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Globebus Częściowo zintegrowany

Przedstawiciele serii najbardziej kompaktowych samochodów 
kempingowych marki Dethleffs prowadzą się łatwo i dynamicznie 
niczym vany. Są idealne do zwiedzania miast i jazdy górskimi 
drogami. Pomimo kompaktowych wymiarów samochody te mają 
zalety pełnowymiarowego samochodu kempingowego, takie jak 
izolacja, swoboda ruchów oraz wyposażenie kuchni i łazienki. Dla 
wszystkich ceniących sobie wyraziste sportowe detale pakiet 
wyposażenia Gran Turismo będzie idealnym wyborem.

Dane techniczne w skrócie*

Technicznie dop. masa całkowita 3499 / 3650 kg

Długość całkowita ok. 599 - 698 cm

Szerokość całkowita ok. 220 cm

Wysokość całkowita ok. 281 cm

* Wartości maksymalne częściowo nie są możliwe we wszystkich modelach lub 
tylko w połączeniu z określonymi opcjami.

Tapicerka

Drewniane wykończenie

 

+ Elementy dekoracyjne z drewna Rosario Cherry

* dostępne opcjonalnie

 

+ Tapicerka Floyd

 

+ Tapicerka Duke *

Najważniejsze

Sprawdzona jakość Dethleffs w niższej atrakcyjnej cenie+
Wyrazisty sportowy pakiet wyposażenia Gran Turismo 
(GT) (opcjonalny)

+

Zwinność i pewność prowadzenia dzięki kompaktowym 
wymiarom zewnętrznym z szerokością zewnętrzną 
wynoszącą tylko 220 cm

+

Kompletnie wyposażona kuchnia z kuchenką 2- 
palnikową i systemem szyn Multiflex

+

Wysoki komfort snu dzięki materacom 7-strefowym 
z zimnej pianki i materiału regulującego temperaturę 
oraz ergonomicznym stelażom z listew drewnianych

+
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Podwozie standardowe

Norma emisji spalin

Długość całkowita ok. cm

Szerokość całkowita ok. cm

Wysokość całkowita ok. cm

Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok. cm

Izolacja podłogi / ścian / dachu mm

Masa całkowita przyczepy hamowanej/niehamowanej kg

Rozmiar opon

Rozstaw osi ok. mm

Wymiary łóżka w środkowej części dł. x szer. ok. cm

Wymiary łóżka w tylnej części dł. x szer. ok. cm

Miejsca do spania standardowe / maks.

Podstawowa jednostka napędowa

kW (KM)

Masa własna pojazdu ok. kg

Masa w stanie gotowym do jazdy ok. kg

Maksymalne obciążenie użytkowe ok. kg

Technicznie dop. masa całkowita kg

Dopuszczalna liczba osób

Ogrzewanie

Pojemność lodówki (w tym zamrażalnika) ok. l

Zbiornik na ścieki ok. l

Zaopatrzenie w wodę, w tym bojler l

Wymiary w świetle drzwi garażowych/klapy garażowej po lewej str. (szer. x wys.) cm

Wymiary w świetle drzwi garażowych/klapy garażowej po prawej str. (szer. x wys.) cm

Gniazda 12 V/ 230 V/ USB

Globebus Częściowo zintegrowany 

Globebus Częściowo zintegrowany T 1 T 6

Fiat Ducato Light 
niska rama

Fiat Ducato Light 
niska rama

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 698

220 220

281 281

198 198

49 / 34 / 35 49 / 34 / 35

2000 (750) 2000 (750)

225/75R 16C 225/75R 16C

3450 3800

155 x 95 - 90 175 x 95 - 90 

200 x 145
200 x 155  / 
195 x 75 / 195 x 

80

2 / 3 2 / 3 

120 MultiJet 3 120 MultiJet 3

88 (120) 88 (120)

2500 2640

2680 2820

819 / 970 679 / 830 

3499 / 3650 3499 / 3650 

4 4

Gorące 
powietrze, 6 kW 

gazowe / 
gorące 

powietrze z 
grzałką 

elektryczną, 7.8 
kW gazowo- 

elektryczne 

Gorące 
powietrze, 6 kW 
gazowe / gorące 

powietrze z 
grzałką 

elektryczną, 7.8 
kW gazowo- 

elektryczne 

83 (8) / 142 (15) 
142 (15)

