
Globevan

baserad på Ford

Vardag eller äventyr? Globevan från Dethleffs kan både och. Den 
är lika imponerande som ett kompakt familjefordon i vardagens 
familjeliv som på campingresor. Genomtänkta detaljer, hög 
flexibilitet för vardags- och fritidsbruk - tack vare moderna 
säkerhets- och assistanssystem och dess bekväma utrustning är 
den nya Urban Camper en Dethleffs för varje dag.

Kännetecken

Totallängd, ca. 497 cm

Totalbredd, ca. 229 cm

Totalhöjd, ca. 210 / 210 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination 
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

Trädekor

 

+ Dekor Renolit Makalu Pearl Grey

 

+ Ford stolsöverdrag 

Ebony svart

Pluspunkter

Extremt kompakt med en total längd på mindre än 5 m 
och en höjd på 2,1 m

+

Pop-up tak med två bekväma sovplatser och 
panoramafunktion

+

upp till 140 x 210 cm komfortbädd nedanför+
Standard utomhusdusch med 16 l vattentank+
Utdragbar gasspis bak+
Släpvagnskoppling+
Omfattande standardutrustning med farthållare, 
centrallås, ljudanläggning med multifunktionsdisplay 
och DAB+-mottagning, luftkonditionering och många 
säkerhetsrelaterade assistanssystem

+
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Pris (inkl. moms) kr

Standardchassi

Utsläppsklass

Totallängd, ca. cm

Totalbredd, ca. cm

Totalhöjd, ca. cm

Släpvagnsvikt bromsad/ 
obromsad

kg

Säng: Mittsäng, L x B, ca. cm

Sovplatser standard / max.

kW (hk)

Vikt i körklart skick* kg

Tillverkarens specifika vikter 
för valfri utrustning*

kg

Högsta tekniskt tillåtna 
lastvikt*

kg

Tillåtna sittplatser (inklusive 
förare)*

Säng: Lyfttak, L x B, ca. cm

Färskvattentankens totala 
kapacitet/färskvattentankens 
tillåtna fyllnadsnivå vid 
körning

l

Globevan 
Teknisk data

Globevan Camp One Camp Two Trail One Trail Two

723 000,− 761 000,− 791 000,− 829 000,−

Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Trail Ford Transit Custom Trail

Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

497 497 497 497

229 229 229 229

210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 

2500 (750 ) 2500 (750 ) 2500 2500

210 x 130 - 140 210 x 130 - 140 210 x 130 - 140 210 x 130 - 140

4 4 4 4

96 (130) 96 (130) 110 (150) 110 (150)

2518 (2392 - 2644)* 2518 (2392 - 2644)* (0 - 0)* (0 - 0)*

357 357 - -

3190 3190 3190 3190

4 4 4 4

200 x 125 200 x 125 200 x 125 200 x 125

16 16 16 16

 Tilläggsutrustning  Ej möjligt  Standard  Obligatoriskt  Okänd vid tidpunkten för publicering

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid 
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd 
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt 
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram 
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för 
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och 
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning 
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska 
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten 
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av 
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska 
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om 

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots 
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund 
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att 
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge 
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet 
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna 
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga 
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns 
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla 
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till 
fotnoterna.

* INFO
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Standardutrustning

Chassi Ford

FORD 2.0 l D 110 kW (150 hk)

FORD 2.0 l D 96 kW (130 hk)

Chassi utrustning Ford

6,5J x 16 lättmetallfälgar med 215/65 R16 däck

Active Parking Assist med Park Pilot-system fram och bak, även med sidosensorer inklusive parkering och parkeringsfunktion

Airbag, förar- och passagerarsida

Andra nyckel, hopfällbar med fjärrkontroll

Ansluten radio

Baklucka med uppvärmd bakruta

Bi-xenonstrålkastare med statiska kurvljus, LED-varselljus och dimljus

Bluetooth®, USB-anslutning och handsfree-system1)

Bränsletank 70 l

Bältessträckare och bälteskraftbegränsare fram med varningssystem

Centrallås med fjärrkontroll

Digital radiomottagning DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Elektriska främre fönster med snabb ned/upp-omkopplare för förarsidan

Elektroniskt säkerhets- och stabilitetsprogram (ESP) med traction control (TCS) inkl.

