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DESDE SEMPRE UM DOS NOSSOS 
MAIORES PONTOS FORTES: VISÃO.

FUSO. A Global Player. A história da FUSO, uma marca mundial fundada no Japão, é longa. O nome da empresa deve-se 
ao minibus B46 construído em 1932, que os seus utilizadores batizaram de «Fuso». Hoje a FUSO, com fi liais em 150 países, 
está representada em 5 continentes e a sua vasta gama de produtos cobre todos os campos de utilização. Dela fazem parte 
autocarros para o transporte de passageiros, a Super Great para cargas pesadas, a Fighter na categoria de peso intermédia e, 
obviamente, a Canter no segmento dos camiões ligeiros.

FUSO. Ideias inovadoras de série. Uma qualidade de confi ança e inovações pioneiras para os nossos clientes sempre foram 
elementos centrais para a FUSO. Desde 2004 que a FUSO, um dos maiores fabricantes de veículos comerciais na Ásia, é 
parte integrante da Daimler Trucks e não assume apenas um papel importante enquanto pilar de apoio do grupo Daimler na Ásia, 
mas apresenta com a Canter o único camião ligeiro em toda a gama do grupo Daimler. Com a experiência conjunta de mais 
de 80 anos na construção de comerciais ligeiros, a Daimler e a FUSO perseguem um grande objetivo: o desenvolvimento de 
novos motores a caminho da condução sem emissões. Com a nova Canter Eco Hybrid, a FUSO estabeleceu mais um marco 
neste trajeto.

FUSO. A sua parceira em todas as áreas. Não é apenas o ambiente que ganha com a longa experiência de ambas as marcas 
no campo da investigação e desenvolvimento, mas sobretudo você. Através de um Pack «All for you» composto de produtos 
fi áveis, efi cientes e rentáveis, através de serviços de primeira classe e uma experiência acumulada da nossa rede de vendas 
e assistência ao cliente, assim como através de processos de produção sustentáveis e que respeitam o ambiente. Construída 
em Portugal, no Tramagal, para a Europa, a Canter oferece-lhe cinco pesos brutos, três tipos de cabina, três motores e seis 
distâncias entre eixos. Em resumo: uma solução de transporte efi ciente, rentável, individual e adaptável a várias aplicações, 
hoje e no futuro. O seu concessionário FUSO poderá aconselhá-lo.

FUSO – A Daimler Group Brand
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UMA MAIS-VALIA PARA 
O SEU NEGÓCIO.
CARREGA ATÉ 6 TONELADAS – A CANTER 8,55T.

Com a nova FUSO Canter mostrará dimensão – seja numa estrada rural ou em pleno mercado. Mais leve 
que a concorrência, a Canter 8,55t dispõe de uma capacidade de carga de 6t não deixando de ser 
extremamente manobrável. O acesso baixo facilita grandemente as entradas e saídas frequentes e a caixa 
de dupla embraiagem DUONIC®, uma caixa manual robotizada, permite passagens de caixa rápidas 
e sem perda de potência. Verdadeiramente versátil, mesmo quando as coisas se tornam mais pesadas.
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MAIS MANOBRABILIDADE.
CONDUZ-SE COMO UM LIGEIRO – A CANTER 3,5T.

A Canter 3,5t é uma verdadeira faz-tudo. Com um dos maiores comprimentos de caixa disponíveis no 
segmento, permite soluções ajustadas às necessidades de cada cliente. Também a nível de cabina, 
disponível em 2 tipos, larga (2m) e estreita (1,70m), a Canter adapta-se às suas necessidades. As cabinas 
oferecem muito espaço e arrumação e a suspensão independente contribui para o conforto, diminui 
o raio de viragem e aumenta a efi cácia da travagem. A Canter: um gigante em todos os aspetos.
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AUMENTA A EFICIÊNCIA, 
DIMINUEM AS EMISSÕES.
A NOVA CANTER ECO HYBRID COM NORMA EURO VI.

