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I Dethleffs camper vans finns massor av intelligenta idéer och standard komfortfunktioner. 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

Dethleffs höjdpunkter – symbolförklaring

Plus för familjen Plus för komforten Plus för utrustningen

Familjevänlig: Minst fyra fasta 
sängar utan ombyggnad av sitt-
gruppen (tillval).

Plus för säkerheten

Soltimmar: Optimalt tak- och 
solskydd i utomhusområdet. På 
kvällen: markislampa för optimal 
belysning på campingen.

Allt är alltid under kontroll: 
utdragbart skåp på baksidan för 
lättillgängligt förvaringsutrymme.

Praktiskt, säkert och ergonomiskt: 
ryggvänlig utdragning för gasflas-
korna (tillval)

Ergonomiskt högt kompres-
sorkylskåp med 84 liters total-
volym och frysfack

Håll dig lugn: Optimal åtkomst från 
både insidan och utsidan. Stort 
kompressorkylskåp med 84 l total 
volym och frysfack

Fritt utsikt: Ramfönster ger säker-
het och stabilitet.

Dubbla fördelar med upphöjda 
golv: Skyddar kablage och kablar 
bättre från kyla. Eliminering 
av snubbelrisker med bekväm 
ståhöjd

XXL-förvaringsutrymme ovanför 
förarhytten: plats för stora redskap

Gott om utrymme för att röra 
sig uppåt: öppen front för mer 
utrymme och praktiska utrymmen 
ovanför hytten

Vikbar i stället för stapelbar: 
Bekväm, enkel omvandling och 
förvaring av madrasser.

Utrymme i det rullbara badrum-
met: Rulldörr och bra rumsindel-
ning. Enormt stort utrymme, gott 
om plats för att duscha

R
Rymligt badrum: rörelsefrihet tack 
vare det stora badrummet med 
rulldörr - kan också användas 
perfekt som rumsavdelare

C
Fritt utrymme i komfortbadrum-
met: en stor duschoas med några 
få enkla steg.

S
Praktiskt svängbart bad: Med den 
genomskinliga svängbara väggen 
kan tvättstället och toaletten 
enkelt och platsbesparande fällas 
undan när du duschar.

Ergonomisk skönhetssömn: skivf-
jädergallret anpassar sig individu-
ellt och exakt till ryggraden.
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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
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3499 3499
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4
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VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON



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

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

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.
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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
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Globetrail

Fiat chassi

Med sin mångåriga erfarenhet har Dethleffs nu konstruerat 
en camper van som kommer att inspirera dig med en särskilt 
omfattande 90-års jubileumsutrustning – givetvis i den välkända 
Dethleffs-kvaliteten. Lita på expertisen från 90 års konstruktion av 
fritidsfordon och se fram emot de första Dethleffs camper vans på 
Fiat chassi.

Kännetecken

Totallängd, ca. 599 - 636 cm

Totalbredd, ca. 205 cm

Totalhöjd, ca. 265 cm

Ståhöjd, bodel, ca. 190 cm

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

Klädsel

Trädekor

 

+ Trädekor Noce Nagano

 

+ Klädsel Camino

Pluspunkter

Lyxig utrustning även i förarhytten: läderratt, Captain 
Chair med armstöd och mycket mer

+

Kylargaller lackerad blanksvart+
Stötfångare lackerad i fordons färg+
Utdrag i bak för alla redskap som vill vara inom räckhåll 
vid ankomst

+

Ingen onödig stapling: fäll bara ihop sängramarna. 
(enkelsäng kan användas i Globetrail 640)

+

Stora, rymliga lådor utan handtag med manuellt 
centrallås

+
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Standardchassi

Utsläppsklass

Totallängd, ca. cm

Totalbredd, ca. cm

Totalhöjd, ca. cm

Ståhöjd, bodel, ca. cm

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad kg

Axelavstånd, ca. cm

Säng: Mittsäng, L x B, ca. cm

Säng: Bak, L x B, ca. cm

Sovplatser standard / max.

Basmotor

kW (hk)

Vikt i körklart skick* kg

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* kg

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* kg

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

Spillvattentank, ca. l

Säng: Lyfttak, L x B, ca. cm

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna 
fyllnadsnivå vid körning

l

Globetrail 
Teknisk data

Globetrail 600 600 S 640 640 S

Fiat Ducato 8 (2022) Fiat Ducato 8 (2022) Fiat Ducato 8 (2022) Fiat Ducato 8 (2022)

Euro 6e Euro 6e Euro 6e Euro 6e

599 599 636 636

205 205 205 205

265 265 265 265

190 190 190 190

2500 (750) 2500 (750) 2500 (750) 2500 (750)

404 404 404 404

180 x 88 180 x 88 180 x 88 180 x 88 

197 x 157 - 140 197 x 157 - 140 195 - 179 x 197 195 - 179 x 197

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

Multijet 2.2 Multijet 2.2 Multijet 2.2 Multijet 2.2

104 (140) 104 (140) 104 (140) 104 (140)

