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Dethleffs pluspunkter – symbolförklaring
Dethleffs husbilar har en mängd smarta lösningar och bekväm utrustning som standard.  
Här presenterar vi de viktigaste i korthet tillsammans med de symboler som du hittar  

på fordonssidorna. Närmare information och förklaringar hittar du även på  
www.dethleffs.se

Håll dig kall! Extra stora kylskåp med 
en volym på sammanlagt 141 liter och 
frysfack.

Ergonomi: Bekväma pilotsäten med höjd-/
lutningsjustering, inbyggda nackstöd och 
bra sidostöd.

 Vinterspecialist! Utmärkt vinteranpassad 
tack vare påkostad dubbelgolvskonstruk-
tion.

Mer säkerhet: Elektroniskt stabilitetspro-
gram inkl. viktiga förarassistanssystem 
(antispinn, Hill Holder, HBA hydraulisk 
bromsassistans, Roll-over mitigation).  

Håll dig kall! Extra stora kylskåp med 
en volym på sammanlagt 190 liter och 
frysfack.

 Välkomnande: 70 cm bred XXL- 
ingångsdörr. 

Vinteranpassad: Uppvärmt dubbelgolv 
med frostsäker vatteninstallation och 
extra förvaringsutrymme.

Säker på vägen: Lågbyggt, bredspårigt 
chassi för säkra och dynamiska köregen-
skaper.

Familjevänlig: Minst fyra fasta bäddar 
utan ombyggnad av sittgruppen.

Elegant svängt kök med högeffektiva 
brännare och Maxi-lådor med centrallås.

För ett hälsosamt rumsklimat: Optimal 
bakre ventilation av överskåpen förhindrar 
att kondensvatten bildas.

Väl skyddad: Motståndskraftigt, glasfiber-
förstärkt tak som skyddar mot hagel.

 Sov Gott: Fasta bäddar med 7-zons 
EvoPoreHRC-madrasser på ergonomiska 
ribbottnar i trä.

Förvaringskung: Extra högt bakre garage, 
delvis lämpligt för elcykel, tack vare  
Dethleffs sänkta bakdel.

Plus för livslängden

Lägg upp fötterna: 
Bekväm L-sittgrupp med fristående bord.

Mer effekt: 95 Ah-batteri med AGM-teknik 
för högre kapacitet, längre livslängd och 
kortare uppladdningstid.

Långlivad: Träfri bodelskonstruktion som 
inte drabbas av röta – med glasfiberklätt 
undergolv, tak och bakparti. 

Rörelsefrihet: Det separata duschrummet 
och tvättutrymmet bildar tillsammans ett 
rymligt badrum. 

Mer effekt: 150 Ah-batteri med AGM-tek-
nik för högre kapacitet, längre livslängd 
och kortare uppladdningstid.

Lätt instigning: Tack vare nedsänkt  
ingångstrappsteg.

Plus för familjen Plus för komforten Plus för utrustningen Plus för säkerheten
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Observera att bilderna i katalogen ibland visar dekordetaljer  
som inte ingår i leveransen, eller alternativa utföranden och  
specialutrustningar som levereras mot pristillägg.

Fler modeller hittar du i Dethleffs huvudkatalog om husbilar.  
Beställ katalogen online på www.dethleffs.se
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Välkommen till lyxklassen!
Våra modeller Globetrotter XL I och XXL A sätter 
standarden när det gäller utrymme, pålitlighet,  
kvalitet och vinterduglighet. De byggs för hand  
av erfarna medarbetare, i särskilda produktionslin-
jer. Denna kvalitet och noggrannhet avspeglar vår 
85-åriga erfarenhet av tillverkning av fritidsfordon. 
Du kommer att uppskatta det varje dag. Dessa mo-
deller har dessutom fått en helt ny interiördesign. 

Samtliga modeller baseras på Dethleffs Lifetime- 
Plus-teknik med en konstruktion som inte drabbas 
av röta. Det garanterar ett bestående värde.  
Den moderna dubbelgolvskonstruktionen gör  
dessutom fordonen optimala för vintercamping.  
I det uppvärmda golvutrymmet är viktig fordonstek-
nik och hela vattensystemet frostsäkert installerade, 

samtidigt som det fortfarande finns gott om förva-
ringsutrymme.

Kännetecknande för Dethleffs lyxklass är generösa 
utrymmen i kombination med lyxig utrustning som 
understryker fordonens exklusiva framtoning.

Jag önskar dig fantastiska upplevelser med våra 
husbilar i lyxklassen.

 

Vänligen 
Alexander Leopold 
Verkställande direktör
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Lifetime-Plus bodelskonstruktion
ªª Ytterskal av 
aluminium

ªª XPS-skum

ªª XPS-skum

ªª  Paneler i äkta trä 
som andas

ªª  Polyuretan-stöttor 
med pluggkoppling

ªª GFK-plåt

Påbyggnad 
Sidovägg / 
undergolv

Alla husbilar från Dethleffs säljs 
med en 6-årig täthetsförsikring 
som standard! 

Vi har fortsatt att förbättra vår beprövade, träfria 
konstruktion som inte drabbas av röta. Konstruktio-
nen finns nu i alla modeller i lyxklassen. Lifetime- 
Plus står för ny teknik som förenar bestående värde 
och lång livslängd med modern kunskap om ett sunt 
inomhusklimat:

ªª  Väggar, tak och undergolv är fria från värmebryg-
gor och konstruerade helt utan träkomponenter. 
Istället garanterar stabila polyuretanstöttor en 
hög vridstyvhet. 

ªª  Starka glasfiberplattor (GFK) i tak och undergolv 
skyddar mot skador utifrån på grund av hagel, 
stenskott, saltvatten med mera. 

ªª  Ett extra tjockt skikt av högkomprimerat, hydro-
fobiskt, d.v.s. vattenavvisande, XPS-skum av hög 
kvalitet sörjer för mycket goda isolationsvärden. 

ªª  En 3 mm tjock klädsel i ädelträ på sidoväggarna 
och i taket fungerar fuktighetsutjämnande och 
ljuddämpande.
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Vintercamping de luxe

Snö som gnistrar i solen och drömlika vinterlandskap 
gör sig extra bra i en härlig varm husbil! Vi gör det 
möjligt för dig att uppleva din drömvinter med en 
mängd tekniska lösningar som bygger på vår mer  
än 85-åriga erfarenhet av att bygga fritidsfordon.

