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Voorwoord
Duurzaamheid is een belangrijke doelstelling die iedereen inmiddels op zijn netvlies heeft staan. En terecht. Klimaatverandering 
is een feit en we zullen anders moeten omgaan met onze planeet, willen we haar op een goede manier kunnen overdragen 
aan de volgende generaties. Dat betekent dat we onze werkwijze, onze consumptiepatronen en de manier waarop we ons
voortbewegen moeten herzien. Dat geldt ook voor de transportsector, waar – net als in alle andere sectoren - de CO2-
uitstoot drastisch omlaag moet.

In de consumentensector is elektrisch rijden al gemeengoed. Mercedes-Benz Trucks is doordrongen van de noodzaak van het 
verduurzamen van het wegtransport en neemt haar voorbeeldfunctie in onze sector heel serieus. Daarom worden sinds een 
aantal jaar de ervaringen uit het Daimler concern op dit gebied, ingezet bij de ontwikkeling van elektrische trucks.

Geheel in lijn met onze jarenlange voortrekkersrol, zien we het als onze medeverantwoordelijkheid om de sector te 
verduurzamen. Daarom hebben we in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende alternatieven 
voor fossiele brandstoffen. Groene energie (bijvoorbeeld uit windmolenparken en zonnepanelen) is inmiddels zeer energie-
efficiënt, ook voor de trucksector. De vooruitgang die we hebben geboekt bij het ontwikkelen van elektrische voertuigen 
voorzien van een accu, is dan ook enorm. En hoewel we constant onderzoek doen naar alternatieven (zoals waterstof), 
blijkt elektrisch rijden een zeer goede optie te zijn voor de transportsector. 
 
Daarom introduceren we in de komende jaren een complete lijn aan elektrische trucks en een aantal andere 
concrete en revolutionaire ontwikkelingen in ons aanbod. Uiteraard zonder enige concessie te doen aan de hoge 
kwaliteit die u van ons gewend bent. 

Laten we samen de motor zijn van een duurzame transportsector en de best mogelijke investering doen voor onze 
planeet en voor uw organisatie.

Hoe we dat gaan doen en wat dat betekent voor u? We informeren u er graag over in deze whitepaper.

Welcome to eMobility. 
Welcome to the eFuture.
De oplossing die Mercedes-Benz voorstelt noemen we eMobility; een uitgebreid programma van elektrische voertuigen, 
voorzieningen en services voor de wegtransportsector. De komende jaren introduceren we ons volledige eMobility programma, 
maar de eerste 100% elektrische truck is nu al klaar om de weg op te gaan. De Mercedes-Benz eActros is de duurzame en 
elektrische variant op de reguliere Actros. In de nabije toekomst volgen verschillende andere modellen voor de diverse soorten 
gebruik.

eMobility is niets minder dan een revolutionaire toevoeging op ons aanbod, een belangrijke afslag die we nemen op het gebied 
van wegtransport. Want dat is vanaf nu onze missie:

Het wegtransport blijvend verduurzamen.
Met behoud van de kwaliteit die u gewend bent van Mercedes-Benz.

Het is tijd voor eMobility.
Het is tijd voor de eFuture.
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Waar gaan we naartoe?
De Europese Unie heeft zich met het Klimaatakkoord ten doel gesteld om de transportsector CO2-neutraal te hebben in 

2050. Een doel dat wij graag omarmen, want in Europa is de transportsector verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de 

totale CO2-uitstoot. Maar niet alleen omarmen we dat doel, we stellen het voor onszelf nog een stuk scherper: Mercedes-

Benz Trucks heeft zich ten doel gesteld om al in 2039 een volledig CO2-neutrale vloot te hebben.

EU:     transportsector CO2-neutraal in 2050 

    (net als alle andere sectoren)

Mercedes-Benz Trucks:   volledig CO2-neutrale productrange in 2039

De eerste resultaten:

Uit eigen onderzoek is gebleken dat Mercedes-Benz er voor haar eerste eTruck, de eActros, in is geslaagd om de 

totale CO2-footprint over de gehele levenscyclus (van productie tot en met gebruik) met maar liefst 85% terug 

te brengen, onder de voorwaarde dat gereden wordt op groene energie. En dat is nog maar het begin.  

Waarom een eTruck?
 

Natuurlijk, een eTruck is nog relatief nieuw in de sector en zo’n omvangrijke verandering brengt risico’s met zich mee voor 

iedere organisatie. Dus ook voor die van u. Dat weten we bij Mercedes-Benz maar al te goed.

Waarom zou u dan toch nu al kiezen voor een eTruck in plaats van even afwachten en zien hoe het elektrisch transport zich 

de komende jaren ontwikkelt?

