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Πότε μπορείτε να κάνετε συμβιβασμούς στην ποιότητα και την απόδοση των 
ανταλλακτικών που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας; Η σύντομη απάντηση 
είναι: Ποτέ! Με τα ανταλλακτικά FUSO Value Parts, τη δεύτερη σειρά 
ανταλλακτικών FUSO, είστε σίγουροι ότι αγοράζετε γνήσια προϊόντα 
κατασκευασμένα με υψηλή ακρίβεια και με την εγγύηση της FUSO σε 
σημαντικά οικονομικότερες τιμές. Αν αναζητάτε υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά 
σε συμφέρουσες τιμές, κάνουμε εύκολη την επιλογή σας.

Με τα FUSO Value Parts, σας προσφέρουμε μία λύση με την καλύτερη σχέση 
απόδοσης-τιμής για οχήματα Canter που δεν καλύπτονται πλέον από εγγύηση. 
Προσφέρουμε μία ευρεία ποικιλία ανταλλακτικών για τα μοντέλα Canter TB, TD και 
TF. Η γκάμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φίλτρα λαδιού, αέρα και καυσίμου, 
υαλοκαθαριστήρες, αντλίες νερού, τακάκια φρένων, λαμπτήρες, καθώς και 
τραπεζοειδείς ιμάντες, ώστε να διατηρείτε το όχημά σας σε άριστη κατάσταση.

Σας υποστηρίζουμε με το επαγγελματικό μας service, ελέγχοντας το όχημά σας και 
επιλέγοντας τα καταλληλότερα FUSO Value Parts για το δικό σας Canter. 
Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά υλικά υψηλής ποιότητας τηρώντας όλες τις 
προδιαγραφές, ώστε να είναι πάντα εγγυημένη η ασφάλειά σας. Δείτε σε 
αυτόν τον κατάλογο εάν διατίθενται τα ανταλλακτικά που επιθυμείτε!

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους κατά τόπους Εξουσιοδοτημένους 
Επισκευαστές. 

Εισαγωγή



Φίλτρο καυσίμου

Κατάλληλο για τα εξής μοντέλα

Canter TB Canter TD Canter TF

FUSO 
Γνήσιο 

ανταλλακτικό

FUSO 
Value Part

FE5 FE6 FB5 FB6 FB7 FB8 FE7 FE8 FEA FEB FEC FGB

QME229333 QME229273 • •
QMB220900 QQY010011 •
QME132525 QQY012167 • • • •
QME229355 QQY012168 • • •
QME222135 QQY012137 • • • •
QME016862 QQY010009 • • • •

QMK667920
QML239124

QQY012188 • • • •

Πληροφορίες προϊόντος

 Υψηλή απόδοση φίλτρου για τους 
αντίστοιχους κινητήρες FUSO 
Canter.

 Εξαιρετική αντοχή στην πίεση και 
τους κραδασμούς.

 Αξιόπιστο υλικό στεγανοποίησης και 
ακριβής εφαρμογή για εύκολη 
τοποθέτηση.

 Αποτελεσματική συγκράτηση νερού 
και ακαθαρσιών από το καύσιμο.

1



Canter TB Canter TD

FUSO 
Γνήσιο 

ανταλλακτικό

FUSO 
Value Part

FE4 FE5 FE6 FB5 FB6 FB7 FB8 FE7 FE8

QME228898
(QQY010012)
QQY012180

• • • • • • •

QME084641 QQY010014 • •
QME014838 QQY012191 •

QME227821
(QQY010015)
QQY012302

• • • • • • •

Πληροφορίες προϊόντος

 Φιλτράρει αποτελεσματικά διάφορα 
σωματίδια χάρη στο χοντρό χαρτί 
φίλτρου με μεγάλη επιφάνεια

 Αποτρέπει την επιδείνωση της 
ποιότητας του λαδιού, 
εξασφαλίζοντας την ομαλή 
λειτουργία του κινητήρα

 Ανταλλακτικό συντήρησης 
βελτιστοποιημένο για τους 
αντίστοιχους κινητήρες FUSO Canter
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Κατάλληλο για τα εξής μοντέλα

Φίλτρο λαδιού

(προηγούμενο μοντέ



Canter TB Canter TD

FUSO 
Γνήσιο 

ανταλλακτικό

FUSO 
Value Part

FE4 FE5 FE6 FB5 FB6 FB7 FB8 FE7 FE8

QME294400
(QQY000004)
QQY012292

• • •

QMB120298 QQY012156 •
QME033717 QME423398 •
QME423319
QML126032

(QQY000001)
QQY012293

• • • • • • • •

Πληροφορίες προϊόντος

 Ανταλλακτικό συντήρησης 
βελτιστοποιημένο για τους 
αντίστοιχους κινητήρες FUSO 
Canter

 Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και 
παγιδεύει τους επικίνδυνους ρύπους 
χάρη στη μεγάλη επιφάνεια χαρτιού 
του

 Εγγυημένη στεγανότητα και 
σταθερότητα στο περίβλημα

 Αποτρέπει τη φθορά των εμβόλων 
και τη γρήγορη αλλοίωση του 
λαδιού
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Κατάλληλο για τα εξής μοντέλα