Effektivt isolerade väggar, material som andas och 
en god ventilation bidrar till ett behagligt inomhus- 
klimat. Dessutom använder vi en genomtänkt kon-
struktion och innovativ teknik.

Varmvattenpanna
ªª Varmvattenpannan från Alde ger samma behag-
liga atmosfär som hemma. Eftersom den arbetar 
helt utan fläktar virvlar luften inte omkring – 
perfekt för allergiker. Den är dessutom utrustad 
med automatisk utloppsventil och avstängnings-
ventil för sovutrymmet. Den kan även utrustas för 
styrning via din smarttelefon. 

ªª Via den integrerade värmeväxlaren kan motorn 
förvärmas, vilket ger minskat slitage och lägre 
bränsleförbrukning. Omvänt kan motorvärmen 
användas till uppvärmning av bodelen. 

ªª  En varmvattenledning från bodelsuppvärmningen 
i instrumentpanelen garanterar snabb avfrostning 
av rutan. 

Dubbelgolv
ªª Golvutrymmet används även för frostsäker place-
ring av fordonsteknik och vattentank. Strålnings-
värmen ger samtidigt en behaglig golvvärme. 
 
ªª De höga dubbelgolven i Dethleffs lyxklassmodel-
ler kan delvis lastas över hela fordonsbredden och 
utrymmena är mycket enkla att komma åt både 
inifrån och utifrån. 

Närmare information och videoklipp som beskriver funktioner och teknik hittar 
du på vår webbsida www.dethleffs.se

ªª För ett hälsosamt rumsklimat: optimal bakre ventilation av överskapen  
forhindrar att kondensvatten bildas.
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Vintercamping de luxe

ªª Osynlig för ögat, men tydligt märkbar: Den intelligent placerade varmvattenpannan från Alde. Dubbelgolvet skapar ett frostskyddat utrymme för fordonsteknik och semesterpackning som även är åtkomligt inifrån.
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Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

Prüf-No. ZHNO 042008 TESTEX ZÜRICH

Sov lika gott som hemma
Vi använder EvoPore-madrasser med 7 zoner i alla 
fordon i Dethleffs lyxklass. Detta innovativa high-
tech-material som utvecklats i Schweiz anses vara 
en milstolpe inom skumgummitekniken och har 
unika fördelar:

I kombination med våra ergonomiska ribbottnar 
garanterar vi därför utmärkt liggkomfort – dygnet 
runt, året runt!

På www.dethleffs.se får du utförlig information om 
de unika fördelarna med detta enastående sovsystem.

ªª  Optimal stödeffekt: 
Utmärkt anatomiskt stöd för kroppen 

ªª  Klimatreglerande: 
Material som andas ger ett behagligt och  
hygieniskt sovklimat 

ªª  Klimattålig: 
Förstklassig materialstabilitet även vid påverkan 
av värme och fukt 

ªª   Lång livslängd:  
Optimal liggkomfort även efter många år 

ªª  Extremt lätt:  
Enklare än någonsin att bädda

ªª Ergonomiska ribbottnar garanterar enastående sovkomfort.
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Sov lika gott som hemma
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Globetrotter XL I

Lyx betyder också att man inte sparar 
på idéerna
XL Integrerad öppnar porten till den mobila 
lyxklassen. De två olika utrustningslinjer-
na har allt som krävande husbilsägare kan 
önska sig. Den förenar lyxbilens kvalitet 
och robusthet med den moderna husbilens 
lekfulla lätthet. 

Sidoväggarnas, takets och golvets rötsäkra 
konstruktion kompletteras invändigt med 
lätta möbler i modern design. Gourmet-
Plus-köket, det förstklassigt inredda bad-
rummet och den trivsamma sittgruppen 
med panoramafönster på sidorna saknar 
motstycke.

Pluspunkter med Globetrotter XL I 
ªª  Fiat Ducato common-rail-turbodieselteknik, multijet-direktinsprutning Euro 6 motor 
ªª AL-KO lågbyggt, bredspårigt chassi
ªª Ergonomiska SKA-pilotsäten (luftsnurrstolar finns som tillval)
ªª Stor sittgrupp med panoramafönster på sidorna
ªª  Extra bred bodelsdörr (700 mm) med elektrisk stängningshjälp och dubbellåsning
ªª  Alde varmvattenpanna med värmeväxlare för motorförvärmning 

Genomtänkt i minsta detalj

Alternativ
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Globetrotter XL I

Dynamisk komfort
I Globetrotter XL I kombineras rymligt boende 
med design och dynamik på ett sätt som få andra 
lyxhusbilar lyckas med. Med ett förstklassigt AL-KO 
lågbyggt bredspårigt chassi omvandlas det sportiga 
designspråket till en äkta körupplevelse. Därför är en 
resa med XL I precis som den ser ut: Sportig, dyna-
misk och alltid absolut säker. På kurviga landsvägar 
kommer du att imponeras av dess spårstabilitet och 
låga krängningstendens. 

På följande sidor visar vi vad Globetrotter XL I kan 
erbjuda utöver detta. 

Välkommen till den mobila lyxklassen. 
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Globetrotter XL I 7850-2 EB

Utrymme för sköna drömmar
Många ser återhämtande och ostörd sömn som ett 
av de viktigaste kriterierna för en lyckad semester. 
Planlösningen med två stora enkelbäddar är en per-
fekt semesterlösning för den som behöver plats att 
röra sig även i sömnen eller ibland vill kunna använ-
da XL I med vänner. Enkelbäddarna kan dessutom 
utan problem byggas om till en stor dubbelbädd.

Men nya XL I är inte bara bekväm när du sover.  
I det förstklassiga GourmetPlus-köket har till och med 
stjärnkockar roligt och den generösa sittgruppen är 
stor nog för att du ska kunna avnjuta en 7-rätters 
middag med stil.

ªª  Enkelbäddarna kan enkelt byggas om till en stor dubbelbädd.