•  In de internationale politiek zijn duidelijke afspraken gemaakt. Denk aan het klimaatakkoord, dat de sector dwingt 
om te verduurzamen en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. De doelstelling voor 2030 is om 55% CO2 
uitstoot gereduceerd te hebben

•  Ook op landelijk en gemeentelijk niveau worden maatregelen genomen. In steeds meer gemeenten worden  
Zero-emissie-zones ingesteld. In 2025 zijn dat naar verwachting 40 Nederlandse binnensteden en het aantal 
steden dat vervuilende voertuigen weert uit de stad zal verder toenemen. 

•  Het belang van duurzaamheid en schone energie dringt ook bij consumenten steeds meer door. Elektrische auto’s 
zijn sterk in opkomst en de roep om te verduurzamen wordt steeds groter. Er is dus geen weg terug.

•  Door nu te kiezen voor elektrisch rijden, krijgt u als eerste waardevolle inzichten over de veranderingen in uw 
bedrijfsvoering en doet u ervaring op met het inplannen en afleggen van specifieke routes etc. Daarmee bouwt u 
een voorsprong ten opzichte van uw concurrentie.

 

The eFuture starts now.
De noodzaak is er, de mogelijkheden zijn er en de voordelen zijn groot, dus waarom zouden we nog wachten? Nu al 

beginnen met het verduurzamen van uw eigen organisatie is om meerdere redenen een goed idee:

• U helpt deze ontwikkeling versnellen

• U doet nu al ervaring op met elektrisch rijden en voorkomt dat u straks voor verrassingen komt te staan

• U ervaart straks geen beperkingen op het gebied van toegang tot bijvoorbeeld binnensteden/milieuzones

• U heeft de kans een voorsprong op te bouwen ten opzichte van uw concurrentie

Daarbij komt ook nog dat u zult zien hoe mooi het is om innovatief bezig te zijn, om een slimme stap richting een 

schonere toekomst te zetten en voorop te lopen in de sector.

Het mooie daarvan is: u hoeft het niet alleen te doen.

Mercedes-Benz Trucks helpt u graag bij het hele traject, van A tot Z.
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Hoe assisteren we u met de overstap naar een eTruck?
Onze ingenieurs, ontwikkelaars en ontwerpers kijken constant naar de toekomst. Ze zijn dan ook al een aantal jaar 

bezig met het ontwikkelen van eTrucks en de vooruitgang die zij boeken is fantastisch. Daarom zijn wij ervan overtuigd 

dat elektrisch rijden de toekomst heeft. En daarom maakt Mercedes-Benz Trucks de komende jaren de overgang naar 

eMobility.

eMobility en eConsulting

eMobility
Dit complete nieuwe ecosysteem van Mercedes-Benz kan u veel voordelen opleveren. Het bestaat niet alleen uit 

elektrische trucks die rijden op groene energie. eMobility gaat veel verder. De komende jaren presenteert Mercedes-Benz 

een geheel nieuwe infrastructuur voor onze elektrisch aangedreven vloot. En omdat dat een geheel andere manier van 

transporteren betekent, vraagt het natuurlijk ook om grote aanpassingen van uw bedrijfsvoering.

eConsulting
Om deze transitie zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, begeleidt Mercedes-Benz Trucks u in het gehele overgangstraject. 

Dat doen we door een uitgebreid programma, dat we eConsulting noemen. Tijdens dit proces kijken we samen of en 

zo ja, hoe eTrucks in uw organisatie kunnen worden ingepast en welke aanpassingen er nodig zijn om deze transitie 

probleemloos te laten verlopen en uw organisatie nog succesvoller te maken. 

Zo zetten we samen een belangrijke stap naar een mooie toekomst voor uw organisatie en de verduurzaming 

van onze planeet.

Een aantal voordelen van een eTruck op een rijtje:
• Toekomstbestendige logistiek

• CO2-neutraal transport

• Grotere efficiency door lager energieverbruik

• Verhoogd rijcomfort en minder rijgeluid

• Uitgebreide subsidie- en stimuleringsmogelijkheden

• Positief imago van uw organisatie 

Samen met u maken we een uitgebreide analyse van o.a.:
• Installatie- en implementatiemogelijkheden

• De routes en trajectanalyses

• Laadinfrastructuur en oplaadmanagement

• Service en onderhoudsprogramma

• Subsidiemogelijkheden

De belangrijkste veranderingen
Wat verandert er in uw organisatie als u overstapt naar eMobility? 
Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rijtje:

1.   Het rijden zelf
Chauffeurs en transporteurs die onze eTrucks hebben getest in onze innovation fleet zijn helemaal om; elektrisch rijden 

is fantastisch. Onze eTrucks leveren geweldige prestaties, zijn veel stiller en zijn een genot om in te rijden. En natuurlijk 

zorgen wij ervoor dat uw eTruck de prestaties levert die u van Mercedes-Benz mag verwachten. Sterker nog: het is ons 

streven om uw rijervaring alleen maar verder te verbeteren; meer comfort, meer gemak, een grotere veiligheid. 

