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VOORUITKĲ KEN IS ALTĲ D AL ÉÉN 
VAN ONZE STERKE PUNTEN GEWEEST.

FUSO – een global player. De geschiedenis van het in Japan opgerichte wereldmerk FUSO gaat heel ver terug. De naam is 
terug te voeren tot de B46, een bus die in 1932 werd gebouwd en de bĳ naam ’Fuso’ kreeg. Vandaag de dag is FUSO in 150 
landen op vĳ f continenten vertegenwoordigd. Het brede productportfolio richt zich op vrĳ wel alle branches. Hiertoe behoren 
bussen voor personenvervoer, de Super Great voor zwaar transport, de Fighter voor middelzwaar transport en uiteraard de 
Canter in het segment van de lichte trucks.

FUSO. Visie op vooruitgang standaard. Betrouwbare kwaliteit en toonaangevende innovatie voor onze klanten hebben altĳ d 
in het middelpunt gestaan bĳ  FUSO. Sinds 2004 is FUSO, één van de grootste fabrikanten van bedrĳ fswagens in Azië, een 
integraal onderdeel van Daimler Trucks. Daarmee speelt FUSO niet alleen een fundamentele rol voor Daimler in Azië, maar 
heeft het bedrĳ f met de Canter ook de enige lichte truck in het portfolio van Daimler. Met een gemeenschappelĳ ke ervaring 
van meer dan tachtig jaar in de fabricage van bedrĳ fswagens streven zowel Daimler als FUSO een ambitieus doel na: de ontwik-
keling van nieuwe aandrĳ vingen waarmee uiteindelĳ k emissievrĳ  kan worden gereden. Met de Canter Eco Hybrid heeft 
FUSO opnieuw een mĳ lpaal bereikt.

FUSO. Uw partner voor alle branches. De jarenlange ervaring van beide merken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
komt niet alleen het milieu ten goede, maar vooral uzelf – dankzĳ  een ’all for you’-pakket, dat uit betrouwbare, effi ciënte en 
zuinige producten bestaat. Met eersteklas service en de jarenlange expertise die is opgebouwd in ons verkoop- en service-
netwerk, en uiteraard ook door onze duurzame milieuvriendelĳ ke productieprocessen. De Canter, die in het Portugese 
Tramagal wordt gebouwd voor de Europese markt, is leverbaar in vĳ f gewichtsklassen, met drie verschillende cabines en 
motoren, alsmede zes wielbases. Kortom: de Canter is een zuinige, individuele en veelzĳ dig inzetbare transportoplossing. 
Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Uw FUSO of Mercedes-Benz dealer geeft u graag advies.

FUSO – A Daimler Group Brand
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DÉ SUCCESFACTOR VAN 
UW BEDRĲ F.
DE 8,55T-CANTER - LAADVERMOGEN TOT 6 TON.

Met de 8,55t-Canter van FUSO levert u grootse prestaties. Zowel onderweg als midden op het marktplein. 
De Canter is niet alleen lichter dan concurrerende modellen, maar beschikt ook over een laadvermogen 
tot 6t en is tegelĳ kertĳ d uiterst wendbaar. De lage instap maakt veelvuldig in- en uitstappen makkelĳ ker, 
terwĳ l dankzĳ  de DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling snel en automatisch kan worden 
geschakeld zonder dat er kracht verloren gaat. Kortom, een allrounder, óók voor het zwaardere werk.
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WENDBAARHEID IS ALLES.
DE 3,5T-CANTER - RĲ DT ALS EEN PERSONENWAGEN.

De 3,5t-Canter weet zich ook onder zware omstandigheden uitstekend te handhaven. Deze allrounder 
heeft de langste opbouwlengte in het segment, zodat er legio mogelĳ kheden zĳ n voor maatgesneden 
opbouwen. Bovendien komt u dankzĳ  de cabinebreedte van 1,70 meter of 2 meter op plekken die voor 
anderen onbereikbaar zĳ n. Alle cabines zĳ n ruim, terwĳ l de onafhankelĳ ke wielophanging bĳ draagt 
aan het rĳ comfort en de rĳ dynamiek. De Canter levert in alle opzichten grootse prestaties.



99



MEER EFFICIËNTIE, 
MINDER EMISSIE.
DE NIEUWE CANTER ECO HYBRID MET EURO VI-NORM.