ªª  I de totalt fyra kläd- och linneskåpen med LED-belysning finns det gott om 
plats, till och med för aftongarderoben. XL I 7850-2 EB
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ªª Almeria Esche Gloss | Platinum:  Det er lyzklass fra generös sittgrupp til enkelbädder i bak.
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Globetrotter XL I 7850-2 DBM

Lyx som du kan njuta av  
även när du sover
Sov som en kung. I den enorma Kingsizebädden kan 
till och med storvuxna människor sova gott. Den är 
tillgänglig från alla sidor, vilket gör att alla lätt kan 
komma till sin sovplats, och i de stora stuvningsfacken 
under bädden finns det gott om plats för bagage.

Den gemytliga sittgruppen ger en rumskänsla som 
få skulle förknippa med en husbil. Det extra stora 
badrummet och GourmetPlus-köket med moderna 
möbler i lättviktsteknik förhöjer lyxkänslan i XL I.

XL I 7850-2 DBM
ªª Under dubbelbädden finns ett extra stort bakre garage och praktiska förvaringslådor.

ªª Höga skåp för klädförvaring.
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ªª Stor Kingsizebädd med liggyta på 200 x 150 cm som är lätt att ta sig upp i från tre sidor. 
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Globetrotter XL I

Frihet inom räckhåll
XL I erbjuder också storslagen utsikt: Den enorma 
vindrutan i kombination med det extra stora  
sidofönstret garanterar oöverträffad utsikt och  
gör sittgruppen till ett rum där ljuset flödar.

När solen gått ned garanteras stämningsfulla kvällar 
tack vare ett LED-ljuskoncept med indirekt belysning 
(tillval) och olika ljusstyrkor i bo- och sovutrymmena. 

ªª Solskydd på sidorna (tillval). Den elektriska jalusin på vindrutan mörklägger och iso-
lerar på samma gång (tillval, som standard finns en manuell mörkläggningsgardin).

ªª Almeria Ask Gloss | Bozen: Til stämningsfulle kvell med indirekt belysning (tilvall).
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ªª Almeria Ask White | Meran:  Njut av utsikten genom det enorma panoramafönstret på sidan! Här ser du varianten med möbelutförande i stället för uppfällbar säng (tillval). Förutom extra förvaringsutrymme 
har den här varianten även Skyroof med två stora panoramatakluckor som inramas av en elegant baldakin.
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Globetrotter XL I

Sovrummet
Föredrar du att trona ensam i en enkelbädd eller 
älskar du bekväma Kingsizebäddar? På XL I kan du  
få båda om du vill.

Standard ombord är den stora, elmanövrerade, upp-
fällbara bädden som ger två extra, ytterst bekväma 
sovplatser – men bara när de behövs. Annars är den 
gömd och nästan osynlig under förarhyttens tak.

Mer information om den exklusiva madrassen med 7 zoner finns på sidan 10. 

ªª  Elmanövrerad uppfällbar bädd med 200 x 150 cm liggyta. Även här används den 
förstklassiga madrassen med 7 zoner.

ªª  XL I 7850-2 DBM:  Stort stuvningsfack under dubbelbädd tät på badrummet.

Höjdpunkter i översikt: 
ªª Två populära sovrumsindelningar
ªª  Taksäng som standard, med elmanövrering och 200 x 150 cm liggyta
ªª  Mycket lätta, fukt- och temperaturreglerande madrasser med 7 zoner
ªª  Ergonomiska ribbottnar för en hälsosam sömn
ªª  Smarta garderoblösningar med rymliga förvaringsutrymmen
ªª  Nattbelysning med LED i golvet
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ªª XL I 7850-2 EB | Almeria Ask Gloss: De två meter långa enkelbäddarna är enkla att stiga upp i via ett trappsteg och kan byggas om till en jättelik dubbelbädd.
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Globetrotter XL I

Köket
Med det exklusiva GourmetPlus-köket i Globetrotter 
XL I öppnar sig en värld av kulinarisk njutning – även 
på semestern. Här trollar du enkelt fram fantastiska 
rätter av lokala specialiteter. Det som inte går åt 
tar du enkelt med hem för här finns ett överflöd av 
förvaringsutrymmen, t.ex. i de rymliga lådorna med 
mjukstängande Softclose-teknik.  

En särskilt praktisk detalj är centrallåset som gör att 
alla lådor låses automatiskt när motorn startas.

ªª En mängd praktiska hjälpredor som krokar och avställningsytor kan hängas upp i 
skensystemet.

ªª Stor 190-liters kyl-/fryskombination med ugn och grill (tillval).

Höjdpunkter i översikt: 
ªª Blandare i metall av hushållsstandard och köksfläkt (frånluft)
ªª 141-liters kyl-/fryskombination med automatiskt energival (190-liters 
kyl-/fryskombination med ugn och grill på begäran)
ªª 3-lågig gasspis med högeffektiva brännare
ªª Stor diskho i rostfritt stål som är nedsänkt i arbetsytan 
ªª Maxi-lådor och utdragbart skafferi med mjukstängande Softclose-teknik 
och elektriskt centrallås
ªª  Foglös, lättrengjord arbetsyta med sömlös bakvägg 
ªª Separat avställningsyta för t.ex. en kaffebryggare
ªª Hyllplanen i överskåpen kan flyttas i höjdled
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ªª Här är det roligt att laga mat! GourmetPlus-köket har allt man kan begära. Gott om plats för tillagning, maximala rörelsefrihet och ännu mer förvaringsutrymme.
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Globetrotter XL I

Badrummet
Ett komplett badrum på resan – det har alltid varit en 
symbol för lyx. XL I har gett badrummet en ny de-
finition: Ett stort och flexibelt rum med enastående 
rörelsefrihet och maximalt privat utrymme. Hem-
ligheten: Genom att ställa upp dörrarna förvandlas 
toalettutrymmet och duschkabinen som ligger till 
vänster respektive höger om gången till ett stort 
badrum som sträcker sig över hela fordonsbredden.

ªª  Stor duschkabin med plexiglasdörrar, takdusch och indirekt belysning som tillval.

ªª Tvättställ med generösa avställningsytor.

