
MAI SIGUR CA NICIODATĂ –

VĂ PREZENTĂM
NOUL MODEL
FUSO CANTER
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    UN MODEL CANTER 
PENTRU (APROAPE) ORICE ACTIVITATE.

Pentru activitățile de distribuție din oraș, e nevoie uneori de mai multe camioane pentru că provocările 
sunt numeroase și diverse: parcurgerea unor rute de livrare pe străzi înguste, pline de mașini parcate; 
greutăți mari; utilizare pe terenuri offroad dificile sau în zone protejate, care permit doar emisii scăzute.

CINCI CLASE DE GREUTATE:
3,5 t | 6,0 t | 6,5 t | 7,5 t | 8,55 t

TREI MOTOARE:
130 CP | 150 CP | 175 CP

ȘASE AMPATAMENTE:
2.500 mm | 2.800 mm | 3.400 mm
3.850 mm | 4.300 mm | 4.750 mm*
*4×4 ampatamente diferite: 3.415 mm | 3.865 mm

TREI VARIANTE  
DE CABINĂ ȘOFER: 
standard (lățime: 1,695 m)
confort (lățime: 1,995 m)
cabină dublă (lățime: 1,995 m)
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    ACTIVITATEA CARE URMEAZĂ E MEREU CEA MAI 
DIFICILĂ? NU ȘI PENTRU MODELUL CANTER.

VERSATILITATE:
EXCELENTĂ

CERC DE VIRAJ:
LIDER ÎN CLASA SA

SARCINĂ UTILĂ PE PUNTE:
8,55 T CANTER aprox.
6.000 kg

SARCINĂ UTILĂ PE PUNTE:
7,49 T CANTER aprox.
5.000 kg

NOU:
EURO VI- ETAPA E
RESPECTĂ STANDARDUL
INSTALAȚIE COMPACTĂ DE  
GAZE ARSE

STRUCTURĂ 
COMPACTĂ
EXCEPȚIONALĂ PENTRU 
MANEVRARE UȘOARĂ
ÎN SPAȚII ÎNGUSTE
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    DESIGN AVANSAT

ORIGINEA JAPONEZĂ ÎNTÂLNEȘTE CARACTERUL URBAN MODERN.
 
Atunci când proiectează un model nou Canter, designerii noștri acordă o atenție deosebită contextului 
interacțiunii dintre camion și oraș. Prima impresie contează: dorim să armonizăm agilitatea și stabilitatea; 
totul se concentrează asupra preciziei și fiecare element este gândit până la cele mai mici detalii.
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   SIGURANȚĂ AVANSATĂ

•  Asistentul pentru menținerea benzii de rulare folosește unitatea radar pentru a detecta o gamă  
de autovehicule, motociclete sau biciclete, în viraje sau la schimbarea benzii de rulare.

•  Când un pericol este detectat, o lampă de alarmă de pe stâlpul ușii însoțitorului se aprinde  
în culoarea galbenă pentru a alerta șoferul.

•  Asistentul pentru păstrarea benzii de rulare detectează participanții în trafic vulnerabili,  
în mișcare, de pe partea însoțitorului a camionului, folosind senzori radar.

•  De fiecare dată când detectează un risc de coliziune, această caracteristică  
de siguranță emite o alertă.

ASISTENT PENTRU MENȚINEREA BENZII DE RULARE

VIRAJ SCHIMBAREA BENZII DE RULARE

ASISTENT PENTRU PĂSTRAREA BENZII DE RULARE LA LUCRU



Protecție întărită la partea inferioară pentru o protecție și mai bună  
în caz de accident.

SIGURANȚĂ
SPORITĂ: 

PROTECȚIE

Un memento pentru centura de siguranță detectează dacă centurile de siguranță 
sunt cuplate sau nu, în diferite poziții de așezare pe scaun, și emite avertizări 
urgente din ce în ce mai puternice, până când centurile de siguranță se cuplează.