2820 (2679 - 2961)* (0 - 0)* 2970 (2822 - 3119)* (0 - 0)*

314 - 170 -

3499 3499 3499 3499

4 4 4 4

90 90 90 90

209 x 143 209 x 143 209 x 143 209 x 143

100 / 20 100 / 20 100 / 20 100 / 20

 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

Basfordon Fiat

Aluminiumsfälgar Fiat light 16" - mattsvart 

Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 

Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt

Chassi utrustning Fiat

Airbag på förarsidan

Airbag på passagerarsidan

Batteri 105A/t

Captain Chair med två armstöd 

Centralt handskfack

DAB takantenn med högtalare och radioförberedelse 

Dieseltank 90 liter 

Däckreparationsset Fix & Go

ESP

Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar

Farthållare

Färddator inkl. utetemperaturdisplay

Förar/passagerarstol i samma tyg som i boutrymme

Förar/passagerarstol vridbar, förarstol även höjdjusterbar

Förarstol lutningsbar

Hållare för surfplatta och smartphone

Höjdjusterbart passagerarsäte 

Klimatanläggning i förarhytt

Kylargrill blanksvart 

LED varselljus 

Läderratt och växelspak 

Låsningsfritt bromssystem (ABS)

Mugghållare

Skid Plate svart 

Skivbromsar, bak- och framaxelstabilisator, cirkulationsluftvärme, varvräknare, servostyrning, höjdjusterbara strålkastare, startspärr

Strålkastarram svart 

Techno Trim: Aluminiumapplikationer på luftintag 

USB-port (ersätter cigarettändare)

Utvändig design Fiat

Lackerad stötfångare i fordonsfärg 

White

Utvändig utrustning

Elektriskt instegssteg

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till höger 

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet 

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i bakdörrarna

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i kök och på sittgrupp

Förberedelse av solcellanläggning 

Förtältlampa 

Markis (600) 

Markis (640) 

Myggnätdörr

Ramfönster 

Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Taklucka i badrum med integrerad myggnätrullgardin

Invändig utrustning / boyta

60
0

60
0 

S

64
0

64
0 

S

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)
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Standardutrustning

2-lågig spis och diskbänk med elektrisk tändning

2x 230 V uttag, 1x 12 V uttag, 1x dubbelt USB-uttag 

6 års täthetsgaranti

Avskärmning i förarhytten: Sidofönster

Avskärmning i förarhytten: Vindruta

Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surrningsöglor

Bekväm sittgrupp med tygklädd sidovägg

Belysning indirekt, dimbar 

CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare

Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare, klädkrok)

Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)

Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort

Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta

Fast tvättställ

Flexibel ljuslist, spot kan placeras fritt

Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg: 2 st

Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade

Generöst förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter

Gott om förvaringsutrymme i badrummet

Innovativt utdrag under säng i bak

Isofix för ett säte

Kabelförberedelse för backkamera 

Kassetttoalett

Klädsel Camino

Kompressorkyl 84 l inkl frysfack 6,1 l

Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet

Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)

LED-ljusrör i köket

Ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet, t ex direkt vid entrén

Matta i förarhytt 

Matta på piedestal (formsydd, löst lagd) 

Plattform för sittgrupp med indirekt belysning med automatiskt dörröppningssystem

Rymliga lådor med Servosoft-utdrag

Rymligt förvaringsfack ovanför förarhytten

Sittgruppshöjd med integrerat förvaringsutrymme

Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak

Skiljevägg inkl. stege till dubbelsäng i bak

Svängbart badrum med svängbar vägg i frostat glaslook och duschutrustning 

Svängskiva för förlängning av bordet 

Säng i bak med hopfällbar lamellram

TV-förberedelse 12 V, SAT-anslutning, TV-fäste 

Trädekor Noce Nagano

Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l

Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram (ingår redan i tekniska data) 

Värme

Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna

Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt

60
0

60
0 

S

64
0

64
0 

S

2)

1)

1)

1)

1)

3)

1)

1)

1)

 Tilläggsutrustning  Ej möjligt  Standard  Obligatoriskt  Okänd vid tidpunkten för publicering
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PAKET GLOBETRAIL

Digital paket (12845)

10" radionavigering med pekskärm HD-färgskärm

Digital cockpit

Backkamera

Mervikt (kg) 4

 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“.

* INFO
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Tilläggsutrustning*
Ingår i paket Mervikt (kg)* Kod

Basfordon Fiat

Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt - Automatväxellåda 35 12053

Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda 35 12066

Fiat Ducato MultiJet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk) - 3.500 kg tillåten totalvikt 40 12071

Fiat Ducato MultiJet 140 Maxi (2,2 l / 140 hk) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda 40 12072

Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 0 12056

Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 0 12069

Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt - Automatväxellåda 35 12057

Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda 35 12070

Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk) - 3.500 kg tillåten totalvikt 40 12075

Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,2 l / 180 hk) - 3.500 kg tillåten totalvikt - Automatväxellåda 40 12076

Paket

Digital paket 4 12845

Chassi utrustning Fiat

230 V uttag främre konsol 0.1 12102

360 aktiv parkeringsassistent 0.3 12115

Automatisk klimatanläggning i förarhytt 1310

Avtagbar drag 40 9198

Dimljus 2 12097

Däcktrycksövervakningssystem 0.8 7704

Dödvinkelassistent med tillbehör 10737, 13426

Elektrisk förberedelse för släpvagnskoppling 9260

Elektrisk parkeringsbroms -9.4 12098

LED-strålkastare (LED halv- och helljus, LED varselljus) 12089

Parkeringshjälp (bakre parkeringssensorer) 0.5 053

Rattbetjäning för radio 0.4 1453

Säkerhetspaket: nödbromsassistent med fotgängare och cyklistdetektering, körfältbytesvarning, 
regn- och skymningssensor, trafikskyltigenkänning, automatisk nedbländning 

