
De nieuwe Canter 4x4 
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1 | Vierwielaandrijving
Voor de nieuwe Canter 4x4 zijn weersomstandighe-
den of de gesteldheid van het terrein niet bepalend 
voor de inzet. De gelijkmatige verdeling van de 
aandrijfkracht over alle vier de wielen zorgt namelijk 
voor voldoende grip. Omdat de vierwielaandrijving 
op elk willekeurig moment kan worden in- en uitge-
schakeld, is het systeem uiterst flexibel en efficiënt 
te gebruiken. Wanneer de voorwielen zijn ontkoppeld, 
treedt minder slijtage op, neemt het brandstofverbruik 
af, en wordt bovendien de draaicirkel kleiner. Dankzij 
de uitgekiende versnellingsbakverhoudingen kan er 
zowel heel langzaam in het terrein worden gereden 
als met hoge snelheden in het gewone verkeer.

2 | Remsysteem 
Het remsysteem reageert snel in het gewone verkeer, 
en is daarnaast uitstekend doseerbaar tijdens ritten 
in zwaar terrein. Het systeem is prima beschermd 
tegen stof en vuil, waarbij de trommelremmen op de 
voor- en achteras voor een gelijkmatige verdeling van 
de remkracht zorgen dankzij het ABS remsysteem.
 
3 | Motor    
De zuinige motor van de Canter 4x4 beschikt over 
een vermogen van 129 kW (175 pk) met BlueTec® 5. 
De uitlaatgassen worden daarbij gereinigd door een 
uitgekiende combinatie van een oxidatiekatalysator, 
een partikelfilter en gekoelde uitlaatgasrecirculatie. 
Dankzij de variabele turbogeometrie reageert de 
motor snel en staat al bij lage toerentallen een hoog 
koppel ter beschikking. 

|  Uitstekend manoeuvreerbaarheid in het terrein en verkeer

|  Hoge tractie

|  Uitstekend klimvermogen

|  Hoge bodemvrijheid

|  Inschakelbare vierwielaandrijving

|  Hoog laadvermogen en hoge asbelasting

|  Opbouwvriendelijk chassis

|  Hoog aangebracht differentieel aan voor- en achterzijde 

|  Twee wielbases (3415/3865 mm)

|  Twee cabine-uitvoeringen (enkel-/dubbelcabine)

|  Uitstekend zicht rondom

|  Zuinige 129 kW/175 pk BlueTec®-motor met standaard EEV

4 | Schakelen        
U kunt de 4x4 inschakelen door middel van een 
enkele druk op de knop en daarmee beschikken over 
de best mogelijke grip. Op het nieuwe dashboard  
van de Canter 4x4 zijn alle schakelaars op die plekken 
aangebracht waar u ze zou verwachten.

5 | Laadvermogen
De Canter 4x4 beschikt over een laadvermogen van 
3.735 kg. Dankzij het hoge technische laadvermogen 
is de Canter 4x4 uitstekend geschikt voor de opbouw 
van uiteenlopende carrosserieën.

PLUSPUNTEN

DE CANTER 4X4: OVERAL INZETBAAR  

Voor de nieuwe Canter 4x4 telt alleen de weg naar de top! Wanneer het er namelijk op aan komt, zorgt 
de inschakelbare vierwielaandrijving zonder meer voor uitstekende grip. Daarnaast kunt u deze truck 
ook in het gewone verkeer, zonder vierwielaandrijving, altijd efficiënt en zuinig gebruiken. Met zijn kleine 
draaicirkel en grote bodemvrijheid is de nieuwe Canter multifunctioneel inzetbaar en wordt hij tevens 
geleverd met zowel een enkele als dubbelcabine met twee verschillende wielbases. Uiteraard uitgerust 
met een efficiënte BlueTec®-motor met een vermogen van 129 kW (175 pk) en standaard EEV.  



TECHNISCHE GEGEVENS CANTER 4X4

 6C18 (D) 4X4 

Gewicht (kg)  6.500

Toegestaan totaalgewicht (kg) 10.000

Motor 4P10 – 129 kW (175 pk / 430 Nm)

Transmissie Handgeschakelde vijfversnellingsbak (5,494 – 3,193 – 1,689 – 1,000 – 0,723  achteruit. 5,494)

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

Belasting vooras (kg) 2.800

Belasting achteras (kg) 6.000

Wielbasis (mm) 3.415 3.415 3.865 3.865

Leeggewicht (kg) 2.765 2.980 2.780 3.000

Laadvermogen (kg) 3.735 3.520 3.720 3.500

Lengte (mm) 5.935 5.935 6.685 6.685

Breedte (mm) 2.025 2.025 2.025 2.025

Hoogte ca. (mm) 2.470 2.495 2.470 2.490

Cabine tot chassiseinde (mm) 4.270 3.270 5.020 4.020

Max. carrosserielengte (mm) 4.865 3.865 5.585 4.585

Draaicirkel (m) 14,9 14,9 16,5 16,5
Aan- en afrijhoek 35°/25°
Hellingshoek 25°
Bodemvrijheid 185 – 320 mm

Vooraanzicht 6C18 4X4  
Comfort Cab
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Cabine-uitvoeringen en zitplaatsen
In de dubbelcabine staan zeven volwaardige zitplaatsen 
ter beschikking en twee royale opbergruimtes onder de 
achterbank, waarbij er voor alle inzittenden ook ruim 
voldoende beenruimte beschikbaar is. Bij modellen 
met een enkelcabine staan drie zitplaatsen en diverse 
opbergruimtes ter beschikking. Tot slot kan de midden- 
armsteun tussen de voorstoelen worden uitgeklapt 
om gebruikt te kunnen worden als schrijfblad of om 
benodigdheden weg te leggen.

Cabine
De frontstuurcabine zorgt niet alleen voor een geringe vooroverbouw maar ook voor 
een uitstekend zicht rondom, wat bijzonder goed van pas komt, bijvoorbeeld bij het 
manoeuvreren in het terrein.

De nieuwe Canter 4x4 is vrijwel overal inzetbaar. Dankzij het hoge 
laadvermogen en het opbouwvriendelijke chassis is de nieuwe Canter 
4x4 multifunctioneel inzetbaar. De sterke punten van de Canter met 
betrekking tot zuinigheid worden bovendien in vrijwel elke situatie 
volledig benut, zowel in het gewone verkeer als in het terrein. Dankzij 
het remsysteem - speciaal ontworpen voor offroad-gebruik - en de  
ergonomisch uitgekiende indeling van de nieuwe cabine bent u altijd 
comfortabel onderweg. De Canter 4x4 - gewoon onmisbaar op het werk. 

CONCLUSIE

Aan-/afrijhoek en bodemvrijheid
Zijaanzicht enkelcabine 6C18 4X4 Zijaanzicht dubbelcabine 6C18 4X4

Aan-/afrijhoek en bodemvrijheid
De Canter 4x4 beschikt over een aanrijhoek van 35 graden aan de voorzijde en  
25 graden achter. De bodemvrijheid bedraagt respectievelijk 185 en 320 mm,  
afhankelijk van de wielbasis (3415 mm/3865 mm) en cabine. U beschikt over  
uitstekende manoeuvreerbaarheid in het terrein dankzij het frontstuur-cabineconcept.

BodemAan- en afrijhoek voor Aan- en afrijhoek voorAan- en afrijhoek 
achter

Aan- en afrijhoek 
achter

Hellingshoek Hellingshoek 

35° 35°25° 25°
25° 25°