Wanneer er tĳ dens het rĳ den minder brandstof wordt verbruikt en bĳ  het remmen energie wordt terug-
gewonnen, wordt niet alleen het milieu ontzien, maar ook geld bespaard. De Canter Eco Hybrid is de eerste 
in serie geproduceerde lichte hybride truck in Europa. Daarmee is de Canter Eco Hybrid niet alleen het 
resultaat van meer dan twintig jaar kennis op het gebied van hybride aandrĳ vingen, maar ook een 
betrouwbaar product dat uitstekend op de dagelĳ kse praktĳ k is afgestemd. Dankzĳ  de hybride aandrĳ fl  ĳn 
waarmee maximaal 23 % brandstof kan worden bespaard, is de Canter Eco Hybrid de ideale partner 
voor veeleisende transporttaken in binnensteden en milieuzones. De Canter is gemaakt voor de toekomst. 
Daarom geven we u graag tien jaar garantie op de essentiële onderdelen van de accu.
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LAAT U NOOIT IN DE STEEK, 
OOK NIET ALS HET KRAP WORDT.
De Canter vervoert zware vrachten, tot in de kleinste steegjes. Dankzĳ  de uitzonderlĳ ke wendbaarheid 
en het hoogste laadvermogen in het 7,5t-segment, is de Canter de ideale oplossing als het om maatwerk 
gaat in de transportbranche. Met de Canter kunnen leveringen in binnensteden fl exibel, effi ciënt en 
rendabel worden uitgevoerd – ook onder zware omstandigheden. De bĳ zonder effi ciënte 3,0-liter 
motoren staan garant voor een laag brandstofverbruik, terwĳ l DUONIC®, de eerste automatische trans-
missie met dubbele koppeling voor lichte trucks, eveneens bĳ draagt aan optimaal rendement.
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ZWARE LASTEN, 
LICHT WERK.
Zelfs voor de zwaarste taken is de nieuwe Canter uitstekend uitgerust. Hĳ  heeft dan ook alles wat een echt 
werkpaard nodig heeft: robuustheid dankzĳ  het stabiele chassis, een maximaal aanhangwagengewicht van 
3,5t en hoge fl exibiliteit voor de meest uiteenlopende opbouwen. Ondanks het enorme laadvermogen tot 6t, 
beschikt de Canter over een verrassend kleine draaicirkel en uitstekend rĳ comfort. Wanneer daarbĳ  ook 
nog eens het lage brandstofverbruik wordt opgeteld, is onmiddellĳ k duidelĳ k waarom de Canter een graag 
geziene verschĳ ning is op elke bouwplaats. Kortom, de nieuwe Canter overtuigt op alle fronten.



UW BESTE 
MEDEWERKER.
We zĳ n ervan overtuigd dat u uit vĳ f gewichtsklassen, drie cabines, drie motoren, zes wielbases 
alsmede de vierwielaangedreven en hybride varianten de Canter zult vinden die perfect op 
uw inzet is afgestemd. Dankzĳ  uiteenlopende oplossingen voor de opbouw, is de Canter uiterst 
fl exibel met een hoog laadvermogen – 365 dagen per jaar. Dankzĳ  de inschakelbare vierwiel-
aandrĳ ving houdt de Canter namelĳ k ook ’s winters alles onder controle, bĳ voorbeeld als sneeuw-
schuiver of strooivoertuig. Ook de bedrĳ fskosten worden onder controle gehouden: dankzĳ  de 
automatische DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling en een 3,0-liter motor is de Canter 
altĳ d zuinig onderweg en voldoet hĳ  bovendien aan de nieuwe emissienorm Euro VI (vanaf 6,5t).
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MOGEN WĲ  UW RECHTERHAND 
VOORSTELLEN?
Wie vrĳ wel dagelĳ ks onderweg is op smalle paden door tuinen, parken en bossen, heeft een compact 
voertuig nodig. Een voertuig dat betrouwbaar en comfortabel is, en bovendien over een groot 
laadvermogen beschikt: de Canter. Dankzĳ  de compacte afmetingen kan de nieuwe Canter vrĳ wel 
overal komen, en daarbĳ  bovendien al het benodigde materiaal vervoeren. Om ervoor te zorgen 
dat u ook plezier aan uw werk beleeft, heeft de nieuwe Canter het rĳ comfort van een personen-
wagen – ongeacht of u in de 1,70 meter of 2 meter brede cabine rĳ dt of in de dubbelcabine, 
de Canter zorgt er altĳ d voor dat u uw werk zo aangenaam mogelĳ k kunt doen.