0.5 12109

Traction + 0.5 1407

Trådlös telefonladdare för automatisk klimatanläggning som tillval 12101

Utvändig design Fiat

Artense grå metallic 2.5 12734

Expedition grå 2.5 9741

Lanzarote grå 2.5 12084

Svart metallic 2.5 1333

Utvändig utrustning

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster (600) 6 354

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster (640) 8.2 354

Svart pop-up tak, kan öppnas helt fram, inkl. elektrisk stängningsassistent, myggnät, 
svanhalslampa och USB-uttag, med högkvalitativ madrass 

127 10306

Invändig utrustning / boyta

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter 0.7 1577

Extra batteri 95 Ah 27 830

60
0

60
0 

S

64
0

64
0 

S
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5)

7)

4)

8)

8)

8)

8)

9)

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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Tilläggsutrustning*
Ingår i paket Mervikt (kg)* Kod

Gästsäng på tvärs i boutrymmet 9 1944

60
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S
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64
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S

 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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Globetrail

Peugeot chassi

Globetrail är den första Dethleffs camper van och därmed starten 
på ett nytt semesteräventyr - den är inte bara utrustad med mer 
än 17 års erfarenhet av att bygga camper vans, men också med 
en omfattande 90-års jubileumsutrustning. Globetrail på Peugeot 
chassit kompletterar den nya kvartetten av camper vans från 
uppfinnaren av husvagnen.

Kännetecken

Totallängd, ca. 599 - 636 cm

Totalbredd, ca. 205 cm

Totalhöjd, ca. 265 cm

Ståhöjd, bodel, ca. 190 cm

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

Klädsel

Trädekor

 

+ Trädekor Noce Nagano

 

+ Klädsel Camino

Pluspunkter

Lyxig utrustning även i förarhytten: läderratt, Captain 
Chair med armstöd och mycket mer

+

Kylargaller lackerad blanksvart+
Stötfångare lackerad i fordons färg+
Utdrag i bak för alla redskap som vill vara inom räckhåll 
vid ankomst

+

Ingen onödig stapling: fäll bara ihop sängramarna. 
(enkelsäng kan användas i Globetrail 640)

+

Stora, rymliga lådor utan handtag med manuellt 
centrallås

+
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Pris (inkl. moms) kr

Standardchassi

Utsläppsklass

Totallängd, ca. cm

Totalbredd, ca. cm

Totalhöjd, ca. cm

Ståhöjd, bodel, ca. cm

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad kg

Axelavstånd, ca. cm

Säng: Mittsäng, L x B, ca. cm

Säng: Bak, L x B, ca. cm

Sovplatser standard / max.

Basmotor

kW (hk)

Vikt i körklart skick* kg

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* kg

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* kg

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

Spillvattentank, ca. l

Säng: Lyfttak, L x B, ca. cm

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna 
fyllnadsnivå vid körning

l

Globetrail 
Teknisk data

Globetrail 600 600 S 640 640 S

763 000,− 789 000,− 795 000,− 821 000,−

Peugeot Boxer Peugeot Boxer Peugeot Boxer Peugeot Boxer

Euro 6e Euro 6e Euro 6e Euro 6e

599 599 636 636

205 205 205 205

265 265 265 265

190 190 190 190

2500 (750) 2500 (750) 2500 (750) 2500 (750)

404 404 404 404

180 x 88 180 x 88 180 x 88 180 x 88 

197 x 157 - 140 197 x 157 - 140 195 - 179 x 197 195 - 179 x 197

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

2820 (2679 - 2961)* (0 - 0)* 2970 (2822 - 3119)* (0 - 0)*

314 - 170 -

3499 3499 3499 3499

4 4 4 4

90 90 90 90

209 x 143 209 x 143 209 x 143 209 x 143 

100 / 20 100 / 20 100 / 20 100 / 20

 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 Peugeot

Aluminiumsfälgar light 16" - svart matt 

Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 140 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 

Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 140 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt

Chassi utrustning Peugeot

Airbag på förarsidan

Airbag på passagerarsidan

Batteri 105A/t

Captain Chair med två armstöd, vridbar 

Centrallås

Centralt handskfack

DAB takantenn med högtalare och radioförberedelse 

Dieseltank 90 liter

Däckreparationsset Fix & Go

ESP

Elektriska fönster

Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar

Farthållare

Förar/passagerarstol vridbar och höjdjusterbar

Förar/passagerarsäte i samma tyg som boutrymme

Förarstol lutningsbar

Hållare för surfplatta och smartphone

Höjdjusterbart passagerarsäte 

Klimatanläggning i förarhytt

LED varselljus (Globetrail 600) 

LED varselljus (Globetrail 640) 

Läderratt och växelspak 

Mugghållare i midtkonsollen

Servostyrning

Techno Trim: Aluminiumapplikationer på luftintag 

USB-laddningsport

Utvändig design Peugeot

Icy White

Lackerad stötfångare i fordonsfärg 

Utvändig utrustning

Elektriskt instegssteg

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till höger 

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet 

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i bakdörrarna

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i kök och på sittgrupp

Förberedelse av solcellanläggning 

Förtältlampa 

Markis (600) 

Markis (640) 

Myggnätdörr

Ramfönster 

Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Taklucka i badrum med integrerad myggnätrullgardin

Invändig utrustning / boyta

2-lågig spis och diskbänk med elektrisk tändning

2x 230 V uttag, 1x 12 V uttag, 1x dubbelt USB-uttag 

6 års täthetsgaranti

60
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0
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1)

1)
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1)
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1)

