
CANTER 
Stvorený na obchod
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Canter na každú príležitosť 
Na vašu každodennú prácu v mestskom prostredí potrebujete viac ako len ľahké nákladné vozidlo.  
Potrebujete odborníka. Alebo ešte lepšie: celú jednotku odborníkov. Tím, ktorý vás odbremení. Pri  
najťažšej práci. A pri jazdení. Tím, ktorý vás posunie ďalej. Aj keď budete v úzkych. Alebo sa bude zdať, 
že ďalej to nejde. Tím, na ktorý sa budete môcť spoľahnúť nielen dnes. Ale aj v budúcnosti.

FUSO vám dáva tento tím odborníkov k dispozícii: Canter Truck Force.

Každý FUSO Canter je odborník vo svojej oblasti: obratný POKORITEĽ MESTA. Výkonný PRACOVNÝ  
AGREGÁT. Flexibilný ZNALEC POHONU VŠETKÝCH KOLIES. Inteligentný MAJSTER EFEKTÍVNOSTI. Každý 
FUSO Canter je robený na vaše každodenné potreby v meste: jazda s dodávkou po uliciach s husto  
parkujúcimi vozidlami. Niekoľkotonový náklad. Použitie v ťažkom teréne. Alebo na jazdu s mimoriadne 
nízkymi emisiami. Spolu tvoria neporaziteľnú jednotku odborníkov. Pre vyššiu efektívnosť, viac  
flexibility a vyšší výkon pri každom použití.

Váš FUSO Canter však ako oficiálna časť koncernu Daimler ponúka ešte o čosi viac: jedinečnú, výkonnú 
sieť obchodníkov so stálou dostupnosťou a rozsiahlym servisom. A spoločnú kompetentnosť v oblasti 
úžitkových vozidiel vyplývajúcu z viac ako 80-ročných skúseností.

Ako má vyzerať váš odborník? Výber je na vás. Z piatich hmotnostných tried. Tri varianty kabíny vodiča.  
Tri motory. A šesť rázvorov. Spoznajte Canter Truck Force. Vaša nová jednotka odborníkov na každú výzvu.
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pokoriteĽ Mesta 
posunie vás ďalej. aj keď budete v úzkyCh.

Často sa ako živnostník alebo dodávateľ musíte prebojovať mestom? Potom je Canter 3,5 t presne 
to pravé pre vašu prácu. S najmenším priemerom otáčania vo svojej triede a so šírkou kabíny 1,70 m 
alebo 2 m vás posunie ďalej aj tam, kde by iní museli zostať stáť. Pritom sa vôbec nemusíte vzdať 
svojho komfortu jazdy: kabíny sú priestranné a nezávislé zavesenie kolies sa stará o príjemný aj  
dynamický zážitok z jazdy. Uvidíte – vo vozidle Canter sa jazdí tak ľahko ako v osobnom vozidle. 
Vďaka najväčšej dĺžke nadstavby v celom segmente vám Canter 3,5 t okrem toho ponúka aj množstvo 
možností individuálnych nadstavieb. Mesto čaká? Canter je pripravený.
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praCovnÝ aGreGát
odbreMení vás. vo všetkÝCh ťažkÝCh prípadoCh.

Hlási sa šesť ton nosnosti podvozka. Canter 8,55 t si ich poľahky vyhodí na plecia, pričom tesne v pätách 
mu ide verzia 7,49 t s nosnosťou podvozka 5 t. Pritom sú obe mimoriadne obratné – pretože sú ľahšie 
ako konkurencia. Lenže vysoká nosnosť nie je jediné odbremenenie, ktoré vám Canter ponúka: nízkym 
priestorom nástupu uľahčuje časté nastupovanie a vystupovanie, nová sériová dvojspojková prevo-
dovka DUONIC® 2.0 umožňuje rýchle radenie bez straty výkonu a množstvo variantov nadstavieb pre vás 
znamená výnimočnú flexibilitu. A keby vám nosnosť podvozka 6 t nestačila, môžete Canter vylepšiť 
ešte aj o príves s nosnosťou až 3,5 t. Ďalšia úloha je vždy tá najťažšia? Nie pre Canter.
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znaleC pohonu  
všetkÝCh kolies  
pripravenÝ na všetko. všade, kde na toM záleží.