Ao reduzir o consumo de combustível e ao aproveitar a energia enquanto trava, não está apenas na vanguarda, 
está acima de tudo a economizar. A Canter Eco Hybrid é o primeiro camião ligeiro híbrido do mundo 
produzido em série na Europa e combina 20 anos de competência em tecnologia híbrida com uma qualidade 
do produto robusto, fi ável e com grande aptidão para o dia a dia. A combinação de um efi ciente motor 
diesel e de um motor elétrico permite uma redução de consumo de até 23% em trânsito urbano, tornando-se 
na parceira ideal para tarefas de transporte exigentes na distribuição urbana ou em zonas sensíveis do 
ponto de vista ambiental. A Canter foi feita a pensar no futuro – pelo que, de bom grado, lhe concedemos 
também 5 anos de garantia nos principais componentes elétricos e na bateria.
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PODE CONTAR SEMPRE COM ELA. 
MESMO NUM APERTO.
A Canter transporta cargas pesadas, mesmo nas ruelas mais estreitas. Com a sua elevada manobrabilidade 
e a maior capacidade de carga da categoria de 7,5t, a Canter representa uma solução à medida para 
a sua atividade de distribuição e transporte. Flexível e efi ciente, ela executa as tarefas urbanas de uma 
forma absolutamente rentável – mesmo em situações difíceis. O motor de 3,0l altamente efi ciente, 
garante um baixo consumo de combustível, enquanto que a caixa de velocidades DUONIC®, a primeira caixa 
de dupla embraiagem para camiões ligeiros, assegura o rendimento ideal e o conforto para quem conduz.
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CARGAS PESADAS 
TORNADAS LEVES.
A nova Canter está preparada até mesmo para os desafi os mais duros. Ela traz tudo o que um animal de trabalho 
precisa: robustez devido ao seu chassis sólido, um peso rebocável de até 3,5t e uma fl exibilidade extraordinária 
para as mais diversas variantes de carroçaria. Apesar da sua enorme capacidade de carga de até 6t, a Canter 
apresenta um diâmetro de viragem surpreendentemente pequeno e proporciona um bom conforto de condução. 
Se a estes argumentos acrescentarmos também o baixo consumo de combustível, fi ca claro o porquê da Canter 
ser tão bem vista em qualquer estaleiro: ela convence em toda a linha. Sem «mas nem meio mas».



A SUA COLABORADORA 
MAIS VERSÁTIL.
Estamos convictos que, de entre os cinco pesos brutos, os três tipos de cabina, os três motores 
e as seis distâncias entre eixos, assim como as versões 4WD ou híbrida, encontrará a Canter 
certa para o seu trabalho. Com a possibilidade de múltiplas soluções de carroçamento, o conceito 
de chassis da Canter garante uma fl exibilidade de utilização especial com uma grande 
capacidade de carga 365 dias por ano. Graças à tração integral comutável, a Canter garante 
que o trabalho será efetuado mesmo no inverno ou fora de estradas alcatroadas. O mesmo 
aplica-se aos custos operacionais. Com caixa de dupla embraiagem DUONIC® e o motor de 3,0l, 
a Canter circula de forma muito económica e cumpre a nova norma de emissões Euro VI.



17





19

PERMITA-NOS APRESENTAR: 
O SEU MELHOR COLEGA.
Quem circula frequentemente em caminhos muito estreitos por jardins, parques ou fl orestas necessita 
sobretudo de um veículo compacto que reúna fi abilidade, conforto e grande capacidade de carga 
– tal como a Canter. A sua construção compacta permite que a Canter passe praticamente em 
qualquer lado e sem deixar de transportar grandes quantidades de material.
E porque o trabalho também deve trazer satisfação, a agilidade da Canter oferece-lhe o conforto de 
condução de um veículo ligeiro. Independentemente da versão de cabina – se com 1,70m de largura, 
2m de largura ou cabina dupla –, a Canter torna o seu dia de trabalho agradável.



EFICIÊNCIA AO PORMENOR.
OS DESTAQUES DE RELANCE.
A Canter 8,55t convence com um grande número de inovações que tornam o trabalho no dia a dia mais fácil e mais efi ciente. Potente, mas com baixo consumo, 
a Canter 8,55t apresenta-se como uma verdadeira faz-tudo, que tudo possibilita. Um camião compacto disponível em quatro distâncias entre eixos e com 
capacidade de carga até 6t, esta Canter é especialmente adequada para trabalhos pesados, não tendo comparação nos seus concorrentes. A caixa de dupla 
embraiagem DUONIC® de série, a grande manobrabilidade, os poderosos motores com 150 cv e 370 Nm ou 175 cv e 430 Nm tornam esta Canter mais versátil, 
mais confortável e mais forte que nunca.
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Uma questão segura. A Canter é um dos veículos mais seguros da sua classe. 
Para isso em muito contribuem, por exemplo, em todos os modelos 4x2, 
o ABS com distribuição eletrónica da força de travagem (EBD) e o ESP de série. 
Uma maior segurança dos ocupantes é ainda assegurada pela tecnologia 
RISE (Realized Impact Safety Evolution), pela célula de segurança multiplamente 
reforçada, pela boa visibilidade periférica e pelos espelhos de grande ângulo, 
bem como por travões de disco às quatro rodas.

