
De FUSO Canter 6S15 is uitermate geschikt voor de winterdienst:
• Slechts 1,7 meter brede cabine en 1,87 m breed over de achteras
• Bruto laadvermogen van 3.800 kg
• De kortste draaicirkel in de markt: slechts 10,2 meter!
• Ideaal voor het strooien op de fietspaden
• Hoge vooraslast van 2.300 kg geschikt voor montage 

sneeuwschuiver of borstel
• Mogelijkheid om terug te keuren op 3.500 kg voor B-rijbewijs
• Lage instap
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De belangrijkste voordelen voor u op een rijtje;
•Het voertuig heeft een hoog wettig laadvermogen van 3.800 kg, voldoende om te strooien: zout en water.
•Dankzij de frontbesturing en de standaard ruit in de achterwand heeft u een uitstekend zicht rondom. 
•De combinatie van frontbesturing met de korte wielbasis van 2,50 m geeft een hele korte draaicirkel van 
slechts 10,2 meter, de kortste in haar klasse.
•Samen met de geringe breedte van 1,7 meter maakt het dit voertuig zeer geschikt voor het rijden op 
smalle fietspaden en het manoeuvreren in krappe stadscentra.
•Een nagenoeg onverwoestbaar ladderchassis voor een lange levensduur.
•Voorzien van standaard dubbellucht montage op de achteras voor een stabiele wegligging 
•De FUSO Canter 6S15 is voorzien van een krachtige 3-liter motor met 150 pk in combinatie met een 5-
versnellingsbak.
•Geschikt voor de montage van een dubbele pomp voor de aandrijving van de strooier in combinatie met 
bijvoorbeeld een borstel
•Aanhangwagengewicht van 3.000 kg
•3 Jaar of 100.000 km fabrieksgarantie

Technische specificaties opbouw:
•Open laadbak met sjorogen voor opzet strooier
•Droog en nat strooien
•DIN plaat voor montage sneeuwschuiver of borstel
•Opbouw onder andere leverbaar via:
www.aebi-schmidt.nl
www.sr-schuitemaker.nl
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