
Canter.  
Made for business.
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Canter za vse
izzive
Za svoje vsakodnevno delo v urbanem okolju potrebujete več kot le lahko tovorno vozilo. Potrebujete 
profesionalca. Ali bolje: ekipo profesionalcev. Ekipo, ki vas razbremenjuje. Pri najtežjem delu in pri  
vožnji. Ekipo, ki vas podpira. Tudi v težavnih razmerah, ko se zdi, da ne gre več. Ekipo, na katero se 
lahko zanesete danes in v prihodnje.

FUSO vam ponuja takšno ekipo profesionalcev: Canter Truck Force. 

Vsak FUSO Canter je profesionalec na svojem področju: okretni MESTNI OSVAJALEC, močni DELAVEC, 
prilagodljivi VSEKOLESNIK, pretkani UČINKOVITEŽ. Vsak FUSO Canter je narejen za vaše vsakodnevne 
izzive v mestu: dostavo po ozkih ulicah, tone težkega tovora, vožnjo po težavnem terenu ali vožnjo brez 
izpustov. Skupaj predstavljajo nepremagljivo enoto profesionalcev. Za večjo učinkovitost, večjo fleksibilnost 
in večjo moč na vsaki vožnji.

Kot uradni del koncerna Daimler pa vam vaš FUSO Canter ponuja še nekaj: edinstveno, močno trgovsko 
mrežo, ki je vedno na voljo, in bogate storitve. In kompetenco gospodarskih vozil s prek 80-letnimi  
izkušnjami.

Kakšen naj bo vaš profesionalec? Izbirate lahko med kategorijami nosilnosti, tremi različicami kabine, 
tremi motorji in šestimi medosnimi razdaljami. Spoznajte Canter Truck Force in vašo novo ekipo profesio-
nalcev za vsak izziv.
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osvajaleC mest 
Uspe tUdi tam, kjer drUgi obstanejo

Se dnevno prebijate skozi mesto kot obrtnik ali dobavitelj? Potem je Canter 3,5 t ravno pravi za vaše 
delo. Z najmanjšim obračalnim krogom v svojem razredu in s širino kabine 1,70 m ali 2 m mu uspe 
priti tudi tja, kamor drugi ne morejo. Seveda ne na škodo voznega udobja; kabine so prostorne in po 
zaslugi posamičnih obes koles je vožnja prijetna in dinamična. Ugotovili boste, da je voziti Canter 
tako lahko kot osebno vozilo. Z najdaljšo dolžino za nadgraditev v celotnem segmentu pa ponuja Canter 
3,5 t tudi številne možnosti za najbolj različne nadgradnje. Mesto čaka? Canter je pripravljen.
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delaveC
vas razbremenjUje v vseh težavnih sitUaCijah

Nosilnost šasije 6 t napoveduje veliko. Canter 8,55 t ji je zlahka kos in Canter 7,49 t z nosilnostjo šasije 
5 t mu je tik za petami. Pri tem sta oba tudi izjemno okretna, saj sta lažja od tekmecev. Vendar velika 
nosilnost ni edina prednost, ki vam jo ponuja Canter: njegov nizek vhod olajša pogosto vstopanje in 
izstopanje, novi serijski menjalnik z dvojno sklopko DUONIC® 2.0 omogoča hitro prestavljanje brez  
izgub moči, njegove številne različice nadgradenj pomenijo za vas izredno fleksibilnost. Če vam nosilnost 
šasije do 6 t ne zadostuje, ga lahko obremenite z do 3,5 t pripetega tovora. Je naslednja naloga vedno 
najtežja? Ne za Canter.
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vsekolesnik
pripravljen na vse – kjerkoli 

Sneg in led? Težaven teren? Brez skrbi, Canter 4×4 se odlično drži tal. V zimski službi, v mestu ali  
na klancu. To omogoča vsekolesni pogon, ki ga vklopite ročno. Nizko pri tleh so tudi obratovalni stroški. 
Canter 6,5 t je z izjemno učinkovitim 3,0-litrskim motorjem zelo varčen in izpolnjuje novi standard  
za izpušne pline Euro VI. In ker obstajajo ravno v javnih službah, vrtnarstvu in krajinarstvu ob vsakem 
letnem času različne naloge, je Canter pripravljen na vse. Z robustnim okvirjem s konstrukcijo lestve  
za različne nadgradnje in z visoko nosilnostjo. Izzovite ga!



