Globetrotter XL Zintegrowany
Ten stylowy luksusowy pojazd łączy przestronność wnętrza,
nowoczesną stylistykę i prawdziwą dynamikę jazdy. Układ jezdny
Premium z niską ramą i szerokim rozstawem kół sprawia, że
sportowa stylistyka znajduje potwierdzenie w realnych wrażeniach
z jazdy. Podróż modelem Globetrotter XLI będzie równie udana jak
jego wygląd: sportowy, dynamiczny i gwarantujący
bezpieczeństwo – a do tego możliwa przez 365 dni w roku dzięki
odpornej na warunki zimowe konstrukcji podwójnej podłogi.

Dane techniczne w skrócie*
Technicznie dop. masa całkowita

5000 / 5400 kg

Długość całkowita ok.

865 cm

Szerokość całkowita ok.

233 cm

Wysokość całkowita ok.

304 cm

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

Tapicerka

Najważniejsze
+
+

+ Tapicerka Samir

+ Tapicerka Melia *

+
+

+ Tapicerka ze skóry

+ Skóra naturalna

naturalnej Collin *

Individual *

+
+
+

Drewniane wykończenie

Dynamiczne i bezpieczne prowadzenie dzięki podwoziu
Premium z niską ramą oraz szerokim rozstawem kół
Technologia zabudowy Lifetime Plus obejmująca
całkowicie zabezpieczone przed biokorozją, trwałe
ścianki
Odporność na warunki zimowe: podgrzewana podwójna
podłoga z zabezpieczoną przed mrozem instalacją
wodną i seryjnym ogrzewaniem ciepłą wodą
Dethleffs Connect – cyfrowa jednostka sterująca
zapewniająca połączenie całego samochodu w sieć, ze
sterowaniem za pośrednictwem cyfrowego wyświetlacza
i dedykowanej aplikacji
Harmonijna kompozycja oświetlenia „Light Moments”
Ergonomiczne fotele lotnicze, dostępne opcjonalnie jako
fotele pneumatyczne z podgrzewaniem i wentylacją
Kompletnie wyposażona kuchnia z blatem z materiału
mineralnego i automatycznym centralnym zamkiem
w szufladach

+ Elementy dekoracyjne z drewna Amberes Oak
* dostępne opcjonalnie
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Globetrotter XL Zintegrowany
Globetrotter XL Zintegrowany

Podwozie standardowe

Norma emisji spalin

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

Fiat Ducato Maxi
AL-KO niska
rama, pojazd 3osiowy

Fiat Ducato Maxi
AL-KO niska
rama, pojazd 3osiowy

Euro VI-E

Euro VI-E

Długość całkowita ok.

cm

865

865

Szerokość całkowita ok.

cm

233

233

Wysokość całkowita ok.

cm

304

304

Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok.

cm

208

208

mm

43 / 34 / 35

43 / 34 / 35

kg

1600 (750)

1600 (750)

225/75R 16C

225/75R 16C

mm

4500

4500

Wymiary łóżka w przedniej części dł. x szer. ok.

cm

200 x 150

200 x 150

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

cm

206 x 150 - 90

206 x 150 - 95

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

cm

200 x 150

210 x 200 - 145 /
2x 200 x 82

Izolacja podłogi / ścian / dachu
Masa całkowita przyczepy hamowanej/niehamowanej
Rozmiar opon
Rozstaw osi ok.

Miejsca do spania standardowe / maks.

4/5

Podstawowa jednostka napędowa
kW (KM)

4/5

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

103 (140)

103 (140)

Masa własna pojazdu ok.

kg

3840

3840

Masa w stanie gotowym do jazdy ok.

kg

4030

4030

Maksymalne obciążenie użytkowe ok.

kg

970 / 1345

970 / 1345

Technicznie dop. masa całkowita

kg

5000 / 5400

5000 / 5400

4-5

4-5

Dopuszczalna liczba osób

Ogrzewanie

Gorąca woda, 6
kW gazowoelektryczne

Gorąca woda, 6
kW gazowoelektryczne

Pojemność lodówki (w tym zamrażalnika) ok.