EFFICIËNT TOT IN DETAIL.
DE HIGHLIGHTS IN ÉÉN OOGOPSLAG.
De 8,55t-Canter overtuigt met innovaties die het dagelĳ ks werk niet alleen lichter maar ook aangenamer maken. De 8,55t-Canter is een allrounder die krachtig 
en zuinig tegelĳ k is. Met vier wielbases, compacte afmetingen en een hoog laadvermogen tot 6t is deze Canter bĳ  uitstek geschikt voor zware inzet. Dankzĳ  
deze unieke kenmerken vormt de 8,55t-Canter een klasse op zich. Met zĳ n standaard automatische DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling, karakteristieke 
wendbaarheid en motoren met een vermogen van 110 of 129 kW (149/175 pk) en een koppel van respectievelĳ k 370/430 Nm, is deze Canter veelzĳ diger, 
comfortabeler en krachtiger dan ooit.
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Veiligheid voor alles. De Canter is één van de veiligste voertuigen in zĳ n klasse. 
Daarvoor wordt bĳ  alle 4x2-modellen gezorgd met ABS met elektronische 
remkrachtverdeling (EBD) en standaard ESP. Optimale veiligheid voor de inzit-
tenden wordt gewaarborgd door RISE (Realized Impact Safety Evolution), de op 
meerdere punten verstevigde veiligheidskooi met een uitstekend zicht rond-
om en sterke, viervoudige schĳ fremmen.

Groen licht voor Euro VI. Dankzĳ  BlueTec® 6 en SCR-dieseltechnologie wordt 
bĳ  de Canter1 de uitstoot van schadelĳ ke stoffen nog verder teruggedrongen, 
terwĳ l anderzĳ ds de prestaties van de motor en het brandstofverbruik verder 
zĳ n verbeterd. Dit heeft tot gevolg dat de Canter nu al voldoet aan de strenge 
Euro VI-emissienorm en nog minder brandstof verbruikt dan het vorige model.

Zuinig dankzĳ  het effi ciëntiepakket ECOFFICIENCY. De effi ciënte 3-liter Common-Rail dieselmotor van de Canter is in alle opzichten zuinig, behalve als het 
om prestaties gaat. Met het effi ciëntiepakket ECOFFICIENCY kunnen echter nog betere resultaten worden behaald. Bĳ  alle uitvoeringen kan met behulp van het 
standaard start-stopsysteem, de geoptimaliseerde achterasoverbrenging en de hogere inspuitdruk van 2000 bar tot 9 % brandstof worden bespaard ten opzichte 
van de voorganger.

1 Vanaf 6,5t.



22

ÉÉN CANTER, 
LEGIO MOGELĲ KHEDEN.

Onbeperkte variabiliteit. Dankzĳ  vĳ f gewichtsklassen, drie cabines, drie motoren, zes wielbases, uiteenlopende opbouwen af fabriek, 
een handgeschakelde versnellingsbak of de automatische DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling, kunnen we altĳ d een Canter 
samenstellen die perfect is afgestemd op uw branche. Bovendien kunt u hierbĳ  als optie ook nog eens kiezen uit vierwielaandrĳ ving of 
Eco Hybrid-technologie.

Cabines en chassis.

De Canter kan volledig of naar wens individueel 
worden gecon fi gureerd voor de 3,5t-, 6,5t-, 7,5t- of 
8,55t-uitvoeringen met een 2 meter brede enkele 
of dubbele comfortcabine. Voor de 3,5t- of 6,0t-
uitvoeringen is een 1,7 m brede enkele standaard-
cabine beschikbaar. Het robuuste chassis is uitvoe-
rig behandeld tegen mogelĳ ke corrosie en beschikt 
over een hoog laadvermogen. Met zes verschillende 
wielbases, carrosserielengtes tot 7,2 m, hoge toe-
laatbare asbelasting en een laadvermogen tot 6t 
zĳ n we ervan overtuigd dat we ook voor u de ideale 
transportoplossing in huis hebben.

