
Mercedes-Benz ACTROS
Laipni aicināti jaunajā kravas
automobiļu dimensijā



Andrejs Jansons
Domenikss pēcpārdošanas
un kravas automobiļu 
divīzijas direktors

Mercedes-Benz Actros jaunākās 
tehnoloģijas apsteidz laiku, esot 
vēstnesis visai auto būves nozarei. 
Vairāk nekā 20 gadu pieredze un 
zināšanas, kas ieguldītas šī modeļa 
attīstībā un testēšanā, radījusi līderi 
kravas auto segmentā. Apvienojot 
zemas ekspluatācijas izmaksas, 
uzticamību, drošību un degvielas 

ekonomiju, jaunās paaudzes Actros ir neaizstājams palīgs Jūsu 
biznesā. Sniedzot izcilus aerodinamiskus risinājumus, plašu 
autovadītāja palīgsistēmu klāstu, Actros sevi apliecina kā 
piemērotākais kravas automobilis biznesa attīstīšanā un ilgtspējā.

Aivis Zapereckis
Domenikss kravas automobiļu 
tirdzniecības un 
mārketinga vadtājs 

Mercedes-Benz Actros izceļas ar 
izcilu vadāmību, augstu drošību un  
komforta līmeni, kā arī degvielas 
ekonomiju, zemāku izplūdes gāzes 
daudzumu un uzturēšanas 
izmaksām.  Actros piedāvā plašu 
kabīņu klāstu ar funkcionālu 
salonu, lai tajās varētu gan ērti 
strādāt, gan atpūsties. Inovatīvā 

FleetBoard sistēma ir būtisks atbalsts šofera individuālā 
braukšanas stila un prasmes novērtēšanā, nodrošinot šofera 
kvalifikācijas uzlabošanas iespējas, kā arī ir objektīvs palīgs 
biznesā katram klientam – auto būves vēsturē pirmo reizi tik 
precīzi tiešsaistes režīmā tiek iegūti dati par auto tehnisko 
stāvokli, degvielas patēriņu, izvēlētajiem maršrutiem un citu 
svarīgu informāciju. Actros plašajā papildaprīkojumā pieejamas 
modernākās tehnoloģijas, kas nodrošina papildus degvielas 
patēriņa samazinājumu – Predictive powertrain control sistēma, 
kas pielāgo pārnesumkārbas darbību maršruta reljefam; Active 
Brake Assist 4 jaunākās paaudzes bremžu sistēma ar gājēju 
atpazīšanu un Sideguard Assist – šofera palīgs auto pagriešanās 
manevrā aklās zonas kontrolei. Braucot gudri, auto ekspluatācija 
kļūst vēl izdevīgāka!

Vēl lielāka ekonomija
• Lielāks degvielas ietaupījums un zemas izmaksas jau sākot no

pirmās ekspluatācijas dienas visā Actros dzīves ciklā.
• Lielāku ekonomiju, salīdzinājumā ar konkurentiem, Actros

pierāda vairāk nekā 2000 Fuel Duel izmēģinājuma braucienos,
90% gadījumu gūstot uzvaru.

• Degvielas ietaupījums līdz 5%, pateicoties jaunākajām
tehnoloģijām un maršrutam pielāgotai ekonomiskai braukšanas
sistēmai Predictive powertrain control.

• Zemas uzturēšanas un remonta izmaksas, kā arī augsts auto
vērtības atlikums.

• Ekonomiskai braukšanai nepieciešamo informāciju apkopo un
analizē FleetBoard® telemātikas sistēma.

Vēl augstāka drošība
• Drošība vienmēr bijusi un ir mūsu DNS.
• Mēs nosakām drošības standartus visā auto nozarē - radot

pasaulē pirmo auto ar bremzēm katram no riteņiem 1924. 
gadā un pirmo kravas auto ar ABS standarta aprīkojumā 
1992. gadā.

