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ÜKS MEIE TUGEVATEST KÜLGEDEST: 
VAADE TULEVIKKU

FUSO – Global Player. Jaapanis loodud ülemaailmse kaubamärgi FUSO ajalugu ulatub kaugele tagasi. Oma nime võlgneb 
ettevõte 1932. aastal ehitatud väikebussile B46, mis sai oma kasutajatelt endale hüüdnimeks «Fuso». Tänapäeval on FUSO 
esindatud esindustega 150 riigis viiel kontinendil ja see katab laia tooteportfelliga kõik kasutusvaldkonnad. Siia hulka kuuluvad 
bussid reisijateveoks, Super Great rasketele koormatele, Fighter keskmises massikategoorias ja loomulikult Canter kergveokite 
segmendis.

FUSO. Progressiivne mõtlemine standardvarustuses. Usaldusväärne kvaliteet ja teednäitavad uuenduslikud lahendused 
meie klientidele on FUSO juures olnud alati tähelepanu keskpunktis. Alates 2004. aastast on FUSO ühe suurima tarbesõidukite 
tootjana Aasias Daimler Trucks integreeritud osa ning tal on sealjuures tähtis roll mitte ainult ettevõtte kandva jõuna Aasias, 
vaid ta esindab Canteriga ainsat kergveokit kogu Daimleri kontserni tooteportfoolios. Ühise, üle 80 aastase tarbesõidukite 
tootmiskogemusega püüdlevad Daimler ja FUSO suure eesmärgi poole: uute ajamite arendamine emissioonivaba sõidu suunas. 
Canter Eco Hybrid näol on FUSO püstitanud selle teel järgmise verstaposti.

FUSO. Teie partner kõikides valdkondades. Mõlema kaubamärgi aastatepikkusest kogemusest uurimis- ja arendustegevuse 
valdkonnas saab kasu aga mitte ainult keskkond, vaid eelkõige Teie. Seda usaldusväärsete, efektiivsetest ja ökonoomsetest 
toodetest koosneva «All for you»-paketi, meie müügi- ja klienditeenindusvõrgu esmaklassiliste teenuste ja pikaajalise ekspertiisi 
ning jätkusuutlike ja keskkonda säästvate tootmisprotsessidega. Euroopa turule toodetakse Canterit Portugalis Tramagalis 
Teile viies massikategoorias, kolme juhikabiini, kolme mootori ja kuue teljevahega. Lühidalt: eriti ökonoomne, individuaalne ja 
mitmekülgselt kasutatav transpordilahendus täna ja tulevikus. Teie FUSO- või Mercedes-Benz partner nõustab teid meelsasti.

FUSO – A Daimler Group Brand
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VÕTMETEGELANE IGALE 
ETTEVÕTTELE
KANDEVÕIME KUNI 6 TONNI – CANTER 8,55 T.

Uue FUSO Canteriga näitate oma võimust – nii manteel kui linnatänavatel. Kergem šassii kui konkurentidel 
annab Canteri šassii kandevõimeks kuni 6 t, kuid samas on Canter äärmiselt manööverdusvõimeline. 
Madal sissepääs lihtsustab just sagedast kabiini sisenemist ja väljumist ning standardvarustusse kuuluv 
kahe siduriga DUONIC® käiguvahetussüsteem võimaldab vahetada käike ilma võimsuskadudeta. Tõeline 
meister ja seda ka siis, kui edasiminek läheb raskeks.
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Canter 3,5 t näitab ennast heast küljest ja seda ka karmides tingimustes. Ehtsa universaalina on tal 
oma segmendis pikim pealisehitise pikkus ning see loob palju võimalusi individuaalsete pealisehitiste 
kasutamiseks. Kabiini laiusega 2 m või 1,70 m  on teil võimalik liikuda edasi ka seal, kus teised oma 
laiade kabiinidega läbi ei mahu. Kõikides kabiinides on palju ruumi ja sõltumatu vedrustus, mis aitab 
tagada sõidumugavust ning dünaamikat. Canter, just kõik see, mida vaja suursugususeks.

SUUREM MANÖÖVERDUSVÕIME
SÕIDAB NAGU SÕIDUAUTO – CANTER 3,5 T.
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EFEKTIIVSUS SUURENEB, 
EMISSIOON VÄHENEB.
UUS EURO VI NORMILE VASTAV CANTER ECO HYBRID.