Het chassis, robuust en gelĳ ktĳ dig fl exibel. Het doorlopende gatenpatroon van het ladderchassis zorgt 
ervoor dat de Canter uiterst variabel is voor het uitvoeren van uiteenlopende opbouwwerkzaamheden 
De als optie leverbare 24-volt interface, alsmede verschillende PTO’s voor de aandrĳ ving van hydraulische 
pompen en compressoren zorgen ervoor dat de Canter voor elke taak kan worden geconfi gureerd.
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Open laadbakken en kippers af fabriek. Ongeacht of u een 4×2- of 4×4-uitvoering kiest met een standaard, comfort- of dubbelcabine – voor elke gewichts-
klasse en alle wielbases van de Canter zĳ n nu ook open laadbakken en kippers af fabriek leverbaar. Uw voordeel hierbĳ : er is slechts één contactpersoon voor 
zowel het voertuig als de opbouw. Bovendien is het gewenste model direct klaar voor gebruik, met een uitstekende prĳ s-prestatieverhouding. Uiteraard geldt 
onze voertuiggarantie (drie jaar of 100.000 km) ook voor de opbouw. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren of een beschadiging optreden, dan zorgt uw FUSO 
dealer uiteraard voor vervangende onderdelen en service op het hoge niveau dat u van ons gewend bent.
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EEN SCHONE ZAAK: 
DE MOTOREN VAN DE CANTER.
Of het nu om de dieselmotor of hybride aandrĳ ving gaat – ook op technisch gebied legt de Canter nieuwe maatstaven aan. Dankzĳ  de aller-
modernste Common-Rail technologie en variabele turbogeometrie, levert de motor al bĳ  lage toerentallen een hoog koppel. Daarnaast is de motor 
uitgerust met een geavanceerd uitlaatgasreinigingssysteem, dat nu al voldoet aan de toekomstige Euro VI-norm vanaf 6,5t, zie pagina 19. Verder 
beschikt de motor standaard over het start-stopsysteem, het nieuwe on-board diagnosesysteem en het eveneens nieuwe hogedrukinspuitsysteem 
voor de brandstof. Niet alleen u profi teert van deze innovaties, maar ook het milieu – en dat geldt vooral voor de ongeëvenaarde Eco Hybrid-combinatie 
van een effi ciënte 3,0-liter motor en een sterke elektromotor, waarvan zowel de performance als de zuinigheid primair op duurzaamheid gericht zĳ n. 
Het allerbeste hierbĳ  is dat u al na een paar jaar de meerprĳ s voor de hybride uitvoering hebt terugverdiend dankzĳ  het lagere brandstofverbruik. 
Niet de lasten maar wel de lusten van duurzaam ondernemen.
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Variabele turbogeometrie en standaard uitlaatrem. De variabele turbo-
geometrie (VTG) zorgt ervoor dat de motor al bĳ  lage toerentallen optimaal 
reageert en bovendien een gelĳ kblĳ vend hoog toerental levert. De uitlaatrem 
zorgt ervoor dat de remvoeringen en -schĳ ven van uw voertuig worden 
ontzien; bovendien wordt het remsysteem bĳ  lange ritten bergafwaarts ontlast.

Uitlaatgasreinigingssysteem. Alle motoren beschikken over een gesloten en onderhoudsvrĳ  dieselpartikelfi lter dat zich automatisch regenereert. Indien gewenst, 
kan dit ook handmatig worden uitgevoerd. De uitlaatgassen worden gereinigd met behulp van een combinatie van uitlaatgasrecirculatie, een oxidatiekatalysator 
en een dieselpartikelfi lter. Bĳ  de uitvoeringen vanaf 6,5t wordt bovendien gebruikgemaakt van BlueTec® 6.
•  Alle modellen van 3,5t tot 6,0t met uitlaatgasrecirculatie en dieselpartikelfi lter voldoen aan de Euro 5b+-norm.
•  De modellen van 6,5t tot 8,55t met uitlaatgasrecirculatie, dieselpartikelfi lter en BlueTec® 6 (selectieve katalytische reductie) als extra voorziening, voldoen aan 

de nieuwe Euro VI-norm.

Drie sterke motoren. De zuinige motoren zĳ n leverbaar met drie verschillende 
vermogens voor een effi ciënte inzet: tezamen zorgt dit voor een verbeterd 
koppel bĳ  lage toerentallen in elke rĳ situatie.
•  De 96 kW-motor (130 pk) biedt een goede basis voor uw bedrĳ f.
•  De 110 kW-motor (150 pk) combineert zuinigheid, trekkracht en prestatie-

vermogen.
•  De sterkste 129 kW-motor (175 pk) levert voldoende kracht om de meest 

veeleisende taken moeiteloos uit te voeren.
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Eco Mode standaard. De slĳ tage- en onderhoudsarme automatische DUONIC®-
transmissie is standaard uitgerust met Eco Mode. Hiermee wordt vroeger 
geschakeld, waardoor het brandstofverbruik verder afneemt, vooral in het 
stadsverkeer. Dankzĳ  Eco Mode kan ook een onervaren chauffeur zuinig en 
effi ciënt rĳ den. DUONIC® zorgt ervoor dat er steeds in de versnelling wordt 
geschakeld die het minste verbruik vergt.

Parkeerfunctie en handmatig schakelen. DUONIC® beschikt over een 
parkeerfunctie, zodat u uw Canter veilig kunt achterlaten. Ook kunt u handmatig 
met de zes versnellingen op- en terugschakelen.

HET NIEUWE WOORD VOOR 
RĲ COMFORT: DUONIC®

Comfortabel schakelen zonder onderbreking van de trekkracht, met minimale slĳ tage. DUONIC® staat niet alleen voor comfortabel rĳ den en 
eenvoudige bediening, maar ook voor intelligente oplossingen als de kruipfunctie, waarmee niet alleen moeiteloos kan worden gemanoeuvreerd, 
maar ook zonder problemen op hellingen kan worden weggereden. In combinatie met het standaard start-stopsysteem en de eveneens standaard 
Eco Mode rĳ dt u met de onderhoudsarme automatische DUONIC®-transmissie niet alleen effi ciënter en milieuvriendelĳ ker, maar bespaart u ook 
brandstof en dus geld.