Učinkovitež 
vas ponese v prihodnost varčno in okoljU prijazno

Canter Eco Hybrid je pravi pionir: prvi serijsko izdelan hibridni lahki tovornjak v Evropi. Rezultat 20-letnega 
hibridnega razvoja. Izdelan za vaš vsakdan – za mestni dostavni promet v okoljsko občutljivih pre delih. 
Po privlačni ceni, ki se amortizira že v nekaj letih. Canter s svojim močnim motorjem ne zmanjšuje le 
porabe goriva med vožnjo za do 23 %, temveč ustvarja energijo tudi pri zaviranju. To pa prihrani denar  
in zmanjšuje izpuste. Canter Eco Hybrid je dostavnik prihodnosti. Zato ima 10-letno garancijo na bistvene 
komponente akumulatorja. Vam je zdravo okolje pomembno? Začnite torej v svojem voznem parku. 
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FUso Canter –  
lahko tovorno vozilo  
pri daimlerjU
FUSO je več kot globalni akter. FUSO je svetovna znamka. 1932 ustanovljen na Japonskem, danes 
eden največjih proizvajalcev gospodarskih vozil v Aziji s predstavništvi v 150 državah na petih celinah 
in s produktnim resorjem za vsa področja uporabe. 

Od 2004 je FUSO integralni sestavni del skupine Daimler Trucks. FUSO Canter je edino lahko tovorno 
vozilo v celotnem resorju koncerna Daimler. S skupnimi izkušnjami iz prek 80-letne proizvodnje  
gospodarskih vozil sledita Daimler in FUSO istemu cilju: razvoju novih pogonov za vožnjo brez izpustov. 
Z vozilom Canter Eco Hybrid – prvim serijskim hibridnim lahkim tovornjakom v Evropi – je postavil 
FUSO na tej poti pomemben mejnik.

Od sodelovanja in dolgoletnih izkušenj obeh znamk nima koristi samo okolje. Našim strankam  
ponujamo skupaj prvorazredne storitve ter vključitev v gosto prodajno in servisno mrežo. Vaš partner 
FUSO ali Mercedes-Benz vam bo rad svetoval.
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tako zanesljiv kot Canter: 
naš servis

Desetletja izkušenj, vizionarsko razmišljanje ter najvišje zahteve po kakovosti in funkcionalnosti omogočajo, da se lahko na vaš Canter zanesete od  
prvega dne – v vseh pogledih. Seveda tudi, ko gre za servisiranje, financiranje in zavarovanje. Canter1 zagovarja robustnost in učinkovitost; če bi se vendarle  
kaj zgodilo, se lahko zanesete na nas. Tako, denimo, dobite triletno garancijo1 pri do 100.000 km prevoženih kilometrih (kar nastopi prej). Servisni interval 
40.000 km vam prihrani hkrati čas in denar. Smo vas prepričali? Vaš partner FUSO vam bo rad svetoval in vam pripravil privlačno ponudbo.

Vzdrževalni obsegi. Kljub bolj strogemu standardu za izpušne 
pline Euro VI lahko znaša vzdrževalni interval 40.000 km (oz. enkrat 
letno). Redne vzdrževalne točke (kontrola nivoja olja, zavorne  
tekočine in vode za spiranje) so v kabini, kar omogoča lahko, hitro 
in čisto kontrolo. Naša prekucna kabina (enojna kabina) omogoča 
enostaven dostop do vseh delov motorja.