Vähendab sõitmisel kütusekulu ja taaskasutab pidurdamisel energiat, see toimib mitte ainult ettenägeliku 
sõiduna, vaid säästab eelkõige puhtalt raha. Canter Eco Hybrid on esimene seeriaviisiliselt toodetav 
hübriid-kergveok maailmas ja ta ühendab endas üle 20-aasta hübriidautode kompetentsust koos toodete 
usaldusväärse kvaliteedi ning laiade kasutusvõimalustega igapäevases praktilisuses. Tänu oma võimsale 
mootorile, mis tarbib kuni  23% vähem kütust on ta just ideaalne partner nõudlike transpordiülesannete 
lahendamiseks, nii linnasisesteks laialivedudeks kui ka keskkonnatundlikes tsoonides. Canter on loodud 
tuleviku jaoks – seetõttu anname me Teile aku põhilistele komponentidele kümneaastase garantii.
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EI JÄTA TEID HÄTTA. 
KA KITSASTES OLUDES.
Canter transpordib rasked koormad, ka kõige kitsamatele tänavatele. Oma erakorralise manööverdusvõi-
mega ja suurema šassii kandevõimega 7,5-t klassis on Canter just rätsepatööna tehtud lahendus Teie 
laialiveo- ja transporditöödeks. Paindlikult ja efektiivselt lahendab ta linnasisesed ülesanded absoluutselt 
ökonoomselt – seda ka rasketes olukordades. Sest suure efektiivsusega 3-l mootorid kindlustavad 
madala kütusekulu ja DUONIC®, esimene kahe siduriga käigukast kergetele veokitele, tagab optimaalse 
effektiivsuse.
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RASKED KOORMAD 
MUUTUVAD KERGETEKS.
Isegi kõige karmimatele väljakutsetele on uus Canter täiesti valmis. Tal on kõik, mida üks ehtne tööloom vajab: 
tema stabiilne raam tagab jõudluse, kuni 3,5 t haakekoormus ja erakordne paindlikkus erinevate pealisehitiste 
jaoks. Vaatamata oma väga suurele kandejõule, kuni 6 t on Canter üllatavalt väikese pöörderaadiusega ja pakub 
Teile head sõidumugavust. Kui nüüd siia juurde lisada veel madal kütusekulu, siis on selge, miks Canter on 
teretulnud igal ehitusobjektil: Ta on veenev igal alal. Ilma mingite küsimusteta.



TEIE MITMEKÜLGNE 
KAASTÖÖTAJA.
Me oleme endas kindlad: Viie massikategooria, kolme kabiinitüübi, kolme mootori ja kuue teljevahe 
ning neljaveolise või hübriidvariantide hulgast leiate Te oma ülesannete jaoks täpselt õige Canteri. 
Tänu oma mitmekülgsete pealisehitiuslahenduste valmidusele tagab Canteri raami kontseptsioon 
paindlikkuse ja suure kandevõime – ja seda 365 päeva aastas. Tänu sisselülitatavale nelikveole 
jääb Canter talvistel töödel ning kõvakattega teedel kui ka pehmel pinnasel kindlalt maapinnale. 
Sama kehtib ka tegevuskulude kohta. DUONIC® kahe siduriga käigukastiga ja 3-l mootoriga on 
Canter eriti säästlik ja täidab uue heitgaasinormi Euro VI nõuded.
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LUBAGE MEIL TEILE TUTVUS-
TADA: TEIE PAREM KÄSI.
Kui Te sõidate tihti kitsastel teedel, läbi aedade, parkide ja metsade, siis Te vajate eriti kompaktset 
sõidukit. Sellist, mis ühendab endas usaldusväärsuse, mugavuse ja kõrge kandevõime – just nagu 
Canter. Tema suudab just tänu oma kompaktsele konstruktsioonile viia Teid läbi igast kohast ja 
suudab sealjuures transportida suure hulga materjali.
Töö peab pakkuma ka rõõmu, seega pakub hea manööverdusvõimega CanterTeile sõiduauto mugavusi. 
Ükskõik, millise kabiinivariandiga Te teel ka olete – kas 1,70 m laiuse kabiiniga või 2 m laiuse kabii-
niga või hoopis meeskonnakabiiniga – Canter teeb Teile töötamise alati nii meeldivaks kui võimalik.



EFEKTIIVSUS IGAS DETAILIS.
TIPPSAAVUTUSED ÜHE PILGUGA.
Canter 8,55 t iseloomustavad rikkalikud uuendused, mis muudavad igapäevase töö kergemaks ja efektiivsemaks. Samaaegselt võimsana ja väikese kütusekuluga 
esitab Canter 8,55 t end ehtsa universaali ja kõikvõimsana. Nelja teljevahe, kompaktsete mõõtude ja oma suure kandevõimega, kuni 6 t on just see Canter 
sobilik rasketele pealisehitustele. Standardvarustusse kuuluv kahe siduriga käigukast DUONIC®, ainulaadselt hea manööverdusvõime ja jõulised mootorid 110 või 
129 kW (370/430 Nm) muudavad selle Canteri mitmekülgsemaks, mugavamaks ja võimsamaks kui kunagi varem.
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Ohutus. Canter on üks ohutumatest sõidukitest omas klassis. Selle tagab 
näiteks kõikidel 4×2-mudelitel elektroonilise pidurdusrõhu jaoturi (EBD) ja 
seeriavarustusse kuuluva ESP-ga varustatud ABS. RISE (Realized Impact 
Safety Evolution), tugevdatud ja hea väljavaatega kabiin ning lisavarustusse 
kuuluvad lainurkpeeglid ning ketaspidurid , mis tagavad reisijatele parima 
võimaliku ohutuse.