Asistentul pentru păstrarea benzii de rulare detectează participanții în trafic 
vulnerabili, în mișcare, de pe partea însoțitorului a camionului, folosind senzori 
radar. De fiecare dată când detectează un risc de coliziune, această caracteristică 
de siguranță emite o alertă.

MEMENTO PENTRU
CENTURA DE  
SIGURANȚĂ:

ASISTENT PENTRU 
PĂSTRAREA
BENZII DE RULARE:

SISTEM DE AVERTIZARE

Noi faruri LED disponibile ca opțiune din trimestrul 2 în 2022 (cu 30% mai 
luminoase, pentru o vizibilitate mai bună).

Luminile automate sunt acum integrate.

LUMINI

FARURI:

LUMINI AUTOMATE:
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   CONFORT AVANSAT

•  Datorită elementelor amortizoare pentru cabină îmbunătățite, noul model Canter  
are un nivel de zgomot remarcabil de scăzut în habitaclu.

• Volan cu ajustare liniară.

• Scaun confort Isringhausen® pentru șofer, disponibil ca opțiune.

• Cabină spațioasă și confortabilă, cu vizibilitate bună de jur împrejur.

• Înălțime joasă de acces și deplasare facilă în cabină de la o portieră la cealaltă.

•  Cu funcția de lumini automate, modelul Canter preia ajustarea luminilor în locul șoferului.

•  Climatizare automată și completă (disponibilă și pentru cabina dublă).

•  Noul model Canter este echipat cu un nou model de rezervor pentru AdBlue,  
cu un volum mai mare. Poate fi umplut la benzinăriile obișnuite.

CE PĂCAT... CĂ VA TREBUI SĂ IEȘIȚI DIN CABINĂ, LA UN MOMENT DAT. 

Designul pentru noul model Canter s-a raportat la utilizarea de zi cu zi în oraș pentru diferite 
activități. Intrați și ieșiți frecvent din autovehicul? Conduceți pe alei înguste? Nu reprezintă o 
problemă pentru modelul Canter, un autovehicul care este acum și mai confortabil.
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   CAROSERII DIN UZINĂ

SOLUȚII DE CAROSERIE ȘI OPȚIUNI DE ECHIPAMENTE DIN UZINĂ.

Avantajele oferite de camionul dumneavoastră depind uneori de diferențe de câțiva 
centimetri la dimensiunile caroseriei sau de câteva kilograme în plus la sarcina 
portantă. Cu modelul FUSO Canter și soluțiile de caroserie din uzină puteți profita  
la maximum de autovehicul dumneavoastră, indiferent de utilizare.

•  Gama de autobasculante și suprastructuri de platformă disponibile este foarte extinsă.

• Un concept integral de autovehicul dezvoltat și testat de FUSO.

•  Garanția de 36 de luni dintr-o singură sursă, pentru șasiu, grup motopropulsor și 
componente din uzină pentru până la 100.000 km este extinsă și pentru caroserie!

• Puteți obține piese de schimb de la partenerul dumneavoastră FUSO contractual.

• Timp redus de configurare pentru întregul vehicul.

• Ca opțiuni sunt disponibile și echipări speciale, cum ar fi o ladă de scule.

    

3.5T 

3S13 
3S13 DUONIC ® 2.0 
3S15 
3S15 DUONIC ® 2.0 
3C13 
3C13 DUONIC ® 2.0 
3C15 
3C15 DUONIC ® 2.0 
3C15D** 
3C15D DUONIC ® 2.0** 
 
6.0T/6.5T 
6S15 
6C18 4X4 
 
7.5T

7C15 
7C15 DUONIC ® 2.0 
7C18 
7C18 DUONIC ® 2.0 
 

MODEL CANTER*

* Toate caroseriile din uzină sunt disponibile pe ampatamentele obișnuite.
** Cabină dublă

PLATFORMĂ AUTOBASCULANTĂ
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   DETALII TEHNICE

SEGMENTUL DE 3,5 T

Tip cabină/scaune

Capacitate portantă șasiu (kg)*

Masă totală admisă a ansamblului (kg)

Clasă emisii

Cerc de bracaj (m)/cerc de viraj (m)

Ampatament (mm)

Masă totală admisă a autovehiculului (kg)

Randament max./cuplu max.