Razvejana servisna mreža po vsej Evropi. Po zaslugi naše goste servisne mreže s prek 800 servisnimi centri po vsej Evropi bodo vsa vzdrževalna dela in popravila 
ter druge storitve opravljena hitro, poceni in po enotnem evropskem procesnem standardu. Za vas to pomeni: transparentne cene in pregled nad deli, ki se izvajajo.

1 Na šasijo, pogonski sklop in komponente, ki jih ponuja tovarna.
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Deli in pribor. Originalne dele in pribor FUSO zaznamujejo obsežne razvojne izkušnje, prvorazredni materiali, natančna obdelava in popolna usklajenost  
s funkcijo in vozilom. Uporaba originalnih delov FUSO zagotavlja kakovost do najmanjšega detajla. Od vsakega originalnega dela Canter zahtevamo enako  
kakovost kot od Canterja, izdelanega v naši tovarni.
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pravzaprav škoda,  
da morate izstopiti

Canter stavi na udobje. V notranjosti je vse podrejeno udobju za voznika in sovoznika. V zvočno izolirani in dobro vzmeteni kabini so daljše vožnje 
tako udobne kot kratke. Kdor mora pogosto vstopati in izstopati, denimo v dostavnem prometu, bo hvaležen nizkemu vhodu s samo eno stopnico.

Notranjost – vaše novo najljubše delovno mesto. Notranjost prepriča s prostornostjo za tri osebe oz. v dvojni kabini celo za do sedem oseb in s prepričljivo 
usklajenim dizajnom. Ravna tla in prestavna ročica, integrirana v črno-sivo armaturno ploščo, olajšata prehod. Črni ergonomski sedeži Isringhausen ponujajo dobro 
oporo in udobje tudi na daljših vožnjah. Opcijsko je na voljo zračno vzmeteni sedež za voznika. 

Vse na dosegu roke. Ergonomsko razporejena odlagališča in LED-luči na stropu omogočajo red in dober pregled. Volan s kakovostnimi aplikacijami, večfunkcijskimi 
ročicami in opcijsko funkcijo Cruise Control je mogoče individualno nastaviti na velikost voznika, tako da ta optimalno doseže vse pomembne funkcije oz. uživa  
v prijetni vožnji.
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Eco Mode in asistent za speljevanje na klancu serijska. Novi menjalnik  
z dvojno sklopko DUONIC® 2.0, ki se ne obrablja in ga ni treba vzdrževati, je 
serijsko opremljen s funkcijo Eco Mode in asistentom za speljevanje na 
klancu. DUONIC® 2.0 izbere vedno pravo prestavo za najmanjšo porabo, s pomo-
čjo funkcije Eco Mode pa se lahko porabo goriva z zgodnjim prestavljanjem  
še dodatno zmanjša. Hkrati voznika podpira pri speljevanju navkreber s težkim 
tovorom asistent za speljevanje na klancu. Inovacije, ki omogočajo varčno  
in varno vožnjo zlasti v mestu celo voznikom brez izkušenj.

Funkcija parkiranja in ročno prestavljanje. DUONIC® 2.0 ponuja parkirno 
funkcijo, ki omogoča zanesljivo parkiranje vašega Canterja. Poleg tega lahko 
vedno prestavljate vseh šet prestav ročno.

majhni pomočniki za  
prijetnejši vsakdan

Canter je praktičen. Njegovo upravljanje je zasnovano tako, da bi čim bolj olajšalo vaše delo. Vsi tehnični pripomočki imajo svoj namen in so 
označeni z jasnimi komandnimi elementi. Od samodejne ali ročne klimatske naprave za optimalno delovno klimo do serijskega Eco Mode in asistenta 
za speljevanje po klancu s težkim tovorom. 