Roheline tuli Euro VI-le. BlueTec® 6 ja SCR-diislitehnoloogiaga vähendab 
Canter1 heitgaaside emissiooni, tänu mootori võimsuse ja kütusekulu ühe-
aegsele optimeerimisele: Canter täidab range heitgaasinormi Euro VI nõuded 
ja samas kulutab eelmise mudeliga võrreldes vähem kütust.

Säästlik: efektiivsuspakett ECOFFICIENCY. Canteri eriti efektiivne 3-l ühisanumsissepritsega diiselmootor ei hoia kokku võimsuselt, küll aga säästab kütust. 
Efektiivsuspakett ECOFFICIENCY suudab veelgi enam: Kõikidel mudelitel saavutatakse seeriavarustusse kuuluva mootori Start-Stopp funktsiooni, peaülekande 
optimeeritud ülekandearvu ja nüüd 2000 baarile suurendatud sissepritserõhu kombinatsiooniga eelneva mudeliga võrreldes kütusesäästu kuni 9%.

1 alates 6,5 t
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ÜKS CANTER, 
KÕIK VÕIMALUSED.

Täielik variaablus. Viis massikategooriat, kolm kabiinitüüpi, kolm mootorivarianti, kuus teljevahet, suur valik pealisehitusi tehasest ja 
valikuliselt manuaalkäigukast või DUONIC® kahe siduriga käigukast, sinna juurde veel valikuliselt nelikvedu või Eco-Hybrid – me leiame 
Teile ja Teie tegevusalale just õige Canteri.

Kabiinide valik ja raami kontseptsioon.

2 m laiune Comfort kabiin või Comfort meeskonna-
kabiin 3,5t, 6,5t, 7,5t või 8,55 t täismassiga või 1,7 m 
laiune Standard kabiin 3,5 t või 6,0 t täismassiga – 
Canterit saab individuaalselt konfi gureerida. Raam 
on ulatuslikult korrosiooni vastu kaitstud ja opti-
meeritud kaaluga, aga sellele vaatamata eriti hea 
kandevõimega. Kuue teljevahega, pealisehituse 
pikkusega kuni 7,2 m, suurte teljekoormustega ja 
kuni 6 t kandevõimega šassiiga pakume me ka 
Teile ideaalset transpordilahendust.

Raam – üheaegselt nii tugev kui ka paindlik. Raame läbiv augumuster kõikidel mudelitel teeb Canteri 
eriti paindlikuks ja pealisehitustele sobivaks. Lisavarustusse kuulub 24 voldi liides ning tehasest saada-
olevad erinevad jõuväljavõtud hüdropumpade või kompressorite käitamiseks, mis tagavad Canterile sobivuse 
kõikideks vajadusteks.
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Veokastid ja kallurkastid tehasest. Kas 4×2 või 4×4, Standard-, Comfort- või meeskonnakabiiniga – igale massikategooriale ja erinevatele teljevahedele 
pakume Teile nüüd komplektsena tehasest ka valmis madelauto- või kallurivariante. Teie eelised: Teil on ainult üks kontaktisik sõidukile ja pealisehitusele, Teie 
soovidele vastav sõiduk on kohe kasutusvalmis, suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe ja meie sõiduki garantii (kolm aastat või 100 000 km) kehtib loomulikult 
ka pealisehitusele. Kui siiski peaks midagi juhtuma või kahjustatud saama, varustab Teie FUSO-partner Teid originaalvaruosadega tavapäraselt kõrgel tasemel.
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PUHAS TEHING: 
CANTERI MOOTORID.
Kas diiselmootor või hübriidajam – Canter seab tehniliselt uusi mastaape. Mootor on varustatud kaasaegseima ühisanumsissepritse tehnoloogiaga 
ja muudetava geomeetriaga turbolaaduriga, tänu sellele arendab mootor kõrget pöördemomenti juba ka madalatel pööretel. Sellele lisanduvad 
uuenduslik heitgaaside puhastusmeetod, mis täidab uue Euro VI normi nõuded, standardvarustusse kuuluv mootori Start-Stop funktsioon ning uus 
pardadiagnostika ja uus kütuse kõrgsurve-sissepritsesüsteem. Nendest uuendustest saate kasu mitte ainult Teie, vaid ka keskkond – seda eel-
kõige efektiivsest 3,0 l mootorist ja võimsast elektrimootorist koosneva ületamatu Eco-Hybrid kombinatsiooni korral, mille jõudlus ja ökonoomsus 
mõjuvad jätkusuutlikult. Parim selle juures: Mõne aastaga olete teeninud tasa hübriidi hinnavahe ja seda just tänu kütuse efektiivsele kasutamisele.
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VTG ja standardvarustusse kuuluv mootoripidur. Muutuva geomeetriaga 
turbokompressor (VTG) tagab juba madalatel pööretel mootori optimaalse 
reageerimise ja kõrge pöördemomendi. Mootoripidur säästab Teie sõiduki 
piduriklotse ja -kettaid, pikkadel langustel vabastatakse pidurisüsteem 
koormusest.

