REKOMMENDERAS
PÅ DET VARMASTE
Tips och tricks för
vintercamping med Dethleffs

DETHLEFFS LIFETIME-PLUS *
Redo för alla väder
Alperna utmärks av hårda vintrar – och sedan 1931 finns även
vi här! Vi bygger här traditionsenligt extrem robusta och
vinterdugliga husbilar. Det betyder att varken salt eller snö
rår på vår Lifetime-Plus-bodel:
7 7 Väggar, tak och golv är fria från köldbryggor och konstruerade
helt utan träkomponenter. Istället garanterar stabila polyuretanstöttor en hög vridstyvhet.

Ytterpanel i
aluminium
XPS-skum
Stegljuddämpning tack
vare PVC och äkta trä

Paneler i äkta
trä som andas
Polyuretanstöttor
med pluggförband

XPS-skum
Glasfiberplatta

7 7 Starka GFK-plattor (glasfiberförstärkt plast) i tak och undergolv skyddar mot skador utifrån på grund av hagel, stenskott,
saltvatten med mera.
7 7 Ett extra tjockt skikt av hydrofobiskt, tätt och vattenavvisande
XPS-skum av hög kvalitet ger mycket goda isolationsvärden.
7 7 Träpaneler på bodelens insida fungerar fuktutjämnande
och ljuddämpande.
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* Standard på alla Dethleffs husbilar utom Trend och Globebus

INNOVATIONER ”MADE IN GERMANY”
En Dethleffs är full av idéer
Många idéer, både små och stora, gör Dethleffs till
vinterexpert – exempelvis:
Köldbryggor? Inte hos oss!
Hos Dethleffs är vägg-, tak- och golvelement sammanlänkade
utan genomgående metallprofiler. Det förhindrar att metalliska
köldbryggor uppstår invändigt, som – utan tilläggsisolering –
leder till kondensvattenbildning och onödiga värmeförluster.
Dubbel vinteranpassning
Vinterälskare som regelbundet kör omkring i minusgrader
rekommenderar vi en modell med dubbelgolv, som ESPRIT
Comfort eller Globetrotter XLI. Här skyddas ledningar och
vattentank mot frost i det uppvärmningsbara stuvutrymmet.
Strålningsvärmen fungerar samtidigt även som golvvärme.
Bodelskonstruktion fri från köldbryggor

Praktiskt stuvutrymme i dubbelgolvet

Frostsäkert uppvärmningsbart dubbelgolv

DETHLEFFS INOMHUSKLIMATSYSTEM
För behaglig temperatur även vintertid
AirPlus integrerad takskåpsventilation
När varm luft kyls snabbt uppstår fukt. På husbilar förekommer
detta särskilt på ytterväggen när det är mycket kallt utomhus.
Med AirPlus-systemet ventileras takskåpen integrerat, vilket
skapar en luftcirkulation som förhindrar att kondensvatten
bildas. Resultatet: En sund inomhusluft utan mögelbildning
eller fuktfläckar.
Obligatorisk ventilation – mät istället för att räkna
Lagen kräver att det finns ventilationsanordningar i fordonet
för att förhindra en för hög CO2-halt i bodelen. Dethleffs
ingenjörer mäter på varje modell för sig anordningarnas
optimala antal och fördelning. Detta innebär mer arbete än
en generell beräkning, men garanterar att inte onödigt mycket
friskluft som känns obehaglig dras in i fordonet, ofta just under
själva körningen.
AirPlus-systemet förhindrar att kondensvatten bildas

Rullgardiner med isolerande beläggning
Dethleffs rullgardiner utan skyddar inte bara mot nyfikna
blickar, utan reflekterar även solljuset tack vare
metallbeläggningen och bidrar på så sätt till
ett behagligare inomhusklimat
Persienner: Insynsskydd och isolering

VINTERKOMFORT PAKET

Vinterkomfort paket ALDE

Tålig mot vinter och oväder
Med våra tre olika paket blir även husbilar utan dubbelgolv redo
för vintern. Beroende på personliga önskemål och komfortbehov kan paketen kombineras med en elektrisk TRUMA eller en
ALDE varmvattenpanna. ALDE-värmesystemet garanterar
mysig och behaglig värme som hemma, eftersom den arbetar
helt utan fläkt. Något som dessutom gör den perfekt för allergiker.
Båda paketen kan utökas med LUXUS-utrustningen, bland annat
med parkeringsvärmare från Webasto, golvvärme och 95 Ah
extrabatteri.