Sneh a ľad? Náročný terén? Žiadny problém, Canter 4×4 zostáva vďaka vysokej trakcii pevne na zemi.  
Pri zimnej údržbe komunikácií, v meste, ako aj na cestách s veľkým stúpaním. Stará sa o to pripojiteľný 
pohon všetkých kolies. Aj prevádzkové náklady sa držia pevne pri zemi: s vysokoúčinným 3,0-litrovým 
motorom je Canter 6,5 t na cestách mimoriadne úsporný a spĺňa novú emisnú normu Euro VI. A keďže 
práve pri verejných službách, ako aj v krajinárstve a v záhradníctve sú úlohy v každom ročnom období 
iné, je Canter pripravený na všetko. S robustným rebrinovým rámom na rozmanité riešenia nadstavieb  
a väčšie užitočné zaťaženie. Vyzvite ho!



Majster eFektívnosti 
privedie vás do budúCnosti. úsporne a ekoloGiCky.

Canter Eco Hybrid je pravý priekopník: prvé sériovo vyrábané hybridné ľahké nákladné vozidlo v Európe. 
Výsledok 20-ročných skúseností s hybridmi. Vyrobený pre vašu každodennú prácu – vnútromestská  
distribučná preprava a ekologicky citlivé zóny. Za atraktívnu kúpnu cenu, ktorá sa amortizuje už za pár 
rokov. Nielenže Canter so svojím výkonným motorom znižuje spotrebu paliva pri jazdení až o 23 %, 
ešte aj pri brzdení získava energiu. To šetrí pekné peniaze. A emisie. Canter Eco Hybrid je transportér 
budúcnosti. Aj preto dávame na najdôležitejšie diely jeho akumulátora desaťročnú záruku. Ceníte si 
zdravé životné prostredie? Začnite svojim vozovým parkom. 
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Fuso Canter – Ľahké 
nákladné vozidlo  
od spoloČnosti daiMler
FUSO je viac ako len svetový hráč. FUSO je svetová značka. Založená v roku 1932 v Japonsku, dnes 
je jedným z najväčších výrobcov úžitkových vozidiel v Ázii s pobočkami v 150 krajinách na piatich  
kontinentoch a s produktovým portfóliom pre všetky oblasti použitia. 

Od roku 2004 je FUSO integrálnou súčasťou divízie Daimler Trucks. FUSO Canter je jediné ľahké  
nákladné vozidlo v celom portfóliu koncernu Daimler. Svojimi spoločnými skúsenosťami za viac ako 
80 rokov výroby úžitkových vozidiel sledujú spoločnosti Daimler a FUSO veľký cieľ: vývoj nových  
pohonov na ceste k prevádzke bez emisií. S modelom Canter Eco Hybrid – prvým sériovo vyrábaným 
hybridným ľahkým nákladným vozidlom v Európe – položil FUSO dôležitý míľnik na tejto ceste.

Samozrejme, že zo spolupráce a dlhoročných skúseností oboch značiek neprofituje len životné 
prostredie. Našim zákazníkom spoločne ponúkame prvotriedny servis s napojením na hustú sieť 
predajcov a služieb zákazníkom. Zmluvný partner značky FUSO alebo značky Mercedes-Benz vám 
ochotne poradí.
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takisto spoĽahlivÝ ako Canter:  
náš servis

Desaťročia skúseností, vizionárske myslenie a najvyššie nároky na kvalitu a funkčnosť sú základom toho, že na svoj Canter sa môžete spoľahnúť od 
prvého dňa – v každom ohľade. Prirodzene aj v oblasti servisu, financovania a poistenia. Canter znamená robustnosť a účinnosť – a ak by sa predsa len niečo 
stalo, môžete sa na nás spoľahnúť. Napríklad získate až trojročnú záruku1, alebo záruku do 100 000 km (podľa toho, čo sa vyskytne prvé). Interval údržby  
40 000 km vám šetrí čas aj náklady. Presvedčili sme vás? Váš partner spoločnosti FUSO vám rád poradí a pripraví atraktívnu ponuku.

Rozsah servisných úkonov. Napriek prísnej emisnej norme 
Euro VI sa podarilo udržať intervaly údržby stabilne na 40 000 km 
(resp. raz ročne). Pravidelné úkony údržby (kontrola stavu oleja, 
brzdovej kvapaliny a kvapaliny v ostrekovači) sa robia vo vnútri 
kabíny, čo zaručuje ľahkú, rýchlu a čistú kontrolu. Naša výklopná 
kabína vodiča (jednoduchá kabína) umožňuje bezproblémový 
prístup k všetkým konštrukčným dielom motora.