Heitgaaside puhastussüsteem. Kõik Canteri mootorivariandid on varustatud suletud ja hooldusvaba, automaatselt regenereeritava tahmafi ltriga, 
mida vajadusel saab seda sisse lülitada ka käsitsi. Jahutatud heitgaaside tagastussüsteemist (AGR), katalüsaatorist ja tahmaosakeste fi ltrist koosnev 
kombinatsioon puhastab heitgaasid.
Mudelitel alates 6,5 t kasutatakse täiendavalt BlueTec® 6.
• Kõik heitgaaside tagastussüsteemi (AGR) ja tahmaoaskeste fi ltriga (DPF) 3,5 kuni 6,0 t mudelid täidavad Euro-5b+ normi nõuded.
•  AGR, DPF ja täiendavalt BlueTec® 6 (selektiivne katalüütiline reduktsioon) 6,5 kuni 8,55 t mudelid täidavad Euro VI normi nõuded.

Kolm võimsat mootorit. Teil on efektiivseks kasutamiseks valida kolm öko-
noomset võimsusklassi: Neile kõigile on omane parendatud pöördemomendi 
kõver juba madalatel pööretel – igas situatsioonis.
•  96 kW (130 hj) mootor, mis on heaks baasiks Teie ettevõttele.
•  110 kW (150 hj) mootor, ühendab ökonoomsuse, jõu ja paindlikkuse.
•  129 kW (175 hj) suure võimsusega mootor, mis annab Teie Canterile 

piisavalt jõudu ka kõige raskemate ülesannete täitmiseks.
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Standardvarustusena Eco Mode. Vähese kulumisega ja vähest hooldust 
vajav DUONIC®-käigukast on varustatud Eco režiimiga. See võimaldab 
varajasema käiguvahetusega kütusekulu veelgi vähendada – eriti sobilik 
linnaliikluses ja väheste kogemustega juhtidele, et säästlikult ja effektiivselt 
sõita. DUONIC® valib alati õige käigu, et hoida kokku kütusekulu.

Parkimisfunktsioon ja manuaalse käiguvahetuse võimalus. DUONIC® 
omab parkimisfunktsiooni, mis võimaldab Teil oma Canterit ohutult ja 
kindlalt parkida. Lisaks sellele saate Te alati kõiki kuut käiku käsitsi üles 
või alla vahetada.

UUS TÄHENDUS 
SÕIDUMUGAVUSELE: DUONIC®

Mugav käiguvahetus ilma veojõu katkestuseta ja minimaalne kulumine. DUONIC® tagab Teile mitte ainult sõidumugavuse ja lihtsa käsitsemise, 
vaid ka intelligentsed lahendused nagu tigukäik kergemaks manööverdamiseks ja  probleemivaba paigaltvõtu kallakutel. Standardvarustusse 
kuuluva mootori Start-Stop-funktsiooni (ISS) ning standardvarustusse kuuluva Eco Mode abil sõidate te vähest hooldust vajava DUONIC abil mitte 
ainult ökonoomsemalt ja keskkonda säästvamalt, vaid te säästate veel kütusekulult ning tänu sellele säästate puhtalt raha.

Käiguvahetus ilma võimsuskadudeta. Me püüdleme pideva täiuslikuse poole. Seetõttu täidab Canter mitte ainult Euro VI normi nõuded, vaid ta on tänu 
standardvarustusse kuuluva mootori Start-Stopp funktsiooni (ISS) tõttu veelgi efektiivsem. DUONIC® kahe siduriga käigukast tagab ilma veojõukatkestuseta 
ja  automaatkäigukastidele iseloomulike hõõrdumiskadudeta käiguvahetused.
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TEGELIKULT ON KAHJU, ET PEATE MINGIL 
HETKEL VÄLJUMA.

Canter suudab. Tema salongi kontseptsioon arvestab võrdsel määral vajadusi nii funktsionaalsusele kui ka juhi ja kaassõitjate mugavusele. 
Mürasummutusega ja hea vedrustusega juhikabiin teeb pikemad sõidud sama nauditavaks kui lühikesed sõidud. Kui tegelete näiteks laialiveoga 
ja peate tihti kabiini sisenema ja väljuma, siis soovite, et sissepääs oleks ainult ühe astmega.

Salong. Teie uus lemmiktöökoht. Ergonoomilised Isringhauseni istmed, lisavarustuses saadav juhile ka vedrustusega iste, tagavad juhile mugavuse. Tasapinnaline 
kabiinipõrand ja armatuurlauda integreeritud käigukang lihtsustavad kabiinis liikumist. Salong on ruumikas ja ruumi on lausa kolmele inimesele – meeskonnaka-
biinis isegi kuni seitsmele inimesele. Ergonoomiliselt paigutatud panipaigad ja astmeteta reguleeritav rool, multifunktsionaalse hoovaga, tagavad igati meeldiva sõidu.