Höjdpunkter i översikt: 
ªª  Toalettutrymmet och duschkabinen kan kopplas samman till ett stort 
badrum
ªª Stort spegelskåp med 360-graders spegling
ªª Skjutdörr mot sovrummet, också försedd med stor spegel
ªª Tvättställsunderskåp med plats för hygienprodukter
ªª Gott om avställningsytor
ªª Förkromade hållare för handdukar, tandborstmuggar och toalettpapper
ªª Kraftfull tryckvattenpump som gör duschen lika bra som hemma
ªª Som tillval finns toalettventilation som släpper ut obehaglig lukt via 
taket
ªª Kvarntoalett med 110 liters fekalietank (tillval)
ªª Takventil med fläkt i passagen till badrummet (tillval)
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ªª Gott om plats och flera möjligheter att avskilja bodelen och sovutrymmet – med helkroppsspegel.
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Globetrotter XL I

1  När du passerat genom det bekväma insteget 
öppnar sig ett välutrustat ingångsutrymme med 
många stuvningsmöjligheter, belyst handtag och 
ett exklusivt barfack.

2  För heta somrar: Som tillval finns en tak-klimatan-
läggning med en effekt på 2400 W som effektivt 
kyler ned insidan av husbilen även vid mycket 
höga temperaturer.

3  Det går även att välja till ett ljudsystem med först-
klassiga bredbandshögtalare och aktiv subwoofer 
som fyller bodelen med ett enastående ljud. 

4  Optimal strömförsörjning på rätt ställen (9 x 230 V 
eluttag, 2 x USB-uttag, 3 x 12 V-eluttag). 

5  Isolerande, elektrisk frontrullgardin (tillval). En 
varmvattenledning från bodelsuppvärmningen i 
instrumentpanelen garanterar snabb avfrostning 
av rutan.

6  Ergonomiska SKA-pilotsäten med integrerat 
trepunktsbälte och anatomiskt anpassade inställ-
ningsmöjligheter. SKA-luftsnurrstolar ger komfor-
ten en helt ny dimension (se bild). Bekvämare kan 
man inte resa.

7  Som tillval finns Dethleffs 7-tums Naviceiver med 
kristallklar DAB+-radiomottagning, CD/DVD, USB 
och Bluetooth-kommunikation. Navigationssyste-
met letar upp färdvägar som är speciellt lämpliga 
för stora fordon. Information från kontrollpanelen 
kan speglas på displayen (gäller endast kontrollpa-
nel lyx).

Utan bild:
ªª Varmvattenpannan från Alde ger samma behag-
liga atmosfär som hemma. Eftersom den arbetar 
helt utan fläktar virvlar den inte upp någon luft – 
perfekt för allergiker (se sidan 8/9). 

ªª Dethleffs Individual: Med läderklädseln Meran 
(tillval) kan färgerna anpassas individuellt. Läs 
mer på www.dethleffs.de/individual. 

ªª Skydda dina värdesaker: Stöldsäkert inbyggt kas-
saskåp (tillval). 

ªª Kraftfull tryckvattenpump och blandare av hus-
hållsstandard i köket.

ªª Exklusiv ingång med många förstklassiga detaljer (1).

+ Pluspunkter
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ªª Pilot-luftsnurrstolar från SKA (tillval) (6).ªª  Elektrisk jalusi till vindrutan (ingår i Premium) och 
avfrostning av rutan (5).

ªª Multimedia: Dethleffs Naviceiver (tillval) (7).

ªª För mobiler och andra enheter: Två USB-uttag i 
fordonet (4).

ªª Välljudande: Perfekt avstämt ljudsystem (tillval) 
(3).

ªª Behaglig kylning: Kraftfull tak-klimatanläggning 
(tillval) (2).
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Globetrotter XL I

1  Helisolerat bakparti av robust glasfiberförstärkt 
plast. Bakpartiet är tvådelat och därmed enkelt att 
reparera.

2  Tvådelat frontparti av glasfiberförstärkt plast med 
LED-varselljus. På begäran går det att beställa ett 
extra ljusstarkt LED-halvljus.

3  Res säkert! Det lågbyggda bredspåriga AL-KO- 
chassit tillsammans med fordonets låga tyngd-
punkt ger utmärkta köregenskaper.

4  Central elektronikenhet med ett extra batteri, 
kraftfull laddare, växelriktare av hög kvalitet och 
automatiskt skydd mot spänningstoppar (tillval).

5  Stort bakre garage med ytlast på 250 kg. Golvet 
är tillverkat av robust glasfiberförstärkt plast och 
försett med halksäker beläggning. I surrningslis-
terna kan bagage, cyklar och till och med skotrar 
förankras. Mycket praktiskt: Ett 230 V-uttag  
(+ 1 x 12 V) för laddning av t.ex. elcyklar. När mörk-
ret faller på lyser en LED-list upp garaget över hela 
bredden. Båda serviceluckorna kan öppnas med 
ena handen.

6  Extra bred bodelsdörr (70 cm) med integrerat 
fönster, elektrisk stängningshjälp och myggnäts-
rullgardin.

7  I det upp till 360  mm höga, uppvärmda dubbel-
golvet finns ett genomgående förvaringsutrymme 
som är mycket enkelt att komma åt både inifrån 
och utifrån (för närmare information, se sidan 8/9).

Utan bild:
ªª Stor lastkapacitet tack vare en maximal lastför-
måga på upp till 5,4 ton tillåten totalvikt (tillval). 

ªª  2,3 l motor på 130 hk (96 kW), som alternativ  
på 150 hk (110 kW) eller 180 hk (132 kW).  
Avgasnormen Euro 6 uppfylls utan tillsatser tack 
vare LPEGR-tekniken (Low Pressure Exhaust Gas 
Recirculation).

ªª AL-KO bredspårigt lågchassi med tandemaxel (3).

ªª  Reparationsvänligt: 2-delat bakparti 
av glasfiberförstärkt plast (GFK) (1).

ªª 2-delat frontparti av glasfiberför-
stärkt plast med LED-varselljus (2).

ªª Elegant integrerad, elektrisk takmarkis (tillval).

+ Pluspunkter
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ªª Stort, LED-upplyst bakre garage (5).

ªª Dubbelgolv med genomgående förvaringsutrymme (7).

ªª Extra bred bodelsdörr med elektrisk stängningshjälp (6).

