 
normalã (luminã adaptivã)

X X -

Faruri H4 - X X

Faruri H7 X X X

Faruri Xenon - X -

Faruri LED X - X

Tire pressure monitoring X X X

Electr. damper control X X -

Avertizare la obosealã X X -

Alco-Lock - X X

Temp-warning X - X

Night-Lock - - X

Traffic jam assistant stop & go X X X

Senzor de ploaie X X X

Senzor la luminã X X X

Senzor ºa cuplare X X X

Afiºaj sarcinã pe axã X X X

Asistenþã la fazã lungã 
(cu micºorare automatã a 
intensitãþii)

X - -



modul în care Powershift 3 conduce 
„orchestra” celor 12 trepte de vitezã 
ale transmisiei G281-12. 

Reversul medaliei este cã atât 
motorul, cât ºi schimbul vitezelor nu 
oferã tocmai o senzaþie de rulare linã, 
care, oricum ar fi, nu este punctul forte 
al motorului OM 471, al cãrui tors este 
simþit în cabinã ca un semn al bucuriei 
de a fi ºofer. Totuºi, o izolaþie fonicã 
mai bunã nu ar strica deloc. 

În general, cabina Actros este un 
capitol de sine-stãtãtor. Spre deosebire 
de cabina MAN, care încã insistã 
asupra lãþimii externe maxime posibile 
de 2.440 mm, cabina Gigaspace, care 
a fost introdusã în 2011, mãsoarã cu 
6 cm în plus de la un capãt la celãlalt. 
Ca rezultat, Actros - în ciuda podelei 
ridicate pentru a oferi confortul unei 
podele drepte - are cel mai mare volum 
interior dintre toþi candidaþii. Cu un 
volum interior total de 9,5 cm3, Actros 
se claseazã chiar înaintea MAN GX ºi 
mult înaintea Scania, care, cu cabina sa 
cu o arhitecturã care se îngusteazã în 
partea din faþã, pentru un profil cât mai 
aerodinamic, are doar aproximativ 8,7 
m3 de volum interior. 

ªi ce face Actros cu spaþiul 
mare din interior nu este rãu deloc. 
Exteriorul, care ºi-a schimbat doar 
pe alocuri partea frontalã extrem 
de atrãgãtoare la ultima înnoire a 
modelului din 2018, abia dacã indicã 
mica revoluþie ce a avut loc în interior. 
Se poate ghici doar ca urmare a 
dispariþiei oglinzilor clasice care au fost 
acum înlocuite de sistemul MirrorCam. 
Pãrerile sunt împãrþite în legãturã cu 
efectele acestei inovaþii. Nu trebuie 
neglijate avantaje precum o bunã 
vizibilitate pe ploaie, o susceptibilitate 
scãzutã la murdãrire sau faptul cã 
noaptea amplificarea luminii reziduale 
e de folos, aducând practic luminã în 
întuneric.

Cu toate acestea, nu pot fi trecute 
cu vederea nici dezavantajele diferite 
ºi uneori grave ale acestui sistem de 
pionierat, de la imagini înceþoºate 
ºi contrast scãzut pânã la faptul cã 
monitorul obstrucþioneazã câmpul 
vizual al ºoferului în cazul curbelor 
strânse spre stânga. De asemenea, 
nu este pe placul tuturor felul în 
care lumina de la vehiculele care se 
apropie pâlpâie în monitor sau cum 
soarele la apus „înnoreazã” imaginea 
lãptoasã de pe monitor. Mai mult, 
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Dimesiuni exterioare MAN TG‑GX Mercedes‑Benz Actros 
Gigaspace Scania S Highline

Lãþime/lungime ext. (mm) 2.440/2.480 2.500/2.300 2.470/2.270

Înãlþime trepte (mm) 360/390/385/395 380/320/320/320/320 380/320/310/300/320

Înãlþime trepte total (mm) 1.530 1.660 1.630

Lungime int. (mm) 2.082 2.069 2.068

Între geamuri (mm) 2.347 2.347 2.304

Între uºi (mm) 2.098 2.175 2.053

Înãlþime int. în faþa scaunului (mm) 2.164 2.069 2.014

Înãlþime int. mijloc (mm) 2.045 2.090 2.082

Înãlþime tunel motor (mm) 110 - -

Volum (m3) 9,25 9,51 8,69

Spaþiu de depozitare

Exterior stânga/dreapta (l) 
total

196/190
386

190+58/210
458

186+54/172+51
463

Sub banchetã 87 140 193

Frigider 47 40 46

Dulapuri faþã, sub acoperiº (l) 300 272 196

În jurul bordului (l) 20 26 20

Modul pe peretele din spate,  
dacã e standard

- - 340***

Dulapuri total fãrã modul spate, dacã 
nu e standard (l)