Klimatizacija kabine. Za optimalno klimatizacijo vam ponujamo bodisi  
samodejno bodisi ročno klimatsko napravo, za dvojno kabino celo z zračenjem, 
ki se dodatno upravlja ločeno.

Funkcija Cruise Control omogoča držanje konstantne hitrosti vožnje oz.  
preprečuje odstopanja od hitrostnih omejitev. Za sproščeno vožnjo predvsem 
na dolgih progah. Opcijsko je na voljo za vse modele z menjalnikom z dvojno 
sklopko DUONIC® 2.0, razen za Canter Eco Hybrid.
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nov pojem za vozno Udobje:  
dUoniC® 2.0

Udobno prestavljanje brez prekinitev vlečne sile ob minimalni obrabi. Druga, izpopolnjena generacija menjalnika DUONIC ne zagotavlja le udobne vožnje in  
enostavnega upravljanja, ampak ponuja tudi inteligentne rešitve, kot so plazilna funkcija za lažje manevriranje in asistent za speljevanje na klancu brez težav.  
Ob sodelovanju izboljšane logike prestavljanja, serijske funkcije za zagon/zaustavitev motorja (ISS) in serijskega Eco Mode boste z novim menjalnikom z dvojno 
sklopko DUONIC® 2.0, ki ga ni treba vzdrževati, ne le bolj učinkoviti in prijazni do okolja kot doslej, ampak boste tudi privarčevali gorivo oz. zmanjšali stroške.

Prestavljanje brez izgube moči. Neprestano stremimo za izboljšavami. Zato Canter izpolnjuje standard Euro VI in je s serijsko funkcijo za zagon/zaustavitev  
motorja (ISS) še bolj učinkovit. Novi menjalnik z dvojno sklopko DUONIC® 2.0 poleg tega omogoča prestavljanje brez prekinitev vlečne sile in brez izgub zaradi 
trenja, ki jih poznamo pri konvencionalnem samodejnem menjalniku.
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en Canter 
za različne možnosti

Popolna prilagodljivost. Pet kategorij nosilnosti, trije tipi kabin, tri različice motorjev, šest medosnih razdalj, bogata dodatna oprema ter mehanski 
menjalnik ali menjalnik z dvojno sklopko DUONIC® 2.0, na željo vsekolesni pogon ali tehnika Eco-Hybrid – zagotovo boste našli idealen Canter za 
vas in vašo panogo.

Ponudba kabin in zasnova okvirja. Bodisi 2 m  
široka enojna ali dvojna kabina Comfort z dovoljeno 
skupno maso 3,5 t, 6,5 t, 7,49 t ali 8,55 t bodisi  
1,7 m široka enojna kabina Standard z dovoljeno 
skupno maso 3,5 t ali 6,0 t – Canter je mogoče 
konfigurirati individualno. Lažji, vendar zelo močan 
okvir je dobro zaščiten pred korozijo. S šestimi 
medosnimi razdaljami, dolžinami nadgradnje do  
7,2 m, visokimi osnimi obremenitvami in nosil-
nostjo šasije do 6 t vam ponujamo idealno tran-
sportno rešitev.

Okvir – hkrati robusten in fleksibilen. Zaradi rasterja lukenj po vsem okvirju s konstrukcijo lestve za vse 
modele je Canter zelo prilagodljiv in prijazen za nadgrajevanje. Tudi opcijski 24-voltni vmesnik in različni 
pomožni pogoni za pogon hidravličnih črpalk ali kompresorjev omogočajo, da je Canter primeren za vse.
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prijazni okoljU:  
Canterjevi motorji