Luz verde para Euro VI. Com a ajuda das tecnologias BlueTec® 6 e SCR, 
a Canter1 reduz a emissão dos gases poluentes, mantendo ao mesmo tempo 
a otimização do motor em relação à potência e ao consumo de combustível: 
a Canter cumpre a rigorosa norma de emissões Euro VI, consumindo menos 
combustível que a geração anterior, mas não penalizando as performances.

Económica: o Pack de efi ciência ECOFFICIENCY. O motor diesel de 3,0l Common Rail muito efi ciente da Canter não poupa no desempenho, poupa onde é mais 
importante para si, no consumo. O Pack de efi ciência ECOFFICIENCY consegue ainda mais em todas as versões. Através da combinação de série da função 
start-stop do motor, da otimização da relação fi nal da transmissão e do aumento da pressão de injeção, agora de 2.000 bar, é alcançada uma economia de consumo 
de até 9% face ao modelo anterior.

1 a partir de 6,5t.
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UMA CANTER, 
TODAS AS POSSIBILIDADES.

Versatilidade total. Cinco pesos brutos, três tipos de cabina, três versões de motor, seis distâncias entre eixos, diversas 
carroçarias de fábrica, assim como uma caixa de velocidades manual ou caixa de dupla embraiagem DUONIC® e ainda, opcionalmente, 
tração integral ou tecnologia Eco Hybrid – encontramos a Canter ideal para si e para o seu trabalho.

A oferta de cabinas e o conceito de chassis.

A Canter oferece um mundo de soluções para si:
–  Cabina Simples Comfort (2m de largura): 3,5t, 

6,5t, 7,5t ou 8,55t
–  Cabina Dupla Comfort (2m de largura): 3,5t, 

6,5t ou 7,5t
–  Cabina Simples Standard (1,7 m de largura): 

3,5t ou 6,0t
O chassis, que tem uma complexa mas efi caz 
proteção anticorrosão, viu o seu peso ser otimizado, 
maximizando a capacidade de carga. Com seis 
distâncias entre eixos, comprimentos da carroçaria 
até 7,2m, cargas sobre os eixos elevadas e uma 
capacidade de carga de até 6t, resumindo, a Canter 
é a solução ideal de transporte.

O chassis – robusto e fl exível. Os furos contínuos nas longarinas tipo escada para todos os modelos 
tornam a Canter especialmente variável e de fácil carroçamento. Também o interface de 24 Volts, 
opcional, assim como diversas tomadas de força disponíveis de fábrica para o acionamento de bombas 
hidráulicas ou compressores contribuem para que a Canter esteja sempre pronta para tudo.



23

Caixas de carga abertas e basculantes de fábrica. Seja 4×2 ou 4×4, com cabina Standard, Comfort ou cabina dupla – para todas as categorias de peso bruto 
e diversas distâncias entre eixos da Canter oferecemos-lhe agora também caixas de carga abertas ou basculantes de fábrica. As suas vantagens: tem apenas 
um interlocutor para o veículo e carroçaria, o veículo que pretende estará imediatamente pronto a ser utilizado, a relação qualidade/preço é excelente e a nossa 
garantia do veículo (três anos ou 100.000 km) aplica-se, naturalmente, também à carroçaria. E se ainda assim alguma vez surgir um contratempo ou houver 
algum problema, o seu Concessionário FUSO poderá fornecer as peças sobressalentes de origem com o elevado nível habitual.
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EFICIÊNCIA: 
OS MOTORES DA CANTER.
Seja com motores diesel ou motorização híbrida – a Canter estabelece padrões também ao nível técnico. Equipado com a mais moderna tecnologia 
Common Rail e geometria de turbo variável, o motor disponibiliza um binário elevado logo a um baixo regime de rotações. Acresce ainda o avançado 
processo de tratamento dos gases de escape que cumpre a nova norma Euro VI, a função start-stop do motor, de série, assim como o novo ecrã 
de diagnóstico a bordo e o novo sistema de injeção de combustível de alta pressão. Estas inovações não o benefi ciam apenas a si, mas também 
o ambiente – especialmente no caso da combinação imbatível do sistema Eco Hybrid, um efi ciente motor diesel de 3,0l com um potente motor 
elétrico, cuja performance e rentabilidade impressionam continuadamente. E o melhor: ao fi m de poucos anos já terá compensado o acréscimo 
de preço da tecnologia híbrida, fruto da efi ciência nos consumos.
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VTG e travão de escape de série. A turbina de geometria variável (VTG) 
assegura logo a um regime baixo de rotações uma resposta ideal do motor 
e um binário elevado e constante. O travão de escape ajuda a poupar os calços 
e os discos de travão do seu veículo; em descidas prolongadas o sistema 
de travões é auxiliado pelo travão de escape reduzindo o desgaste e evitando 
a fadiga (sobreaquecimento).