Kabiini kliimaseade. Optimaalse kliima tagamiseks pakume me Teile 
valikuliselt automaatset kliimaseadet või manuaalset konditsioneeri, 
meeskonnakabiinile täiendavalt eraldi juhitava ventilatsiooniga.

Multifunktsionaalne näidikuteplokk. Eraldab selgelt hoiatus- ja funktsioo-
ninäidikute ning sõiduki kogu olulise info kuvamise koos kütusekulu-, 
temperatuuri-, õlitaseme- ja käigunäidikuga. Tahhomeetrisse integreeritud 
AdBlue näit annab infot AdBlue paagi täituvustaseme kohta.
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Uue Canteriga 4×4 on lood täpselt samuti nagu tavalises elus: see rõõmustab Teid, kui Teie tee läheb ülesmäge! Keerulisel maastikul sõites 
aitab nelikvedu oma suure veojõuga ilma probleemideta edasi jõuda. Suur veovõime, kõrge kliirens ja suur kandevõime ning teljekoormused annavad 
Canter 4x4 rohkem paindlikust. Tavakabiiniga või meeskonnakabiiniga,  kahe teljevahega ja efektiivse 129-kW (175 hj) BlueTec® 6 mootoriga, koos 
muutuva geomeetriaga turbolaaduriga (VTG) tagab optimaalse reageerimise ja kõrge pöördemomendi ja seda juba ka madalatel pööretel.

Kandevõime. Canter 4×4 alusraami kandevõime on kuni 3685 kg. Kuni 6 t teljekoormuste ning lisavarustusse kuuluva 24 V liidese ja tehases paigaldatavate 
jõuväljavõtetega saab Canterile paigaldada palju erinevaid pealisehituse lahendusi.

Pidurisüsteem. Hea haardumine teedel ja maksimaalselt kiire aeglustus 
maastikul. Hästi kaitstud tolmu ja pori eest: Eesmised ja tagumised 
trummelpidurid aeglustavad ühtlaselt koos elektroonilise pidurdusjõu 
jaotusega (EBD) ja ABS -iga.

Nelikvedu. Esi- ja tagasilla ühtlane vedu tagab kõigile ratastele suure veojõu. 
Nelikvedu on sisse- ja väljalülitatav, seetõttu on süsteem väga paindlik ja 
efektiivne. Iselukustuv diferentsiaal koos sisselülitatava reduktoriga tagab veelgi 
parema läbivuse maastikul. Kui nelikvedu on lülitatud välja, siis vähenevad 
kulumine, kütusekulu ja pöörderaadius. Tänu oma käiguülekannetele võimaldab 
käigukast sõita nii aeglaselt maastikul kui saavutada ka suuri kiirusi sõiduteel.

PÖÖRAKE RAHULIKULT TEELT KÕRVALE.
NELJAVEOLINE CANTER
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KESKKONDA JA EELARVET SÄÄSTEV. 
ESIMENE HÜBRIID-KERGVEOK SEERIATOOTMISES.

40 kW elektrimootor. Lisaks tema kõrgele regeneratiivsele jõule ja laiale 
pöördemomendi diapasoonile iseloomustab üliväikest elektrimootorit/generaatorit 
eelkõige tema kompaktsus ja efektiivne koostöö diiselmootoriga.

1 | Diiselmootor 110 kW / 370 Nm
2 | Elektrimootor 40 kW / 200 Nm
3 | DUONIC® kahe siduriga käigukast
4 | 2 kWh liitiumioonaku

Canter Eco Hybrid on verstapost FOSO ja Daimleri 20-aastases hübriidtehnika ajaloos – ja Teile ideaalne sõiduk, et muuta oma sõidukiparki jätkusuutlikult 
ökonoomsemaks ning samaaegselt panustada keskkonnakaitsesse. Tänu võimsale energiatagastusega hübriidajamile, standardvarustusse kuuluvale 
mootori Start-Stopp funktsioonile ja DUONIC® käigukastile saab Canter Eco Hybrid kütusekulu vähendada kuni 23 % võrra – ja CO2-emissiooni koos sellega. 
Parim selle juures: Mõne aastaga olete teeninud tasa hübriidi hinnavahe ja seda just tänu kütuse efektiivsele kasutamisele.

Hübriidekraan. Hästiloetav ekraan näitab juhile aku aktuaalset laetust. Lisaks 
sellele saab Energy-Flow näidikuga jälgida, millal energiat kulutatakse või 
vastavalt tagastatakse. Nii saab sõitmist alati optimeerida.