Canter postavlja nova merila tudi v tehničnem pogledu – bodisi z dizelskim motorjem ali s hibridnim pogonom. Motor z najsodobnejšo tehnologijo 
skupnega voda in spremenljivo turbogeometrijo ustvari že pri nizkih vrtilnih frekvencah visok navor. Odlikujejo ga še napredno prečiščevanje izpušnih 
plinov, ki izpolnjuje novi standard Euro VI, serijska funkcija za zagon/zaustavitev, nova On Board-diagnoza in novi sistem visokotlačnega vbrizgavanja 
goriva. Od teh inovacij nimate koristi le vi, ampak tudi okolje, zlasti pri neprekosljivi eko-hibridni kombinaciji učinkovitega 3,0-litrskega motorja in 
močnega elektromotorja, katerega učinkovitost in gospodarnost naredita trajen vtis.
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VTG in serijska zavora na izpušne pline. Variabilna geometrija turbopolnilnika 
(VTG) skrbi že pri nizki vrtilni frekvenci za optimalno odzivanje motorja in  
konstanten visok navor. Zavora na izpušne pline prizanaša zavornim oblogam 
in kolutom vašega vozila; pri dolgih spustih razbremenjuje zavorni sistem.

Sistem za prečiščevanje izpušnih plinov. Vse motorne različice imajo zaprt filter za trdne delce, ki ga ni treba vzdrževati oz. ki se regenerira samodejno.  
Po potrebi ga je mogoče regenerirati tudi ročno. Izpušne pline čisti torej kombinacija oksidacijskega katalizatorja in filtra za trdne dizelske delce. Poleg tega je 
vgrajen BlueTec® 6. Tako vsi modeli Canter izpolnjujejo standard Euro VI.

Trije močni motorji. Učinkovito vas podpirajo trije gospodarni razredi  
moči: skupen jim je izboljšan potek navora pri nizki vrtilni frekvenci v vsaki  
vozni situaciji. 
•   Motor s 96 kW (130 KM) ponuja dobro podlago za vaše podjetje.
•   Motor s 110 kW (150 KM) združuje gospodarnost, moč in radoživost.
•   Močni motor s 129 kW (175 KM) daje vašemu Canterju dovolj moči za celo 

najbolj zahtevne naloge.



24

mirno kdaj zavijte s poti –  
tU je Canter z vsekolesnim pogonom 

Z novim Canterjem 4×4 je tako kot v življenju: veselimo se, ko gre strmo navzgor! Na težavnem terenu podpira netežavno napredovanje vsekolesni 
pogon z odlično trakcijo. Izjemna sposobnost vzpenjanja, velika oddaljenost od tal, velika nosilnost vozila in prem zagotavljajo, da Canterju 4x4  
zlepa nič ni kos. Z enojno ali dvojno kabino, s po dvema medosnima razdaljama in z učinkovitim motorjem z močjo 129 kW (175 KM) z BlueTecom® 6, 
katerega variabilna geometrija turbopolnilnika (VTG) skrbi že pri nizki vrtilni frekvenci za optimalno odzivanje in visok navor.

Nosilnost. Canter 4×4 se postavlja z nosilnostjo šasije do 3685 kg. Z nosilnostjo prem do 6 t ter z opcijskim 24-voltnim vmesnikom in pomožnimi pogoni je  
mogoče realizirati številne nadgradnje.

Zavorni sistem. Učinkovit na cesti; najmočnejša mogoča upočasnitev, kadar 
postane vroče. Dobro zaščitene pred prahom in umazanijo: bobnaste zavore 
spredaj in zadaj zavirajo enakomerno z ABS in elektronskim porazdeljevanjem 
zavorne sile (EBD).

