
קאנטר 6 טון 4X2 תא נהג יחיד 

מידות )מ"מ(

2,8003,400בסיס גלגלים
5,0505,785אורך כללי

1,510אורך תא הנוסעים
1,875רוחב כללי 

1,695רוחב תא הנוסעים
2,1252,125גובה כללי )בקירוב(

820805גובה השלדה בחלקה האחורי
165מרווח מהקרקע )בקירוב(

4,2703,470מתא נוסעים עד קצה השלדה
3,9954,985אורך מרכב מרבי**

        700רוחב השלדה
990שלוחה קדמית

שלוחה אחורית 
)עד קצה השלדה(

1,1951,395

625סרן קדמי עד תחילת מרכב
מרווח מומלץ בין תא

הנוסעים למרכב
100

משקלים )ק"ג(
2,8003,400בסיס גלגלים )מ"מ(

משקל עצמי כולל*
2,2102,240

1,465/7451,505/735אחורי*/קדמי* 
6,000/9,000משקל רכב כולל מרבי /כולל נגרר
4,360 / 2,300אחורי/קדמיעומס על סרנים אחורי/ קדמי

3,7903,760כושר העמסה על שלדה

קוטר סיבוב מינימאלי )מ'( 
11.413.4מדרכה למדרכה

12.414.6קיר לקיר

מפרט האבזור

תא נהגמושבים
רדיו דיסק + שני רמקולים + אנטנהמושב נהג הידראולי )ISRI(+משענת יד

מחשב דרך הכולל מד טמפ', מושב כפול ליד הנהג 
גובה שמן וצריכת דלק

מושב קדמי אמצעי, כולל משענת
מיזוג אויר מקורי עם בקרת אקליםראש המתקפלת ללוח כתיבה ומגש

חלונות קדמיים חשמליים חגורות בטיחות אינרטיות
עם פתיחה מהירה בטיחות

הגה כוח מתכוונן ב- 2 מימדיםכרית אוויר לנהג
LDWS מוט הילוכים בקונסולה מרכזיתמערכת שמירת נתיב

מחוץ לתא הנהגמערכת מובילאיי מקומית

וויסות גובה הפנס הראשי
פנסי ערפל קדמייםאחסון

חלון בקיר האחוריתא כפפות עם נעילה 
פגוש אחורי מקורימדפי אחסון מעל השמשה הקדמית

מפריד מים למערכת הדלקתאי אחסון מתחת למושבים
מראות צד מחוממות מתכווננות ידנית תאי אחסון בדלתות

הגבלת מהירות 90 קמ"ששפע תאים וחללי אחסון נוספים

*כולל נוזל קירור, שמנים, מיכל דלק מלא ב-90%, צמיג חלופי, כלים ונהג במשקל 75 ק"ג.     
**ערך מרבי משוכלל. יש לבדוק עם בונה המרכב לגבי אורך מרבי מדויק ואפשרי.

נתון לשינוי ללא הודעה מראש. כל הנתונים בדף מידע זה מובאים כמידע כללי בלבד. האיורים עשויים להציג אביזרים וציוד מיוחד שאינם נכללים במפרט הסטנדרטי. ט.ל.ח. 
             

חבילת היעילות 
מנוע הדיזל הייחודי של ה-Canter, מנוע 3.0 ליטר בהזרקה ישירה )Common-Rail( אינו חוסך 
פונקציית  בין  שילוב  כוללת   ECOFFICIENCY היעילות  חבילת  הדלק.  בצריכת  אלא  בהספק 
מוגדל  הזרקה  ולחץ  האחורי  הסרן  של  אופטימלי  העברה  יחס   ,)Start/Stop( התנעה/כיבוי 

שערכו  2,000 בר, הוא הערובה לצריכת דלק מופחתת של עד 9% בהשוואה לדגם הקודם. 

EURO 6 מנוע

4P10-AAT4דגם

מנוע דיזל טורי עם הזרקה ישירה, קירור מים, טורבו סוג
ומצנן ביניים )אינטרקולר(

4 טורימס' צילינדרים
2,998 סמ"קנפח מנוע

150/3,500הספק מרבי כ"ס/סל"ד
370/1,320מומנט מרבי נ"מ/סל"ד

12V/140Aאלטרנטור

EGR+DPF/ מחזור גזים + מסנן חלקיקים + אוריאהטיפול בגזי פליטה
 EURO 6תקן זיהום אוויר

"מ
בע

ני 
טכ

ע 
יד

מ

6S15
גרף מנוע 150 כ"ס

אבזור השלדה

205/75R16Cצמיגים
הגה כוח עם מוט טלסקופי מתכוונן + נעילההיגוי

בלמי דיסק קדמי ואחורי )235X40(בלמים
טורבו עם גיאומטריה משתנהמגדש

קדמי/אחורי - קפיץ עלה חצי אליפטי עם בולמי זעזועים ומייצבמתלים
70 ליטרמיכל דלק

12V/100AHמצבר
תא נהג יחיד קומפורט , נהג + 2תא נהג

תיבת הילוכים 

M038S5 - ידנידגם
5 קדמי+1 אחורי  מס' הילוכים

 טיפולים *
40,000 ק"מ / שנהמרווח טיפולים

20,000 ק"מ / שנההחלפת שמנים
*לפי המוקדם מביניהם.



קאנטר 6 טון 4X2 תא נהג יחיד 
לעבוד עם הטובה ביותר

הודות  צרות,  הכי  בסמטאות  גם  כבדים  עומסים  להוביל  מסוגלת   Canter-ה
ליכולת התמרון היוצאת מן הכלל ולכושר העמסה גבוה בקטגוריית ה-6 טון. 

מנוע ה-3.0 ליטר בתקן  EURO  VI - בעל היעילות הגבוהה  יחד עם טכנולגיית  
START/STOP ותיבת ההילוכים האוטומטית ®DUONIC בעלת המצמד 
הכפול הראשונה במשאיות קלות, הם הערובה לצריכת דלק מופחתת של 

עד 9% בהשוואה לדגם הקודם. 

היא  והמשלוחים שלך.  ההובלה  לעסקי  מושלם  פתרון  מהווה   Canter-ה
תוך  וביעילות,  בגמישות  עירוניות  פנים  הובלה  משימות  לבצע  מאפשרת 

חיסכון מרבי, גם בתנאים קשים. 

לפרטים: 4554*