Schakelen zonder vermogensverlies. We streven naar continue verbetering. Om die reden voldoet de Canter niet alleen nu al aan de strenge Euro VI-norm, maar 
is hĳ  bovendien nog effi ciënter dankzĳ  het gebruik van het standaard start-stopsysteem. De automatische DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling zorgt 
er bovendien voor dat er zonder onderbreking van de trekkracht kan worden geschakeld. Ook de welbekende wrĳ vingsverliezen van conventionele automatische 
transmissies behoren hierbĳ  tot het verleden.
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TOCH JAMMER DAT U OP EEN GEGEVEN 
OGENBLIK MOET UITSTAPPEN.

De Canter kan het. Het interieur is afgestemd op zowel functionaliteit als comfort voor de chauffeur en inzittenden. De geïsoleerde en uitstekend 
afgeveerde cabine zorgt ervoor dat lange ritten net zo aangenaam zĳ n als korte. Voor degenen die in het distributietransport werkzaam zĳ n en 
veelvuldig moeten in- en uitstappen, is de lage instap onmisbaar.

Het interieur. Uw favoriete werkplek. Ergonomische Isringhausen-stoelen, waarbĳ  een geveerde chauffeursstoel standaard is, zorgen voor comfortabele 
ondersteuning. De doorlopende, vlakke cabinevloer en de in het dashboard geïntegreerde schakelhendel zorgen ervoor dat er vlot kan worden doorgestoken 
naar de bĳ rĳ derszĳ de. Het interieur overtuigt met royale ruimte voor drie personen. In de dubbelcabine is er zelfs ruimte voor maximaal zeven personen. De ergono-
misch gerangschikte opbergvakken en het traploze stuurwiel met multifunctionele hendel staan garant voor een aangename rit.

Airconditioning cabine. Voor optimale klimaatbeheersing in de cabine 
kan worden gekozen voor een automatische of handmatig instelbare 
airconditioning. Voor de dubbelcabine is bovendien afzonderlĳ k instelbare 
ventilatie leverbaar.

Multifunctioneel display. Het display kenmerkt zich door een duidelĳ ke 
scheiding tussen waarschuwings- en functieaanduidingen. Bovendien wordt 
hierin alle belangrĳ ke voertuiginformatie weergegeven, met inbegrip van het 
verbruik, de temperatuur, het oliepeil en de geactiveerde versnelling. De in de 
toerenteller geïntegreerde AdBlue-aanduiding geeft informatie over het feitelĳ ke 
vloeistofpeil.
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GA GERUST BUITEN DE GEBAANDE PADEN.
DE CANTER MET VIERWIELAANDRĲ VING.

Met de nieuwe Canter 4×4 is het net zoals in het echte leven: zodra het bergopwaarts gaat, is er alle reden tot vreugde. In moeilĳ k begaanbaar 
terrein zorgt de vierwielaandrĳ ving er namelĳ k voor dat er moeiteloos kan worden doorgereden. Het enorme klimvermogen, de grote bodemvrĳ heid, 
alsmede het hoge laadvermogen en de hoge toelaatbare asbelasting dragen eraan bĳ  dat de Canter 4×4 onverslaanbaar is op het gebied van fl exibiliteit. 
De Canter 4x4 is leverbaar met een enkele of dubbelcabine, twee verschillende wielbases en een effi ciënte motor van 129 kW (175 pk). De motor 
beschikt bovendien over BlueTec® 6, waarbĳ  de variabele turbogeometrie (VTG) ervoor zorgt dat al bĳ  lage toerentallen een hoog koppel en uitstekend 
reactievermogen aanwezig zĳ n.

Laadvermogen. De Canter 4×4 beschikt over een laadvermogen tot 3.685 kg. Vanwege de toelaatbare asbelasting tot 6t, een optionele 24-volt interface en 
PTO’s af fabriek kunnen de meest uiteenlopende opbouwen worden gerealiseerd.

Remsysteem. Voortvarend in het verkeer, krachtig in het terrein. Uitstekend 
beschermd tegen stof en vuil: de trommelremmen voor en achter zorgen ervoor 
dat er gelĳ kmatig kan worden afgeremd met ABS en elektronische remkracht-
verdeling.