Cutie de viteze

Cabină

Simplă/3

7.500

Euro VI

3.500

96 kW (130 CP)/350 Nm

cutie de viteze manuală cu 5 trepte/6 trepte cutie de viteze cu ambreiaj dublu DUONIC® 2.0

1.565 1.555

2.500 2.800

10,2/9,0 11,2/10,0

Simplă/3

7.000

3.500

1.460 1.455

2.500 2.800

1.430 1.415

3.400 3.850

Euro VI

96 kW (130 CP)/350 Nm

Standard Comfort

3S13 3C13

10,0/8,6 11,0/9,4 12,6/11,2 14,0/12,4

SEGMENTUL DE 3,5 T

Cabină

Simplă/3

7.500

Euro VI

3.500

110 kW (150 CP)/400 Nm

Cutie de viteze manuală cu 5 trepte/6 trepte DUONIC® 2.0 cutie de viteze cu ambreiaj dublu

1.565 1.555

2.500 2.800

10,2/9,0 11,2/10,0

Simplă/3

7.000

3.500

1.460 1.450

2.500 2.800

1.425 1.410

3.400 3.850

Euro VI

110 kW (150 CP)/400 Nm

Standard Comfort

3S15 3C15 (D)

1.205

3.400

Dublă/6

10,0/8,6 11,0/9,4 12,6/11,2 14,0/12,4 12,6/11,2

Cabină

SEGMENTUL DE 6,0 T

Simplă/3

9.000

Euro VI

6.000

110 kW (150 cp)/400 Nm

Cutie de viteze manuală cu 5 trepte

3.785 3.770

2.500 2.800

11,4/10,2 12,4/11,4

Standard

6S15

3.740

3.400

14,6/13,4

1.530

3.400

11,8/13,0

SEGMENTUL DE 7,5 T

Cabină

Simplă/3 Simplă/3

10.990 10.990

Euro VI Euro VI

7.490 7.490

110 kW (150 CP)/400 Nm 129 kW (175 CP)/430 Nm

Cutie de viteze manuală cu 5 trepte/6 trepte DUONIC® 2.0 cutie de viteze cu ambreiaj dublu

4.970 4.9704.940 4.940

2.800 2.8003.400 3.400

11,8/10,4 11,8/10,413,8/12,2 13,8/12,2

4.920 4.9204.875 4.875

3.850 3.8504.300 4.300

4.705 4.855 4.705

3.850 4.750 3.850

Comfort Comfort

7C15 (D) 7C18 (D)

Dublă/7 Dublă/7

15,2/13,8 15,2/13,816,6/15,2 16,6/15,213,8/15,2 18,0/16,6

4.620

   4.750**

15,2/13,8 18,0/16,6

SEGMENTUL DE 8,55 T

Cabină

cutie de viteze cu 6 trepte DUONIC® 2.0 cutie de viteze cu ambreiaj dublu

Simplă/3

12.050

8.550

5.985 5.950

3.400 3.850

5.935 5.895

4.300 4.750

Euro VI

129 kW (175 cp)/430 Nm

Comfort

9C18

13,8/12,2 15,2/13,8 16,6/15,2 18,0/16,6

SEGMENTUL DE 6,5 T (4X4)

Unghi de rampă

Unghi de gardă față/spate

Gardă la sol sub punți

Cabină

Față/spate 210–185 mm

Simplă/3

10.000

6.500

3.685 3.665

3.415 3.865

3.465

3.415

25°

Euro VI

35°/25°

Comfort

6C18 (D) 4x4

14,9/13,5 16,5/15,1 14,9/13,5

Dublă/7

3.445

3.865

16,5/15,1

129 kW (175 CP)/430 Nm

Cutie de viteze manuală cu 5 trepte

DETALII TEHNICE – 4X4

*  Masa se referă la modelul cel mai ușor. (serie europeană, include lichid de răcire, ulei, combustibil 90%,  
pastă de etanșare anvelope, scule și șofer de 75 kg), fără echipament opțional. Masa se modifică în funcție  
de fiecare echipament opțional.