Hustá celoeurópska servisná sieť. Vďaka našej hustej servisnej sieti viac ako 800 autorizovaných servisov v Európe získate všetku údržbu a opravy,  
ako aj iné služby rýchlo, za výhodnú cenu a v jednotnom európskom štandarde postupov. Pre vás to znamená: transparentné ceny a zrozumiteľnosť postupov  
vykonávaných prác.

1 Na podvozok, hnacie ústrojenstvo a komponenty ponúkané priamo z výrobného závodu.
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Príslušenstvo a náhradné diely. Originálne diely a príslušenstvo FUSO sa vyznačujú bohatými skúsenosťami s vývojom, prvotriednymi materiálmi,  
precíznym spracovaním a úplným zladením s funkciou a vozidlom. Používaním originálnych dielov FUSO vám zaručujeme kvalitu do posledného detailu.  
Na každý z našich originálnych dielov pre Canter kladieme rovnaké nároky ako na každý Canter, ktorý opustí náš závod.
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vlastne je to škoda,  
že nakonieC Musíte vystúpiť

Canter to dokáže komfortne. Všetko v interiéri je vyladené na požiadavky vodiča a spolujazdcov na komfort. Zvukovo izolovaná a dobre odpružená kabína 
vodiča spríjemňuje krátke či dlhé jazdy. A každý, kto musí často nastupovať a vystupovať, ako napríklad v distribučnej preprave, ocení nízky nástup s jedným 
nástupným schodíkom.

Interiér. Vaše nové obľúbené pracovisko. Interiér presviedča veľkorysou ponukou priestoru pre tri osoby, resp. pri dvojitej kabíne dokonca až pre sedem  
osôb, a kvalitnou, zosúladenou dizajnovou koncepciou. Priebežne rovná podlaha kabíny a radiaca páka integrovaná v čierno-sivej prístrojovej doske uľahčujú 
nastupovanie. Ergonomické sedadlá Isringhausen v čiernom dizajne poskytujú bezpečné držanie a starajú sa o maximálny komfort aj pri dlhých jazdách.  
Na želanie sa dodáva odpružené sedadlo pre vodiča. 

Všetko na dosah ruky. Ergonomicky usporiadané odkladacie priestory a osvetlenie s LED v čalúnení stropu vytvárajú čistý dojem a vodičovi zabezpečujú 
neustále dobrý prehľad. Vďaka plynule nastaviteľnému volantu s kvalitnými pochrómovanými aplikáciami, multifunkčnej páke a s voliteľnou funkciou Cruise 
Control sa dá vzdialenosť od vodiča individuálne prispôsobiť na jeho výšku – pre optimálnu dosiahnuteľnosť všetkých dôležitých funkcií a vždy príjemnú jazdu.
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Sériový režim Eco a asistent rozjazdu na stúpaní. Nová prevodovka  
DUONIC® 2.0 bez opotrebovania a nízkymi nárokmi na údržbu je sériovo vyba-
vená režimom Eco a asistentom rozjazdu na stúpaní. Kým prevodovka  
DUONIC® 2.0 volí vždy ten správny stupeň pre najnižšiu spotrebu, vďaka režimu 
Eco sa dá spotreba paliva ešte viac znížiť včasným radením. Súčasne s tým 
asistent rozjazdu na stúpaní poskytuje pomoc pri rozjazdoch do kopca s ťažkým 
nákladom. Inovácie, ktoré umožňujú úsporné a bezpečné jazdenie obzvlášť  
v mestskej premávke – a to aj pre neostrieľaných vodičov.

Parkovacia funkcia a možnosť manuálneho radenia. DUONIC® 2.0 ponúka 
parkovaciu funkciu, s ktorou môžete bezpečne odstaviť svoj Canter. Okrem 
toho môžete kedykoľvek radiť hore a dole manuálne cez všetkých šesť stupňov.