2 kWh liitiumioonaku. See aku on oma erilise pikaealisusega ja 
usaldusväärsusega end igapäevases praktikas aastaid õigustanud. 
Sellest veendumusest tulenevalt anname me teile aku põhilistele 
komponentidele kümneaastase garantii.
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SAMA USALDUSVÄÄRNE KUI MEIE CANTER:
MEIE TEENINDUS.

Aastakümnete pikkune kogemus, visiooniga mõtlemine ja kõrgeimad nõuded kvaliteedile ja funktsionaalsusele tagavad, et Te võite oma Canterit 
alates esimesest päevast usaldada – ja seda igas tähenduses. Loomulikult ka teeninduse, fi nantseerimise ja kindlustuse alal. Canter1 on mudel, mis 
tagab robustse efektiivsuse – ja kui Teil peaks ükskord midagi juhtuma, siis võite olla meile kindlad. Näiteks saate te kolmeaastase garantii1 läbisõidul kuni 
100 000 km (olenevalt sellest, kumb tingimustest ennem täitub). Hooldusintervall 40 000 km säästab Teile samaaegselt aega ja kulusid. Oli see Teile veenev? 
Teie FUSO-partner nõustab Teid meelsasti ja teeb Teile atraktiivse pakkumise.

Hooldusmahud. Vaatamata rangele heitgaasinormile on suude-
tud hooldusintervallid 40 000 km (või üks kord aastas) hoida 
stabiilsena. Regulaarsed hoolduspunktid (õlitaseme, pidurivede-
liku ja aknapesu vee kontrollimine) asuvad juhikabiinis, mis 
kindlustab kerge, kiire ja puhta kontrollimise. Meie kallutatav 
juhikabiin (tavakabiinidel) võimaldab ilma probleemideta ligi 
pääseda mootori kõikidele detailidele.

Üleeuroopaline, tihe teenindusvõrk. Tänu meie üle 800 teeninduspunktiga teenindusvõrgule Euroopas saate te kõik hooldus- ja remonditööd ning muud 
teenused kiiresti, soodsalt ja ühtse Euroopa tööstandardiga. See tähendab teile: läbipaistvaid hindu ja selgust teostatavate tööde edenemise kohta.

1 Šassiile, jõuülekandele ja tehasest pakutavatele komponentidele
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Varuosad ja tarvikud. FUSO originaalvaruosasid ja -tarvikuid iseloomustavad proffesionaalne arenduskogemus, esmaklassilised materjalid, täpne töötlemine ja 
täielik sobitumine masinaga. FUSO originaalvaruosade kasutamisel garanteerime me Teile kvaliteedi kuni kõige väiksema detailini välja. Igale Canteri originaal-
varuosale seame me samad kõrged nõuded kui igale meie tehasest väljuvale Canterile.
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3,5-t segment 3S13 3C13(D) 

 Juhikabiin Standard Comfort

Kabiini tüüp / istmete arv Ühe istmereaga / 3 Ühe istmereaga / 3 Kahe istmereaga / 6

Teljevahe (mm) 2500 2800 3400 2500 2800 3400 3850 3400

Šassii kandevõime (kg)* 1640 1635 1605 1550 1540 1515 1500 1295

Lubatud täismass (kg) 3500 3500

Autorongi lubatud täismass (kg) 7000 7000

Maks. võimsus / maks. pöördemoment 96 kW (130 hj) / 300 Nm 96 kW (130 hj) / 300 Nm

Heitgaasiklass Euro 5b+ Euro 5b+

Käigukast 5-käiguline manuaalkäigukast / 6-käiguline DUONIC® kahe siduriga käigukast

Pöördering (m) / pöördering, rehv (m) 10,2 / 9,0 11,2 / 10,0 13,0 / 11,8 10,0 / 8,6 11,0 / 9,4 12,6 / 11,2 14,0 / 12,4 12,6 / 11,2

3,5-t segment 3S15 3C15(D) 3C18

 Juhikabiin Standard Comfort Comfort

Kabiini tüüp / istmete arv Ühe istmereaga / 3 Ühe istmereaga / 3 Kahe istmereaga / 6 Ühe istmereaga / 3

Teljevahe (mm) 2500 2800 3400 2500 2800 3400 3850 3400 2500 2800 3400 3850

Šassii kandevõime (kg)* 1630 1620 1590 1535 1525 1500 1485 1290 1535 1525 1500 1485

Lubatud täismass (kg) 3500 3500 3500

Autorongi lubatud täismass (kg) 7000 7000 7000

Maks. võimsus / maks. pöördemoment 110 kW (150 hj) / 370 Nm 110 kW (150 hj) / 370 Nm 129 kW (175 hj) / 430 Nm

Heitgaasiklass Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+

Käigukast 5-käiguline manuaalkäigukast / 6-käiguline DUONIC® kahe siduriga käigukast 5-käiguline manuaalkäigukast

Pöördering (m) / pöördering, rehv (m) 10,2 / 9,0 11,2 / 10,0 13,0 / 11,8 10,0 / 8,6 11,0 / 9,4 12,6 / 11,2 14,0 / 12,4 12,6 / 11,2 10,0 / 8,6 11,0 / 9,4 12,6 / 11,2 14,0 / 12,4