Vierwielaandrĳ ving. De gelĳ kmatige aandrĳ ving van de voor- en achteras zorgt 
ervoor dat voor alle wielen veel tractie beschikbaar is. De vierwielaandrĳ ving 
kan naar believen worden in- en uitgeschakeld, waardoor het systeem uiterst 
fl exibel en effi ciënt kan worden gebruikt. Voor nog betere prestaties in het 
terrein zorgt het sperdifferentieel in combinatie met de inschakelbare tussenbak. 
Wanneer de voorwielen zĳ n ontkoppeld, treedt minder slĳ tage op, neemt het 
brandstofverbruik af en wordt bovendien de draaicirkel kleiner. Dankzĳ  de uitge-
kiende versnellingsbakverhoudingen kan er zowel heel langzaam in het terrein 
worden gereden als met hoge snelheden in het gewone verkeer.
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MILIEU- EN BUDGETVRIENDELĲ K.
DE EERSTE LICHTE HYBRIDE TRUCK IN SERIE.

40 kW elektromotor. De slanke elektromotor/dynamo kenmerkt zich door een 
compacte constructie en werkt effectief samen met de verbrandingsmotor. 
De elektromotor beschikt niet alleen over een grote regeneratieve kracht, 
maar ook over een uitgebreid toerentalspectrum.

1 | Dieselmotor 110 kW/370 Nm 
2 | Elektromotor 40 kW/200 Nm 
3 | Automatische DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling 
4 | 2 kWh lithium-ion-accu

De Canter Eco Hybrid is een mĳ lpaal in de twintigjarige hybride geschiedenis van FUSO en Daimler. Voor u is de Canter Eco Hybrid het ideale voertuig om 
een zuiniger en duurzamer wagenpark samen te stellen, waarbĳ  u bovendien een positieve bĳ drage levert aan milieubescherming. Dankzĳ  de krachtige 
hybride motor met energieterugwinning, het standaard start-stopsysteem en de automatische DUONIC®-transmissie kan met de Canter Eco Hybrid het 
brandstofverbruik tot 23 % worden teruggedrongen. Hetzelfde geldt voor de CO2-emissie. Het allerbeste hierbĳ  is dat u al na een paar jaar de meerprĳ s 
voor de hybride uitvoering hebt terugverdiend dankzĳ  het lagere brandstofverbruik.

Hybride display. Op het uitstekend afl eesbare display wordt de feitelĳ ke 
laadtoestand van de accu weergegeven. Bovendien kan aan de hand van de 
indicatie van de energiestromen worden bekeken wanneer er energie wordt 
verbruikt of teruggewonnen. Aan de hand hiervan is het mogelĳ k om de 
rĳ stĳ l nog verder te verbeteren.

2 kWh lithium-ion-accu. Deze accu heeft zich inmiddels al jaren bewezen in 
de dagelĳ kse praktĳ k en kenmerkt zich vooral door een lange levensduur 
en betrouwbaarheid. Daarom krĳ gt u van ons tien jaar garantie op de essentiële 
onderdelen van de accu.
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ONZE SERVICE IS NET ZO BETROUWBAAR 
ALS DE CANTER ZELF.

Tientallen jaren ervaring, visionair denken en heel hoge eisen als het om kwaliteit en functionaliteit gaat, zorgen ervoor dat u vanaf dag één kunt vertrouwen 
op uw Canter Eco Hybrid. En dat geldt uiteraard ook voor de service, fi nanciering en verzekering. Een Canter is van nature robuust en effi ciënt. Mocht er echter 
onverhoopt toch iets gebeuren, dan kunt u zonder meer op ons vertrouwen. U krĳ gt bĳ voorbeeld drie jaar of 10.000 km garantie1 (afhankelĳ k van hetgeen het 
eerst wordt bereikt). Dankzĳ  de onderhoudsinterval van 40.000 km bespaart u niet alleen tĳ d maar ook kosten. Hebben we u kunnen overtuigen? UW FUSO dealer 
geeft u graag meer informatie en een passende offerte.

Onderhoud. Ondanks de strengere emissienorm Euro VI is de 
onderhoudsinterval van 40.000 km (of één keer per jaar) gehand-
haafd. Punten die regelmatig moeten worden gecontroleerd voor 
onderhoud, zoals het oliepeil, de remvloeistof en de ruitenwisser-
vloeistof, zĳ n alle in de cabine toegankelĳ k, zodat deze eenvoudig 
en snel kunnen worden gecontroleerd. Dankzĳ  de kantelbare 
cabine (enkele cabine) zĳ n alle onderdelen van de motor direct 
toegankelĳ k.

Dicht servicenetwerk in heel Europa. Dankzĳ  ons dichte servicenetwerk met meer dan 800 dealers in heel Europa, kunt u alle onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden snel en kostenbesparend laten uitvoeren volgens onze gestandaardiseerde processen. Voor u betekent dat in de praktĳ k: transparante prĳ zen en 
duidelĳ kheid over de voortgang van de uit te voeren werkzaamheden.