• Definējot jaunus drošības standartus tiek ievērojami uzlabota
kravas auto izmantošana: 

- jaunākās paaudzes bremžu sistēma ar gājēju atpazīšanu
Active Brake Assist 4;

- augstāka drošība auto  pagriešanās  manevrā
Sideguard assist;

- uzmanības asistents Attention assistant;
- attāluma kontroles asistents Proximity control assistant;
- joslas saglabāšanas asistents Lane keeping assistant;
- sakabes asistents Sensed fifth-wheel coupling assistant.

Vēl lietderīgāk
• Efektīva auto  remonta un uzturēšanas darbu pārvaldīšana.
• Brīdinājums par iespējamiem auto bojājumiem, paredzot

tūlītēju  servisa palīdzību.
• Tiešsaistes atbalsts nepieciešamajam remontam.
• Maksimāla efektivitāte  Mercedes-Benz Uptime tiešsaistes

servisā*

= apvienojot zemākas izmaksas, augstāku 
drošību un maksimālu lietderību, lai sniegtu 

vēl lielāku efektivitāti transporta nozarē

*Latvijā pieejams no 2018. gada

video klips

https://youtu.be/BXkA6ia1sUw
https://youtu.be/WWsBwX3j3L4
https://youtu.be/tD0qLfDUoZ4
https://youtu.be/bhFI5ioX2QI
https://youtu.be/LSnXOQezEEo
https://youtu.be/3uXtxNH5aBM
https://youtu.be/W_f39oV1404
https://youtu.be/vthtJa15qtc


• Dzinēja jauda: 460 Zs
• Griezes moments: 2200 Nm
• Paugstinātas efektivitātes dzinēja bremze
• Divas komforta gultas
• Divi komforta sēdekļi ar pneimoatsperojumu
• Divas degvielas bākas ar tilpumu 880 un 540 litri
• Autonomā kabīnes apsildes iekārta
• Kondicionieris
• Ledusskapis 36 l
• Automātiskā pārnesumkārba Powershift 3 ar reljefam 

adaptējamu kruīzkontroli (PPC)
• Priekšējās riepas: 385/65 R22.5,  aizmugurējās: 315/70 R22,5
• FleetBoard Eco Support vadītājam
• FleetBoard dators: vadītāja braukšanas stila analīzes iekārta
• Miglas lukturi un LED dienas gaitas gaismas
• Pagarināta garantija spēka pievadam 3 gadi / 450000 km
• Apkopju intervāli: līdz 150 000 km 

Cena norādīta bez PVN

Īpašais piedāvājums

Vēl lielāka ekonomija
• Lielāks degvielas ietaupījums un zemas izmaksas jau sākot no

pirmās ekspluatācijas dienas visā Actros dzīves ciklā.
• Lielāku ekonomiju, salīdzinājumā ar konkurentiem, Actros

pierāda vairāk nekā 2000 Fuel Duel izmēģinājuma braucienos, 
90% gadījumu gūstot uzvaru.

• Degvielas ietaupījums līdz 5%, pateicoties jaunākajām
tehnoloģijām un maršrutam pielāgotai ekonomiskai braukšanas 
sistēmai Predictive powertrain control.

• Zemas uzturēšanas un remonta izmaksas, kā arī augsts auto
vērtības atlikums.

• Ekonomiskai braukšanai nepieciešamo informāciju apkopo un 
analizē FleetBoard® telemātikas sistēma.

Vēl augstāka drošība
• Drošība vienmēr bijusi un ir mūsu DNS. 
• Mēs nosakām drošības standartus visā auto nozarē - radot

pasaulē pirmo auto ar bremzēm katram no riteņiem 1924. 
gadā un pirmo kravas auto ar ABS standarta aprīkojumā 
1992. gadā.