ªª  Victron Energy MultiPlus laddnings-/växelriktar-
kombination (tillval) (4).

ªª  Victron Energy Digital MultiControl med kontrollpa-
nel ovanför bodelsdörren (tillval) (4).
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Globetrotter XL I Premium

XL I premiumversion
XL I fås som premiumversjon med en alternativ  
utstyrslinje som rommer mange overraskelser.  
Det meste fra ekstrautstyslisten, for eksempel  
en fullstendig Travel-pakke, inngår i versjonens 
utvidede standardutstyr.

I tillegg kan du få levert den med finesser som 
forklarer predikatet ”Premium” mer enn godt nok. 
Det første du legger merke til når du ser bilen uten-
fra, er den kostbare fullakkeringen som signaliserer 
bobil i luksusklassen.
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ªª Almeria Ask Gloss | Bozen:  Premiumkänsla även i innerutrymmet med genomtänkt ljuskoncept med olika ljusstyrkor i bo- och sovutrymmena samt stämningsfull, indirekt belysning. Det enorma takfönstret släpper in extra 
ljus medan den kraftfulla klimatanläggningen håller luften behagligt sval.
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Globetrotter XL I Premium

Pluspunkter med Premium
 Invändigt
1  Stora, uppställbara panoramatakfönster  

(75 x 105 cm) i bo- och sovutrymmena.

2  Maximal sittkomfort: Ergonomiska SKA-luftsnurr-
stolar med integrerat trepunktsbälte och anato-
miskt anpassade inställningsmöjligheter.

3  Omfångsrikt utrustad förarhytt med Dethleffs 
Naviceiver (se sidan 31), rattfjärrstyrning, alumini-
umdetaljer, matta, förarhyttsdörr på vänster sida, 
elektrisk frontrullgardin och solskydd på sidorna. 

Utan bild:
ªª Genomtänkt belysningskoncept med olika 
ljusstyrkor i bo- och sovutrymmena och indirekt 
belysning (se sidan 35).

Utvändigt
4  Centrallås via Fiat-originalnyckel till förarhytten, 

bodelsdörren samt luckorna till de bakre stuvfacken. 
Dessa skyddas med en larmanläggning (tillval).

5  Strålkastare med mycket ljusstarkt LED-halvljus.

6  Aluminiumfälgar 16" i Dethleffs design, antracit, 
polerade. 

Utan bild:
ªª  5,4 ton tillåten totalvikt ger stora lastviktsreserver. 

ªª Omkopplingssystemet för gasflaskor byter auto-
matiskt från den tomma till den fulla gasflaskan 
och tillåter även gasdrift under körning.  

ªª Backkamera kopplad till displayen på Naviceiver.

ªª  Ljusstarkt LED-halvljus för högre 
säkerhet (5).

ªª  Centrallås (4).ªª Panoramatakfönster (1).

ªª 16" aluminiumfälgar (6).

ªª Till premiumutrustningen hör en hellack-
ering där front och bakparti är lackerade i 
samma färg som resten av fordonet.

ªª Premium travertinmetallic  
(tillval inom Premium-paketet)

ªª Premium titansilvermetallic  
(tillval inom Premium-paketet)

ªª Premium vit
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ªª Lyx i förarhytten (3).ªª Ergonomiska SKA-luftsnurrstolar (2).

ªª Kraftfull tak-klimatanläggning (tillval).

37



Globetrotter XL I

Dethleffs erbjuder en mängd möjligheter för dig att 
sätta samman ett individuellt drömfordon. Möbler 
i den sympatiska trädekoren Almeria Ask White är 
standard i Globetrotter XL I i kombination med lätt-
rengjorda cremefärgade ytor. Du kan också beställa 
överskåpsluckor i högglansig träimitation av hög 
kvalitet med kromdetaljer (Almeria Ask Gloss).  

För båda dekorerna finns två anpassade textilinred-
ningar att välja mellan. 

Du kan även utrusta din GLOBETROTTER XL I med de 
högkvalitativa dynorna Meran i äkta skinn. Lädret 
andas och har en lyxig känsla, men är samtidigt 
slitstarkt.

ªª Almeria Ask White

ªª Almeria Ask Gloss (tillval)

ªª Bozen (standard) ªª Platinum  
(standard)

ªª  Äkta läder Meran 
(tillval)

Många valmöjligheter
Exteriör | Interiörvarianter

Design och utrustning – valet är ditt

Du kan anpassa 
läderklädseln  
till din personliga 
smak. Du hittar 

närmare information om 
detta på vår webbsida  
www.dethleffs.se
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ªª Travertinmetallic (tillval)ªª Titansilvermetallic (tillval)ªª Vit (standard)

Globetrotter XL Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 304 cm

Total längd 872 cm
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Globetrotter XXL A

Alternativ

Globetrotter XXL lyfter fram det speciella 
med Dethleffs lyxklass och imponerar med 
sitt utseende, sin storlek och sin unika 
design.

Även insidan uppfyller högt ställda krav: 
Full vinteranpassning tack vare modernt 
dubbelgolv och kraftig XPS-isolering. Och en 
standardutrustning som inte kan beskrivas 
som annat än lyxig.

Pluspunkter med Globetrotter XXL A 
ªª  Modern 3,0 l Euro-6-motor (132 kW/180 hk).
ªª  IVECO-chassi med bakhjulsdrift, tvillinghjul, olika förarassistanssystem, uppgraderad 
cockpit och uppvärmda stolar i förarhytten. 
ªª  Uppvärmt dubbelgolv med en höjd på 360 mm för frostsäker placering av slangar, 
ledningar och vattentankar. Strålningsvärmen fungerar samtidigt som golvvärme 
(se sidan 8/9).
ªª Alde varmvattenpanna med värmeväxlare för motorförvärmning.
ªª  Lifetime-Plus-konstruktion med lång livslängd (se sidan 6) med 45 mm tjock  
vägg- och takkonstruktion.
ªª Oberoende försörjning tack vare stort batteri på 150 Ah och 230 liters vattentank.

Den stora lyxen
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Globetrotter XXL A

Helgjuten tillförlitlighet
Behöver du en husbil som håller i vått och torrt? Där 
praktisk funktionalitet inte får stå tillbaka för yta och 
designfinesser? Då är Globetrotter XXL Alkov rätt för dig. 