793 896 1.212

Modul perete spate opþional 445* -** -

Scaune/volan

Pernã de ajustare (mm) 80 40 50

Scaun longitudinal (mm) 230 200 230

Înãlþimea scaunului (mm) 120 120 125

Ajustare volan 

Extract (mm) 110 100 85

Inclinare (grade) 20-55 29-46 8-52

Poziþie parcare (grade) 90 82 82

Banchete

Lãþime/lungime bancheta de jos (mm) 715-807 x 2.033 740 x 2.114 638-803 x 2.188

Suprafaþã totalã (m2) 1,55 1,56 1,58

Zgomot

Nivel interior (dB(A)

Acceleraþie 55,9 55,5 55,5

85km/h 66,6 66,9 63,2

În sarcinã la urcarea unui deal 66,7 67,1 64,0

* neinstalat în camionul de test       ** indisponibil       *** standard dacã nu se instaleazã a doua banchetã

Vremea înºelãtoare nu face lucrurile mai uºoare. 
Dar echipajul de testare este obiºnuit cu dificultãþile.



este dificil de estimat viteza cu care 
se apropie vehiculele din spate. Pe 
scurt: cu cât este mai greu sã foloseºti 
oglinzile retrovizoare, cu atât sistemul 
MirrorCam atinge anumite limite.

A doua dintre inovaþiile majore 
de pe Actros este, fãrã îndoialã, 
reorganizarea tabloului de bord. Aici 
se remarcã noul accent pe digitalizare, 
care este însã greu de abordat din 
douã motive: pe de o parte, s-au 
dus vremurile când tuburile pentru 
instrumente erau adânc încastrate 

în panoul de bord. În schimb, acum 
ecranele primar ºi secundar ies 
pronunþat din panoul de bord. Niciunul 
din display-uri nu este strident nici 
din punct de vedere al culorilor ºi nici 
al formatului - se folosesc, în special, 
tonuri de albastru-verzui - în aceeaºi 
notã de ecran de cinematograf ca 
în autoturismele Mercedes-Benz. ªi, 
cum ºoferul de camion petrece mult 
mai mult timp în faþa ecranelor decât 
un ºofer de autoturism, poate ar fi 
bine sã se ia în considerare înlocuirea 
spectaculozitãþii cu simplitatea 
funcþionalitãþii. ªi asta pentru cã 
ochiul uman reacþioneazã mai bine 
la tonul albastru-verzui, în special în 
întuneric. Pe de altã parte, aceastã 
culoare împiedicã adaptarea ochiului 
la întuneric, ceea ce nu se întâmplã 
cu tonurile de culoare derivate din 
roºu, spre exemplu. Reprezentanþii 
Mercedes-Benz au fost însã cu totul 
captivaþi de acest albastru, încât au 
pãstrat ºi lumina ambientalã din cabinã 
exact în aceastã nuanþã. 

Ei au dat ºi frâu liber entuziasmului 
pentru soluþiile digitale pânã într-atât 
încât uneori au depãºit caracteristicile 
mãrcii. De exemplu, doar cele mai 
necesare comutatoare îºi gãsesc locul 
în acest tablou de bord care nu mai 
are nicio legãturã cu vechiul bord 
Mercedes-Benz, deºi funcþionalitãþile 

nu au fost zdruncinate de transformarea 
digitalã. Chiar ºi comutatorul de luminã 
a dispãrut. În practicã, acest lucru 
înseamnã cã, în loc sã te întinzi pânã la 
comutator, trebuie sã cauþi în meniu. În 
cazul luminii, comanda se gãseºte ºi pe 
bentiþa de butoane rapide de acþiune, 
care este chiar sub ecranul secundar.

Prin urmare, nu este surprinzãtor 
faptul cã Actros are o curbã mult mai 
abruptã în ceea ce priveºte timpul 
necesar învãþãrii modului de operare 
decât, sã zicem, MAN sau Scania, 
aceasta din urmã aflându-se la extrema 
cealaltã, cu o mulþime de butoane. 
Modul în care se separã tipurile de 
activitãþi în funcþie de butoanele de pe 
volan este, fãrã îndoialã, bine fãcut la 
Actros: afiºajul secundar, care poate 
fi operat ºi cu comandã tactilã, este 
dispus pe partea dreaptã a panoului 

1

1

2

1:  Lumina ambientalã albastrã
2:  Una dintre noutãþile importante 

la Actros este noul suport pentru 
smartphone cu încãrcare inductivã

2 3

1:  Tonuri întunecate în zona de lucru, 
respectiv culori deschise în zona de 
living: Actros se descurcã bine cu 
aceastã împãrþire a spaþiului cabinei 
de mulþi ani 
 