Farthållare

Fast släpfordon, 13-polig uttag, inklusive släpvagnsstabilisering (TSC)

Ford Easy Fuel (komfortbränslelock och skydd för feltankning)

Ford audiosystem 17 med 4" multifunktionsdisplay

FordPass Connect*** inkl live trafikinformation och WiFi-hotspot

Främre och bakre stötfångare delvis lackerade i karossfärg

Halogenprojektorstrålkastare med LED-varselljus och dimljus med statiskt kurvljus

Handskfacket låsbart

Hill Start Assist

Integrerad kontrollpanel och ljudfjärrkontroll på ratten

Interiörbelysning fram med läslampor och tidsfördröjningskrets

Komfortsvängbara säten för individuella förar- och passagerarsäten med tygöverdrag, armstöd och svankstöd

Kylargrill 3 stöttor och omkrets i plast, svart

Körfältshållareassistent med dåsighetsvarning och helljusassistent

Luftkonditionering fram inkl damm och pollenfilter

Läderratt

Låsningsfritt bromssystem (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)

Mekanisk spärrdifferential på framaxeln

Nödbromsstöd inklusive nödbromsljus

Omborddator

Park Pilot system ram och rygg

Park Pilot-system fram och bak

Rattstång, justerbar i höjd och räckvidd

Safety Brake Assist

Sidoskyddslister i plast, svart

Sidvindsassistent

Skjutdörr till höger

Skjutdörrssteg till höger

Sliding door right and left

Sliding door step right and left

Start-stopp-system

Säte paket 13 - Förarstol, 4-vägs manuell justering med svankstöd och bricka i dubbel passagerarsäte - Tygklädsel i Ebony (svart)

Torkare bakruta

Trail alufälgar svart

Trail kylargrill, dekaler och stötfångare svart

Trailerstabilisering
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Standardutrustning

Två högtalare

Vision paket 3 - inkl ljudsystem 21

Vision paket 3 - inkl ljudsystem 25

Vältskydd

Värmeisolerande glas av sidofönstren (från 2:a raden), medelhög grad av toning

Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda, med integrerade blinkljus

Öppnande fönster, höger och vänster (i andra radens sidofönster)

Utvändig design Ford

Frozen White

Magnetic Grey Metallic

Moondust-Silver Metallic

Utvändig utrustning

Fordonsdekaler Globevan

Panoramavy pop-up tak i svart

Takräcke till höger och vänster för att rymma solsegel eller markiser

Invändig design

16 liters färskvattentank, avtagbar med pump och utomhusdusch

2 förvaringslådor fram vänster bakom förarstol med klädsel

Avtagbar Flexboard inkl klädsel (förlängning av sovbänk)

Förvaringsnät under sovloftet på multifunktionsljusbaren

Kylbox 36 liter - bakom passagerarsätet med adapterplatta

Multifunktion ljusstång, dimbar med rör för förvaringsnät

Multifunktionsljusstång, dimbar med rör för förvaringsnät

Sovbänk för 2 personer

Möbeldekor

Dekor Renolit Makalu Pearl Grey

Textilutföranden

Ford stolsöverdrag Ebony svart

Värme

Tillsatsvärme med väggmanöverpanel
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 Tilläggsutrustning  Ej möjligt  Standard  Obligatoriskt  Okänd vid tidpunkten för publicering
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Tilläggsutrustning*
Ingår i paket Pris i kr. (inkl. 

moms)  
Mervikt (kg)* Kod

Chassi Ford

FORD 2.0 l D 110 kW (150 hk) 3,2 t 36 800,− 0 13323

FORD 2.0 l D 110 kW (150 hk) 3,2 t - Automatväxellåda 61 300,− 40 13324

FORD 2.0 l D 96 kW (130 hk) - automatväxellåda 24 600,− 40 13322

Ca
m

p 
On

e

Ca
m

p 
Tw

o

Tr
ai

l O
ne

Tr
ai

l T
w

o

 Tilläggsutrustning  Ej möjligt  Standard  Obligatoriskt  Okänd vid tidpunkten för publicering

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och 
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar 
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den 
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta 
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som 
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer 
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras 
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i 

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den 
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den 
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras 
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt 
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla 
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till 
fotnoterna.

* INFO
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7

cm

cm

cm

kg

kg

Standardchassi

Utsläppsklass

Totallängd, ca.

Totalbredd, ca.

Totalhöjd, ca.

Tekniskt tillåten totalvikt

Vikt i körklart skick, ca.

Tillåtet antal platser (inkl. förare)

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning

Halvintegrerad 
Modellöversikt

Modell 1 Modell 2

Fiat Ducato Fiat Ducato

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt 
viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner. tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. 
Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för 
en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma 
mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? 
För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon 
bland dem som vi erbjuder. 

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt…
… är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer 
Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna 
för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

2. Vikt i körklart skick …
… består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det 
är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges 
i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är ± 5 %. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter 
vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av 
monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. 
Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

kg

kg

Tekniskt tillåten totalvikt

Vikt i körklart skick, ca.

Tillåtet antal platser (inkl. förare)

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON
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3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) …
… fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en 
nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt 
finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning …
… är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. 
Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för 
bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för 
tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten 
till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före 
leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning 
av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning. 
Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket…
… ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det 
angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda 
paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

12

Tillvalsutrustning
Pris i kr.
(inkl. moms)

Mervikt Kod

359,- 9 1385

269,- 5 9845

549,- 15 713

238,- 1.5 1657

M
od

el
l 1

M
od

el
l 2

Badrum

Trägolv i dusch

Extra fönster i duschrum

Multimedia

Automatiskt HD satellit-system 65 Twin

Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färddator

9

5

15

1.5