1)
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1)

1)

2)
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Standardutrustning

Avskärmning i förarhytten: Sidofönster

Avskärmning i förarhytten: Vindruta

Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surrningsöglor

Bekväm sittgrupp med tygklädd sidovägg

Belysning indirekt, dimbar 

CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare

Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare, klädkrok)

Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)

Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort

Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta

Fast tvättställ

Flexibel ljuslist, spot kan placeras fritt

Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg: 2 st

Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade

Generöst förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter

Gott om förvaringsutrymme i badrummet

Innovativt utdrag under säng i bak

Isofix för ett säte

Kabelförberedelse för backkamera 

Kassetttoalett

Klädsel Camino

Kompressorkyl 84 l inkl frysfack 6,1 l

Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet

Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)

LED-ljusrör i köket

Ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet, t ex direkt vid entrén

Matta i förarhytt 

Matta på piedestal (formsydd, löst lagd) 

Plattform för sittgrupp med indirekt belysning med automatiskt dörröppningssystem

Rymliga lådor med Servosoft-utdrag

Rymligt förvaringsfack ovanför förarhytten

Sittgruppshöjd med integrerat förvaringsutrymme

Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak

Skiljevägg inkl. stege till dubbelsäng i bak

Svängbart badrum med svängbar vägg i frostat glaslook och duschutrustning 

Svängskiva för förlängning av bordet 

Säng i bak med hopfällbar lamellram

TV-förberedelse 12 V, SAT-anslutning, TV-fäste 

Trädekor Noce Nagano

Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l

Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram (ingår redan i tekniska data) 

Värme

Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna

Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt
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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 Peugeot

Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 165 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 33 100,− 0 12884

Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 165 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 33 200,− 0 12893

Peugeot Boxer BlueHDi Maxi (2,2 l / 140 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 3 200,− 40 12896

Peugeot Boxer BlueHDi Maxi (2,2 l / 165 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 36 200,− 40 12897

Chassi utrustning Peugeot

Automatisk klimatanläggning i förarhytt 6 400,− 1429

Avtagbar drag 10 200,− 40 9186

Dimljus 2 600,− 2 1426

Däcktrycksövervakningssystem 3 600,− 0.8 13482

Dödvinkelassistent med tillbehör 10 200,− 11058, 13425

Parkeringshjälp (bakre parkeringssensorer) 5 800,− 0.8 1434

Rattbetjäning för radio 1 600,− 10199

Strålkastarram svart 3 700,− 13341

Säkerhetspaket: nödbromsassistent med fotgängare och cyklistdetektering, 
körfältbytesvarning, regn- och skymningssensor, trafikskyltigenkänning, automatisk 
nedbländning

15 300,− 0 11060

Traction + 1 300,− 0.5 1438

Utvändig design Peugeot

Artense Grey metallic 12 100,− 2.5 10943

Expedition Grey 8 900,− 0 13104

Graphit Grey metallic 12 100,− 0 1445

Thunder Grey 8 900,− 0 13103

Utvändig utrustning

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster (600) 6 400,− 6 354

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster (640) 6 400,− 8.2 354

Svart pop-up tak, kan öppnas helt fram, inkl. elektrisk stängningsassistent, 
myggnät, svanhalslampa och USB-uttag, med högkvalitativ madrass 

76 300,− 127 10306

Invändig utrustning / boyta

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter 6 400,− 0.7 1577

Extra batteri 95 Ah 5 500,− 27 830

Gästsäng på tvärs i boutrymmet 6 400,− 9 1944
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 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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Globetrail

Citroën chassi

Den första Dethleffs camper van finns också med Citroën-chassit. 
Globetrail är utrustad med en omfattande 90- 
årsjubileumsutrustning som kommer att inspirera dig. Med mer än 
17 års erfarenhet av att bygga camper vans kommer Dethleffs 
camper van med många vackra och praktiska detaljer.

Kännetecken

Totallängd, ca. 599 - 636 cm

Totalbredd, ca. 205 cm

Totalhöjd, ca. 265 cm

Ståhöjd, bodel, ca. 190 cm

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

Klädsel

Trädekor

 

+ Trädekor Noce Nagano

 

+ Klädsel Camino

Pluspunkter

Lyxig utrustning även i förarhytten: läderratt, Captain 
Chair med armstöd och mycket mer

+

Kylargaller lackerad blanksvart+
Stötfångare lackerad i fordons färg+
Utdrag i bak för alla redskap som vill vara inom räckhåll 
vid ankomst

+

Ingen onödig stapling: fäll bara ihop sängramarna. 
(enkelsäng kan användas i Globetrail 640)

+

Stora, rymliga lådor utan handtag med manuellt 
centrallås

+
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Pris (inkl. moms) kr

Standardchassi

Utsläppsklass

Totallängd, ca. cm

Totalbredd, ca. cm

Totalhöjd, ca. cm

Ståhöjd, bodel, ca. cm

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad kg

Axelavstånd, ca. cm

Säng: Mittsäng, L x B, ca. cm

Säng: Bak, L x B, ca. cm

Sovplatser standard / max.