Actros dã frâu liber entuziasmului 
pentru digital prin aplicarea cu 
generozitate a multor ecrane ºi 
elemente colorate 
 
Pro ºi contra MirrorCam: imaginea 
nu este foarte clarã ºi are un 
contrast slab, dar câmpul vizual 
liber prin fereastra lateralã aduce 
mari beneficii în planul vizibilitãþii

2:  Din punct de vedere al spaþiului 
interior, cabina Actros Gigaspace 
este prima din competiþie

3:  Pentru a ajunge la siguranþele 
Mercedes‑Benz aveþi nevoie de un 
anumit instrument ºi de abilitate

În cursul ultimei actualizãri a 
modelului, Actros a câºtigat o 
mulþime de caracteristici digitale, 
dar a pierdut telecomanda pentru 
înclinarea cabinei



Vehicul MAN TGX 18.510 BLS Mercedes‑Benz Actros 1851 LS Scania S 540 A4x2NA

Motor

6 cilindri în linie (D2627) cu 
turbosuflantã (o singurã etapã), 
intercooling, chiulasã dintr-o bucatã, 
un arbore cu came, Euro 6 cu SCR, 
EGR ºi DPF

6 cilindri în linie (OM 471 LA) cu 
turbosuflantã (o singurã etapã), 
intercooling, chiulasã dintr-o bucatã, 
un arbore cu came, Euro 6 cu SCR, 
EGR ºi DPF

6 cilindri în linie (Scania DC13-
166) turbosuflantã (o singurã etapã), 
intercooling, chiulase simple, 
semiarbore cu came, Euro 6 doar 
SCR, DPF

Alezaj/Cursã 126/166 mm 132/156 mm 130/160 mm

Cilindree 12.419 cm3 12.809 cm3 12.742 cm3

Presiune la 
cuplu maxim 26,31 bar 25,51 bar 26,64 bar 

Compresie 21,0:1 18,3:1 21,0:1

Putere maximã 510 CP (375 kW) la 1.800 rpm 530 CP (390 kW) la 1.600 rpm 540 CP (397 kW) la 1.800 rpm

Cuplu max. 2.600 Nm la 930-1.350 rpm 2.600 Nm la 1.100 rpm 2.700 Nm la 1.000-1.300 rpm

Injecþie Common-Rail Controlatã electronic 
presiune max. 2.500 bar 

Common-Rail Controlatã electronic 
presiune max. 2.700 bar 

Common-Rail Controlatã electronic 
presiune max. 2.100 bar 

Greutate motor 1.060 kg uscat 1.080 kg uscat 1.125 kg uscat

Curbã la sarcinã maximã

Transmisia  
de putere

Ambreiaj monodisc uscat cu 
comandã automatã, 430 mm ø

Ambreiaj monodisc uscat cu 
comandã automatã, 430 mm ø

Ambreiaj monodisc uscat cu 
comandã automatã, 430 mm ø

Cutie de viteze

MAN TipMatic 14.27DD cu retarder 
41, Cutie de viteze principalã cu trei 
viteze cu gamã ºi grup separator, 14 
viteze, 2 pentru marºarier, transmisie 
16,41 (16,41-1,00), schimb 
automatizat MAN TipMatic

Mercedes-Benz G281-12, Cutie de 
viteze principalã cu trei viteze cu 
gamã ºi grup separator; 12 viteze 
înainte ºi 4 înapoi; transmisie 14,93 
(14,93-1), schimb automatizat 
Powershift 3

Scania G33CM, Cutie de viteze 
principalã cu trei viteze cu gamã ºi 
grup separator; 12+1 trepte înainte 
ºi 8 înapoi, transmisie 26,60 (20,81-
0,78), schimb automatizat Opticruise

Rapoarte

Viteza 1 - 16,41 Viteza 12 - 1,55 Viteza 1 - 14,93 Viteza 12 - 1,00 Crawler - 20,81 Viteza 11 - 1,29

Viteza 2 - 13,28 Viteza 13 - 1,24 Viteza 2 - 11,67 Viteza R1 - 16,93 Viteza 1 - 16,16 Viteza 12 - 1,00

Viteza 3 - 11,32 Viteza 14 - 1,00 Viteza 3 - 9,02 Viteza R2 - 12,77 Viteza 2 - 12,57 OD  - 0,78

Viteza 4 - 9,16 Viteza R1 - 14,77 Viteza 4 - 7,06 Viteza R3 - 3,72 Viteza 3 - 9,76 Viteza R1 - 16,23

Viteza 5 - 7,19 Viteza R2 - 11,95 Viteza 5 - 5,63 Viteza R4 - 2,90 Viteza 4- 7,56 Viteza R2 - 12,60