Malí poMoCníCi,  
ktorí uĽahČujú život

Canter to dokáže prakticky. Jeho funkčná koncepcia obsluhy je kompletne navrhnutá tak, aby vám čo najviac uľahčila prácu. Všetci technickí „pomocníci“ 
majú svoj účel a sú označení jasnými ovládacími prvkami. Od voliteľne automatickej alebo manuálnej klimatizácie na optimálnu pracovnú klímu až po sériový 
režim Eco a asistenta pri rozjazde na stúpaní s ťažkým nákladom. 

Klimatizácia kabíny. Pre optimálnu klimatizáciu vám ponúkame voliteľne 
automatickú alebo manuálnu klimatizáciu, pre dvojitú kabínu navyše so 
samostatne ovládaným vetraním.

Funkcia Cruise Control. Stará sa o dodržiavanie konštantnej rýchlosti jazdy 
alebo bráni prekročeniu obmedzenia rýchlosti smerom nahor, resp. nadol.  
Pre uvoľnenú jazdu predovšetkým na dlhších trasách. Na želanie sa dodáva 
pre všetky modely s dvojspojkovou prevodovkou DUONIC® 2.0 – okrem  
Canter Eco Hybrid.
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novÝ vÝraz pre koMFort  
jazdy: duoniC® 2.o

Komfortný pocit z radenia bez prerušenia prenosu ťažnej sily pri minimálnom opotrebovaní. Druhá, zdokonalená generácia prevodovky DUONIC® neznamená  
len komfortnú jazdu a jednoduchú ovládateľnosť, ale aj inteligentné riešenia ako funkcia plazenia pre ľahšie manévrovanie a asistent rozjazdu na stúpaní pre 
bezproblémový rozjazd do kopca. V spolupráci s touto zlepšenou logikou radenia, sériovou funkciou štart – stop motora (ISS) a sériovým režimom Eco jazdíte  
s novou na údržbu nenáročnou dvojspojkovou prevodovkou DUONIC® 2.0 nielen efektívnejšie a ekologickejšie ako doteraz, ale šetríte aj palivo a tým aj peniaze.

Radenie bez straty výkonu. Usilujeme sa o neustále vylepšovanie. Canter preto spĺňa nielen normu Euro VI, ale vďaka sériovej funkcii štart-stop motora (ISS)  
je ešte účinnejší. Nová dvojspojková prevodovka DUONIC® 2.0 navyše zabezpečuje priebeh radenia bez prerušenia prenosu ťažnej sily a bez strát spôsobených 
trením obvyklým pri konvenčných automatických prevodovkách.
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jeden Canter, 
všetky Možnosti

Plná variabilita. Päť hmotnostných tried, tri typy kabíny, tri varianty motora, šesť rázvorov kolies, množstvo prvkov zvláštnej výbavy z výroby, ako aj manuálna alebo 
dvojspojková prevodovka DUONIC® 2.0, k tomu možnosť pohonu všetkých kolies alebo technológia Eco Hybrid – pre vás a vaše odvetvie nájdeme ideálny Canter.

Ponuka kabín a koncepcia rámu. Ako 2 m široká 
komfortná jednoduchá alebo dvojitá kabína s naj-
väčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 t, 6,5 t, 
7,49 t alebo 8,55 t, alebo ako 1,7 m široká štan-
dardná jednoduchá kabína s najväčšou prípustnou 
celkovou hmotnosťou 3,5 t alebo 6,0 t – Canter sa  
dá individuálne nakonfigurovať. Rám má rozsiahlu 
ochranu pred koróziou a optimalizovanú hmot-
nosť, napriek tomu však má mimoriadnu nosnosť. 
So šiestimi rázvormi kolies, dĺžkami nadstavby až 
7,2 m, vysokými zaťaženiami náprav a nosnosťou 
podvozka až 6 t ponúkame aj pre vás ideálne rie-
šenie prepravy.

Rám – robustný a flexibilný súčasne. Priebežná šablóna na otvory rebrinového rámu pre všetky modely 
dáva Canteru mimoriadnu variabilnosť a možnosť ľahkej montáže nadstavby. Aj voliteľné rozhranie na  
24 V, ako aj rôzne vedľajšie náhony na pohon hydraulických čerpadiel alebo kompresorov dostupné z výroby 
prispievajú k tomu, že Canter sa dá použiť na čokoľvek.
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Čistá záležitosť:  
Motory Modelu Canter