Basmotor

kW (hk)

Vikt i körklart skick* kg

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning* kg

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* kg

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

Spillvattentank, ca. l

Säng: Lyfttak, L x B, ca. cm

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna 
fyllnadsnivå vid körning

l

Globetrail 
Teknisk data

Globetrail 600 600 S 640 640 S

763 000,− 789 000,− 795 000,− 821 000,−

Citroen Jumper Citroen Jumper Citroen Jumper Citroen Jumper

Euro 6e Euro 6e Euro 6e Euro 6e

599 599 636 636

205 205 205 205

265 265 265 265

190 190 190 190

2500 (750) 2500 (750) 2500 (750) 2500 (750)

404 404 404 404

180 x 88 180 x 88 180 x 88 180 x 88 

197 x 157 - 140 197 x 157 - 140 195 - 179 x 197 195 - 179 x 197

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi

103 (140) 103 (140) 88 (140) 88 (140)

2820 (2679 - 2961)* (0 - 0)* 2970 (2822 - 3119)* (0 - 0)*

314 - 170 -

3499 3499 3499 3499

4 4 4 4

90 90 90 90

209 x 143 209 x 143 209 x 143 209 x 143

100 / 20 100 / 20 100 / 20 100 / 20

 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

Basfordon Citroen

Aluminiumsfälgar light 16" - svart matt 

Citroen Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 

Citroen Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt

Chassi utrustning Citroen

Airbag på förarsidan

Airbag på passagerarsidan

Batteri 105A/t

Captain Chair med två armstöd, vridbar 

Centrallås

Centralt handskfack

DAB takantenn med högtalare och radioförberedelse 

Dieseltank 90 liter

Däckreparationsset Fix & Go

ESP

Elektriska fönster

Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar

Farthållare

Förar/passagerarstol vridbar och höjdjusterbar

Förar/passagerarsäte i samma tyg som boutrymme

Förarstol lutningsbar

Hållare för surfplatta och smartphone

Höjdjusterbart passagerarsäte 

Klimatanläggning i förarhytt

LED varselljus (Globetrail 600) 

LED varselljus (Globetrail 640) 

Läderratt och växelspak 

Mugghållare i midtkonsollen

Servostyrning

Techno Trim: Aluminiumapplikationer på luftintag 

USB-laddningsport

Utvändig design Citroen

Icy White

Lackerad stötfångare i fordonsfärg 

Utvändig utrustning

Elektriskt instegssteg

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till höger 

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet 

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i bakdörrarna

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardiner i kök och på sittgrupp

Förberedelse av solcellanläggning 

Förtältlampa 

Markis (600) 

Markis (640) 

Myggnätdörr

Ramfönster 

Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Taklucka Mini-Heki 40 x 40 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Taklucka i badrum med integrerad myggnätrullgardin

Invändig utrustning / boyta

2-lågig spis och diskbänk med elektrisk tändning

2x 230 V uttag, 1x 12 V uttag, 1x dubbelt USB-uttag 

6 års täthetsgaranti
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Standardutrustning

Avskärmning i förarhytten: Sidofönster

Avskärmning i förarhytten: Vindruta

Bakre förvaringsutrymme med 4 integrerade surrningsöglor

Bekväm sittgrupp med tygklädd sidovägg

Belysning indirekt, dimbar 

CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare

Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare, klädkrok)

Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)

Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort

Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta

Fast tvättställ

Flexibel ljuslist, spot kan placeras fritt

Förvaringsutrymme för gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg: 2 st

Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade

Generöst förvaringsutrymme och förvaringsmöjligheter

Gott om förvaringsutrymme i badrummet

Innovativt utdrag under säng i bak

Isofix för ett säte

Kabelförberedelse för backkamera 

Kassetttoalett

Klädsel Camino

Kompressorkyl 84 l inkl frysfack 6,1 l

Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet

Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)

LED-ljusrör i köket

Ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet, t ex direkt vid entrén

Matta i förarhytt 

Matta på piedestal (formsydd, löst lagd) 

Plattform för sittgrupp med indirekt belysning med automatiskt dörröppningssystem

Rymliga lådor med Servosoft-utdrag

Rymligt förvaringsfack ovanför förarhytten

Sittgruppshöjd med integrerat förvaringsutrymme

Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak

Skiljevägg inkl. stege till dubbelsäng i bak

Svängbart badrum med svängbar vägg i frostat glaslook och duschutrustning 

Svängskiva för förlängning av bordet 

Säng i bak med hopfällbar lamellram

TV-förberedelse 12 V, SAT-anslutning, TV-fäste 

Trädekor Noce Nagano

Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l

Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram (ingår redan i tekniska data) 

Värme

Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna

Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt
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Tilläggsutrustning*
Ingår i paket Pris i kr. (inkl. 

moms)  
Mervikt (kg)* Kod

Basfordon Citroen

Citroen Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 33 100,− 0 12755

Citroen Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 hk) - 3.499 kg tillåten totalvikt 33 200,− 0 12760

Citroen Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 140 hk) - 3.500 kg tillåten totalvikt 3 200,− 40 12761

Citroen Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 165 hk) - 3.500 kg tillåten totalvikt 36 200,− 40 12762

Chassi utrustning Citroen

Automatisk klimatanläggning i förarhytt 6 400,− 1429

Avtagbar drag 10 200,− 40 9186

Dimljus 2 600,− 2 1426

Däcktrycksövervakningssystem 3 600,− 0.8 13482

Dödvinkelassistent med tillbehör 10 200,− 11058, 13425

Parkeringshjälp (bakre parkeringssensorer) 5 800,− 0.8 1434

Rattbetjäning för radio 1 600,− 10199

Strålkastarram svart 3 700,− 13341

Säkerhetspaket: nödbromsassistent med fotgängare och cyklistdetektering, 
körfältbytesvarning, regn- och skymningssensor, trafikskyltigenkänning, automatisk 
nedbländning