90 90

114 (20) 114 (20)

95 x 80 95 x 105

75 x 100 95 x 105

1 / 6 / 2 1 / 6 / 2
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Wyposażenie seryjne

Podwozie Fiat

Felgi stalowe 15 cali z kołpakami kół

Fiat Ducato MultiJet 120 (2,2 l / 120 KM)

Niska rama Fiat Ducato Light (dop. masa całkowita 3.499 kg)

Wyposażenie podwozia Fiat

ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) / EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania)

Chlapacze kół tylnej osi

Czujnik zajęcia fotela kierowcy i pasażera

ESP z ASR, Traction Plus, Hill Holder i Hill Descent Control

Fotel lotniczy kierowcy i pasażera, obrotowy

Immobilizer

Klimatyzacja w kabinie kierowcy manualna

Kolor podwozia White

Lakierowany zderzak w kolorze białym

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane, z lusterkami martwego pola i zintegrowanymi kierunkowskazami

Manualna skrzynia biegów 6-biegowa

Napęd przedni

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

System automatycznego hamowania po kolizji

System przeciwdziałający skutkom bocznego wiatru

System stabilizacji toru jazdy przyczepy

Tempomat

Uchwyt na kubki pośrodku deski rozdzielczej

Zbiornik na olej napędowy 75 l włącznie ze zbiornikiem na AdBlue o poj. 19 l

Zestaw Fix&Go

Światła do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami

Wyposażenie zewnętrzne

Dach GFK

Dostęp do pomieszczenia mieszkalnego poprzez wygodny, szeroki, elektryczny stopień wejściowy

Drzwi do pomieszczenia mieszkalnego o szerokości 60 cm

Drzwi do pomieszczenia mieszkalnego o szerokości 70 cm

Drzwi wejściowe z moskitierą

Duży garaż w tylnej części: 2 drzwi/klapy garażowe z zamkiem, obniżony tył (obciążenie powierzchniowe 150 kg) z powierzchnią antypoślizgową, 
ogrzewanie, listwy do mocowania, oświetlenie

Izolacja zabudowy EPS

Okno w sypialni po prawej i lewej stronie

Oprawa świateł tylnych z trzecim światłem stop, zintegrowane lampy tylne z listwą świetlną LED

Pokrywa dachowa 40 x 40 cm nad kanapą

Technologia zabudowy LifeTime: sprawdzona, solidna konstrukcja podłogi i zabudowy z doskonałą izolacją

Ścianki boczne i ściana tylna z odpornego HighGloss GFK o gładkiej, błyszczącej powierzchni

Stylistyka zewnętrzna

Zewnętrzny kolor zabudowy White

Stylistyka wnętrza

Elementy dekoracyjne z drewna Rosario Cherry

Tapicerka Floyd

Tekstylia

Stałe łóżka z ergonomicznymi stelażami z listew drewnianych i materacami 7-strefowymi Premium o grubości 150 mm z materiału regulującego 
temperaturę

Warianty mebli

Drewniane drzwi przesuwne, wysokości pomieszczenia, do oddzielenia sypialni

Fronty szafek podsufitowych z łagodnym domykaniem (soft close)

Lustro obejmujące całą sylwetkę

Schowek wielofunkcyjny pod łóżkiem podwójnym, z szafą na ubrania, dostępny od wewnątrz i z zewnątrz, oświetlony, stelaż z amortyzacją, rozkładany

T 
1

T 
6
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Wyposażenie seryjne

Szafa na ubrania, wysokości pomieszczenia, z praktycznymi półkami na bieliznę w górnej części

Wygodna kanapa w kształcie litery „L” z wolnostojącą, stałą nogą do stołu i 2 zintegrowanymi 3-punktowymi pasami

Łóżka pojedyncze zamontowane wysoko ze stopniami zapewniającymi wygodny dostęp

Kuchnia

Kuchnia dla smakoszy: kuchenka 2-palnikowa, głębokie szuflady, wkładka na sztućce, kosz na śmieci i szeroki blat