Viteza 6 - 5,82 Viteza 6 - 4,40 Viteza 5 - 5,87 Viteza R3 - 9,80

Viteza 7 - 4,63 Viteza 7 - 3,39 Viteza 6 - 4,55 Viteza R4 - 7,61

Viteza 8 - 3,75 Viteza 8 - 2,65 Viteza 7 - 3,53 Viteza R5 - 5,90

Viteza 9 - 3,02 Viteza 9 - 2,05 Viteza 8 - 2,77 Viteza R6 - 4,58

Viteza 10 - 2,44 Viteza 10 - 1,60 Viteza 9 - 2,15 Viteza R7 - 3,55

Viteza 11 - 1,92 Viteza 11 - 1,28 Viteza 10 - 1,66 Viteza R8 - 2,75

Axã spate
Reducþie simplã, raport 2,31 : 1 = 
144,6 km/h la 1.800/min ºi anvelope 
315/70 R 22,5

Reducþie simplã, raport 2,412 : 1 = 
138,5 km/h la 1.800/min ºi anvelope 
315/70 R 22,5

Reducþie simplã, raport 2,59 : 1 = 
136,1/174,5* km/h la 1.900/min ºi 
anvelope 315/70 R 22,5

ªasiu

Cadru-scarã în formã de U, suspensie 
parabolicã cu o foaie de arc pe faþã, 
suspensie pe 4 perne de aer pe spate, 
direcþie hidraulicã ZF 8098, rezervor 
diesel 490 l, AdBlue 80 l, capacitate 
maximã a rezervorului 1.380 l (fãrã 
roatã de rezervã)

Cadru-scarã în formã de U, suspensie 
parabolicã cu douã foi de arc pe faþã, 
suspensie pe 4 perne de aer pe spate, 
direcþie hidraulicã ZF 8098, rezervor 
diesel 390 l, AdBlue 60 l, capacitate 
maximã a rezervorului 1.300 l (fãrã 
roatã de rezervã)

Cadru-scarã în formã de U, suspensie 
parabolicã cu douã foi de arc pe faþã, 
suspensie pe 4 perne de aer pe spate, 
direcþie hidraulicã ZF 8098, rezervor 
diesel 390 l, AdBlue 47 l, capacitate 
max. a rezervorului 1.500 l (fãrã 
roatã de rezervã)

Cabinã

Cabinã GX, suspensie pe aer în 
4 puncte,  tunel motor 110 mm, 
sistem de înclinare a cabinei 
electrohidraulic fãrã telecomandã

Mercedes Gigaspace, podea platã, 
suspensie pe aer în 4 puncte,  
sistem de înclinare a cabinei 
electrohidraulic fãrã telecomandã

Scania CS20H, podea platã, 
suspensie pe aer în 4 puncte, 
sistem de înclinare a cabinei 
electrohidraulic cu telecomandã

Ampatament 3.600 mm 3.700 mm 3.750 mm

Cerc de bracare 14.800 mm 15.000 mm 15.868 mm



de bord, în timp 
ce partea stângã este 
responsabilã de tot ce 
se aflã în jurul afiºajului 
principal.

Dacã ºtii cum se foloseºte tastatura 
acestui afiºaj, te vei descurca ºi cu 
cabina Gigaspace, care reprezintã 
un real avantaj pentru ºofer: oferã nu 
numai cel mai mare volum interior, dar 
de asemenea exceleazã prin calitatea 
materialelor. Conceptul cu culori 
accentuate, cu separarea cromaticã a 
zonelor de lucru (în tonuri întunecate) de 
cele de odihnã (în tonuri deschise) este 
încã foarte atrãgãtoare. Mercedes-Benz a 
„curãþat” podeaua de sisteme de prindere 
pentru a instala alte spaþii de depozitare 
deschise în jurul ºoferului. O „perlã” 
specialã este suportul pentru încãrcarea 
inductivã a smartphone-ului, care este 
încã unic astãzi la camioane. Nu existã 
lipsã de spaþiu de depozitare, nici în 
exterior, nici în interior. Dar Mercedes-
Benz ar trebui sã introducã un scaun de 
pasager pivotant ºi, mai ales, un modul 
suplimentar de depozitare pe peretele 
din spate, aºa cum MAN sau Scania au 
deja. Într-un dulãpior lucrurile ºoferului 
se pot ascunde mult mai elegant decât în 
hamacul pentru bagaje, care este valabil 
la Actros în loc de un al doilea pat. 