O sistema de tratamento dos gases de escape. Todas as versões de motor estão equipadas com um fi ltro de partículas Diesel fechado e isento de manutenção, 
que se regenera automaticamente. Em caso de necessidade, o processo pode também ser manual. Uma combinação de recirculação refrigerada dos gases 
de escape (AGR), catalisador de oxidação e fi ltro de partículas limpa os gases de escape. As variantes a partir de 6,5t utilizam ainda a tecnologia BlueTec® 6.
•  Todos os modelos de 3,5 até 6,0t estão equipados com recirculação dos gases de escape (AGR) e fi ltro de partículas Diesel (DPF) e cumprem a norma Euro 5b+.
•  Modelos de 6,5 até 8,55t estão equipados com AGR, DPF e adicionalmente com BlueTec® 6 (redução catalítica seletiva) cumprindo assim a nova norma Euro VI.

Um motor, 3 níveis de potência. O efi ciente motor diesel de 3,0l está 
disponível em 3 diferentes níveis de potência: comum a todos é a curva do 
binário melhorada a baixas rotações em qualquer situação de condução.
•  O motor de 96 kW (130 cv) oferece uma boa base para a sua empresa.
•  O motor de 110 kW (150 cv) alia rentabilidade, economia e força de tração.
•  O motor de alta potência de 129 kW (175 cv) dá à sua Canter força sufi ciente 

para ultrapassar as tarefas mais exigentes.
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Eco Mode de série. A caixa DUONIC®, resistente ao desgaste e de baixa 
manutenção, está equipada de série com o Eco Mode. Assim é possível reduzir 
ainda mais o consumo de combustível através de passagens de caixa mais 
efi cientes – sobretudo no circuito urbano. Também os condutores menos 
experientes podem conduzir sem problemas, de forma económica e efi ciente. 
A DUONIC® seleciona sempre a velocidade correta para reduzir o consumo.

Função de parque e modo sequencial. A DUONIC® oferece uma função 
de parque (P) que permite parar com segurança a sua Canter. Para além disso 
poderá engrenar, a qualquer altura, todas as seis velocidades manualmente 
através do modo sequencial.

O NOVO TERMO PARA 
CONFORTO NA CONDUÇÃO: DUONIC®

Sensação confortável de passagens de caixa sem interrupções da força de tração, com desgaste mínimo. A DUONIC® não representa apenas 
uma condução confortável e utilização simples, mas também soluções inteligentes como o modo de marcha lenta para uma manobra mais fácil 
e um arranque sem problemas em subidas. Com a conjugação da função start-stop do motor (ISS) e do Eco Mode, ambos de série, com a DUONIC®, 
uma caixa de velocidades de baixa manutenção, não conduz apenas de forma mais efi ciente e ecológica, como ainda poupa combustível e, 
com isso, dinheiro.

Passagens de caixa rápidas, sem perda de potência. Ambicionamos uma melhoria constante. Por isso a Canter não cumpre apenas a norma Euro VI, 
mas devido à função start-stop do motor (ISS), de série, é ainda mais efi ciente. A caixa de dupla embraiagem DUONIC® assegura ainda passagens de caixa 
sem perda de potência e sem as conhecidas perdas de atrito das caixas automáticas convencionais.
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É UMA PENA, QUE A DADA ALTURA 
TENHA DE SAIR.

A Canter ajuda-o. Todo o interior da cabina foi desenhado para ser funcional, confortável e ergonómico tanto para o condutor como para 
os passageiros. O bom isolamento do ruído e a boa suspensão tornam as viagens longas tão agradáveis quanto as curtas. E para quem tenha 
de entrar e sair frequentemente, como por exemplo na distribuição porta-a-porta, não quererá abdicar da entrada baixa com apenas um degrau.