Vsekolesni pogon. Enakomeren pogon sprednje in zadnje preme zagotavlja 
vsem kolesom dober oprijem. Vsekolesni pogon je mogoče ročno vklopiti in  
izklopiti; zaradi tega je sistem zelo prilagodljiv in učinkovit. Še boljšo trakcijo 
omogoča samozaporni diferencial v povezavi z ročno vklopljivim reduktorjem. 
Če sta sprednji kolesi popolnoma odklopljeni, se zmanjšajo obraba, poraba  
goriva in premer obračalnega kroga. Menjalnik omogoča s svojim velikim razpo-
nom med najvišjo in najnižjo prestavo počasno vožnjo na težavnem terenu  
in velike hitrosti na cesti.
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prijazno do okolja in denarniCe –  
prvo serijsko hibridno tovorno vozilo 

Elektromotor 40 kW. Poleg velike regenerativne moči in velikega razpona  
navora prepriča ultravitek elektromotor/generator predvsem s svojo kompak-
tnostjo in učinkovitim sodelovanjem z zgorevalnim motorjem. 

1 | dizelski motor 110 kW/370 Nm 
2 | elektromotor 40 kW/200 Nm 
3 | menjalnik z dvojno sklopko DUONIC® 2.0 
4 | litij-ionski akumulator 2 kWh 

Canter Eco Hybrid je mejnik v 20-letni hibridni zgodovini proizvajalcev FUSO in Daimler – in idealno vozilo za vzpostavitev trajno gospodarnega  
voznega parka ter hkrati za odgovorno varovanje okolja. Po zaslugi močnega hibridnega pogona s povratnim pridobivanjem energije, serijske funkcije 
zagon/zaustavitev motorja in menjalnika z dvojno sklopko DUONIC® 2.0 se poraba goriva za Canter Eco Hybrid zmanjša za do 23 % in s tem 
tudi izpusti CO2. In najboljše: v nekaj letih se vam višja cena za hibridni pogon po zaslugi učinkovitejšega izkoristka goriva povrne.

Hibridni prikazovalnik. Dobro čitljiv prikazovalnik kaže vozniku aktualno  
stanje napolnjenosti akumulatorja. Poleg tega je mogoče s pomočjo prikaza 
Energy-Flow ugotoviti, kdaj se energija porablja oz. ponovno ustvarja. Tako  
je mogoče vozno obnašanje neprestano izboljševati.

Litij-ionski akumulator 2 kWh. Ta akumulator se je v praksi že pred leti  
izkazal z izjemno dolgotrajnostjo in zanesljivostjo. Zato vam dajemo desetletno 
jamstvo na bistvene komponente akumulatorja.
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Segment 3,5 t 3S13 3C13(D) 

Kabina Standard Comfort

Tip kabine/sedeži enojna/3 enojna/3 dvojna/6 

Medosna razdalja (mm) 2.500 2.800 2.500 2.800 3.400 3.850 3.400

Nosilnost šasije (kg)* 1.600 1.590 1.475 1.465 1.435 1.425 1.245

Dov. skupna masa (kg) 3.500 3.500

Dov. skupna masa kompozicije (kg) 7.000 7.000

Maks. moč/maks. navor 96 kW (130 KM)/300 Nm 96 kW (130 KM)/300 Nm

Razred izpustov Euro VI Euro VI

Menjalnik 5-stopenjski mehanski menjalnik/6-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko DUONIC® 2.0 

Obračalni krog (m)/krog zasuka koles (m) 10,2/9,0 11,2/10,0 10,0/8,6 11,0/9,4 12,6/11,2 14,0/12,4 12,6/11,2

Segment 3,5 t 3S15 3C15(D) 

Kabina Standard Comfort

Tip kabine/sedeži enojna/3 enojna/3 dvojna/6 

Medosna razdalja (mm) 2.500 2.800 2.500 2.800 3.400 3.850 3.400

Nosilnost šasije (kg)* 1.585 1.575 1.475 1.465 1.435 1.425 1.245

Dov. skupna masa (kg) 3.500 3.500

Dov. skupna masa kompozicije (kg) 7.000 7.000

Maks. moč/maks. navor 110 kW (150 KM)/370 Nm 110 kW (150 KM)/370 Nm

Razred izpustov Euro VI Euro VI

Menjalnik 5-stopenjski mehanski menjalnik/6-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko DUONIC® 2.0 