Este, de asemenea, ciudat cã Actros, 
care este mereu dedicat modernitãþii, încã 
nu poate numi farurile frontale cu LED-
uri ca fiind proprii. Competitorii MAN 
ºi Scania sunt de fapt puþin avansaþi din 
acest punct de vedere. Totuºi, Mercedes-
Benz îi depãºeºte când vine vorba de 
gama extrem de largã de sisteme de 
siguranþã disponibile. Actros, de exemplu, 
a fãcut paºi mari acum câþiva ani cu o 
extensie pentru asistentul de frânare în caz 
de urgenþã pentru a include detectarea 
pietonilor, pentru ca noua generaþie sã 
ofere inclusiv frânarea automatã pentru 
pietoni. Actros este un pionier în ceea 

ce priveºte funcþia PPC Interurban, 
care face posibilã conducerea semi-
autonomã, prin extinderea acoperirii 
prin hãrþi digitizate cãtre drumurile 
regionale. Cea mai nouã dezvoltare 
în acest domeniu este cã, odatã ce 
vehiculul a trecut printr-un oraº sau alte 
pasaje cu limitare de vitezã, în mod 
particular sistemul nu mai reseteazã 
necondiþionat pilotul automat la limita 
legalã de vitezã pentru interurban, de 
exemplu, de 60 km/h, obiºnuitã în 
Germania, ci PPC Interurban îi oferã 
ºoferului opþiunea de a selecta alte 
valori dupã propriul plac.

Astfel de fineþuri tehnologice 
sunt încã absente la Scania în 
prezent. Dar primele semne ale 
unei anumite ambiþii în ceea ce 
priveºte oferirea unei asistenþe mai 
pronunþate a ºoferului pot fi vãzute, 
de exemplu, în noua direcþie asistatã 
electric (de asemenea, tocmai 
lansatã), cu care grifonul nostru de 
540 CP a concurat pentru testul de 
1.000 de puncte. Nu existã nicio 
îndoialã cã acest sistem este asociat 
cu noua funcþie de asistenþã pentru 
pãstrarea automatã a benzii de mers, 
care funcþioneazã, de asemenea, 
foarte bine ºi aduce camionul 
înapoi pe banda de mers în caz de 
schimbare neintenþionatã a acesteia.

Noutatea cea mare o constituie 
însã noua cutie de viteze G33CM, 
cu care S 540 a fost gata imediat 
cum a fost anunþat. ªi asta înseamnã 
cã s-a pus capãt sincronizãrii 
depãºite din cutia de viteze (cu 
excepþia celei între grupuri). Noua 

transmisie este protejatã de o carcasã 
din aluminiu, ceea ce înseamnã cã 
ar trebui sã aibã o greutate cu 60 kg 
mai micã decât cea anterioarã. Alte 
caracteristici tipice sunt: frecarea 
internã redusã cu 50%, un total de 8 
trepte de vitezã pentru marºarier, un 
nou sistem de lubrifiere ºi opþiunea 
unui total de 9 prize de putere. Pentru 
schimbarea vitezelor deosebit de 
precisã, acum existã trei frâne cu 
arbore contra-arbore în locul celei 
anterioare. 

Scania S 540 A4x2NA

Scania reuºeºte sã realizeze 
cel mai bun consum de 
combustibil cu cel mai 
scurt raport de transmisie 
cãtre axa spate