Lodówka wysokości pomieszczenia, z osobnym zamrażalnikiem i automatycznym systemem oszczędzania energii (AES) (142 l)

Lodówka z osobnym zamrażalnikiem i automatycznym systemem oszczędzania energii (AES) (83 l)

Przedłużenie blatu, rozkładane

System szyn MultiFlex

Łazienka

Obrotowa toaleta umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni

Wyposażenie obejmujące szafki, półki, duże lustra, uchwyty na kubek i papier toaletowy

Ogrzewanie

Ogrzewanie gorącym powietrzem 6 kW z bojlerem ciepłej wody

Instalacja elektryczna

Akumulator głębokiego rozładowania AGM, 95 Ah

Automatyczny system dołączania/odłączania akumulatora rozruchowego, akumulatora głębokiego rozładowania oraz lodówki

Baldachim z reflektorami nad drzwiami wejściowymi

Elektroblok ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami i osobnym wyłącznikiem różnicowoprądowym

Lampa w przystawce namiotowej 12 V

Oświetlenie LED w całym pojeździe

Pokładowy panel sterowniczy

Zaopatrzenie w wodę

Pompa zanurzeniowa do wody

Zbiornik na świeżą wodę w izolowanym i ogrzewanym obszarze

Zaopatrzenie w gaz

Szafka na butlę gazową 2 x 11 kg

T 
1

T 
6

 Opcja dodatkowa  niedostępne  standard  konieczne
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PAKIETY GLOBEBUS CZĘŚCIOWO ZINTEGROWANY

Pakiet Pakiet Globebus GT „White” (12158) Pakiet Globebus GT „Grey” (12160)

Elektryczny hamulec postojowy x x

Kierownica obszyta skórą i drążek zmiany biegów z mieszkiem ze skóry x x

Deska rozdzielcza z elementami z aluminium x x

Klimatyzacja w kabinie kierowcy automatyczna x x

Moniceiver 7" DAB+ z możliwością bezprzewodowego połączenia poprzez Apple 
CarPlay oraz Android Auto i sterowaniem z kierownicy

x x

Drzwi do pomieszczenia mieszkalnego o szer. 70 cm oknem, roletą 
zaciemniającą i centralnym zamkiem (zamyka również drzwi kabiny kierowcy)

x x

Pokładowy panel sterowniczy Luxus x x

Przygotowanie do montażu systemu radiowego z pakietem nagłośnieniowym 
w kabinie kierowcy

x x

Gniazda i przełączniki dwukolorowe x x

Stabilne okna ramowe z podwójnymi szybami ze zintegrowanymi roletami 
zaciemniającymi i moskitierami

x x

Bezkluczykowe dostęp i uruchamianie x x

Światła dzienne LED x x

Panoramiczna pokrywa dachowa 70x50 cm w pomieszczeniu mieszkalnym x x

Żaluzje zaciemniające w kabinie kierowcy x x

Okno uchylne w nadbudowie typu półintegra x x

Antena radiowa DAB+ zintegrowana z prawym lusterkiem zewnętrznym x x

Stopień wejściowy do kabiny kierowcy x x

Felga aluminiowa Fiat 16 cali x x

Płyta ochronna w kolorze czerwonym x x

Światła mijania LED x x

Osłona chłodnicy czarna błyszcząca z chromowanymi listwami ozdobnymi x x

Reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów x x

Reflektory z czarną oprawą x x

Wyściełane podwójne podłokietniki, obszyte materiałem x x

Regulacja wysokości i nachylenia fotela kierowcy oraz fotela pasażera, podwójne 
podłokietniki

x x

Ściana kuchenna w kolorze Metallic Grey x x

Stylistyka zewnętrzna GT White (rozszerzona okleina GT White) x

Reling dachowy x x

Charakterystyczna wysoka oprawa świateł tylnych z trzecim światłem stop, 
zintegrowane lampy tylne z listwą świetlną LED

x x

Stylistyka zewnętrzna GT Grey (rozszerzona okleina GT Grey) x

Lakierowane zderzaki Campovolo x

Kolor podwozia Campovolo Grey x
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Pakiet Pakiet systemów asystujących Fiat 
(12109)