Φίλτρο αέρα

(προηγούμενο μοντέ



Canter TB Canter TD Canter TF

FUSO 
Γνήσιο 

ανταλλακτικό

FUSO 
Value Part

Λεπτομέρ
ειες

FE5 FE6 FB5 FB6 FB7 FB8 FE7 FE8 FEA FEB FEC

QMK449107 QQY004000 FR • • • • •
QMK528946 QQY002019 FR/RR • • • • •
QMK529567 QQY004010 RR • •
QML225279 QQY002040 FR/RR • • •

Πληροφορίες προϊόντος

 Ελεγμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές FUSO, για να 
εγγυάται ασφαλές και αξιόπιστο 
φρενάρισμα κατά την οδήγηση σε 
κατηφόρα

 Εξαιρετικές ιδιότητες τριβής σε 
συνδυασμό με τους γνήσιους 
δίσκους της FUSO

 Παραδίδεται ως πλήρες σετ μαζί με 
τα βοηθητικά εξαρτήματα για εύκολη 
τοποθέτηση

 Το τακάκι φρένων συμμορφώνεται με 
την απαίτηση του κανονισμού ECE 
R13
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Κατάλληλο για τα εξής 
μοντέλα

Τακάκι φρένων



Canter TB Canter TD

FUSO 
Γνήσιο 

ανταλλακτικό

FUSO 
Value Part

FE4 FE5 FE6 FB6 FB7 FB8 FE7 FE8

QMH014025 QQY010018 • • •
QMH014378 QQY009008 •
QMH014384 QQY010027 • •
QMH014385 QQY010016 • • •
QME241670 QQY010006 • •
QMH014050 QQY010020 • • • • • • •

QMH014093
(QME229669)
QQY012221

• • •

QMH014592 QQY010019 • • • • • • •
QME241667 QQY010022 • •

Πληροφορίες προϊόντος

 Βέλτιστη εφαρμογή στα οχήματα 
FUSO Canter

 Αυστηροί έλεγχοι ποιότητας του 
προϊόντος από τους μηχανικούς της 
FUSO

 Σχεδιασμένος για υψηλή αξιοπιστία 
και προστασία του κινητήρα από 
υπερθέρμανση

 Η επιφάνειά του εγγυάται βέλτιστη 
πρόσφυση ακόμη και σε ακραίες 
συνθήκες

Κατάλληλο για τα εξής μοντέλα

Τραπεζοειδής 
ιμάντας
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Canter TB Canter TD

FUSO 
Γνήσιο 

ανταλλακτικό

FUSO 
Value Part

Λεπτομέρειες FE5 FE6 FB6 FB7 FB8 FE7 FE8

QMH056061 QQY012032 Προβολείς, 24V, 75/70W, H4 • • • •
QMH056097 QQY012031 Προβολείς, 24V, 70W, H3 • •
QMH056054 QQY012038 Προβολείς, 24V, 70W, H1 • •
QMH056202 QQY012045 Πινακίδα κυκλοφορίας, 24V, 12W • • •
QMH056201 QQY012043 Φλας FR, 24V, 25W • •

QMH056215 QQY012044
Φώτα αλλαγής κατεύθυνσης, 

24V, 21W
• •

QMH056210 QQY012041 Πίσω φως, 24V, 25/10W • •
QMH056217 QQY012040 Πίσω φως, 24V, 21/5W • •

Λαμπτήρες

Canter TB Canter TD

FUSO 
Γνήσιο ανταλλακτικό

FUSO 
Value Part

FE5 FE6 FB6 FB7 FB8 FE7 FE8

QME993928 QQY010000 • • • •
QME995425 QQY010001 • • • •

Αντλία νερού
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Canter TB Canter TD Canter TF

FUSO 
Γνήσιο 

ανταλλακτικό

FUSO 
Value Part

Μέγεθος 
καμπίνας

FE5 FE6 FB6 FB7 FB8 FE7 FE8 FEA FEB FEC FGB

QMK580541
(QML258033)
QQY012013

Καμπίνα 
Standard/
500 mm

• • • •

QMK580542
(QML258034)
QQY012012

Καμπίνα 
Άνεσης/
530 mm

• • • • • • •

Πληροφορίες προϊόντος

 Δεν ισχύει το «ένα μέγεθος για 
όλους»

 Ειδικά σχεδιασμένος για το σχήμα 
και την καμπυλότητα του μπροστινού 
παρμπρίζ του FUSO Canter:
a) 500 mm – Καμπίνα Standard
b) 530 mm – Καμπίνα Άνεσης

 Κατάλληλο για Canter TB, TD και TF

 Εξασφαλίζει άριστη ορατότητα και 
παράγει λιγότερους θορύβους 
λειτουργίας

Κατάλληλο για τα εξής μοντέλα

Μάκτρο 
υαλοκαθαριστήρα
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(προηγούμενο μοντέλ
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Πάροχος: Daimler Truck AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Deutschland

www.fuso-trucks.com
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