6,0-t segment 6S15

 Juhikabiin Standard

Kabiini tüüp / istmete arv Ühe istmereaga / 3

Teljevahe (mm) 2500 2800 3400

Šassii kandevõime (kg) 3850 3835 3810

Lubatud täismass (kg) 6000

Autorongi lubatud täismass (kg) 9000

Maks. võimsus / maks. pöördemoment 110 kW (150 hj) / 370 Nm

Heitgaasiklass Euro 5b+

Käigukast 5-käiguline manuaalkäigukast

Pöördering (m) / pöördering, rehv (m) 11,4 / 10,2 12,4 / 11,4 14,6 / 13,4

TEHNILISED DETAILID 4×2

Eestvaade

Standard-kabiin: 3S13, 3S15, 6S15

Pealtvaade

Ühe istmereaga kabiin: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15, 3C18, 6S15, 7C15, 7C18, 9C15, 9C18

 

Kahe istmereaga kabiin: 3C13D, 3C15D, 7C15D, 7C18DComfort-kabiin:  3C13(D), 3C15(D), 3C18, 7C15(D), 

7C18(D), 9C15, 9C18

Rattarööbe

1390–1405 mm

Rattarööbe

1665 mm

Kabiini laius 

1695 mm

Kabiini laius

1995 mm

* Manuaalkäigukastiga.
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7,5-t segment 7C15(D) 7C18(D) 

 Juhikabiin Comfort Comfort

Kabiini tüüp / istmete arv Ühe istmereaga / 3 Kahe istmereaga / 7 Ühe istmereaga / 3 Kahe istmereaga / 7

Teljevahe (mm) 2800 3400 3850 4300 4750 3850 3400 3850 4300 4750 4750

Šassii kandevõime (kg)* 5010 4975 4960 4915 4895 4750 4975 4960 4915 4895 4665

Lubatud täismass (kg) 7500 7500

Autorongi lubatud täismass (kg) 11 000 11 000

Maks. võimsus / maks. pöördemoment 110 kW (150 hj) / 370 Nm 129 kW (175 hj) / 430 Nm

Heitgaasiklass Euro VI Euro VI

Käigukast 5-käiguline manuaalkäigukast / 6-käiguline DUONIC® kahe siduriga käigukast

Pöördering (m) / pöördering, rehv (m) 11,8 / 10,4 13,8 / 12,2 15,2 / 13,8 16,6 / 15,2 18,0 / 16,6 15,2 / 13,8 13,8 / 12,2 15,2 / 13,8 16,6 / 15,2 18,0 / 16,6 18,0 / 16,6

8,55-t segment 9C15 9C18

 Juhikabiin Comfort Comfort

Kabiini tüüp / istmete arv Ühe istmereaga / 3 Ühe istmereaga / 3

Teljevahe (mm) 3400 3850 4300 3400 3850 4300 4750

Šassii kandevõime (kg) 5995 5980 5945 5995 5980 5945 5925

Lubatud täismass (kg) 8550 8550

Autorongi lubatud täismass (kg) 12 050 12 050

Maks. võimsus / maks. pöördemoment  110 kW (150 hj) / 370 Nm  129 kW (175 hj) / 430 Nm

Heitgaasiklass Euro VI Euro VI

Käigukast 6-käiguline DUONIC® kahe siduriga käigukast

Pöördering (m) / pöördering, rehv (m) 13,8 / 12,2 15,2 / 13,8 16,6 / 15,2 13,8 / 12,2 15,2 / 13,8 16,6 / 15,2 18,0 / 16,6

Kahe istmereaga kabiin: 3C13D, 3C15D, 7C15D, 7C18D

Külgvaade

Ühe istmereaga kabiin: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15, 3C18, 6S15, 7C15, 7C18, 9C15, 9C18
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Pealisehitise maks. pikkus

Üldpikkus

Üldpikkus

Teljevahed

3500 3995 4985 Standard-kabiin

3500 3995 4985 5725 6470 7210 Comfort-kabiin

2500 2800 3400 3850 4300 4750

4635 4985 5785 Standard-kabiin

4785 5135 5935 6685 7185 7735 Comfort-kabiin

Pealisehitise maks. pikkus

Teljevahed

1140 mm



 6,5-t segment (4×4) 6C18(D) 4x4

Juhikabiin Comfort

Kabiini tüüp / istmete arv Ühe istmereaga / 3 Kahe istmereaga / 7

Teljevahe 3415 3865 3415 3865

Šassii kandevõime (kg) 3685 3665 3465 3445

Lubatud täismass (kg) 6500

Autorongi lubatud täismass (kg) 10 000

Ülendinurk ees / taga 35° / 25°

Rambinurk 25°

Kliirens 185–320 mm

Maks. võimsus / maks. pöördemoment  129 kW (175 hj) / 430 Nm

Heitgaasiklass Euro VI

Käigukast 5-käiguline manuaalkäigukast

Pöördering (m) / pöördering, rehv (m) 14,9 / 13,5 16,5 / 15,1 14,9 / 13,5 16,5 / 15,1