O habitáculo. O seu novo posto de trabalho preferido. Bancos Isringhausen ergonómicos, como opção pode ainda optar pela versão do banco com suspensão 
pneumático para condutor, dão uma sustentação agradável. O piso plano contínuo e a alavanca de mudanças integrada no painel de instrumentos facilitam 
a passagem. O habitáculo convence por uma generosa oferta de espaço para três pessoas na cabina simples e na cabina dupla até sete pessoas. As arrumações 
dispostas ergonomicamente, o volante com regulação em altura e profundidade e a alavanca multifunções proporcionam uma viagem plenamente agradável.

A climatização da cabina. Para uma climatização ideal a Canter tem disponível 
ar condicionado automático ou manual. Para a cabina dupla está ainda 
disponível a opção de controlo da ventilação independente para os lugares 
traseiros.

Painel multifunções completo. Toda a informação importante está facilmente 
visível para o condutor a qualquer momento. O computador de bordo fornece 
informação sobre consumos, temperatura, nível do DPF, nível do óleo, bem 
como da necessidade da sua mudança. Nas versões com AdBlue, existe 
a indicação do nível integrada no conta-rotações.
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NÃO HÁ LUGARES INACESSÍVEIS.
A CANTER COM TRAÇÃO INTEGRAL.

Com a nova 4×4 tudo se passa como na vida real: fi camos felizes quando a subida é acentuada! Com um robusto sistema de tração integral, 
a Nova Canter 4WD tem capacidade de trabalhar mesmo em condições fora de estrada adversas. A enorme capacidade de subida, a elevada 
distância ao solo e as elevadas cargas úteis e cargas sobre os eixos contribuem para que tão cedo a Canter 4×4 não seja suplantada no que toca 
à fl exibilidade de utilização. Pode optar por dois tipos de cabina, simples e dupla, e duas distâncias entre eixos. Equipada com o motor diesel de 
175 cv (129 kW) com BlueTec® 6 e turbo de geometria variável, assegurando uma boa resposta mesmo a baixas rotações e um binário elevado.

A carga útil. A Canter 4x4 dispõe de uma capacidade de carga em chassis de até 3.685 kg. As capacidades dos eixos permitem soluções de carroçamento 
diversifi cadas.

O sistema de travagem. Os travões de disco com ABS com EBD, bem 
protegidos contra pó e sujidade, garantem uma travagem potente em estrada 
e o melhor desempenho fora de estrada. O travão de escape é um auxiliar 
precioso para manter a velocidade e segurança mesmo nos maiores declives.

A tração integral. Para que o tempo e o terreno não lhe imponham limites, 
o sistema de tração distribui a potência nos eixos dianteiro e traseiro e fornece 
elevada tração a todas as rodas. A tração integral pode ser ativada e desativada 
em qualquer altura, tornando o sistema muito fl exível e efi ciente. Uma melhor 
mobilidade no terreno é assegurada pelo diferencial de bloqueio automático 
em combinação com as redutoras. Com as rodas dianteiras totalmente desaco-
pladas são reduzidos o desgaste, o consumo de combustível e o diâmetro de 
viragem. Graças ao ótimo escalonamento, a caixa tanto permite deslocações 
lentas fora de estrada como também velocidades elevadas na estrada.
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QUE RESPEITAM O AMBIENTE E O ORÇAMENTO.
O PRIMEIRO CAMIÃO LIGEIRO HÍBRIDO EM SÉRIE.

O motor elétrico de 40 kW. A par da sua grande força regeneradora e extensa 
gama de binário, o motor elétrico/alternador ultrafi no convence especialmente 
pela sua conceção compacta e cooperação efi caz com o motor de combustão.

1 | Motor diesel 150 cv (110 kW) / 370 Nm
2 | Motor elétrico 40 kW / 200 Nm
3 | Caixa de dupla embraiagem DUONIC® 
4 | Bateria de iões de lítio de 2 kWh

A Canter Eco Hybrid é mais um marco nos 20 anos de história dos motores híbridos da FUSO e da Daimler. Para si, como empresário, seja no setor privado 
ou público, é o produto ideal para equipar a sua frota, tornando-a mais rentável a longo prazo e contribuindo para uma maior preservação do ambiente. 
Os resultados de 3 anos de testes em condições reais são claros: a Canter Eco Hybrid permite uma redução real de combustível e custos, essencialmente 
em ambiente urbano, seja qual for o serviço. Esta redução é conseguida pela conjugação do motor auxiliar elétrico, da caixa de velocidades DUONIC®, 
da função de regeneração de energia da travagem e da função start-stop do motor. E o melhor: ao fi m de poucos anos terá compensado o acréscimo de 
preço da tecnologia híbrida, graças às vantagens da efi ciência do combustível.