Puncte 
max. MAN Mercedes‑

Benz Scania

CABINÃ

Service/Înclinare 10,0 10,0 8,5 9,0

Acces 15,0 13,5 11,0 13,3 

Specificaþii 20,0 20,0 19,0 20,0

Spaþiu depozitare 45,0 38,2 42,5 40,2

Dimensiuni int. 20,0 19,6 20,0 17,3

Loc de conducere 50,0 50,0 42,5 46,5

Banchete ºi 
împrejurimi

20,0 20,0 18,5 18,0

Calitate la interior 20,0 17,5 20,0 17,5

Total 200,0 188,8 182,0 181,8

CONDUS

Confort la condus 65,0 56,5 57,2 65,0

Comportament 
dinamic/direcþie

35,0 33,2 30,5 34,0

Frâne 30,0 29,2 30,0 28,0

Schimb viteze/
manevrare

45,0 44,8 40,3 40,4

Total 175,0 163,7 158,0 167,4

PERFORMANÞE GRUP ACÞIONARE

Caracteristici 
motor

30,0 26,5 27,4 30,0

Cutie de viteze/
schimb

20,0 18,0 15,0 19,5

 Retarder 35,0 35,0 35,0 35,0

Raport la axã 20,0 16,7 19,2 19,5

Uºurinþã în 
condus

45,0 40,9 43,0 45,0

Performanþã 50,0 42,5 49,0 50,0

Total 200,0 179,6 188,6 199,0

CONSUM

85 km/h ºes 45,0 43,00 41,5 45,0

Deal/acceleraþie 15,0 13,6 13,8 15,0

Consum AdBlue 10,0 8,5 10,0 5,9

Consum test 80,0 78,0 76,0 80,0

Total 150,0 143,1 141,3 145,9

COSTURI/BENEFICII

Sarcinã utilã 30,0 30,0 28,0 26,0

Intervale de 
mentenanþã

30,0 29,5 30,0 30,0

Depreciere 60,0 57,0 60,0 60,0

Echipãri standard/
opþionale

30,0 22,1 26,5 24,0

Total 150,0 138,6 144,5 140,0

SIGURANÞÃ

Frânã de motor 30,0 29,0 30,0 26,0

Caracteristici de 
siguranþã

20,0 17,5 17,5 18,0

Lumini, 
vizibilitate, oglinzi

60,0 56,0 57,0 55,0

Centurã de 
siguranþã

15,0 15,0 15,0 15,0

Total 125,0 117,5 119,5 114,0

Rezultat Final 1.000,0 931,3 933,9 948,1



Renunþarea la sincronizare a fost 
amânatã prea mult. ªi totuºi aceastã 
acþiune nu constituie o surprizã 
neînsemnatã, având consecinþe 
profunde în ceea ce priveºte filosofia 
Scania din punct de vedere al grupului 
moto-propulsor.

De exemplu, GRS905 încã are 14 
trepte de vitezã pentru mers înainte. 
Dar în loc de 2 trepte crawler ºi o 
transmisie directã a ultimei trepte de 
vitezã, acum este doar una crawler 
la partea inferioarã a scalei, cu un 
raport mai mare de 20 la 1. Acesta este 
alãturat la capãtul superior al scalei de 
viteze de un angrenaj pe care afiºajul 
nu îl indicã prin numãrul 13, ci mai 
degrabã oarecum ameninþãtor ca „OD“. 
Acesta se referã la treapta superioarã 
în versiunea overdrive (raport de 0,78), 
care, tradiþional, nu îºi gãseºte locul în 
traficul de lungã distanþã. Cãci este de 
necontestat faptul cã pierderile la frecare 
cresc imediat ce o altã pereche de trepte 
de viteze intrã în inel în loc de prizã 
directã. Rezultatul este un consum de 
combustibil oarecum ridicat, care nu 
este de obicei compensat prin scãderea 
nivelului de turaþii prin overdrive. 
Totuºi, la proiectarea cutiei de viteze 
G33CM, Scania a luat în calcul faptul cã 
nu existã nicio regulã fãrã excepþie. ªi 
gestioneazã aceastã treaptã superioarã 
într-un mod special, deoarece treptele 
1-12 continuã sã funcþioneze ca trepte 
de vitezã standard pentru mers la 
drum lung, în timp ce intervalul OD 
(overdrive) e pus pe „banca de rezervã“, 
ca sã spunem aºa.

Softul trimite cea de-a 13-a treaptã 

în cursã de fiecare datã când motorul 
funcþioneazã la sarcinã parþialã - iar 
scãderea turaþiei motorului prin 
overdrive conduce la un nivel al 
consumului de combustibil atât de 
favorabil, încât avantajul economiei 
de combustibil obþinute astfel 
depãºeºte pierderile cauzate de 
frecarea internã suplimentarã din 
transmisie. 

Cât de bine funcþioneazã acest 
calcul este demonstrat de faptul cã, 
în final, Scania S 540 se aflã chiar în 
partea de sus a podiumului în ceea 
ce priveºte consumul de combustibil. 
Valoarea favorabilã este bineînþeles 
datoratã ºi faptului cã Scania este 
singurul producãtor din competiþie 
care nu foloseºte recircularea gazelor 
de eºapament, oferind o soluþie Euro 6 
numai pe SCR. Prin urmare, gazele sunt 
arse la o temperaturã foarte ridicatã, 
proces care aduce avantaje în ceea ce 
priveºte consumul de motorinã, dar 
care creºte consumul de AdBlue.

Totuºi, mai spectaculos decât 
aceste fapte bine cunoscute este cât de 
bine funcþioneazã totul cu un raport al 
punþii spate, care este 
relativ mic conform 
standardelor actuale. 
S 540 nu s-a prezentat 
la test cu raportul de 
transmisie la axã extra-
lung de 2,35, ci cu un 
raport mai mic. Acest 
lucru înseamnã cã 
raportul dintre numãrul 
de dinþi de pe coroanã 
ºi roata dinþatã este de 

2,59. Semnificaþia acestui lucru este cã 
acul tahometrului, care este încã analog, 
indicã puþin sub 1.200 rpm la viteze 
de autostradã de 85 km/h în treapta a 
12-a cu prizã directã, chiar dacã o astfel 
de turaþie nu e fericitã la drum lung. 
Dar în ceea ce priveºte consumul la 
sarcini parþiale un rol important îl are 
posibilitatea de a trece la „OD”, care 
împinge turaþia motorului la puþin sub 
930 rpm în cel mai scurt timp. Dacã 
vehiculul solicitã mai multã sarcinã din 
camera motoarelor, S 540 trece rapid 
la treapta a 12-a ºi, pe deasupra, îºi reia 
cursul cu rezerve destul de ample.