Pakiet systemów asystujących 
Advance Fiat (12110)

System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu x x

Asystent świateł mijania x x

Asystent świateł drogowych x x

System wspomagania hamowania awaryjnego wł. z systemem rozpoznawania 
pieszych i rowerzystów

x x

Czujnik deszczu x x

System rozpoznawania znaków drogowych x x

Aktywny tempomat (od prędkości 30 km/h) x

System wykrywający zmęczenie kierowcy x

Adaptacyjny asystent prędkości x

Pakiet Komfortowy pakiet zimowy „gorące powietrze” (8251)

Izolacja zabudowy XPS x

Przewody w płycie podłogowej izolowane x

Zbiornik na ścieki i przewody ściekowe, elektrycznie ogrzewane x

Zbiornik na ścieki, izolowany x

Wyłącznik pompy wodnej x

Ogrzewanie gorącym powietrzem 6kW z grzałką elektryczną 1,8 kW i bojlerem 
ciepłej wody z cyfrowym panelem sterowniczym

x

Pakiet Podwozie (12117)

Elektryczny hamulec postojowy

Moniceiver 7" DAB+ z możliwością bezprzewodowego połączenia poprzez Apple CarPlay oraz Android Auto i sterowaniem z kierownicy

Deska rozdzielcza z elementami z aluminium

Klimatyzacja w kabinie kierowcy automatyczna

Kierownica obszyta skórą i drążek zmiany biegów z mieszkiem ze skóry

Światła dzienne LED

Bezkluczykowe dostęp i uruchamianie

Pakiet Podwozie Advance (12119)

System nawigacyjny 10" DAB+ z możliwością bezprzewodowego połączenia poprzez Apple CarPlay oraz Android Auto, Camper Navigation i sterowaniem 
z kierownicy (rozszerzenie Moniceiver 7")

Cyfrowy prędkościomierz z cyfrowymi zegarami i dużym wyświetlaczem 7"

Bezprzewodowa ładowarka do telefonów w konsoli środkowej

Pakiet rodzinny (12150)

Okno uchylne w nadbudowie typu półintegra

Drzwi do pomieszczenia mieszkalnego o szer. 70 cm oknem, roletą zaciemniającą i centralnym zamkiem (zamyka również drzwi kabiny kierowcy)

Regulacja wysokości i nachylenia fotela kierowcy oraz fotela pasażera, podwójne podłokietniki

Żaluzje zaciemniające w kabinie kierowcy

Panoramiczna pokrywa dachowa 70x50 cm w pomieszczeniu mieszkalnym

Antena radiowa DAB+ zintegrowana z prawym lusterkiem zewnętrznym

Przygotowanie do montażu systemu radiowego z pakietem nagłośnieniowym w kabinie kierowcy

Pokładowy panel sterowniczy Luxus

Wyściełane podwójne podłokietniki, obszyte materiałem
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Pakiet Light Moments (11352)

Pośrednie oświetlenie wnętrza nad szafkami podsufitowymi

Pośrednie oświetlenie ścian

Zestaw przygotowawczy (11350)

Przygotowanie do montażu instalacji solarnej

Przygotowanie do montażu klimatyzacji dachowej

Przygotowanie do montażu zestawu do odbioru telewizji satelitarnej

Przygotowanie do montażu pierwszej kamery cofania

Przygotowanie do montażu drugiej kamery cofania
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Wyposażenie specjalne
Zawarte w 
pakiecie

Waga Kod

Podwozie Fiat

Felga aluminiowa Fiat 16 cali GT 0 8922

Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 KM) 0 10775

Fiat Ducato MultiJet 160 (2,2 l / 160 KM) 0 10774

Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 KM) 0 8554

Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3.650 kg 0 10769

Wyposażenie podwozia Fiat

Automatyczna skrzynia biegów, 9-biegowa 18 10736

Hak holowniczy (w przypadku przyłączenia przyczepy uwzględnić dopuszczalną masę całkowitą zespołu) 35 273