Eestvaade 6C18 4×4

Comfort-kabiin

Külgvaade

Ühe istmereaga kabiin 6C18 4×4

Rattarööbe

1665 mm

Kabiini laius

1995 mm

5005 5750

3415 3865

5935 6685
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Pealisehitise maks. pikkus

Üldpikkus

Teljevahed

1125 mm

Ülendinurk tagaRambinurk

35°
25°

Kaherealine kabiin 6C18D 4×4

4005 4750

3415 3865

5935 6685
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1125 mm

Pealisehitise maks. pikkus

Üldpikkus

TEHNILISED DETAILID 4×4

Ülendinurk
ees

25°

Teljevahed



7,5-t segment (Eco Hybrid) 7C15

Juhikabiin Comfort

Kabiini tüüp / istmete arv Ühe istmereaga / 3

Teljevahe 3400 3850

Šassii kandevõime (kg) 4805 4790

Lubatud täismass (kg) 7500

Autorongi lubatud täismass (kg) 11 000

Maks. võimsus / maks. pöördemoment 110 kW(150 hj) / 370 Nm

Heitgaasiklass Euro VI

Elektrimootor 40 kW / 200 Nm

Hübriidaku Liitiumioon 270 V / 2 kWh

Käigukast 6-käiguline DUONIC® kahe siduriga käigukast

Pöördering (m) / pöördering, rehv (m) 13,8 / 12,2 15,2 / 13,8

ECO HYBRID TEHNILISED DETAILID

Rattarööbe

1665 mm

Kabiini laius

1995 mm

2
1

9
0

3400 3850

4985

Sõiduki üldpikkus 6685 mm (teljevahega 3850 mm)

Sõiduki üldpikkus 5935 mm (teljevahega 3400 mm)

5725

Pealisehitise maks. pikkus

Teljevahe

Eestvaade

Comfort-kabiin: 7C15

Külgvaade

Comfort-kabiin: 7C15

Pealtvaade

Comfort-kabiin: 7C15

1140
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Kasutatud sõidukite tagasivõtmine. Ring sulgub. Me võtame teie Canteri pärast pikka kasutamist keskkonnasõbralikuks utiliseerimiseks vastavalt EL kasutatud sõidukite 

direktiivile uuesti tagasi. Aga kuni selle ajani on veel palju aega. Kasutatud sõidukite tagasivõtmine kehtib vastavalt riiklikele esskirjadele sõidukitele lubatud täismassiga 

kuni 3,5 tonni. Seadusega kehtestatud nõuded korduvkasutust ja ümbertöötlemist arvestava konstruktsiooni kohta täidab Canter juba palju aastaid. Kasutatud sõidukite 

tagasivõtmiseks on olemas vastuvõtukohtade ja demontaažiettevõtete võrk, kes töötlevad teie sõiduki keskkonnasõbralikult ümber. Sealjuures arendatakse ja parandatakse 

pidevalt sõidukite ja detailide ümbertöötlemise võimalusi edasi. Sellega täidab teie Canter õigeaegselt seadusega kehtestatud taaskasutusmäärade suurendamise ka 

tulevikus. Andmed selles kataloogis: Pärast selle trükise toimetamise lõppu, 09/2013, võib tootel esineda muudatusi. Konstruktsiooni- ja kujumuudatused, värvitooni hälbed 

ning tootjapoolsed tarnemahu muudatused on tarneaja jooksul võimalikud, kui need muudatused või hälbed on müüja huve arvestades kliendile talutavad. Juhul kui müüja 

või tootja kasutab tellimuse või tellitud ostueseme tähistamiseks märke või numbreid, ei saa ainuüksi sellest järeldada mitte mingeid õigusi. Joonistel võib esineda ka tarvikuid 

ja lisavarustust, mis ei kuulu standardvarustusse. Värvierinevused on tingitud trükitehnikast. See trükis võib sisaldada samuti ka tüüpe ja abiteenuseid, mida üksikutes riikides 

ei pakuta. Seda kataloogi kasutatakse rahvusvaheliselt. Avaldused seaduslike, õiguslike ja maksualaste eeskirjade ja mõjude kohta kehtivad siiski vaid Saksamaa Liitvabariigi 

kohta selle kataloogi toimetamise lõpu ajahetke seisuga. Küsige seetõttu infot teie riigis kehtivate eeskirjade ja mõjude ning nende eeskirjade õiguslikult siduva viimase seisu 

ja nende mõjude kohta oma autoriseeritud FUSO-müügipartnerilt.

«BlueTec®» on Daimler AG registreeritud kaubamärk.

«DUONIC®» on Daimler AG registreeritud kaubamärk.