l

141 (23) / 177
(35)

141 (23) / 177
(35)

Zbiornik na ścieki ok.

l

156

156

Zaopatrzenie w wodę, w tym bojler

l

166 (20)

166 (20)

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

cm

105 x 120

105 x 120

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

cm

105 x 120

105 x 120

2/9/2

2/9/2

Gniazda 12 V/ 230 V/ USB
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I 7850-2 EB

I 7850-2 DBM

Wyposażenie seryjne
Podwozie Fiat
Felgi stalowe 16 cali z kołpakami kół
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 KM) Heavy Duty
Niska rama Fiat Ducato Maxi AL-KO z szerokim rozstawem kół tylnej osi, pojazd trzyosiowy (dop. masa całkowita 5.000 kg)
Wyposażenie podwozia Fiat
ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) / EBD (elektroniczny rozdział siły hamowania)
Antena radiowa DAB+ zintegrowana z prawym lusterkiem zewnętrznym
Czujnik zajęcia fotela kierowcy i pasażera
Deska rozdzielcza z elementami z aluminium
Dodatkowa krata chroniąca chłodnicę z przodu pojazdu
ESP z ASR, Traction Plus, Hill Holder i Hill Descent Control
Elektryczny hamulec postojowy
Fotele lotnicze: zintegrowane zagłówki, obrotowe, regulacja wysokości i nachylenia, wł. z dwoma wyściełanymi podłokietnikami
Immobilizer
Kierownica obszyta skórą i drążek zmiany biegów z mieszkiem ze skóry
Klimatyzacja w kabinie kierowcy automatyczna
Manualna skrzynia biegów 6-biegowa
Moniceiver 7" DAB+ z możliwością bezprzewodowego połączenia poprzez Apple CarPlay oraz Android Auto i sterowaniem z kierownicy
Napęd przedni
Ochrona przed niepożądanymi spojrzeniami na szybie przedniej, pozioma z regulacją wysokości oraz boczne zaciemniające rolety plisowane zapewniające
najlepszą izolację
Odporne na wibracje, elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne nawiązujące do wyglądu lusterek autokarowych (dwuczęściowe)
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, zbiornik AdBlue o poj. 19 l
Zestaw Fix&Go
Wyposażenie zewnętrzne
Centralny zamek w drzwiach kabiny kierowcy i pomieszczenia mieszkalnego oraz drzwiach garażowych
Dach GFK
Dostęp do pomieszczenia mieszkalnego poprzez wygodny obniżony próg
Dostęp do pomieszczenia mieszkalnego poprzez wygodny, szeroki, elektryczny stopień wejściowy
Drzwi do pomieszczenia mieszkalnego o szer. 70 cm z oknem i roletą zaciemniającą
Drzwi garażowe i wszystkie pokrywy luków bagażowych z funkcją push-to-open
Drzwi wejściowe z moskitierą
Elektryczne domykanie drzwi do pomieszczenia mieszkalnego
Garaż w tylnej części: dwoje drzwi garażowych z funkcją push-to-open, obniżony tył (250 kg), ogrzewanie, listwy do mocowania, oświetlenie LED na całej
szerokości, gniazdo 230 V, antypoślizgo
Okno w sypialni po prawej i lewej stronie
Panoramiczna pokrywa dachowa 40x40 cm z moskitierą i roletą zaciemniającą nad łóżkiem podnoszonym
Podwójna podłoga, częściowo z możliwością załadunku przez całą szerokość pojazdu