Visor do sistema híbrido. O visor do sistema híbrido, bem legível, mostra 
ao condutor o estado atual da carga da bateria. Além disso, através da 
nova indicação do fl uxo de energia é possível perceber quando há consumo 
ou recuperação de energia. Assim é possível otimizar continuamente 
a condução.

Bateria de iões de lítio de 2 kWh. Devido à sua longevidade e fi abilidade 
na utilização do dia a dia, esta bateria há anos que tem provas dadas. 
Convictos disso, damos uma garantia de cinco anos sobre os componentes 
essenciais da bateria.
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TÃO FIÁVEL QUANTO A CANTER: 
A NOSSA ASSISTÊNCIA.

A experiência de décadas, o pensamento visionário e as mais elevadas exigências de qualidade e funcionalidade asseguram que possa confi ar no seu 
veículo desde o primeiro dia – sob todos os aspetos. Naturalmente também em termos de assistência, fi nanciamento e seguros. A Canter representa robustez 
e efi ciência – e se alguma vez surgir um contratempo, pode confi ar em nós. Como exemplo, benefi ciará de uma garantia1 até três anos ou 100.000 km (consoante 
o que ocorra primeiro). O intervalo de manutenção de 40.000 km poupar-lhe-á tempo e dinheiro. Convencemo-lo? O seu concessionário FUSO poderá 
aconselhá-lo e apresentar-lhe uma proposta atrativa.

Extensão dos trabalhos de manutenção. Apesar da maior rigidez 
da norma de emissões Euro VI, os intervalos de manutenção 
foram mantidos nos 40.000 km (ou uma vez por ano). Pontos de 
manutenção periódicos (controlo do nível do óleo, do líquido 
de travão e do líquido de lavagem) estão disponíveis no computador 
de bordo e facilmente acessíveis ao condutor, o que permite 
um controlo rápido e limpo. A nossa cabina basculante (cabina 
simples) possibilita um acesso sem problemas a todos os 
componentes do motor.

Uma vasta rede de assistência a nível europeu. Graças à nossa vasta rede de assistência com cerca de 800 ofi cinas autorizadas na Europa poderá obter 
todos os trabalhos de manutenção e reparação, assim como todos os outros serviços de uma forma rápida, económica e dentro de um padrão de procedimento 
único a nível europeu. Isto representa para si: transparência ao nível dos preços e clareza sobre o progresso dos trabalhos a realizar.

1 Componentes oferecidos sobre o chassis, cadeia cinemática e de fábrica
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Peças e acessórios. As peças e acessórios originais FUSO distinguem-se pelo seu desenvolvimento profi ssional, materiais de primeira, fabrico selecionado 
e total adaptação para a função e o veículo. Nas nossas ofi cinas autorizadas, todas as boas características do seu veículo são preservadas da melhor forma 
possível: desde a qualidade, a segurança certifi cada até à fi abilidade mesmo depois de milhares de quilómetros.
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Segmento 3,5t 3S13 3C13(D) 

 Cabina Standard Comfort

Tipo de cabina/Lugares Simples/3 Simples/3 Dupla/6

Distância entre eixos (mm) 2.500 2.800 3.400 2.500 2.800 3.400 3.850 3.400

Capacidade de carga (kg)* 1.640 1.635 1.605 1.550 1.540 1.515 1.500 1.295

Peso bruto (kg) 3.500 3.500

Peso bruto máximo com reboque (kg) 7.000 7.000

Potência máx./Binário máx. 96 kW(130 cv)/300 Nm 96 kW(130 cv)/300 Nm

Classe de emissões Euro 5b+ Euro 5b+

Caixa de velocidades Caixa manual de 5 velocidades/caixa de dupla embraiagem de 6 velocidades DUONIC®

Diâmetro de viragem (m)/Entre muros (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

Segmento 3,5t 3S15 3C15(D) 3C18

 Cabina Standard Comfort Comfort

Tipo de cabina/Lugares Simples/3 Simples/3 Dupla/6 Simples/3

Distância entre eixos (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

Capacidade de carga (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

Peso bruto (kg) 3.500 3.500 3.500

Peso bruto máximo com reboque (kg) 7.000 7.000 7.000

Potência máx./Binário máx. 110 kW (150 cv)/370 Nm 110 kW (150 cv)/370 Nm 129 kW (175 cv)/430 Nm