Vinterkomfort paket TRUMA

(ca. 57 kg)

Paketets beståndsdelar

ADVANTAGE,
GLOBE4, ESPRIT,
MAGIC EDITION

ALDE-varmvattenpanna



Varmvattenpanna i förarhytt



Spillvattentank isolerad



Spillvattentank och -ledningar
elektriskt uppvärmda



Ledningar i underredet isolerade



Brytare för vattenpump



Vinterkomfort paket
LUXUS

TRUMA* (ca. 59 kg)

ALDE** (ca. 60 kg)

GLOBEBUS, ADVANTAGE,
MAGIC EDITION,
GLOBE4, ESPRIT

ADVANTAGE,
GLOBE4, ESPRIT


(ca. 25 kg)

(ca. 10 kg)

GLOBEBUS

ADVANTAGE,
GLOBE4, ESPRIT,
MAGIC EDITION

Parkeringsvärmare Webasto



TRUMA-uppvärmning Combi 6





Elektrisk golvvärme



–

Elpatron 230 V för Combi 6





ALDE-varmvattengolvvärme

–



Spillvattentank isolerad





Extrabatteri 95 Ah





Isoleringsmatta i förarhytt





Matta i förarhytt





Paketets beståndsdelar

Paketets beståndsdelar

Spillvattentank och -ledningar
elektriskt uppvärmda





Ledningar i underredet isolerade





Brytare för vattenpump





 Ingår

XPS isolering





*
**

 Standardutrustning

– Ingår ej

Endast möjligt i kombination med vinterkomfort paket TRUMA
Endast möjligt i kombination med vinterkomfort paket ALDE

TIPS & TRICKS
Åka säkert på vintervägar
Tänk på följande på vintern så du slipper obehagliga
överraskningar när snön och kylan kommer:
7 7 Vinterdäck är ett måste på vintern.
7 7 Var alltid försiktig när du gasar, styr och bromsar i halt
väglag, för även ESP, ABS och liknande system har sina
gränser.
7 7 Håll alltid tillräckligt avstånd till framförvarande fordon.
Du kan bara reagera i tid om du har tillräckligt med plats.
7 7 Var särskilt försiktig på broar, i skogsgläntor och på
nordsluttningar – här kan det ofta finnas frost och blankis.

Det gäller att göra både fordon och förare redo för vintercamping

7 7 Sänk hastigheten vid dålig sikt. Tumregel: Kör inte över
50 om du inte ser längre än 50 meter.

Lika viktigt är det att göra husbil och dess utrustning vinterklar,
är det också viktigt att föraren är klar för vinterns utmaningar
på vägen. Var noga med att vara väl klädd för vinterturer,
till exempel att delta i en av de hala spår kurser runt om
i landet.

7 7 Det gäller att både se och synas. Slå på de lampor som
behövs i god tid och håll strålkastare, blinkers och
positionsljus fria från snö och smuts.
7 7 Lägg på snökedjor i god tid – öva i lugn och
ro montering och demontering före avresan.
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TIPS & TRICKS
Så gör du husbilen redo för vintern
Gnistrande snö och vackra vinterlandskap avnjuts bäst i en
varm och skön husbil. Men för att ditt vinteräventyr ska bli
perfekt behövs det ändå lite förberedelser. Här kommer de
viktigaste tipsen för ett riktigt vinterklart fordon.
7 7 Komplettera fordonsutrustningen med vintertillbehör
(se checklistan till höger).
7 7 Packa fordonet medvetet. Framför allt ska inte framaxeln,
som oftast är drivande, avlastas för mycket genom för
mycket bagage i bakpartiet. Detta kan äventyra hela
drivförmågan.
7 7 Ta bort snön från alla rutor, speglar och strålkastare innan
du kör iväg. Glöm inte taket: Snö- och ismassor som lossnar
kan skada andra personer.
7 7 Kör till ställplatsen i god tid – helst redan i dagsljus.
Boka campingplatserna i god tid.
7 7 Undvik att parkera husbilen under snötyngda träd.
Om snö och is lossnar kan takfläktar skadas.

7 7 Kör upp husbilen
på kilar/brädor så
att däcken inte
fryser fast.
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7 7 Håll alltid ventilationsanordningarna
för fordonet och
för gasanläggningar
fria och ta vid behov
bort snö som ligger under fordonet.

7 7 Håll gasvärmepannans avgasskorsten fri från snö och is.
7 7 Dra elkablar så att de inte kan frysa fast eller skadas vid
snöplogning.
7 7 Undvik fukt i innerutrymmet och skaka av snö från kläder
och skor innan du går in. Öppna fönstren på vid gavel
kortvarigt på morgonen eller efter matlagning.
7 7 Låt värmen och varmvattenpannan vara påslagna, annars
kan frostskador uppstå och automatisk tömning ske.
Sedan är det bara att dricka en varm kopp te
och njuta av snön. Ha det så trevligt!