15 300,− 0 11060

Traction + 1 300,− 0.5 1438

Utvändig design Citroen

Artense Grey metallic 12 100,− 2.5 10943

Expedition Grey 8 900,− 0 13104

Graphit Grey metallic 12 100,− 0 1445

Thunder Grey 8 900,− 0 13103

Utvändig utrustning

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster (600) 6 400,− 6 354

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster (640) 6 400,− 8.2 354

Svart pop-up tak, kan öppnas helt fram, inkl. elektrisk stängningsassistent, 
myggnät, svanhalslampa och USB-uttag, med högkvalitativ madrass 

76 300,− 127 10306

Invändig utrustning / boyta

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter 6 400,− 0.7 1577

Extra batteri 95 Ah 5 500,− 27 830

Gästsäng på tvärs i boutrymmet 6 400,− 9 1944
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 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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Globetrail

Ford chassi

Dethleffs Globetrail är mer än bara en ombyggd skåpbil. Det är din 
husbil där du kan bo bekvämt på vägen. Den innehåller expertisen 
från mer än 90 års byggande av fritidsfordon - Globetrail på Ford 
inspirerar med sitt unika, innovativa komfortbadrum och den 
omfattande 90-års jubileumsutrustning. Basbilen är Ford Transit 
2.0l TDCi EcoBlue med 130 hk.

Kännetecken

Totallängd, ca. 598 cm

Totalbredd, ca. 206 cm

Totalhöjd, ca. 278 cm

Ståhöjd, bodel, ca. 194 cm

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

Klädsel

Trädekor

 

+ Trädekor Noce Nagano

 

+ Klädsel Camino

Pluspunkter

Dubbelgolv utan snubbelrisk och bekväm takhöjd i ett+
Ergonomisk skönhetssömn: Plattfjäderramen anpassar 
sig individuellt och exakt till ryggraden

+

Rymligt badrum: komfort och storlek i en klass för sig+
Handtagslösa tak- och köksskåp, med släta fronter och 
fasade kanter

+

Bekvämt kök med upphöjd kyl+
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Pris (inkl. moms) kr

Standardchassi

Utsläppsklass

Totallängd, ca. cm

Totalbredd, ca. cm

Totalhöjd, ca. cm

Ståhöjd, bodel, ca. cm

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad kg

Axelavstånd, ca. mm

Säng: Mittsäng, L x B, ca. cm

Säng: Bak, L x B, ca. cm

Sovplatser standard / max.

Basmotor

kW (hk)

Vikt i körklart skick* kg

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt* kg

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

Spillvattentank, ca. l

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning l

Globetrail 
Teknisk data

Globetrail 590 C

803 000,−

Ford Transit V363

Euro 6d Final

598

206

278

194

2500 (750)

3750

168 x 101 - 78

191 x 136 - 126

2 / 3 

2,0l TDCi Ford 
EcoBlue

96 (130)

(0 - 0)*

3499

4

90

100 / 20

 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

Basfordon Ford

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk) - 3.500 kg tillåten totalvikt

Chassi utrustning Ford

Airbag förarsidan

Airbag på passagerarsidan 

Backstartsassistent (sidvindsassistent, säkerhetsbromsassistent, vältskydd)

Bakre stötfångare med integrerat steg

Bränsletank 70l

Bältesförsträckare och begränsare

Captain Chair med två armstöd 

Centrallås med fjärrkontroll

Dimljus 

Dubbla bakdörrar med 200° öppningsmöjlighet

Däckreparationssats 

Däcktrycksövervakningssystem 

Elektriska fönsterrutor fram med Quickdown/-up knapp på förarsidan

Enkel DIN-radio

Farthållare

Fyra högtalare

Färddator med information om förbrukning och körsträcka (t.ex. återstående räckvidd) samt utetemperaturdisplay och Ford ECO-mode

Förar- och passagerarsäten fram: Komfortstolar som är svängbara, med 2 armstöd och ländstöd

Handskfack med lock, även låsbart 

Hållare för 1,5l flaskor

Intermittent vindrutetorkare

Kylargrill i kromdekor

Låsningsfritt bromssystem (ABS), elektroniskt säkerhets- och stabilitetsprogram (ESP), Traction Control (TCS)

Manuell klimatanläggning fram, inkl damm- och pollenfilter 

Parkeringsbroms till vänster

Rattstång justerbar i höjd och räckvidd

Start-Stopp-System

Strålkastare med statiskt kurvljus 

Stänkskydd bak & sidolister

Surfplattahållare

Takhimmel förarhytt

Takhimmel med fack 

Tonade fönster bak 

Trend interiörpaket: läderratt, farthållare, mugghållare, förvaringsfack i mittkonsolen (i kombination med automatlåda), Trend sätesöverdrag, tvåfärgad 
instrumentbräda 

USB-uttag i instrumentbrädan eller i respektive ljudenhet

Uppvärmda bakrutor, inkl rullgardin

Varselljus

Värmeisolerande glasrutor i bak

Ytterbackspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda 

Yttersignalspegel, manuellt justerbar, svart

Överhylla fram med 2 DIN-fack

Utvändig design Ford

Frost vit

Främre stötfångare lackerad i fordons färg 

Utvändig utrustning

Bakdörrar med fasta, uppvärmda glas inkl rullgardin

Elektriskt instegssteg

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin bak till vänster (600) 

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i badrummet 

59
0 

C

10)

1)

1)

10)