Den är ett arbetsdjur med oöverträffad robusthet. 
Det börjar redan medan basen: IVECO Daily-chassit 
med tvillinghjul kan belastas med upp till 7,2 ton 
(tillval) – i kombination med de stora lastutrymmena 
är alla problem med lastvikten nu ett minne blott. 

Den kraftfulla 3,0 liters common rail-dieselmotorn 
(Euro 6) på 132 kW/180 hk (150 kW/205 hk som till-
val) levererar motorstyrka som även räcker till  
för släp upp till maxgränsen på 3,5 ton.

Även i övrigt övertygar denna husbil med enastående 
byggkvalitet. På följande sidor kan du läsa mer.
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Globetrotter XXL A 9000-2

Lyx med banbrytande design
Med alkoverna öppnas en ny värld i XXL. Maximalt 
utrymme och bästa sovkomfort. Här kan tillträdet till 
förarhytten avgränsas med en skjutdörr – ett verkligt 
plus när det gäller privat utrymme och vintercamping.

Vi stöter allt oftare på kunder som vill ha rymliga 
enkelbäddar. XXL A 9000-2 uppfyller dessa önskemål 
och erbjuder största möjliga utrymme, så att alla 
kan sova gott. Enkelbäddarna kan dessutom utan 
problem byggas om till en stor dubbelbädd.

XXL A 9000-2

ªª  Förarhytten kan delas av från bodelen med en stabil skjutdörr av trä. Perfekt 
för att stänga ute kyla eller värme – och objudna gäster, för den kan även låsas.

ªª De långa enkelbäddarna är förbundna i huvudänden – perfekt om du sover på  
magen. Med en extra dyna skapas dessutom en enorm dubbelbädd (se sidan 54).
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ªª Almeria Ask White | Platinum: her er plass til alle ved bordet. Når gjennemgangen til førehuset lukkes med et ekstra puteelement.
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Globetrotter XXL A 9050-2

Ren komfort
Den nya planlösningen hos Globetrotter XXL A har 
gett plats för en jättelik Kingsizebädd i bakpartiet. 
Det lika kungliga badrummet kan skiljas av från 
bodelen med en stabil dörr. 

Därigenom uppstår ett stort wellness- och omkläd-
ningsrum. Semesterkläderna förvaras bekvämt i de 
höga garderoberna. 

XXL A 9050-2 

ªª I de höga garderoberna till vänster och höger om dubbelbädden förvaras kläder och 
ytterplagg snyggt och prydligt. 

ªª Mysig dubbelbädd för vilsamma nätter och trevliga stunder på tu man hand. 
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ªª Almeria Ask Gloss | Meran:  Den inbjudande sittgrupp kan med en dyna kombineras till en stor rund sittgrupp.
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Globetrotter XXL A

Den som reser med XXL behöver inte heller göra av-
kall på något i köket. I GourmetPlus-köket hittar du 
enbart komponenter av hög kvalitet, som t.ex. extra 
stora lådor som kan dras ut maximalt och därigenom 
är enkla att fylla. 

Den självstängande funktionen stänger lådorna 
mjukt och tyst. Centrallåset aktiveras automatiskt 
när motorn startas och förhindrar att lådorna öppnas 
oavsiktligt under färden. På gasspisen med hö-
geffektiva brännare tillagar du snabbt dina läckra 
maträtter.

ªª Massiv gasspis med högeffektiva brännare och glasbelagd stålyta.

ªª En mängd praktiska hjälpredor som krokar och avställningsytor kan hängas upp 
i skensystemet.

Höjdpunkter i översikt: 
ªª Blandare i metall av hushållsstandard och köksfläkt med frånluft.
ªª 141-liters kyl-/fryskombination med automatiskt energival (190-liters 
kyl-/fryskombination med ugn och grill på begäran).
ªª  Gasspis med tre plattor med högeffektiva brännare, inlagd i arbetsytan.
ªª  Maxi-lådor med Soft-Close och elektriskt centrallås.
ªª  Foglös, lättrengjord arbetsyta med sömlös bakvägg. 
ªª Hyllplanen i överskåpen kan flyttas i höjdled.

Köket
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ªª En husbil som tillåter matlagningskonst av stora mått! I Dethleffs lyxklass får du ett överflöd av plats och rörelsefrihet – i en design som det anstår denna klass.
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ªª  Stor duschkabin med plexiglasdörrar, takdusch och indirekt belysning som tillval.

Globetrotter XXL A

Den som reser med Globetrotter hittar generösa och 
vackra hygienutrymmen i XXL-modellerna. Badrum-
men sträcker sig över hela fordonets bredd och ger 
därmed enormt mycket rörelsefrihet.

Varmvattenkonvektorerna i varmvattenpannan  
från Alde sörjer för behagliga temperaturer även  
vid extrema minusgrader.

Höjdpunkter i översikt: 
ªª Stort badrum med otroligt mycket rörelsefrihet.
ªª Många stuvningsmöjligheter för hygienprodukter.
ªª Förkromade hållare för handdukar, tandborstmuggar och toalettpapper.
ªª Samma höga duschkomfort som hemma tack vare en kraftfull tryckvat-
tenpump.
ªª Som tillval finns toalettventilation som släpper ut obehaglig lukt via taket.
ªª Kvarntoalett med fekalietank (tillval).
ªª Takventil med fläkt i passagen till badrummet (tillval).

ªª Mycket utrymme i spegelskabb över handfat i badrummet.

Badrummet
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ªª  XXL A 9050-2: Stort badrum med mycket utrymme.
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Globetrotter XXL A

Enkel- eller dubbelbädd? De olika planlösningsvari-
anterna i XXL erbjuder både och, beroende på  
vilken sovrumsindelning du föredrar. Oavsett vad  
du väljer sover du garanterat fantastiskt bra tack 
vare den utmärkta liggkomforten på förstklassiga 
EvoPore-madrasser med 7 zoner. 

Mer information om de innovativa hightech-madras-
serna hittar du på sidan 10.