Či už s dieselovým motorom, alebo hybridným pohonom – Canter stanovuje štandardy aj v oblasti technológií. Motor, vybavený najnovšou technológiou 
Common Rail a variabilnou geometriou turbodúchadla, poskytuje vysoký krútiaci moment už pri nízkych otáčkach. K tomu sa pridáva pokrokový proces čistenia 
spalín, ktorý spĺňa novú normu Euro VI, sériová funkcia štart – stop motora, ako aj nová palubná diagnostika a nový vysokotlakový systém vstrekovania  
paliva. Z týchto inovácií neprofitujete len vy, ale aj životné prostredie – najmä pri neporaziteľnej kombinácii Eco Hybrid účinného 3,0-litrového motora a výkonného 
elektromotora, ktorých výkon a hospodárnosť majú stabilný účinok.
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VTG a sériová výfuková brzda. Variabilná geometria turbodúchadla (VTG)  
zaisťuje optimálnu odozvu motora a trvale vysoký krútiaci moment už pri nízkych 
otáčkach. Výfuková brzda šetrí brzdové obloženie a kotúče vášho vozidla;  
pri dlhšom zdolávaní klesania sa odbremení brzdový systém.

Systém na čistenie spalín. Všetky varianty motora disponujú uzatvoreným a bezúdržbovým filtrom pevných častíc, ktorý sa automaticky regeneruje. V prípade 
potreby sa dá spustiť aj manuálne. Kombinácia oxidačného katalyzátora a filtra pevných častíc čistí aj výfukové plyny. K tomu sa pridáva BlueTEC® 6. Všetky  
modely Canter tak spĺňajú normu Euro VI.

Tri silné motory. Na vašej strane sú tri hospodárne výkonové triedy: všetky 
majú vylepšený priebeh krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach v každej 
jazdnej situácii. 
•   Motor s výkonom 96 kW (130 k) predstavuje dobrý základ vášho podnikania.
•   Motor s výkonom 110 kW (150 k) spája hospodárnosť, hnaciu silu a točivosť.
•  Vysokovýkonný motor s výkonom 129 kW (175 k) dá vášmu Canteru dostatok 

sily, aby zvládol aj najnáročnejšie úlohy.
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nebojte sa zísť zo správnej Cesty.  
Canter s pohonoM všetkÝCh kolies.

S novým Canterom 4×4 je to ako v skutočnom živote: prudko stúpať je radosť! Bezproblémový pohyb vpred totiž v náročnom teréne podporuje pohon všetkých 
kolies s výkonnou trakciou. Mimoriadna stúpavosť, vysoká svetlá výška a vysoká užitočná záťaž a zaťaženie náprav zaisťujú, že Canteru 4×4 sa vo flexibilite  
použitia nikto tak skoro nevyrovná. S jednoduchou alebo dvojitou kabínou, vždy dvomi rázvormi kolies a účinným motorom s výkonom 129 kW (175 k) s technológiou 
BlueTEC® 6, ktorého variabilná geometria turbodúchadla (VTG) sa stará o optimálnu odozvu a vysoký krútiaci moment už pri nízkych otáčkach.

Užitočné zaťaženie. Canter 4×4 dosahuje nosnosť podvozka až 3 685 kg. Vďaka zaťaženiu náprav až 6 t a voliteľnému rozhraniu 24 V a s vedľajším pohonom  
z výroby sa dajú realizovať rozmanité riešenia nadstavby.

Brzdový systém. Prilepený na vozovku, najlepšie možné spomalenie, keď  
sa veci stanú náročnejšími. Dobre chránené proti prachu a blatu: bubnové brzdy 
vpredu a vzadu so systémom ABS a elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily 
(EBD) dosahujú rovnomerné spomalenie.

Pohon všetkých kolies. Rovnomerný pohon prednej a zadnej nápravy dodáva 
všetkým kolesám vysokú trakciu. Pohon všetkých kolies sa dá počas jazdy  
zapnúť a vypnúť; vďaka tomu je systém veľmi flexibilný a účinný. Ešte lepšiu 
trakciu zaručuje samozverný diferenciál v kombinácii so zapínateľnou re-
dukčnou prevodovkou. A ak sú predné kolesá úplne odpojené, znižuje sa opot-
rebovanie, spotreba paliva a priemer otáčania. Vďaka širokému rozpätiu  
umožňuje prevodovka pomalú jazdu v náročnom teréne, ako aj vysoké rýchlosti 
na cestách.
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šetrí životné prostredie a rozpoČet.  
1. sériové hybridné Ľahké nákladné vozidlo.