10)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

27



Standardutrustning

Fönster med myggnät och mörkläggningsgardin i köket och vid sittgrupp

Förberedelse av solcellanläggning 

Markis (600) 

Ramfönster 

Taklucka Midi-Heki 70 x 50 cm över sittgrupp med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Taklucka Mikro-Heki 28 x 28 cm i bak med myggnät och mörkläggningsrullgardin

Invändig utrustning / boyta

2-lågig spis och diskbänk med piezotändning

3x 230V-uttag, 1x dubbelt USB-uttag 

6 års täthetsgaranti

Arbetsyta som kan förlängas variabelt

Bakre säng med hopfällbar tallriksfjäderram

Bekväm sittgrupp med tygklädd sidovägg

Belysning indirekt, dimbar 

CEE yttre anslutning för 230 V med automatisk brytare

Dubbelgolv utan snubbelrisker

Duschutrustning (utdragbart duschhuvud, duschdraperi, styrskena, duschhållare, klädkrok)

Elektrisk laddare för kaross och fordonsbatteri 12 V / 18 A (underhållsladdning)

Ergonomiskt formade kuddar för ökad sittkomfort

Ergonomiskt utformat kök med stor arbetsyta

Frontförlängning för en enorm känsla av rymd, inkl. smarta hyllor

Förvaringsfack i dubbelgolvet

Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllningsvikt på 11 kg vardera

Gasavstängningsventiler lättillgängliga och centralt placerade

Gott om förvaringsutrymme i i badrummet

Infällda spotlights i hela vardagsrummet

Isofix för ett säte

Kabelförberedelse för backkamera 

Klädsel Camino

Komfortbadrum med fast tvättställ och utdragbar dusch

Kompressorkylskåp (ergonomiskt), 84 l inkl. frysrum 6,1 l

Kontrollpanel med indikering av alla fyllningsnivåer och batterikapacitet

Kraftfullt, underhållsfritt batteri (95 Ah)

LED-spotlights under överskåpen inklusive touchfunktion

Matta i förarhytt 

Rymliga lådor - optimalt åtkomliga från insidan och utsidan

Skiljevägg inkl. steg till dubbelsäng i bak

Skärmning i förarhytt: sidorutor 

Skärmning i förarhytt: vindruta 

Svängskiva för förlängning av bordet 

TV-förberedelse 12 V, SAT-anslutning, TV-fäste 

Touch-Spots och ljusbrytare optimalt fördelade i fordonet

Trädekor Noce Nagano

Trägolv i dusch

Vattentank 100 l, avloppsvattentank 90 l

Ytterligare dubbelt USB-uttag i vänstra sida fram (ingår redan i tekniska data) 

Överskåp i bak, höger och vänster

Överskåp ovanför dinetten, upp till förarhytten

Värme

Luftburen värme 4 kW med varmvattenpanna

Standardkontrollpanel för CP Classic värmare, analogt
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PAKET GLOBETRAIL

Paket Assistans paket 
09 (13407)

Assistans paket 
10 (13375)

Assistans paket 
12 (13210)

Assistans paket 
18 (13211)

Vindrutan uppvärmd x x x x

Regnavkännande torkare x x x x

Nödbromsassistent, aktiv (kamerabaserad) x x x

Avåkningsvarnare med dåsighetsvarning och helljusassistent x x x x

Avåkningsvarnare även med körfältshållareassistent x x

Strålkastarassistent med dag/nattsensor x x x x

Parkeringssystem fram, bak x x x x

Farthållare x x x

Dimljus x x x x

Single DIN DAB radio x

Backkamera x x

LED-Downlight x x x

Ljudsystem med 4" multifunktionsdisplay x

Avåkningsvarnare även med körfältshållare och körfältsbytesassistent x x

Parkeringssystem fram, bak, sida x x

Dödvinkelassistent inkl. Cross-Traffic Alert x x

Ytterbackspeglar: Eljusterbara, fällbara och uppvärmda x x

12'' multifunktionsdisplay inkl SYNC4, navigation och automatisk 
klimatanläggning

x x

Nödbromsassistent, aktiv (radarbaserad) x

Aktiv parkeringsassistent x

Intelligent farthållare, adaptiv x

360° kamera x

Bakning - nödbromsassistent x

Specialpris kr 23 600,− 33 500,− 111 600,− 124 000,−

Mervikt (kg) 10.95 11.95 22.07 22.47

 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“.

* INFO
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Tilläggsutrustning*
Ingår i paket Pris i kr. (inkl. 

moms)  
Mervikt (kg)* Kod

Basfordon Ford

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 hk) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda 30 700,− 45 13030

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 hk) - 3.500 kg tillåten totalvikt - automatväxellåda 43 000,− 45 13032

Paket

Assistans paket 09 23 600,− 10.95 13407

Assistans paket 10 33 500,− 11.95 13375

Assistans paket 12 111 600,− 22.07 13210

Assistans paket 18 124 000,− 22.47 13211

Chassi utrustning Ford

Bi-Xenon-strålkastare med statiskt kurvljus 15 300,− 4 11895

Elektrisk handbroms 4 500,− -7 13212

Släpvagnskoppling inkl. uttag och släpvagnsstabilisering TSC 10 200,− 32 11917

Stängningshjälp för elektrisk skjutdörr 7 700,− 1 13036

Utvändig design Ford

Grey Matter 12 700,− 0 13041

Magnetic grå metallic 12 700,− 5 11907

Obsidian svart metallic 12 700,− 5 11906

Invändig utrustning / boyta

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter 6 400,− 0.7 1577

Extra batteri 95 Ah 5 500,− 27 830

Gästsäng på tvärs i boutrymmet 6 400,− 13 1944

Utdrag för gaslåda 10 800,− 15 12778
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 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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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
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 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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TEKNISK INFORMATION

