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קאנטר 8.55 טון 4X2 תא נהג יחיד 

מפרט האבזור
תא נהגמושבים

מערכת מולטימדיה Connectedמושב נהג הידראולי )ISRI(+משענת יד

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

מושב קדמי אמצעי, כולל משענת ראש 
מיזוג אויר מקורי עם בקרת אקליםהמתקפלת ללוח כתיבה ומגש

חלונות קדמיים חשמליים עם פתיחה מהירהחגורות בטיחות אינרטיות
הגה כוח מתכוונן ב- 2 מימדיםבטיחות

)ESP( מוט הילוכים בקונסולה מרכזית מערכת בקרת יציבות
כרית אוויר לנהג

LDWS מחוץ לתא הנהגמערכת שמירת נתיב
AEBS וויסות גובה הפנס הראשימערכת בלימה אקטיבית

פנסי ערפל קדמייםאחסון
חלון בקיר האחורימחוץ לתא הנהגתא כפפות עם נעילה 

פגוש אחורי מקורימדפי אחסון מעל השמשה הקדמית
מפריד מים למערכת הדלקתאי אחסון מתחת למושבים

מראות צד מחוממות 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 של אורך מרכב מרבי מתייחס לארגז סגור בלבד, בארגז פתוח האורכים יהיו קטנים יותר. 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.   
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מנוע יורו 6

דגם

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

4 טורי מס' צילינדרים
2,998 סמ"קנפח מנוע

הספק מרבי כ"ס/סל"ד
מומנט מרבי נ"מ/סל"ד

12V/140Aאלטרנטור
EGR+DPF+SCR/ מחזור גזים + מסנן חלקיקים + אוריאהטיפול בגזי פליטה

יורו 6תקן זיהום אוויר
תיבת הילוכים 

דגם

6 קידמי + 1  אחורי  מס' הילוכים
אבזור השלדה

205/75R17.5Cצמיגים
הגה כוח עם מוט טלסקופי מתכוונן + נעילההיגוי

בלמי דיסק קדמי ואחורי )252X40(בלמים
טורבו עם גיאומטריה משתנהמגדש

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

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

מידות )מ"מ(
3,4003,8504,3004,750בסיס גלגלים

5,9756,7257,2257,775אורך כללי
1,625אורך תא הנוסעים

2,135רוחב כללי 
1,995רוחב תא הנוסעים

2,2302,225גובה כללי )בקירוב(
830835830גובה השלדה בחלק האחורי
185מרווח מהקרקע )בקירוב(

4,2705,0205,5206,070מתא נוסעים עד קצה השלדה
4,76554856,2056,925אורך מרכב מרבי**

850רוחב השלדה
1,180שלוחה קדמית

שלוחה אחורית 
)עד קצה השלדה(

1,3951,6951,7451,845

625סרן קדמי עד תחילת מרכב
מרווח מומלץ בין תא

100הנוסעים למרכב

משקלים )ק"ג(
3,4003,8504,3004,750בסיס גלגלים )מ"מ(

משקל עצמי כולל*
2,5652,5802,6152,635

1,685/8801,650/9301,685/9301,700/935אחורי*/קדמי* 
12,050/8,550משקל רכב כולל מרבי /כולל נגרר

3,100/5,800אחורי/קדמיעומס על סרנים אחורי/ קדמי
5,9855,9705,9355,915כושר העמסה על שלדה

קוטר סיבוב מינימאלי )מ'( 
12.213.815.216.6מדרכה למדרכה

13.815.216.618קיר לקיר

חבילת היעילות  
מנוע הדיזל הייחודי של ה-Canter, מנוע 
 ,)Common-Rail( 3.0 ליטר בהזרקה ישירה
חוסך בצריכת דלק תוך שמירה על הספק 
 ECOFFICIENCY היעילות  חבילת  גבוה. 
התנעה/כיבוי  פונקציית  בין  שילוב  כוללת 
אופטימלי  העברה  יחס   ,)Start/Stop(
מוגדל  הזרקה  ולחץ  האחורי  הסרן  של 
לצריכת  הערובה  הוא  בר,   2,000 שערכו  
דלק מופחתת של עד 9% בהשוואה לדגם 

הקודם. 

בצריכת  חיסכון  בין  המושלם  השילוב 
 ,DUONIC® :דלק לנוחות נסיעה מירבית

תיבת הילוכים אוטומטית. 
תחושה נוחה בהחלפת ההילוכים כמו ברכב 
נרדף  שם  רק  לא  הוא   DUONIC® פרטי. 
לנסיעה נוחה ושינוע קל, אלא גם לפתרונות 
המיועדת  הזחילה  פונקציית  כגון  נבונים 
נסיעה  תחילת  ולאפשר  התמרון  על  להקל 
חלקה באזורים הרריים. הפעולה המשולבת 
עם  יחד  האוטומטית  ההילוכים  תיבת  של 
 ,)ISS( פונקציית ההתנעה/כיבוי הסטנדרטית
התחזוקה  ורמת  הסטנדרטי   Eco-ה מצב 
את  הופכים   ,DUONIC®-ה של  הנמוכה 
חסכונית  לסביבה,  לידידותית   Canter-ה
בדלק ואף לחסכונית במזומנים.                                                    

DUONIC® - M038S6
אוטומטית עם מצמד כפול 

175/3,500
430/1,600

4P10-AAT6

 טיפולים *
40,000 ק"מ / שנהמרווח טיפולים

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



קאנטר 8.55 טון 4X2 תא נהג יחיד
 כושר העמסה גבוה של עד 6 טון!

בכבישים   - ובגדול  זה  את  תעשה    FUSO של  החדשה   Canter-ה עם 
ובלב כיכר העיר. כושר העמסת השלדה של ה-Canter הקלה  המהירים 

ממתחרותיה,  כ-6 טון עם גמישות יוצאת מן הכלל. 
ה-Canter כל יכולה אפילו בתנאים היותר קשים...

מנוע ה-3.0 ליטר חסכוני בתקן יורו 6, בעל יעילות גבוהה עם טכנולגיית 
START/STOP ותיבת ההילוכים ®DUONIC בעלת המצמד הכפול הראשונה 
במשאיות קלות, הם הערובה לצריכת דלק מופחתת של עד 9% בהשוואה 

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

חיסכון מרבי, גם בתנאים קשים. 

לפרטים: 4554*