** Disponibil doar cu transmisie manuală automatizată.

Tip cabină/scaune

Capacitate portantă șasiu (kg)*

Masă totală admisă a ansamblului (kg)

Clasă emisii

Cerc de bracaj (m)/cerc de viraj (m)

Ampatament (mm)

Masă totală admisă a autovehiculului (kg)

Randament max./cuplu max.

Cutie de viteze

Tip cabină/scaune

Capacitate portantă șasiu (kg)*

Masă totală admisă a ansamblului (kg)

Clasă emisii

Cerc de bracaj (m)/cerc de viraj (m)

Ampatament (mm)

Masă totală admisă a autovehiculului (kg)

Randament max./cuplu max.

Cutie de viteze

Tip cabină/scaune

Capacitate portantă șasiu (kg)*

Masă totală admisă a ansamblului (kg)

Clasă emisii

Cerc de bracaj (m)/cerc de viraj (m)

Ampatament (mm)

Masă totală admisă a autovehiculului (kg)

Randament max./cuplu max.

Cutie de viteze

Tip cabină/scaune

Capacitate portantă șasiu (kg)*

Masă totală admisă a ansamblului (kg)

Ampatament (mm)

Masă totală admisă a autovehiculului (kg)

Tip cabină/scaune

Capacitate portantă șasiu (kg)*

Masă totală admisă a ansamblului (kg)

Ampatament (mm)

Masă totală admisă a autovehiculului (kg)

Clasă emisii

Cerc de bracaj (m)/cerc de viraj (m)

Randament max./cuplu max.

Cutie de viteze

Clasă emisii

Cerc de bracaj (m)/cerc de viraj (m)

Randament max./cuplu max.

Cutie de viteze



CONTACT

Daimler Truck AG 
FUSO Europe Sales & Marketing 
Vaihinger Str. 131| 70567 Stuttgart
canter@daimler.com | www.fuso-trucks.com

Rețineți: sunt posibile modificări ale produsului din momentul în care s-a dat publicității (08/2021). Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, forma, culorile și specificațiile 

în cursul perioadei de livrare, cu condiția ca aceste modificări să fie considerate rezonabile din punctul de vedere al cumpărătorului, ținând cont în același timp de interesele furnizorului. 

Acolo unde furnizorul sau producătorul folosește simboluri sau numere pentru a descrie o comandă sau conținutul unei comenzi, nu pot fi extrase drepturi exclusiv pe această bază. 

Este posibil ca ilustrațiile să includă accesorii și elemente de echipare specială care nu fac parte din echiparea standard.

Culorile pot fi ușor diferite de cele prezentate în broșură, având în vedere limitările existente în procesul de tipărire. Această broșură poate de asemenea conține informații despre 

modele și servicii care nu sunt disponibile în anumite țări. Această broșură este distribuită pe plan internațional. Oferă o orientare cu caracter general pentru gama de modele, 

caracteristici, echipări speciale și/sau culorile disponibile în diferite țări. Unele modele, caracteristici, echipări speciale și/sau culori pot să nu fie disponibile în țara dumneavoastră sau 

pot fi disponibile doar cu alte specificații. De asemenea, anumite modele, caracteristici și echipări speciale și/sau culori pot fi disponibile doar în combinație cu altele. Pentru informații 

mai recente și mai specifice despre gama de modele, caracteristici, echipări speciale și/sau culori disponibile în țara dumneavoastră și despre prețurile aferente, contactați cel mai 

apropiat reprezentant pentru camioanele FUSO.

  

Furnizor: Daimler Truck AG | Mercedesstraße 137 | 70327 Stuttgart | Germania