Classe de emissões Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+

Caixa de velocidades Caixa manual de 5 velocidades/caixa de dupla embraiagem de 6 velocidades DUONIC® Caixa manual de 5 velocidades

Diâmetro de viragem (m)/Entre muros (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

Segmento 6,0t 6S15

 Cabina Standard

Tipo de cabina/Lugares Simples/3

Distância entre eixos (mm) 2.500 2.800 3.400

Capacidade de carga (kg) 3.850 3.835 3.810

Peso bruto (kg) 6.000

Peso bruto máximo com reboque (kg) 9.000

Potência máx./Binário máx. 110 kW (150 cv)/370 Nm

Classe de emissões Euro 5b+

Caixa de velocidades Caixa manual de 5 velocidades

Diâmetro de viragem (m)/Entre muros (m) 11,4/10,2 12,4/11,4 14,6/13,4

PORMENORES TÉCNICOS 4×2

Vista frontal 

Cabina Standard: 3S13, 3S15, 6S15

Vista de cima 

Cabina simples: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15, 3C18, 6S15, 7C15, 7C18, 9C15, 9C18

 

Cabina dupla: 3C13D, 3C15D, 7C15D, 7C18DCabina Comfort:  3C13(D), 3C15(D), 3C18, 7C15(D), 

7C18(D), 9C15, 9C18

Largura do eixo 

1.390–1.405 mm

Largura do eixo 

1.665 mm

Largura da cabina 

1.695 mm

Largura da cabina 

1.995 mm

* Com caixa manual.
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Segmento 7,5t 7C15(D) 7C18(D) 

 Cabina Comfort Comfort

Tipo de cabina/Lugares Simples/3 Dupla/7 Simples/3 Dupla/7

Distância entre eixos (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

Capacidade de carga (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

Peso bruto (kg) 7.500 7.500

Peso bruto máximo com reboque (kg) 11.000 11.000

Potência máx./Binário máx.  110 kW (150 cv)/370 Nm  129 kW (175 cv)/430 Nm

Classe de emissões Euro VI Euro VI

Caixa de velocidades Caixa manual de 5 velocidades/caixa de dupla embraiagem de 6 velocidades DUONIC®

Diâmetro de viragem (m)/Entre muros (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

Segmento 8,55t 9C15 9C18

 Cabina Comfort Comfort

Tipo de cabina/Lugares Simples/3 Simples/3

Distância entre eixos (mm) 3.400 3.850 4.300 3.400 3.850 4.300 4.750

Capacidade de carga (kg) 5.995 5.980 5.945 5.995 5.980 5.945 5.925

Peso bruto (kg) 8.550 8.550

Peso bruto máximo com reboque (kg) 12.050 12.050

Potência máx./Binário máx.  110 kW (150 cv)/370 Nm 129 kW (175 cv)/430 Nm

Classe de emissões Euro VI Euro VI

Caixa de velocidades Caixa de dupla embraiagem de 6 velocidades DUONIC®

Diâmetro de viragem (m)/Entre muros (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

Cabina dupla:3C13D, 3C15D, 7C15D, 7C18D

Vista lateral 

Cabina simples: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15, 3C18, 6S15, 7C15, 7C18, 9C15, 9C18
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Comprimento máx. da carroçaria

Comprimento total

Comprimento total

Distâncias entre eixos

3.500 3.995 4.985 Cabina Standard

3.500 3.995 4.985 5.725 6.470 7.210 Cabina Comfort

2.500 2.800 3.400 3.850 4.300 4.750

4.635 4.985 5.785 Cabina Standard

4.785 5.135 5.935 6.685 7.185 7.735 Cabina Comfort

Comprimento máx. da carroçaria

Distâncias entre eixos

1.140 mm



 Segmento 6,5t (4×4) 6C18(D) 4x4

Cabina Comfort

Tipo de cabina/Lugares Simples/3 Dupla/7

Distância entre eixos 3.415 3.865 3.415 3.865

Capacidade de carga (kg) 3.685 3.665 3.465 3.445

Peso bruto (kg) 6.500

Peso bruto máximo com reboque (kg) 10.000

Ângulo de ataque/saída 35°/25°

Ângulo ventral 25°

Distância ao solo 185–320 mm

Potência máx./Binário máx.  129 kW (175 cv)/430 Nm

Classe de emissões Euro VI

Caixa de velocidades Caixa manual de 5 velocidades

Diâmetro de viragem (m)/Entre muros (m) 14,9/13,5 16,5/15,1 14,9/13,5 16,5/15,1

Vista frontal

Cabina Comfort: 6C18 4×4

Vista lateral 

Cabina simples: 6C18 4×4

Largura do eixo 

1.665 mm

Largura da cabina 

1.995 mm

5.005 5.750
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Comprimento total