Wsporniki (2 szt.) do dobudówki z tyłu 6 390

Wyposażenie zewnętrzne

Markiza kasetowa Omnistor 3,0 m (ręczna) 23 932

Markiza kasetowa Omnistor 4,0 m (ręczna) 33 859

Podwójna podłoga w garażu w tylnej części 5 1890

Stabilne okna ramowe z podwójnymi szybami ze zintegrowanymi roletami zaciemniającymi i moskitierami GT 5 415

Uchwyt na 3 rowery (montaż z tyłu) 9 938

Uchwyt na rowery opuszczany (3 szyny) 10 7482

Stylistyka wnętrza

Tapicerka Duke 0 11949

Tekstylia

Dywan obrębiony, swobodnie leżący 8 851

Warianty mebli

Dodatkowe łóżko 3 339

Możliwość rozbudowy łóżka pojedynczego do łóżka podwójnego 9 1883

System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na trzecim i czwartym miejscu siedzącym ustawionym 
w kierunku jazdy

5 8125

Kuchnia

Lodówka (142 l) zamiast wysokiej szafy na ubrania 15 713

Łazienka

Dodatkowe okno w łazience 5 372

Mata do brodzika 1.5 1657

Multimedia

Automatyczny zestaw do odbioru telewizji satelitarnej HD 65 Twin 10 11258

Druga kamera cofania w oprawie świateł tylnych 1 11541

Kamera Top View 360° 6 7173

Kamera cofania (podwójna kamera) 2 1641

Kamera cofania (zwykła kamera) 2 1642

Płaski ekran 22" HD TV (wł. z odtwarzaczem DVD, HDMI, odbiornikiem telewizji satelitarnej DVB-S2 
i odbiornikiem telewizji naziemnej DVB-T2) 

3 11506

Uchwyt do płaskiego ekranu 3 325

Ogrzewanie

Aplikacja do sterowania ogrzewaniem gorącym powietrzem 2 9659

Cyfrowy panel sterowniczy do ogrzewania gorącym powietrzem 1 6622

Podgrzewanie podłogi elektryczne (częściowe) 9 763

Klimatyzacja

Klimatyzacja dachowa 36 11670

Instalacja elektryczna

2. akumulator głębokiego rozładowania AGM, 95 Ah 27 830

Instalacja solarna 100 W 15 922

Zaopatrzenie w wodę

Wyłącznik pompy wodnej WI-KO 1 397

T 
1

T 
6

1)

4)

2) 3)

5)

6)

7)
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Wyposażenie specjalne
Zawarte w 
pakiecie

Waga Kod

Zbiornik na ścieki, izolowany WI-KO 3 665

Zaopatrzenie w gaz

Automatyczne przełączanie butli gazowych z czujnikiem zderzeniowym i EisEx 3 1577

Zewnętrzne gniazdo gazowe, ciśnienie gazu 30 mbar 1 878

Bezpieczeństwo

Alarm (w drzwiach z centralnym zamkiem) 5 322

Czujnik dymu 1 1891

Gaśnica 2 kg 4 1878

Sejf 13 323

Pakiety

Komfortowy pakiet zimowy „gorące powietrze” 25 8251

Pakiet Globebus GT „Grey” 50.7 12160

Pakiet Globebus GT „White” 50.7 12158

Pakiet Light Moments 3 11352

Pakiet Podwozie -7 12117

Pakiet Podwozie Advance 1.2 12119

Pakiet rodzinny 34.7 12150

Pakiet systemów asystujących Advance Fiat 0.5 12110

Pakiet systemów asystujących Fiat 0.5 12109

Zestaw przygotowawczy 6.5 11350

Inne

Dokumenty rejestracyjne 0 -

Oryginalne akcesoria Dethleffs – najważniejsze

Bagażnik rowerowy 0 3236639

Dodatkowa szyna wielofunkcyjna 0 3269437

Dywanik w kabinie kierowcy 0 2859539

Zestaw węży do ścieków 2 m 0 3220982

Zestaw węży do ścieków 4 m 0 3196483

T 
1

T 
6

8)

 Opcja dodatkowa  niedostępne  standard  konieczne

 pakiet GTGT  komfortowy pakiet zimowyWI-KO

 
 