1 Chassis, aandrĳ fl  ĳn en aangeboden componenten af fabriek.
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Onderdelen en accessoires. FUSO originele onderdelen en accessoires zĳ n het resultaat van onze ruime ervaring met betrekking tot ontwikkeling, gebruik 
van eersteklas materialen, nauwkeurige afwerking en perfecte afstemming op de functie en het voertuig Door het gebruik van originele onderdelen kunnen we 
u kwaliteit garanderen tot in het kleinste detail. Aan de originele onderdelen voor de Canter worden dezelfde eisen gesteld als aan de Canter zelf.
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3,5t-segment 3S13 3C13(D) 

 Cabine Standaard Comfort

Cabinetype/stoelen Enkel/3 Enkel/3 Dubbel/6

Wielbasis (mm) 2.500 2.800 3.400 2.500 2.800 3.400 3.850 3.400

Laadvermogen (kg)* 1.640 1.635 1.605 1.550 1.540 1.515 1.500 1295

Toegestaan totaalgewicht (kg) 3.500 3.500

Toegestaan treingewicht (kg) 7.000 7.000

Max. vermogen/max. koppel 96 kW (130 pk)/300 Nm 96 kW (130 pk)/300 Nm

Emissieklasse Euro 5b+ Euro 5b+

Transmissie Vĳ f-/zestraps automatische DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling

Draaicirkel (m)/cirkel buitenste voorwiel (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

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

 Cabine Standaard Comfort Comfort

Cabinetype/stoelen Enkel/3 Enkel/3 Dubbel/6 Enkel/3

Wielbasis (mm) 2.500 2.800 3.400 2.500 2.800 3.400 3.850 3.400 2.500 2.800 3.400 3.850

Laadvermogen (kg)* 1.630 1.620 1.590 1.535 1.525 1.500 1.485 1.290 1.535 1.525 1.500 1.485

Toegestaan totaalgewicht (kg) 3.500 3.500 3.500

Toegestaan treingewicht (kg) 7.000 7.000 7.000

Max. vermogen/max. koppel 110 kW (150 pk)/370 Nm 110 kW (150 pk)/370 Nm 129 kW (175 pk)/430 Nm

Emissieklasse Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+

Transmissie Vĳ f-/zestraps automatische DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling Handgeschakelde vĳ fversnellingsbak

Draaicirkel (m)/cirkel buitenste voorwiel (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

6,0t-segment 6S15

 Cabine Standaard

Cabinetype/stoelen Enkel/3

Wielbasis (mm) 2.500 2.800 3.400

Laadvermogen (kg) 3.850 3.835 3.810

Toegestaan totaalgewicht (kg) 6.000

Toegestaan treingewicht (kg) 9.000

Max. vermogen/max. koppel 110 kW (150 pk)/370 Nm

Emissieklasse Euro 5b+

Transmissie Handgeschakelde vĳ fversnellingsbak

Draaicirkel (m)/cirkel buitenste voorwiel (m) 11,4/10,2 12,4/11,4 14,6/13,4

TECHNISCHE GEGEVENS 4×2.

Vooraanzicht 

Standaardcabine: 3S13, 3S15, 6S15

Bovenaanzicht 

Enkele cabine: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15, 3C18, 6S15, 7C15, 7C18, 9C15, 9C18

 

Dubbelcabine: 3C13D, 3C15D, 7C15D, 7C18DComfortcabine:  3C13(D), 3C15(D), 3C18, 7C15(D), 

7C18(D), 9C15, 9C18

Spoorbreedte 

1.390–1.405 mm

Spoorbreedte 

1.665 mm

Cabinebreedte 

1.695 mm

Cabinebreedte 

1.995 mm

* Met handgeschakelde versnellingsbak.
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7,5t-segment 7C15(D) 7C18(D) 

 Cabine Comfort Comfort

Cabinetype/stoelen Enkel/3 Dubbel/7 Enkel/3 Dubbel/7

Wielbasis (mm) 2.800 3.400 3.850 4.300 4.750 3.850 3.400 3.850 4.300 4.750 3.850 4.750

Laadvermogen (kg)* 5.010 4.975 4.960 4.915 4.895 4.750 4.975 4.960 4.915 4.895 4.750 4.665

Toegestaan totaalgewicht (kg) 7.500 7.500

Toegestaan treingewicht (kg) 11.000 11.000

Max. vermogen/max. koppel  110 kW (150 pk)/370 Nm  129 kW (175 pk)/430 Nm

Emissieklasse Euro VI Euro VI

Transmissie Vĳ f-/zestraps automatische DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling

Draaicirkel (m)/cirkel buitenste voorwiel (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 15,2/13,8 18,0/16,6

8,55t-segment 9C15 9C18

 Cabine Comfort Comfort

Cabinetype/stoelen Enkel/3 Enkel/3

Wielbasis (mm) 3.400 3.850 4.300 3.400 3.850 4.300 4.750

Laadvermogen (kg) 5.995 5.980 5.945 5.995 5.980 5.945 5.925

Toegestaan totaalgewicht (kg) 8.550 8.550

Toegestaan treingewicht (kg) 12.050 12.050

Max. vermogen/max. koppel  110 kW (150 pk)/370 Nm  129 kW (175 pk)/430 Nm

Emissieklasse Euro VI Euro VI

Transmissie Zestraps automatische DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling

Draaicirkel (m)/cirkel buitenste voorwiel (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

Dubbelcabine: 3C13D, 3C15D, 7C15D, 7C18D

Zĳ aanzicht 

Enkele cabine: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15, 3C18, 6S15, 7C15, 7C18, 9C15, 9C18
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Max. carrosserielengte

Totale lengte

Totale lengte

Wielbases

3.500 3.995 4.985 Standaardcabine

3.500 3.995 4.985 5.725 6.470 7.210 Comfortcabine

2.500 2.800 3.400 3.850 4.300 4.750

4.635 4.985 5.785 Standaardcabine

4.785 5.135 5.935 6.685 7.185 7.735 Comfortcabine

Max. carrosserielengte

Wielbases

1.140 mm



 6,5t-segment (4×4) 6C18(D) 4x4

Cabine Comfort

Cabinetype/stoelen Enkel/3 Dubbel/7

Wielbasis 3.415 3.865 3.415 3.865

Laadvermogen (kg) 3.685 3.665 3.465 3.445

Toegestaan totaalgewicht (kg) 6.500

Toegestaan treingewicht (kg) 10.000

In-/uitloophoek voor/achter 35°/25°

Hellingshoek 25°

Bodemvrĳ heid 185–320 mm

Max. vermogen/max. koppel  129 kW (175 pk)/430 Nm

Emissieklasse Euro VI

Transmissie Handgeschakelde vĳ fversnellingsbak

Draaicirkel (m)/cirkel buitenste voorwiel (m) 14,9/13,5 16,5/15,1 14,9/13,5 16,5/15,1

Vooraanzicht 6C18 4×4

Comfortcabine

Zĳ aanzicht 

Enkele cabine: 6C18 4×4

Spoorbreedte 

1.665 mm

Cabinebreedte 

1.995 mm
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TECHNISCHE GEGEVENS 4×4.
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7,5t-segment (Eco Hybrid) 7C15

Cabine Comfort

Cabinetype/stoelen Enkel/3

Wielbasis 3.400 3.850

Laadvermogen (kg) 4.805 4.790

Max. totaalgewicht (kg) 7.500

Toegestaan treingewicht (kg) 11.000

Max. vermogen/max. koppel 110 kW(150 pk)/370 Nm

Emissieklasse Euro VI

Elektromotor 40 kW/200 Nm

Hybride accu Lithium-ion 270 V/2 kWh

Transmissie Zestraps automatische DUONIC®-transmissie met dubbele koppeling

Draaicirkel (m)/cirkel buitenste voorwiel (m) 13,8/12,2 15,2/13,8

TECHNISCHE GEGEVENS ECO HYBRID.

Spoorbreedte 

1.665 mm

Cabinebreedte 

1.995 mm
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3.400 3.850

4.985

6.685 mm lengte (bĳ  wielbasis 3.850 mm)

5.935 mm lengte (bĳ  wielbasis 3.400 mm)

5.725

Max. carrosserielengte

Wielbasis

Vooraanzicht 

Comfortcabine: 7C15

Zĳ aanzicht 

Comfortcabine: 7C15

Bovenaanzicht 

Comfortcabine: 7C15

1.140



www.fuso-trucks.nl
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Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van voertuigen. In richtlĳ n 

2000/53/EU zĳ n deze bepalingen opgesteld. Alle Canter modellen worden zo geconstrueerd dat zĳ  zo volledig mogelĳ k kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale 

belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst. 

Inhoud vrĳ blĳ vend. Wĳ zigingen in specifi caties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure moeten als voorlopig worden beschouwd. Zĳ  komen overeen met 

de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze brochure (stand 09/13). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en 

omschrĳ vingen afwĳ ken van de in Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwĳ zen wĳ  naar onze laatste prĳ slĳ st en technische specifi catiebladen.

”BlueTec®” is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG.

”DUONIC®” is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG.