Distâncias entre eixos

1.125 mm

Ângulo de saídaÂngulo 
ventral

35°
25°

Cabina dupla: 6C18D 4×4
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Comprimento total

PORMENORES TÉCNICOS 4×4
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ataque

25°

Distâncias entre eixos



Segmento 7,5t (Eco Hybrid) 7C15

Cabina Comfort

Tipo de cabina/Lugares Simples/3

Distância entre eixos 3.400 3.850

Capacidade de carga (kg) 4.805 4.790

Peso bruto (kg) 7.500

Peso bruto máximo com reboque (kg) 11.000

Potência máx./Binário máx. 110 kW (150 cv)/370 Nm

Classe de emissões Euro VI

Motor elétrico 40 kW/200 Nm

Bateria do sistema híbrido Iões de lítio 270 Volt/2 kWh

Caixa de velocidades Caixa de dupla embraiagem de 6 velocidades DUONIC®

Diâmetro de viragem (m)/Entre muros (m) 13,8/12,2 15,2/13,8

PORMENORES TÉCNICOS ECO HYBRID

Largura do eixo 

1.665 mm

Largura da cabina 

1.995 mm

2
.1

9
0

3.400 3.850

4.985

Comprimento total do veículo de 6.685 mm (com distância entre eixos de 3.850 mm)

Comprimento total do veículo de 5.935 mm (com distância entre eixos de 3.400 mm)

5.725

Comprimento máx. carroçaria

Distância entre eixos

Vista frontal 

Cabina Comfort: 7C15

Vista lateral 

Cabina Comfort: 7C15

Vista de cima 

Cabina Comfort: 7C15

1.140
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Recolha de veículos em fi m de vida. Fecha-se o ciclo. Após muitos quilómetros de trabalho recolhemos a sua Canter para tratamento conforme a Diretiva relativa aos veículos 

em fi m de vida. Mas até lá ainda há muitos quilómetros a percorrer.

A recolha de veículos em fi m de vida aplica-se de acordo com as normas nacionais para veículos até 3,5t de peso bruto. A Canter já cumpre há vários anos todos os requisitos 

legais de uma produção visando a reciclagem e revalorização de materiais. Para entrega de veículos em fi m de vida está disponível uma rede de centros de recolha e desmantelamento, 

onde o seu veículo será tratado com métodos que respeitam o meio ambiente. As possibilidades de revalorização dos automóveis e seus componentes estão em permanente 

desenvolvimento e aperfeiçoamento. Desta forma a Canter cumprirá no futuro, atempadamente, o aumento das quotas de reciclagem exigidas por lei.

Relativamente à informação que consta no catálogo: é de salientar que poderão ter sido introduzidas alterações ao produto desde a data de elaboração do presente texto, 09/2013. 

Reservamos o direito de introduzir alterações que afetem a construção, o design ou a cor e efetuar alterações do fabricante durante o período de entrega, desde que estas 

alterações ou desvios sejam considerados relevantes para o vendedor. Não podem resultar quaisquer direitos da utilização dos caracteres ou números que possam ser solicitados 

pelo vendedor ou pelo fabricante para efeitos de designação da encomenda ou designação do objeto de compra encomendado. As imagens podem incluir acessórios e elementos 

opcionais que não são fornecidos de série. Poderão ocorrer diferenças de cor por questões relacionadas com a impressão. O presente documento pode também incluir modelos 

e serviços de assistência não disponíveis em alguns países. O presente catálogo foi desenvolvido para utilização internacional. No entanto, a informação sobre as disposições 

legais e regulamentares e sobre legislação fi scal, apenas são válidas para a República Federal da Alemanha no momento da redação da versão fi nal do presente catálogo. Deverá, 

pois, contactar um concessionário autorizado FUSO no seu país de residência, que estará em condições de lhe fornecer informações sobre a legislação aplicável e os seus 

efeitos, bem como a sua versão mais atualizada.

«BlueTec®» é uma marca registada da Daimler AG.

«DUONIC®» é uma marca registada da Daimler AG.