Acest lucru înseamnã cã, în 
plus, pe lângã consumul excelent de 
combustibil, sistemul de propulsie 
oferã ºi performanþã excelentã. Cei 
care au rulaje pe gol sau cu sarcini 
parþiale ar trebui sã beneficieze chiar 
mai mult de noul concept. În aceste 
condiþii se constatã marele avantaj al 
overdrive-ului. De remarcat este cã la 
trecerea din treapta a 12-a în overdrive 
zgomotul motorului se schimbã puþin. 
Sunetul caracteristic schimbãrilor de 
treaptã de vitezã la peste 1.000 rpm, 
mai „ºoptit”, se schimbã într-un timbru 
mai dur, de „saxofon bas”.

În timp ce Scania a riscat mult cu 
noua cutie de viteze, dar a ºi câºtigat 
destul, cabina S rãmâne fidelã tradiþiei 
în multe privinþe. Spiritul retro care 
animã atât exteriorul, cât ºi interiorul 
este aproape palpabil. Ecourile istoriei 
îndelungate a companiei, în general, ºi 
mândria pentru tradiþia V8 abundã atât la 
exterior, cât ºi la interior. De remarcat este 
aerul de design corporatist tipic VW care 
se degajã din exteriorul Scania ºi MAN. 

Cu toate acestea, la interior, 
Scania este la fel 
de neconvenþional 
ca oricând. Acest 
lucru începe cu un 
aflux neobiºnuit 
de comutatoare, 
pe care grifonul se 
încãpãþâneazã sã le 
pãstreze, rezistând cu 
încãpãþânare curentului 
de a îmbrãca aproape 
tot într-un „sac” digital. 

1

2

3 3

1:  În interior dominã arhitectura clasicã a cabinei 
Scania, care include ºi un aflux de comutatoare 
Panoul de instrumente este clasic. Cu toate 
acestea, trei clustere pentru butoanele de pe 
volan sunt prea multe

2:  Scania furnizeazã standard modulul de perete 
spate de 340 l, cu excepþia cazului în care se 
doreºte un al doilea pat

3:  Un raport de transmisie overdrive de top ºi un 
maxim de opt trepte de vitezã pentru marºarier 
sunt caracteristicile noii cutii de viteze Scania
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Totuºi, este neplãcut cã unele funcþii 
(precum comutatoarele de luminã) au 
fost mutate de pe panoul de bord pe 
bara de sub geamul lateral. Dacã, de 
exemplu, uºa se deschide chiar ºi pentru 
scurt timp în ploaie, aceste comutatoare 
se vor uda în mod inevitabil ºi nu se vor 
mai simþi atât de delicate.

Tendinþa suedezã cãtre excentric 
continuã cu conicizarea cabinei în 
partea din faþã, acesta fiind unul dintre 
motivele pentru care cele mai multe 
detalii sunt mutate pe flancuri, ceea ce 
ar trebui sã aducã avantaje din punct 
de vedere aerodinamic.

În acelaºi timp, face posibilã ºi 
proiectarea unei intrãri frumoase 
în formã de scarã, dar o astfel de 
abordare aduce dezavantaje în 
ceea ce priveºte volumul interior. 
S-Highline are cu 10% mai puþin 

spaþiu la interior decât cabina 
Gigaspace. De asemenea, pedalele 
de acceleraþie ºi de frânã sunt mai 
apropiate decât la orice alt model. Cu 
cât pantoful ºoferului are un numãr 
mai mare, cu atât este necesarã mai 
multã atenþie la miºcarea piciorului 
drept. 

ªi, cu o insistenþã care merge 
pânã la încãpãþânare, Scania încã nu 
vede necesitatea unui raft orizontal în 
partea superioarã a tabloului de bord. 
Niciun alt camion pentru distanþe 
lungi nu reuºeºte sã supravieþuiascã 
fãrã aceastã caracteristicã foarte 
practicã. Scania reuºeºte! În schimb, 
mediul ºoferului este atent construit în 
jurul postului de conducere, ceea ce 
include ºi o ergonomie impecabilã în 
locul de muncã al ºoferului. Totuºi, o 
remarcã este necesarã: sunt trei zone 

pentru butoane pe volan, din care una 
este în plus.