Obračalni krog (m)/krog zasuka koles (m) 10,2/9,0 11,2/10,0 10,0/8,6 11,0/9,4 12,6/11,2 14,0/12,4 12,6/11,2

Segment 6,0 t 6S15

Kabina Standard

Tip kabine/sedeži enojna/3 

Medosna razdalja (mm) 2.500 2.800 3.400

Nosilnost šasije (kg) 3.805 3.790 3.760

Dov. skupna masa (kg) 6.000

Dov. skupna masa kompozicije (kg) 9.000

Maks. moč/maks. navor 110 kW (150 KM)/370 Nm

Razred izpustov Euro VI

Menjalnik 5-stopenjski mehanski menjalnik

Obračalni krog (m)/krog zasuka koles (m) 11,4/10,2 12,4/11,4 14,6/13,4

tehnični podatki 4×2 

Pogled od spredaj
Kabina Standard: 3S13, 3S15, 6S15

Pogled od zgoraj 
Enojna kabina: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15, 6S15, 7C15, 7C18, 9C18

Dvojna kabina: 3C13D, 3C15DKabina Comfort:   3C13(D), 3C15(D), 7C15(D),  
7C18(D), 9C18

kolotečina
1.390–1.405 mm

kolotečina
1.665 mm

širina kabine
1.695 mm

širina kabine
1.995 mm

* Pri ročnem menjalniku
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Segment 7,5 t 7C15(D) 7C18(D) 

Kabina Comfort Comfort

Tip kabine/sedeži enojna/3 dvojna/7 enojna/3 dvojna/7

Medosna razdalja (mm) 2.800 3.400 3.850 4.300 3.850 2.800 3.400 3.850 4.300 4.750 3.850 4.750

Nosilnost šasije (kg)* 4.995 4.960 4.945 4.900 4.750 5.010 4.960 4.945 4.900 4.885 4.725 4.665

Dov. skupna masa (kg) 7.490 7.490

Dov. skupna masa kompozicije (kg) 10.990 10.990

Maks. moč/maks. navor 110 kW (150 KM)/370 Nm 129 kW (175 KM)/430 Nm

Razred izpustov Euro VI Euro VI

Menjalnik 5-stopenjski mehanski menjalnik/6-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko DUONIC® 2.0 

Obračalni krog (m)/krog zasuka koles (m) 11,8/10,4 13,8/12,2 15,2/13,8 16,6/15,2 13,8/15,2 11,8/10,4 13,8/12,2 15,2/13,8 16,6/15,2 18,0/16,6 15,2/13,8 18,0/16,6

Segment 8,55 t 9C18

Kabina Comfort

Tip kabine/sedeži enojna/3 

Medosna razdalja (mm) 3.400 3.850 4.300 4.750

Nosilnost šasije (kg) 5.995 5.980 5.945 5.925

Dov. skupna masa (kg) 8.550

Dov. skupna masa kompozicije (kg) 12.050

Maks. moč/maks. navor 129 kW (175 KM)/430 Nm

Razred izpustov Euro VI

Menjalnik 6-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko DUONIC® 2.0 

Obračalni krog (m)/krog zasuka koles (m) 13,8/12,2 15,2/13,8 16,6/15,2 18,0/16,6

Dvojna kabina: 3C13D, 3C15D

Enojna kabina: 9C18
Pogled od strani 
Enojna kabina: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15

Dvojna kabina: 7C15D
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Segment 7,5 t (Eco Hybrid) 7C15