Elektromotor s výkonom 40 kW. Popri vysokom regeneračnom výkone  
a veľkej šírke pásma krútiaceho momentu vyniká ultratenký elektromotor/
alternátor predovšetkým svojou kompaktnosťou a účinnou spoluprácou  
so spaľovacím motorom.

1 | Dieselový motor 110 kW/370 Nm 
2 | Elektromotor 40 kW/200 Nm 
3 | Dvojspojková prevodovka DUONIC® 2.0 
4 | Lítium-iónový akumulátor 2 kWh

Canter Eco Hybrid je míľnikom v 20-ročnej histórii hybridov spoločností FUSO a Daimler – a pre vás ideálne vozidlo na trvalé zvýšenie hospodárnosti vášho vozového 
parku, ktoré zároveň prispieva k ochrane životného prostredia. Vďaka výkonnému hybridnému pohonu s rekuperáciou energie, sériovou funkciou štart-stop 
motora a dvojspojkovou prevodovkou DUONIC® 2.0 je možné s Canterom Eco Hybrid znížiť spotrebu paliva až o 23 % – a rovnako emisie CO2. A to najlepšie:  
po pár rokoch sa vám príplatok za hybridnú technológiu vďaka výhodám účinnosti hospodárenia s palivom vráti.

Hybridný displej. Dobre čitateľný displej ukazuje vodičovi aktuálny stav  
nabitia akumulátora. Navyše môžete vďaka ukazovateľu Energy Flow zistiť, 
kedy sa energia spotrebúva a kedy rekuperuje. Preto možno stále optimali-
zovať správanie počas jazdy.

Lítium-iónový akumulátor s výkonom 2 kWh. Tento akumulátor je už roky 
osvedčený svojou mimoriadne dlhou životnosťou a spoľahlivosťou v praktickom 
živote. Na základe týchto skúseností od nás dostanete desať rokov záruky  
na hlavné komponenty akumulátora.
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Segment 3,5 t 3S13 3C13(D) 

Kabína vodiča štandardná komfortná

Typ kabíny/sedadlá jednoduchá/3 jednoduchá/3 dvojitá/6

Rázvor (mm) 2 500 2 800 2 500 2 800 3 400 3 850 3 400

Nosnosť podvozka (kg)* 1 600 1 590 1 475 1 465 1 435 1 425 1 245

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) 3 500 3 500

Prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 7 000 7 000

Max. výkon/max. krútiaci moment (Nm) 96 kW (130 k)/300 Nm 96 kW (130 k)/300 Nm

Emisná trieda Euro VI Euro VI

Prevodovka 5-stupňová manuálna prevodovka/6-stupňová dvojspojková prevodovka DUONIC® 2.0

Priemer otáčania (m)/stopový priemer otáčania (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) 

Kabína vodiča štandardná komfortná

Typ kabíny/sedadlá jednoduchá/3 jednoduchá/3 dvojitá/6

Rázvor (mm) 2 500 2 800 2 500 2 800 3 400 3 850 3 400

Nosnosť podvozka (kg)* 1 585 1 575 1 475 1 465 1 435 1 425 1 245

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) 3 500 3 500

Prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 7 000 7 000

Max. výkon/max. krútiaci moment (Nm) 110 kW (150 k)/370 Nm 110 kW (150 k)/370 Nm

Emisná trieda Euro VI Euro VI

Prevodovka 5-stupňová manuálna prevodovka/6-stupňová dvojspojková prevodovka DUONIC® 2.0

Priemer otáčania (m)/stopový priemer otáčania (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

Kabína vodiča štandardná

Typ kabíny/sedadlá jednoduchá/3

Rázvor (mm) 2 500 2 800 3 400

Nosnosť podvozka (kg) 3 805 3 790 3 760

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) 6 000

Prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 9 000

Max. výkon/max. krútiaci moment (Nm) 110 kW (150 k)/370 Nm

Emisná trieda Euro VI

Prevodovka 5-stupňová mechanická prevodovka

Priemer otáčania (m)/stopový priemer otáčania (m) 11,4/10,2 12,4/11,4 14,6/13,4

teChniCké údaje 4×2

Pohľad spredu 
Štandardná kabína: 3S13, 3S15, 6S15

Pohľad zhora 
Jednoduchá kabína: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15, 6S15, 7C15, 7C18, 9C18

