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1.763 unidades desse caminhão extrapesado top de linha foram emplacadas até agosto no País
Renovações de frota e demandas do agronegócio, como transporte de grãos e de cana-de-açúcar,
puxam as vendas do modelo em 2018
Cliente conta com a SelecTrucks para utilizar seu caminhão usado na negociação de compra do Actros
e de todos modelos da marca
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O caminhão extrapesado Actros 2651 6x4, top de linha da Mercedes-Benz, segue expandindo, cada
vez mais, sua presença no mercado brasileiro. No volume acumulado até agosto, o 2651 foi o
extrapesado mais vendido pela marca no País em 2018, com o emplacamento de 1.763 unidades.
“Isso significa cerca de 350% de crescimento em relação ao volume obtido no mesmo período do ano
passado, próximo de 400 unidades”, diz Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing
Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Este ano, as vendas estão sendo puxadas pelas
renovações de frotas e por novas demandas de setores do agronegócio, como transporte de grãos e de
cana-de-açúcar, assim como da mineração, logística, transporte de combustíveis, produtos químicos e
outros”.
Considerando toda a linha Actros (2651 6x4, 2646 6x4 e 2546 6x2 on-road e 4844 8x4 off-road) foram
emplacadas 2.668 unidades no País neste ano, até agosto, mais de 200% do que no mesmo período
de 2017.
“Isso tem um peso muito importante nas nossas vendas totais no segmento de extrapesados, que inclui
ainda a família Axor e o Atron 1635. Na soma geral, foram emplacados 5.781 caminhões da marca
nessa categoria, o que representa 86% de crescimento em relação ao mesmo período do ano
passado”, ressalta Leoncini.
Crescimento notável nas vendas de extrapesados rodoviários
O executivo destaca especialmente o notável crescimento da Mercedes-Benz em todos os
subsegmentos de caminhões extrapesados rodoviários. Também considerando o acumulado de janeiro
a agosto de 2018 são cerca de 130% a mais em relação ao ano passado entre os modelos 4x2 (661
unidades), 180% entre os 6x2 (1.533 unidades) e aproximadamente 190% entre os 6x4 (1.952
unidades). No total da categoria de extrapesados on-road são mais de 170% (4.146 caminhões
emplacados).
“Continuamos apostando em mais crescimento de vendas do Actros e de toda a nossa linha de
extrapesados em 2018”, destaca Leoncini. “Para isso, além de um amplo e abrangente portfólio de
caminhões, oferecemos aos nossos clientes uma solução completa de Peças & Serviços, com três
linhas de peças de reposição (genuínas, remanufaturadas e Alliance), Planos de Manutenção, Serviço
Dedicado Conectado, sistema de gestão de frota e rastreamento Fleetboard, financiamentos do Banco
Mercedes-Benz, atrativos planos do Consórcio Mercedes-Benz e negócios com seminovos da
SelecTrucks”.
Actros 2651 se destaca nas aplicações rodoviárias e mix-road
Reconhecido no mercado brasileiro pela versatilidade de aplicação, o Actros 2651 atende com
produtividade e rentabilidade às demandas mais exigentes, tanto no segmento rodoviário, quanto
naquelas situações em que o caminhão circula na estrada e nas vias não pavimentadas numa mesma
operação, como o mix-road. Em todas as circunstâncias, o cliente conta com um veículo forte, robusto,
resistente e com reduzido custo operacional. Além disso, o elevado padrão de conforto da cabina,
juntamente com os itens de tecnologia e segurança, garante ao motorista um excelente nível de bemestar a bordo e de condução, o que resulta em produtividade e maior satisfação.
As empresas que reconhecem e valorizam a tecnologia como fator de conforto e produtividade no dia a
dia do transporte têm ainda com a opção Megaspace Segurança para agregar mais valor ao seu Actros.
Essa versão vem equipada com cabina Megaspace de piso plano e com itens exclusivos, como
Controle de Proximidade, Sistema de Orientação de Faixa de Rolagem e Assistência Ativa de
Frenagem (ABA).
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