Kabina Comfort

Tip kabine/sedeži enojna/3 

Medosna razdalja 3.400 3.850

Nosilnost šasije (kg) 4.805 4.790

Dov. skupna masa (kg) 7.490

Dov. skupna masa kompozicije (kg) 10.990

Maks. moč/maks. navor 110 kW (150 KM)/370 Nm

Razred izpustov Euro VI

Elektromotor 40 kW/200 Nm

Hibridni akumulator litij-ionski 270 V/2 kWh

Menjalnik 6-stopenjski menjalnik z dvojno sklopko DUONIC® 2.0 

Obračalni krog (m)/krog zasuka koles (m) 13,8/12,2 15,2/13,8

tehnični podatki eCo hybrid

kolotečina
1.665 mm

širina kabine
1.995 mm

Pogled od spredaj
Kabina Comfort: 7C15

Pogled od strani 
Kabina Comfort: 7C15

Pogled od zgoraj 
Kabina Comfort: 7C15
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Segment 6,5 t (4×4) 6C18(D) 4×4

Kabina Comfort

Tip kabine/sedeži enojna/3 dvojna/7

Medosna razdalja 3.415 3.865 3.415 3.865

Nosilnost šasije (kg) 3.685 3.665 3.465 3.445

Dov. skupna masa (kg) 6.500

Dov. skupna masa kompozicije (kg) 10.000

Pristopni kot spredaj/zadaj 35°/25°

Previsni kot 25°

Oddaljenost od tal pod premami spredaj/zadaj 210–185 mm

Maks. moč/maks. navor 129 kW (175 KM)/430 Nm

Razred izpustov Euro VI

Menjalnik 5-stopenjski mehanski menjalnik

Obračalni krog (m)/krog zasuka koles (m) 14,9/13,5 16,5/15,1 14,9/13,5 16,5/15,1

Pogled od spredaj
Kabina Comfort: 6C18 4×4

Pogled od strani 
Enojna kabina: 6C18 4×4

kolotečina
1.665 mm

širina kabine
1.995 mm

Dvojna kabina: 6C18D 4×4

tehnični podatki 4×4

pristopni kot zadajprevisni 
kot

pristopni kot
spredaj
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Vračanje odsluženih vozil. Krog se zapira. Vaše odsluženo vozilo vzamemo nazaj, da ga bomo razgradili okolju prijazno v skladu z direktivo EU o odsluženih vozilih. A do takrat  
je še čas.

Vračanje odsluženih vozil izpolnjuje državne predpise za vozila z dovoljeno skupno maso do 3,5 t. Canter že dolga leta izpolnjuje zakonske predpise po konstrukciji, ki omogoča  
recikliranje oz. ponovno uporabo. Odsluženo vozilo lahko vrnete v eni od številnih delavnic za vračanje in demontažo, kjer ga bodo strokovno razgradili oz. reciklirali. Pri tem se 
možnosti ponovne uporabe vozila in delov neprestano izpopolnjujejo. Vaše odsluženo vozilo lahko oddate v reciklažo brezplačno.

K podatkom v tem katalogu: po zaključku redakcije 08/2016 so lahko na izdelku nastale spremembe. V dobavnem roku si pridržujemo pravico do spremembe konstrukcije in oblike, 
do odstopanj barvnih nians ter do spremembe obsega dobave s strani proizvajalca, če so spremembe in odstopanja ob upoštevanju interesov prodajalca za kupca sprejemljiva. 
Če prodajalec in proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta prodaje uporabita znake in številke, kupec na osnovi teh ne more uveljavljati nobenih pravic. Slike 
lahko prikazujejo tudi pribor in dodatno opremo, ki ne sodita k serijski dobavi. Barvna odstopanja so posledica tiska. Ta tiskovina lahko prikazuje tudi tipe in storitve, ki v posa-
meznih državah niso na voljo. Ta katalog se uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter posledicah ne veljajo za Slovenijo. O predpisih, veljavnih  
v vaši državi, in njihovih posledicah se pozanimajte pri pooblaščenem prodajalcu vozil FUSO.

„BlueTec®“ je registrirana znamka proizvajalca Daimler AG. 
„DUONIC®“ je registrirana znamka proizvajalca Daimler AG.

Ponudnik: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

www.fuso-trucks.com
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