Dvojitá kabína: 3C13D, 3C15DKomfortná kabína:   3C13(D), 3C15(D), 7C15(D), 
7C18(D), 9C18

Rozchod kolies 
1 390 – 1 405 mm

Rozchod kolies 
1 665 mm

Šírka kabíny 
1 695 mm

Šírka kabíny 
1 995 mm

* S manuálnou mechanickou prevodovkou.
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Segment 7,5 t 7C15(D) 7C18(D) 

Kabína vodiča komfortná komfortná

Typ kabíny/sedadlá jednoduchá/3 dvojitá/7 jednoduchá/3 dvojitá/7

Rázvor (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

Nosnosť podvozka (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

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) 7 490 7 490

Prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 10 990 10 990

Max. výkon/max. krútiaci moment (Nm) 110 kW (150 k)/370 Nm 129 kW (175 k)/430 Nm

Emisná trieda Euro VI Euro VI

Prevodovka 5-stupňová mechanická prevodovka/6-stupňová dvojspojková prevodovka DUONIC® 2.0

Priemer otáčania (m)/stopový priemer otáčania (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

Kabína vodiča komfortná

Typ kabíny/sedadlá jednoduchá/3

Rázvor (mm) 3 400 3 850 4 300 4 750

Nosnosť podvozka (kg) 5 995 5 980 5 945 5 925

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) 8 550

Prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 12 050

Max. výkon/max. krútiaci moment (Nm) 129 kW (175 k)/430 Nm

Emisná trieda Euro VI

Prevodovka 6-stupňová dvojspojková prevodovka DUONIC® 2.0

Priemer otáčania (m)/stopový priemer otáčania (m) 13,8/12,2 15,2/13,8 16,6/15,2 18,0/16,6

Dvojitá kabína: 3C13D, 3C15D

Jednoduchá kabína: 9C18
Pohľad zboku 
Jednoduchá kabína: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15

Dvojitá kabína: 7C15D

Maximálna  
dĺžka karosérie

Maximálna  
dĺžka karosérie

Rázvor

Celková dĺžka  
vozidla

Celková dĺžka  
vozidla

Maximálna  
dĺžka karosérie

Maximálna  
dĺžka karosérie

Rázvor Rázvor

Celková dĺžka vozidla Celková dĺžka vozidla

Rázvor

1 140

2 
22

5

6 685

3 850

4 725

1 
99

5

7 2251 180

2 
20

5 
–2

 2
10

4 300

6 470

6 725

3 850

5 725

5 975

3 400

4 985

1 
99

5

7 775

4 750

7 210

 
1 140

2 
16

0 
–2

 1
65

6 685

3 850

5 725

5 935

3 400

4 985

5 135

2 800

3 995

4 785

2 500

3 500

1 
99

5

1 140

2 
17

5

5 935

3 400

3 985

1 
99

5
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Segment 7,5 t (Eco Hybrid) 7C15

Kabína vodiča komfortná

Typ kabíny/sedadlá jednoduchá/3

Rázvor 3 400 3 850

Nosnosť podvozka (kg) 4 805 4 790

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) 7 490

Prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 10 990

Max. výkon/max. krútiaci moment (Nm) 110 kW (150 k)/370 Nm

Emisná trieda Euro VI

Elektromotor 40 kW/200 Nm

Hybridný akumulátor lítium-iónový 270 V/2 kWh

Prevodovka 6-stupňová dvojspojková prevodovka DUONIC® 2.0

Priemer otáčania (m)/stopový priemer otáčania (m) 13,8/12,2 15,2/13,8

teChniCké údaje eCo hybrid

Rozchod kolies 
1 665 mm

Šírka kabíny 
1 995 mm

Pohľad spredu 
Komfortná kabína: 7C15

Pohľad zboku 
Komfortná kabína: 7C15

Pohľad zhora 
Komfortná kabína: 7C15

Maximálna dĺžka karosérie

Rázvor

Celková dĺžka vozidla

1 140

2 
19

0

6 685

3 850

5 725

5 935

3 400

4 985

1 
99

5

1 140

2 
19

0

6 685

3 850

5 725

5 935

3 400

4 985

1 
99

5
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Segment 6,5 t (4×4) 6C18(D) 4×4