În ceea ce priveºte spaþiul de 
depozitare: este suficient, în special 
de când noul modul de pe peretele 
din spate, cu o capacitate de 340 l, 
vine întotdeauna standard când nu se 
comandã ºi un al doilea pat. Dar dacã 
te uiþi mai jos, compartimentul din 
spate aratã un pic cam gol. E adevãrat 
cã noua generaþie de camioane Scania 
nu mai duce lipsã de compartimente 
de stocare pe pãrþile laterale sau la 
nivelul patului. Cu toate acestea, o 
plasã micã este singurul ornament de 
depozitare de pe peretele din spate, 
care cu siguranþã nu aratã bine pentru 
un „rege al ºoselelor”. 

Fãrã doar ºi poate, S 540 a ajuns 
cu uºurinþã în vârful podiumului 
la testul de 1.000 de puncte. ªi nu 
ar pierde nimic din prestigiu dacã, 
pentru a face o schimbare, ar urma 
exemplul MAN, care a rezolvat 
aceastã problemã într-o manierã 
exemplarã cu interiorul noului GX, 
când vine vorba de consola de pe 
peretele din spate. 

În spatele rezultatelor bune de 
consum ale Scania S 540 se aflã noua 
transmisie G33CM, cu un raport de 
transmisie cãtre axa spate de 2,59

VEHICUL TIP MAN 18.510 
BLS Cabinã GX

MB Actros 1853 
LS Gigaspace

Scania S 540 A4 
x 2NA Highline

Performanþã/Consum

km/h 82,2 84,0 84,1

l/100 km Diesel 36,1 36,6 35,6

l/100 km Adblue 2,36 1,49 2,91

Consum ºes 85 km/h l/100 km Diesel 22,9 23,2 22,5

Acceleraþie max. la deal
La viteza km/h

l/100 km Diesel
93,5 93,3 90,8

71,4 75,5 76,9

Schimbãri vitezã cauzate de deal 40 31 21

Gradabilitate în cea mai mare 
treaptã de vitezã

% 2,81 2,93 3,15/ca.2,48*

Turaþii 85 km/h rpm 1.058 1.105 1.186/926*

Putere la 85 km/h CP 392 409 457/ca.346*

Putere la 1.300 rpm CP 481 476 500

Vitezã maximã treapta 1 /@rpm 8,8/1.800 9,3/1.800 6,5/1.900

Vitezã maximã în cea mai micã 
treaptã marºarier/@rpm

9,8/1.800 8,2/1.800 8,4/1.900

Frânã de motor max
kW 

... la turaþie
325 410 242

2.400 2.300 2.400

ZGOMOT INTERIOR

dB(A)
Urcare la deal/acceleraþie

la 85 km/h
66,6 66,9 63,2

66,7/55,9 67,1/55,5 64,0/55,5

SERVICE

Intervale de schimb ulei km 140.000 150.000 150.000

GREUTÃÞI

Greutate proprie 1) kg 7.262** 7.360** 7.467**

Sarcinã utilã kg 10.738 10.640 10.533

Greutate în test kg 39.120 39.010 39.130

COSTURI

Preþ de achiziþie EUR 112.000 113.000 115.000

Cost variabil/km Cent 46,23 46,31 46,13

- din care cost cu carburantul/km Cent 32,38 32,83 31,93

- din care cost AdBlue/km Cent 1,18 0.75 1,45

-  din care cost reparaþii, 
întreþinere/km

Cent 9,48 9,53 9,57

Cost fix/zi Cent 109,36 210,11 211,83

Total costuri fixe/km Cent 33,50 33,62 33,89

Total costuri/km Cent 79,73 79,93 80,02

* vitezã Overdrive ** MAN ºi MB fãrã Retarder, Scania cu retarder (greutate adiþionalã 115 kg)

1) toate vehiculele cu aproape aceeaºi specificaþie de cabinã, ºasiu/ºa de cuplare, jante de aliaj ºi fãrã roatã 
de rezervã

Parametri pentru calculul costurilor de exploatare Dekra: asigurare RCA ºi Casco 100% kilometraj anual 
150.000 km. Durata de viaþã: 4 ani.

Concluzie
Pânã în 2040, dieselul se va re-
trage. Mai sunt 20 de ani pânã 
atunci. Ce credeþi, toate lucru-
rile s-au descoperit deja? Viteza 
poate fi atinsã acum ºi cu rapoarte 
de transmisie mai lungi, dacã sunt 
însoþite de o cutie de viteze over-
drive.
Din punct de vedere al cât de ex-
tinse sã fie digitalizarea în cabinã 
pãrerile sunt împãrþite, în timp ce 
automatizarea a tot mai multe fun-
cþii, cum ar fi frânarea de urgenþã 
în cazul unor pietoni sau obstacole 
în miºcare, revenirea pe banda de 
mers sau oprirea fazei lungi când 
din faþã se apropie un alt autove-
hicul, reprezintã deja realitatea in-
dustriei de transport de azi.