ªª A 9000-2: Enkelbäddarna kan enkelt byggas om till en enorm dubbelbädd. Höjdpunkter i översikt: 
ªª  Välj mellan en dubbelbädds- och en enkelbäddsvariant i bakpartiet.
ªª  Mycket lätta, fukt- och temperaturreglerande madrasser med 7 zoner.
ªª Ergonomiska ribbottnar för en hälsosam sömn.
ªª Smarta garderoblösningar med rymliga förvaringsutrymmen.
ªª Sittgruppen byggs enkelt om till bädd.

ªª Om du behöver ännu fler sovplatser kan sittgruppen snabbt byggas om till en 
bädd för två personer.

Sovrummet
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ªª A 9050-2 | Almeria Ask Gloss: Stor bekväm dubbelbädd. 
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Globetrotter XXL A

1  Intelligent mekanik: Dra i spaken och dra ut 
bordsskivan – förlängningsskivan vinklas upp auto-
matiskt. På så sätt får även en stor familj plats vid 
bordet.

2  För varma somrar: Som tillval finns en tak-klimat-
anläggning med en effekt på 2400 W som effektivt 
kyler ned insidan av husbilen även vid mycket 
höga temperaturer. 

3  Förarhytten kan delas av från bodelen med en 
stabil skjutdörr av trä. Perfekt för att stänga ute 
kyla eller värme – och objudna gäster, för den kan 
även låsas.

4  Som tillval finns ett ljudsystem som fyller förarhyt-
ten och bodelen med ett fantastiskt ljud (tillval).

5  Skydda dina värdesaker: Stöldsäkert inbyggt kassa-
skåp (tillval).

6  De stabila dörrarna för bodelen har stora bekväma 
handtag. Dubbellåsningen och ett stabilt lås gör 
den extra säker.

7  Som tillval finns Dethleffs 7-tums Naviceiver med 
kristallklar DAB+-radiomottagning, CD/DVD, USB 
och Bluetooth-kommunikation. Navigationssyste-
met letar upp färdvägar som är speciellt lämpliga 
för stora fordon. Information från kontrollpanelen 
kan speglas på displayen (gäller endast kontrollpa-
nel lyx).

8  Omfångsrik udstyr i förarhytt och sätevärme til de 
kalle dage (obs tilvall). 

Utan bild:
ªª Varmvattenpannan från Alde ger samma behag-
liga atmosfär som hemma. Eftersom den arbe-
tar helt utan fläktar virvlar luften inte omkring 
– perfekt för allergiker. Temperaturen i bo- och 
sovutrymmena regleras separat via en 3-vägs-
ventil. Värmeväxlaren använder motorvärmen 
för uppvärmning av boutrymmet. Dessutom kan 
motorn förvärmas, vilket minskar påfrestningen 
från kallstarter. Mer information hittar du på sidan 
8/9. 
 
ªª Tyst takventil för optimal ventilation med inställ-
bar rotationshastighet. 

ªª Stor köksarbetsyta med extra plats för kaffebryggaren.

ªª Kraftfull tak-klimatanläggning (tillval) (2).

ªª Bordsförlängning (1).

+ Pluspunkter

Dethleffs Individual: Med läderklädseln Meran (tillval) kan färgerna anpassas individuellt.  
Läs mer på www.dethleffs.se
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ªª Stöldsäkert kassaskåp (5).ªª Ljudsystem (tillval) (4).

ªª Multimedia: Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+ (tillval)
(7).

ªª Bodelsavskiljning (3).

ªª Stabil bodelsdörr med stort fönster (tillval) (6).

ªª Omfångsrik utrustning i förarhytt (8).
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Globetrotter XXL A

1  Enastående lättillgängligt förvaringsutrymme i det 
356 mm höga och uppvärmda dubbelgolvet – på de 
flesta modeller är förvaringsutrymmet dessutom 
genomgående (utförlig information hittar du på 
sidan 8).

2  Mycket stort bakre garage åtkomligt fran båda 
sida. Möjlighet for at ladda e-bikes eller annat i 
garagen. En LED strip sörja för belysning i garasjen 
der också er med tyg på väggen. Mycket praktiskt: 
Garageluckorna kan öppnas bekvämt med ena 
handen.

3  IVECO-chassi med olika förarassistanssystem (som 
tillval med slitagefri retarder). Den standardmon-
terade 3,0 liters common rail-dieselmotorn (Euro 6) 
levererar 132 kW/180 hk (150 kW/205 hk finns som 
tillval). Med ett vridmoment på upp till 430 (470) 
Nm finns det alltid tillräckligt med kraft, även vid 
bergskörning. Den är även perfekt för att dra släp 
med en vikt på upp till 3,5 ton (med hänsyn till 
totalvikten för ekipaget på 10 ton). Avgasnormen 
Euro 6 uppnås genom tillsats av AdBlue. Därför 
finns en 24-liters tank för AdBlue på passagerarsidan. 

Utan bild:
ªª Uppvärmt dubbelgolv som är enastående enkelt 
att komma åt både utifrån och inifrån fordonet. 
Dubbelgolvet erbjuder generösa förvaringsutrym-
men och används även för frostsäker placering 
av ledningar och vattentankar. Strålningsvärmen 
fungerar samtidigt som golvvärme (se sidan 8/9). 

ªª Stor lastkapacitet tack vare en maximalt tillåten 
totalvikt på 7,2 ton (tillval).

ªª Undergolv klätt i glasfiberförstärkt plast.

ªª Förvaringsutrymme i dubbelgolvet (1).

ªª Bekvämt gasflaskeutdrag.

Fler fördelar och fordonsinformation hittar du på Internet: 
www.dethleffs.se

+ Pluspunkter
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ªª  Robust Iveco Daily-chassi med tvillinghjul och en 
tillåten totalvikt på upp till 7,2 ton (3).

ªª  Lättreparerat bakparti och LED-bakljus med lång 
livslängd.

ªª  Automatväxellåda HI-MATIC med åtta växlar för 
högsta krav på körkomfort och låg bränsleförbruk-
ning vid optimal prestanda (tillval).

ªª Stor alkov med 200 x 155 cm liggyta.

ªª Det stora bakre garaget är på begäran åtkomligt från tre sidor (2).
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Globetrotter XXL A

Dethleffs ger dig en mängd möjligheter att skapa 
ditt eget drömfordon. Interiören i Globetrotter XXL 
präglas av möbler i den varma trädekoren Alme-
ria Ask som finns i två varianter. Dels i ”White” 
med matt vit dekor och dels med påkostad ”Gloss” 
högglansoptik. 