Pokrywa dachowa 40 x 40 cm nad kanapą
Stabilne okna ramowe z podwójnymi szybami ze zintegrowanymi roletami zaciemniającymi i moskitierami
Technologia zabudowy LifeTime Plus: odporna na biokorozję konstrukcja zabudowy bez wstawek z drewna, izolacja XPS – płyta podłogowa i dach obłożone
GFK
Tył z GFK w nowoczesnej stylistyce nawiązującej do autokarów, z 3. światłem stop, lampami tylnymi LED oraz kierunkowskazami dynamicznymi
Ścianki boczne i ściana tylna z aluminiowej blachy gładkiej
Stylistyka zewnętrzna
Zewnętrzny kolor zabudowy White
Stylistyka wnętrza
Elementy dekoracyjne z drewna Amberes Oak
Tapicerka Samir
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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)
Kredens z wysuwanym podnóżkiem, szufladami i podświetlaną okładziną ścienną
Lustro obejmujące całą sylwetkę
Możliwość rozbudowy łóżka pojedynczego do łóżka podwójnego
Pomieszczenie mieszkalne bez stopni
Szafa na ubrania z lewej i prawej strony łóżka 160x200 cm
Szafa na ubrania, wysokości pomieszczenia, z praktycznymi półkami na bieliznę w górnej części
Wentylacja z tyłu szafek podsufitowych AirPlus zapobiegająca powstawaniu skroplin
Wygodna kanapa w kształcie litery „L” z wolnostojącą, stałą nogą do stołu i 2 zintegrowanymi 3-punktowymi pasami
Łóżka pojedyncze niskie zapewniające wygodny dostęp i dużą ilość miejsca nad głową
Łóżko podnoszone elektrycznie w kabinie kierowcy
Łóżko podwójne zamontowane wysoko
Kuchnia
Blat kuchenny z materiału mineralnego
Kuchnia dla smakoszy: kuchenka 3-palnikowa, głębokie szuflady z miękkim domykaniem (soft close), deska do krojenia, szuflada pionowa, kosz na śmieci
i centralny zamek
Lodówka wysokości pomieszczenia, z osobnym zamrażalnikiem i automatycznym systemem oszczędzania energii (AES) (141 l)
Łazienka
Dodatkowe okno w łazience
Konsola prysznicowa w kolorze czarnym i akcesoria łazienkowe
Mata do brodzika
Obszerna łazienka z osobnym prysznicem i toaletą, drzwi otwierające się do pomieszczenia mieszkalnego
Wyposażenie obejmujące szafki, półki, wieszaki, duże lustra i armaturę prysznicową z regulacją wysokości
Multimedia
Uchwyt do płaskiego ekranu
Ogrzewanie
Ogrzewanie ciepłą wodą z bojlerem ciepłej wody, automatycznym zaworem spustowym, zaworem odcinającym dla sypialni i cyfrowym panelem
sterowniczym
Wymiennik ciepła do ogrzewania ciepłą wodą
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
Gniazda i przełączniki dwukolorowe
Lampa w przystawce namiotowej 12 V
Oświetlenie LED w całym pojeździe
Podświetlana ściana kuchenna
Pokładowy panel sterowniczy Premium z ekranem dotykowym
Smart Caravan Unit
Zaopatrzenie w wodę
Wyłącznik pompy wodnej
Zbiornik na świeżą wodę i zbiornik ściekowy zamontowane w podwójnej podłodze (izolowany obszar)
Zespół pomp ciśnieniowych
Zaopatrzenie w gaz
Szafka na butlę gazową (2 x 11 kg) z ułatwionym dostępem