• Definējot jaunus drošības standartus tiek ievērojami uzlabota
kravas auto izmantošana: 

- jaunākās paaudzes bremžu sistēma ar gājēju atpazīšanu
Active Brake Assist 4;

- augstāka drošība auto  pagriešanās  manevrā
Sideguard assist;

- uzmanības asistents Attention assistant;
- attāluma kontroles asistents Proximity control assistant;
- joslas saglabāšanas asistents Lane keeping assistant;
- sakabes asistents Sensed fifth-wheel coupling assistant.

Vēl lietderīgāk
• Efektīva auto  remonta un uzturēšanas darbu pārvaldīšana.
• Brīdinājums par iespējamiem auto bojājumiem, paredzot

tūlītēju  servisa palīdzību.
• Tiešsaistes atbalsts nepieciešamajam remontam.
• Maksimāla efektivitāte  Mercedes-Benz Uptime tiešsaistes 

servisā*
*Latvijā pieejams no 2018. gada

82 000 €Īpašā piedāvājuma cena no:

Mercedes-Benz Actros 1846 LS
STREAM SPACE kabīne ar līdzenu grīdu

= apvienojot zem�kas izmaksas, augst�ku 
droš�bu un maksim�lu lietder�bu, lai sniegtu 

v�l liel�ku efektivit�ti transporta nozar�

Servisa piedāvājums
integrētai apkopei

Apkopē veicamie ražotāja noteiktie darbi:
• Stiprinājumu pārvilkšana pie pirmās apkopes
• Motoreļļas un eļļas filtru nomaiņa
• Degvielas filtru apkope, nomaiņa
• Agregātsiksnas pārbaude
• Ikgadējā tehniskā apkope
• Drošības sistēmu pārbaude
• Smērēšanas darbi
• Sausinātāja nomaiņa
• Degvielas tvertņu ventilācijas filtru nomaiņa
• Elektrosistēmu īsais tests
• AdBlue filtra nomaiņa
• Gaisa filtra nomaiņa
• Dzeses šķidruma nomaiņa
• Vārstu regulēšana
• Kvēpu filtra nomaiņa
• Ieraksts Digital Service Booklet (DSB)

Cena norādīta bez PVN

3 gadi, kopējais nobraukums 450 000 km
(150 000 km gadā)

3 750 € Īpašā piedāvājuma cena:



www.mercedes-benz.lv
www.domenikss.lv 

ANDREJS JANSONS
Pēcpārdošanas un kravas automobiļu divīzijas direktors

AIVIS ZAPERECKIS
Kravas automobiļu tirdzniecības un 
mārketinga nodaļas vadītājs

GATIS BERGMANIS
Kravas automobiļu tirdzniecības konsultants

RAIMONDS VILKS
Kravas automobiļu tirdzniecības konsultants

RAIVIS KRŪMIŅŠ
FleetBoard sistēmas pārdošanas vadītājs

REINIS POMERS
Kravas automobiļu tirdzniecības konsultants, 
Fuso Canter tirdzniecības vadītājs

ROMANS TIMOŠENKO
Kravas automobiļu tirdzniecības konsultants

26380460
andrejs.jansons@domenikss.lv

29187125
aivis.zapereckis@domenikss.lv

26674466
gatis.bergmanis@domenikss.lv

26696633
raimonds.vilks@domenikss.lv

29181878
raivis.krumins@domenikss.lv

29249905
reinis.pomers@domenikss.lv

29249911
romans.timosenko@domenikss.lv

SERGEJS MASAĻSKIS
Kravas automobiļu servisa vadītājs

EGILS BAJĀRS
Kravas automobiļu servisa klientu konsultants

KASPARS JUREVICS
Kravas automobiļu servisa klientu konsultants

28613520
sergejs.masalskis@domenikss.lv

27844356
egils.bajars@domenikss.lv

29562693
kaspars.jurevics@domenikss.lv

Kravas automobiļu tirdzniecība / serviss
ABRENES IELA 5, RĪGA
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+371 67 099 909 +371 67 099 888
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–
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