2.   Uitgebreide ondersteuning
De overstap naar elektrisch rijden vraagt om aanpassingen. Zoals we al meldden, ondersteunt Mercedes-Benz u op alle 

vlakken in deze transitie. Dat doen we niet alleen door de meest geschikte truck te leveren voor uw organisatie, maar 

bijvoorbeeld ook door op maat gemaakte software (waarmee u o.a. ritten kunt analyseren o.b.v. route, lading, gewicht etc.) 

en door het leveren van het juiste laadstation voor de juiste eTruck.

3.   Grotere efficiëntie voor uw onderneming
Door samen met ons uw vloot nog beter af te stemmen op uw werkzaamheden, zorgt u ervoor dat uw onderneming alleen 

maar efficiënter wordt. En daar komt bij dat u door de ondersteuning die Mercedes-Benz biedt, beter inzicht krijgt in uw 

workflow. En ook dat levert u uiteindelijk niets dan voordelen op.

4.   Grotere nadruk op het plannen en organiseren van uw routes 
Door elektrisch te rijden, kunt u niet meer tanken waar en wanneer u wilt, maar moet u het opladen van de trucks goed 

plannen. Een optimale planning van uw routes, zorgvuldig afgestemd op o.a. het rijbereik en oplaadtijd van uw eTruck, 

wordt dus nog belangrijker. 
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De eerste stap: 
Mercedes-Benz eActros
Met trots presenteren wij ons allereerste elektrische paradepaardje. 
De Mercedes-Benz eActros

Deze 100% elektrische truck is geschikt voor distributietransport. 
Met een actieradius van niet minder dan 400 kilometer is deze krachtpatser 

uitermate geschikte voor planbare ritten in een stedelijke en regionale omgeving.

100% elektrisch 
400 kilometer actieradius
Beschikbaar vanaf oktober 2021

Motorvermogen (max.cont.): Aantal accupacks:
400/330 kW Maximaal 4

Actieradius Accucapaciteit
Tot 400km 420 KwH

Laadcapaciteit Oplaadtijd 20-80%:
Max. 160 kW 1h 40min
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De nabije toekomst
Wat heeft Mercedes-Benz naast de eActros de komende jaren in petto voor de transportsector?

Tussen nu en 2024 zullen 3 verschillende modellen op de markt verschijnen:

De eerste ervaringen met de eActros
In de afgelopen periode is de eActros in onze innovation fleet uitgebreid getest door ervaren transporteurs en chauffeurs. 

Daarmee hielpen zij ons de eActros verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Hun ervaringen?
“Doordat de eActros aanzienlijk minder geluidsoverlast veroorzaakt dan een truck met een dieselmotor, 

is het nu mogelijk nachtleveringen te doen.”

“Het voelt goed om te rijden en te weten dat je geen schadelijke stoffen uitstoot. 

Dat is goed voor het milieu en voor mens en dier.”

“De eActros is een erg fijne truck om in te rijden en het geeft me een gevoel van trots, 

dat ik zo een steentje bijdraag aan een beter milieu.”

“Ik ben erg onder de indruk van hoe intuïtief deze truck werkt, 

hoe eenvoudig hij is in gebruik en hoe lekker hij rijdt.” 

Wat? Welke sector?
11 verschillende voertuigen Voedsel- en drankdistributie

18 verschillende gebruikers Logistieke dienstverlening

Meer dan 500.000 km gereden Pakketbezorging

In Duitsland, Zwitserland, Nederland en België Bouw- en constructievervoer

eActros - 2021

Gebruik:
Distributietransport
Actieradius: tot 400 km

GenH2 Truck - 
2e helft van dit 
decennium
Gebruik: Lange afstands-
transport en flexible inzet
Actieradius: + 1.000km

eEconic - 2022

Gebruik: o.a. 
afvalinzameling 
Actieradius: 95% van alle 
ophaalritten

eActros long haul - 
2024
Gebruik:  Planbare routes 
voor het (middel)lange 
afstandsvervoer
Actieradius: ca. 500 km

Bent u eTruck READY? Doe de gratis test.
Download de eTruck READY-app en u komt snel en eenvoudig te weten hoe goed eMobility bij uw onderneming past. 

Leg uw ritten automatisch of handmatig vast. Stel uw traject, lading, het aantal tussenstops, de standtijden en de 

buitentemperatuur in en simuleer uw rit met de eActros.  Zo krijgt u meteen inzicht hoe eTruck ready u bent.

De eTruck READY-app is gratis beschikbaar via de Google Play Store en de App Store.

The eFuture is here.
Ready to join?
Meer informatie:
www.mercedes-benz-trucks.com