FOTNOTER

1) 90-års jubileumsutrustning: Jubileumsutrustning inkl. i basispriset
2) 90-års jubileumsutrustning: Extra dubbel USB-uttag inkl. i basispriset.
3) Svängbart badrum förväntas vara tillgängligt från och med 01.02.2023.
4) Endast möjligt i kombination med tillval "Automatisk klimatanläggning i förarhytten" (kod 1310).
5) Det är inte möjligt att montera en cykelhållare eftersom detta skulle täcka de bakre sensorerna.
6) Inte kompatibel med egna eftermonterad radio eftersom ingen användbar signal.
7) Tilläggssutrustningen "Säkerhetspaket" (kod 12109) och "Utvidgad säkerhetspaket" (kod 12110) är endast möjliga i kombination.
8) 90-års jubileumsutrustning: Lackerad stötfångare i fordons färg inkl. i basispriset.
9) Popup-tak förväntas vara tillgängligt från september 2022.
10) Utrustningsfördel: Inkl. i All-In-utrustning
 

Tillgänglighet för chassi och modeller kan för närvarande inte alltid garanteras.

Konsultera din Dethleffs Globetrail-återförsäljare.
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Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och 
regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förord-
ning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor en-
ligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förkla-
rat här nedan. Våra återförsäljare och Dethleffs konfiguratorn på vår 
webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.  

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten max-
imivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift 
som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna 
lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet 
vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är 
detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standard-
utrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här 
ingår i huvudsak följande positioner:
-  fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter,

oljor och kylvätskor.
-  Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som

standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvatten-
tanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och
en till   100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;

- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
-  Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är

nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje 
modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i sälj-
dokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkän-
nandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och 
möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det 
nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna to-
leransen är ± 5 %. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det 
kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och 
även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick. 
Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:
-  Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på ± 5 %: 142,50 kg
-  Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick:

2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i 
Tekniska Data. Hos Dethleffs anstränger man sig reducera viktfluktuatio-
nerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser 
vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta 
men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av 
monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess 
faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen. 

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av 
tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Föra-
rens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och 
räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är 
passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg. 

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räk-
nas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej 
ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under till-
verkaren ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. 
markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, 
bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med 
beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan till-
läggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller 
du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.  
Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret 
tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska 
vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i av-
snitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). 
Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt 
lag tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikt i körklart skick – som del av 
den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet 
nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga 
gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket till-
läggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga till-
behör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. 
Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde 
enligt säljdokumentationen, se ovan
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nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) 
från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en 
minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller 
andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast 
beräknas så här:
Minsta nyttolast i kg ≥ 10 x (n + L)
Därvid gäller: “n“ = högsta antal passagerare plus förarens vikt och “L“ = 
fordonets totala längd i meter
För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta 
nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt be-
ställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonsmodell. I ovan-
nämnda exempel med en minsta nyttolast på  100 kg torde tilläggsutrust-
ningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i 
körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:
3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt  
- 2 850 kg vikt i körklart skick  
- 3*75 kg passagerarnas vikt  
- 100 kg minsta nyttolast 
= 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen 

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvär-
de som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn 
till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maxi-
malt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är 
helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan 
hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger 
under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder 
möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett 
fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 
% över det nominella värdet:  
3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt  
- 2 907 kg  faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet 

värde på 2 850 kg)
- 3x75 kg passagerarnas vikt 
- 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde) 
=  43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg) 

För att undvika en sådan situation sänker Dethleffs den beställ-
bara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroen-
de på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säker-
ställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för 
bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Dethleffs 
levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.  
Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av 
monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av till-
läggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garan-
terad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast 
även i sådana fall, kommer Dethleffs tillsamman med dig och din återför-
säljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännan-
det kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av 
sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning. 

 6.  Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påver-
kar nyttolasten 

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga 
produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både 
uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslast-
möjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrust-
ning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade 
grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 
kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika 
från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om 
ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i 
säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 
218 kg:
3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt 
2 907 kg  faktiskt vägd vikt i körklart skick  

(+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
3x75 kg passagerarnas vikt  
150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning  
= 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer 
med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och till-
låtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras. 
Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen 
före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att 
se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln 
stämmer.



Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de 
gällande på tryck-tidspunkten och enligt de europeiska homologati-
onsbestämmelser-na. 

Tekniska ändringar i konstruktion och utrustning samt fel undantag-
na. Prislistan 03/2023 är giltig från och med 27.09.2022. Alla priser är 
vägledande priser inkl. moms vid fabriksmontering hos Dethleffs i 
Isny på nya camper vans. Bilder visar eventuellt tillvalsutrustning 
som levereras till extra kostnad eller dekorationselement som inte 
ingår i leveransomfånget. Förbehåll görs för prisändringar. Med dessa 
tekniska specifikationer/ prislista är alla tidigare versioner inte gäl-
lande. Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa pris-skillna-
der kan uppstå med tanke på skillnader i punktskatter, avgifter och 
mervärdeskatt, samt de olika landernas nationella krav på standar-
dutrustning.

Allmäna anvisningar
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