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Mercedes-Benz Actros – „Master Truck of the Year”
2018
24 października 2018 roku w siedzibie Mercedes-Benz Polska przy
ul. Daimlera 1 w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie statuetki
dla laureata plebiscytu „Master Truck of the Year” 2018. W tegorocznym
głosowaniu zwyciężył Mercedes-Benz Actros 1845 LS w kabinie
GigaSpace. Jest to jednocześnie już trzecia w historii nagroda, którą
kapituła plebiscytu przyznała pojazdowi ciężarowemu Mercedes-Benz:
po raz pierwszy otrzymał ją debiutujący wówczas na rynku Actros w roku
2012, a kolejną statuetką uhonorowano Arocsa w roku 2014.
Jury „Master Truck of the Year” składa się z najlepszych dziennikarzy
branżowych w Polsce, a werdykt zawsze ogłaszany jest podczas corocznego
święta wszystkich trakerów, międzynarodowego zlotu tuningowanych
pojazdów ciężarowych „Master Truck” w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem.
Statuetkę z wygrawerowanym tytułem dla Actrosa wręczyli Przemysławowi
Rajewskiemu, dyrektorowi zarządzającemu Mercedes-Benz Trucks Polska,
Wojciech Mackiewcz, przewodniczący kapituły konkursu oraz Andrzej
Wachowski z programu „Na Osi” TV Bravo.
Jesteśmy zaszczyceni, że po raz kolejny największym uznaniem kapituły
plebiscytu „Master Truck of the Year” cieszy się Mercedes-Benz Actros,
uhonorowany statuetką przyznawaną przez czołowych polskich dziennikarzy
branży transportowej – powiedział Przemysław Rajewski, odbierając
wyróżnienie. – Nagrodzonym samochodem jest Actros 1845 LS z silnikiem
najnowszej generacji OM 471, o mocy 450 KM oraz momencie obrotowym
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2200 Nm. Doskonałe wyposażenie techniczne pojazdu dopełnia
zautomatyzowana skrzynia biegów Mercedes PowerShift 3 oraz przewidujący
tempomat topograficzny Predictive Powertrain Control. Ponadto samochód
jest wyposażony w innowacyjne systemy bezpieczeństwa m.in. Active Brake
Assist 4, Asystenta utrzymania pojazdu na zadanym pasie, a także Asystenta
wspomagania koncentracji. Nagrodzony pojazd posiada komfortową kabinę
kierowcy typu GigaSpace, największą dostępną na rynku, z płaską podłogą
oraz kącikiem mieszkalnym SoloStar Concept z dolnym łóżkiem.
Dziękujemy za uznanie kapituły plebiscytu „Master Truck of the Year” i mamy
nadzieję, że to nieostatnia nagroda dla Mercedesa – podsumował dyrektor
zarządzający Mercedes-Benz Trucks Polska.
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