Kabína vodiča komfortná

Typ kabíny/sedadlá jednoduchá/3 dvojitá/7

Rázvor 3 415 3 865 3 415 3 865

Nosnosť podvozka (kg) 3 685 3 665 3 465 3 445

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) 6 500

Prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy (kg) 10 000

Nájazdový uhol vpredu/vzadu 35°/25°

Prechodový uhol 25°

Svetlá výška pod nápravami vpredu/vzadu 210 – 185 mm

Max. výkon/max. krútiaci moment (Nm) 129 kW (175 k)/430 Nm

Emisná trieda Euro VI

Prevodovka 5-stupňová manuálna prevodovka

Priemer otáčania (m)/stopový priemer otáčania (m) 14,9/13,5 16,5/15,1 14,9/13,5 16,5/15,1

Pohľad spredu 
Komfortná kabína: 6C18 4×4

Pohľad zboku 
Jednoduchá kabína: 6C18 4×4

Rozchod kolies 
1 665 mm

Šírka kabíny 
1 995 mm

Dvojitá kabína: 6C18D 4×4

teChniCké údaje 4×4

Nájazdový  
uhol vzadu

Prechodový 
uhol

Nájazdový  
uhol vpredu

Maximálna dĺžka  
karosérie

Maximálna dĺžka  
karosérie

Rázvor

Rázvor

Celková dĺžka vozidla

Celková dĺžka vozidla

1 125

2 
47

0-
2 

47
5

6 685

3 865

5 750

5 935

3 415

5 005

1 
99

5

 

 

1 125

2 
49

0-
2 

49
5

6 685

3 865

4 750

5 935

3 415

4 005

1 
99

5

 

 



Odovzdávanie starých vozidiel. Kruh sa uzatvára. Po dlhoročnom používaní zabezpečíme spätné prevzatie vášho Cantera s cieľom jeho ekologickej likvidácie v súlade so smernicou 
Európskej únie o vozidlách po dobe životnosti. Ale dovtedy uplynie ešte veľa času.

Odovzdávanie starých vozidiel platí v súlade s národnými predpismi pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Canter už niekoľko rokov spĺňa požiadavky 
na konštrukciu, ktorá umožňuje recyklovanie a ďalšie zhodnotenie. S cieľom odovzdávania starých vozidiel je k dispozícii sieť odberných miest a demontážnych podnikov, ktoré 
sa postarajú o ekologické zhodnotenie vášho vozidla. Pritom sa možnosti na zhodnotenie vozidla a dielcov priebežne zdokonaľujú a vylepšujú. Vďaka tomu Canter aj v budúcnosti 
včas splní podmienku zvyšovania zákonných kvót recyklovania.

K údajom v tomto katalógu: po redakčnej uzávierke tejto tlačoviny v auguste 2016 mohli na výrobku nastať zmeny. Počas dodacej lehoty si výrobca vyhradzuje právo na konštrukčné 
alebo tvarové zmeny, odchýlky farebného odtieňa, ako aj zmeny rozsahu dodávky za predpokladu, ak sú takéto zmeny alebo odchýlky pri prihliadnutí na záujmy predajcu únosné aj 
pre zákazníka. Ak predajca alebo výrobca používa na označenie objednávky alebo objednaného predmetu kúpy znaky alebo čísla, z tejto skutočnosti ako takej nemožno vyvodzovať 
nijaké práva. Zobrazenia môžu obsahovať aj príslušenstvo a zvláštnu výbavu, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Farebné odchýlky sú podmienené technikou tlače. 
Táto tlačovina môže obsahovať aj typy a sprievodné služby, ktoré nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Tento katalóg má medzinárodné určenie. Informácie o zákonných, právnych 
a daňových predpisoch a ich dôsledkoch majú platnosť len na území Nemeckej spolkovej republiky a v čase redakčnej uzávierky tejto tlačoviny. O platných predpisoch a dôsledkoch 
vo vašej krajine, ako aj o záväznom aktuálnom stave týchto predpisov a ich dôsledkov sa preto informujte u vášho autorizovaného predajcu značky FUSO.

„BlueTec®“ je zaregistrovaná značka spoločnosti Daimler AG.
„DUONIC®“ je zaregistrovaná značka spoločnosti Daimler AG.

Poskytovateľ: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

www.fuso-trucks.com
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