Till detta kan du välja mellan tre matchande tex-
tilinredningar (Bozen, Platinum och Namib) och som 
tillval Meran högkvalitativa dynor i äkta läder. Meran 
i äkta läder är en naturprodukt av högsta kvalitet. 
Det extra fina skinnet andas och uppfyller de högsta 
kraven inom fordonsbranschen. Det betyder att 
materialet är mycket tåligt trots den mjuka ytan.

Många valmöjligheter
Exteriör | Interiörvarianter

Design och utrustning – valet är ditt

ªª Almeria Ask White

ªª Almeria Ask Gloss (tillval)

ªª Bozen

Du kan anpassa 
läderklädseln  
till din personliga 
smak. Du hittar 

närmare information om 
detta på vår webbsida  
www.dethleffs.se

ªª Namib ªª  Äkta läder Meran 
(tillval)

ªª Platinum 
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Globetrotter XXL Alkov

Bredd 235 cm

Höjd 345 cm

Total längd 886 cm

ªª Titansilber-Metallic ( tilvall )ªª Slät plät vit

ªª Slät plät vit
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Perfekt service…

… får aldrig vara en extra lyx! 
I hela Europa står ett heltäckande nät av kvalificera-
de verkstäder till ditt förfogande. 400 återförsäljare 
och servicepartner hjälper dig snabbt om något 
händer. 

Våra regelbundna verkstadsutbildningar ser till att 
medarbetarna alltid har uppdaterade kunskaper.

Vi støtter våre partnere på best mulig måte slik at 
du får den hjelpen du trenger hurtig og ubyråkratisk. 
Derfor ligger det alltid 18 000 artikler på lager hos 
Dethleffs.

Garanti – din säkerhet
Din nya Dethleffs husbil har en omfattande 
fabriksgaranti, som ger dig extra säkerhet. 
I tillägg härtill erbjudar Dethleffs en 6 år täthetsför-
säkring på fordonet som standard, som ger säkerhet

6 års täthetsförsäkring*
Du kan koppla av! Dethleffs 6-åriga täthetsförsäk-
ring på fordonskonstruktionen ger dig trygghet och 
fordonet bättre andrahandsvärde. 

ªª Lång och flexibel garantitid
ªª Garanterat skydd mot oväntade reparationskost-
nader
ªª Upp till tre års utökad garanti på alla viktiga 
komponentgrupper på din husvagn eller husbil 
inklusive påbyggnaden
ªª Europatäckande skydd dygnet runt
ªª Enhetliga kvalitetsstandarder hos auktoriserade 
verkstäder
ªª Snabb och kompetent skadereglering
ªª Fordonets värde ökar

 
För mer information om våra garantiåtaganden, se:  
www.dethleffs.se
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Från uppfinnaren 
av husvagnen 

1931: Arist Dethleffs, en fabri-
kör som tillverkar piskor och 
skidstavar, uppfinner husvag-
nen och inleder därmed en 
fantastisk framgångssaga.

Dethleffs historia handlar om en man och hans idé. 
Den handlar om Arist Dethleffs, den gode familje-
fadern som i början av trettiotalet bygger Tysklands 
första husvagn. Han kallar den helt enkelt för ”husbil”. 
Oavsett var familjen Dethleffs visar upp husvagnen, 
omringas de snart av nyfikna människor.

Under de följande årtiondena blev namnet Dethleffs 
synonymt med kompetens och konsekvens när det 
handlar om husvagnar och husbilar, tack vare en 
mängd innovationer och banbrytande idéer. Med mo-
deller och produktprogram av omisskännlig karaktär. 
En hel del av dem blev klassiska förebilder.  

Denna erfarenhet, som idag sträcker sig över 85 år, 
tillsammans med den höga kvalitetsnivån och inte 
minst det ständiga utbytet av erfarenheter mellan 
Dethleffs, resenärer och partners, har gjort märket till 
”En vän till familjen”. Och kanske är det detta inten-
siva utbyte av kunskaper som gör att ett företag av 
Dethleffs storlek kan fortsätta vara så flexibelt och 
innovativt som när det började, år 1931. 

Denna intrycksfulla historia presenterar vi  
tillsammans med många intressanta bilder från  
85 år av husvagnstillverkning hos Dethleffs,  
på www.dethleffs.se
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2000: Dethleffs inför 
Premium Class. Mo-
dern yttre design och 
lackering i flera färger 
kännetecknar dessa 
helintegrerade husbilar.

1987: Dethleffs buss 
kommer ut på markna-
den och ligger helt rätt 
i tiden.

1952: Dethleffs börjar 
serietillverka husvagnarna 
Tourist och Camper.

1983: Alkov-modellen Pirat 
har premiär  – den första 
framgången för den då fort-
farande unga husbilstillverk-
ningen i Isny.

2017: Med Alpa er Alkove 
serien nå fullända.
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Vi takker for din interesse for våre bobiler. Gjør deg kjent også med de andre  
bobilene fra Dethleffs, som du finner i vårt hovedkatalog. Vi sender deg gjerne den-
ne katalogen sammen med mer informasjon om Dethleffs. Kontakt din forhandler.

Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Bilderna i katalogen 
visar ibland dekordetaljer som inte ingår i leveransen, eller alternativa utföranden 
och specialutrustningar som levereras mot pristillägg. Uppgifter om tekniska data, 
utrustning och priser finns i prislistan. Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.

Tack för att du är intresserad av våra husbilar. Du hittar många fler modeller i vår huvudkatalog. Vi skickar  
gärna mer information om Dethleffs. Fråga din Dethleffs återförsäljare eller läs mer på www.dethleffs.se

Med förbehåll för tekniska ändringar och eventuella fel. Observera att bilderna i denna broschyr  
delvis förställer alternativa utföranden eller specialutrustning för vilka extrakostnader tillkommer.  
Uppgifter om standard- och specialutrustning och priser finns i separata tekniska data och i prislistan.  
Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.

Vi ser fram emot ditt besök.  

Har du blivit nyfiken?
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