Opcja dodatkowa
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niedostępne

standard

konieczne

I 7850-2 EB

I 7850-2 DBM

Wyposażenie seryjne

PAKIETY GLOBETROTTER XL ZINTEGROWANY
Pakiet

Pakiet litowy 1 (7488)

Pakiet litowy 2 (7489)

Victron PowerAssist i PowerControl

x

x

Moduł wysokonapięciowy

x

x

Elektroblok EBL 111

x

x

Panel sterowniczy Victron nad drzwiami wejściowymi

x

x

Victron Energy MultiPlus falownik/ładowarka 1600W/70A

x

Akumulator litowy 153 Ah

x

Akumulator litowy 307 Ah

x

Victron Energy MultiPlus falownik/ładowarka 3000W/120A

x

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 podróżny (11938)
Przygotowanie do montażu systemu radiowego z pakietem nagłośnieniowym w kabinie kierowcy
Antena radiowa DAB+, zamontowana na dachu
Drzwi do kabiny kierowcy z lewej strony
Panoramiczna pokrywa dachowa 75x105 cm z podświetlanym baldachimem w pomieszczeniu mieszkalnym
Pośrednie oświetlenie wnętrza nad szafkami podsufitowymi
Wsporniki (2 szt.) do dobudówki z tyłu
Elektryczna roleta szyby przedniej
Automatyczne przełączanie butli gazowych z czujnikiem zderzeniowym i EisEx
Okap (powietrze zużyte) z zaworem zwrotnym
Zintegrowana jednosoczewkowa kamera cofania
Druga kamera cofania w oprawie świateł tylnych
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Pakiet GT Advance (12214)
Przygotowanie do montażu systemu radiowego z pakietem nagłośnieniowym w kabinie kierowcy
Antena radiowa DAB+, zamontowana na dachu
Drzwi do kabiny kierowcy z lewej strony
Panoramiczna pokrywa dachowa 75x105 cm z podświetlanym baldachimem w pomieszczeniu mieszkalnym
Pośrednie oświetlenie wnętrza nad szafkami podsufitowymi
Wsporniki (2 szt.) do dobudówki z tyłu
Elektryczna roleta szyby przedniej
Automatyczne przełączanie butli gazowych z czujnikiem zderzeniowym i EisEx
Okap (powietrze zużyte) z zaworem zwrotnym
Zintegrowana jednosoczewkowa kamera cofania
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
Felgi aluminiowe ORC 18 cali, czarne (pojazdy trzyosiowe)
Światła mijania LED
Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 5.400 kg
Lotniczy fotel pneumatyczny marki SKA
Wygodny dostęp (drzwi wejściowe z czytnikiem RFID, funkcja push-to-open wł. z centralnym zamkiem we wszystkich pokrywach luku bagażowego)
Boczne osłony przeciwsłoneczne w postaci rolet po stronie kierowcy i pasażera
Panoramiczna pokrywa dachowa 70x50 cm w sypialni
Stylistyka wnętrza GT wł. z rozszerzoną ścianą kuchenną
Druga kamera cofania w oprawie świateł tylnych

Light Moments (11993)
Podświetlenie cokołu w całym pojeździe
Baldachim z oświetleniem pośrednim
Pośrednie regulowane oświetlenie ścian
Oświetlenie pośrednie w łazience z podświetlaną konsolą prysznicową
Oświetlenie pośrednie kredensu/siedzenia bocznego po prawej stronie oraz modułu wejściowego i wysokiej szafki kuchennej

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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Kod

I 7850-2 EB

Wyposażenie specjalne

Waga

I 7850-2 DBM

Zawarte w
pakiecie

Podwozie Fiat
Felgi aluminiowe Fiat 16 cali, czarna (pojazdy trzyosiowe)

1

11030

Fiat Ducato MultiJet 160 (2,2 l / 160 KM) Heavy Duty

0

10774

Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 KM) Heavy Duty

0

8554

25

7497

Automatyczna skrzynia biegów, 9-biegowa

18

10736

Dodatkowe miejsce siedzące wł. z boczną kanapą zamiast kredensu

11

435

8

1782

Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 5.400 kg

GT

Wyposażenie podwozia Fiat

Elektryczna roleta szyby przedniej

TR-P, GT

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

35

273

Hydrauliczne podpory z funkcją automatycznego wyrównywania poziomu i funkcją ważenia

72

9663

Lotniczy fotel pneumatyczny marki SKA

GT

Podgrzewanie siedzeń i wentylacja siedziska

14) 15)

Wsporniki (2 szt.) do dobudówki z tyłu

TR-P, GT

36

7505

0

11147

6

390

Zawieszenie pneumatyczne przedniej i tylnej osi (pojazdy trzyosiowe)

85

1796

Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi (pojazdy trzyosiowe)

35

1658

1

7152

Światła mijania LED

GT

Wyposażenie zewnętrzne
Markiza kasetowa Omnistor 6,0 m (elektryczna)

64

519

Markiza kasetowa Omnistor 6,0 m (ręczna)

61

560

GT

8

246

TR-P, GT

12

849

5

1890

3

11946

1

7507

0

511

0

9785

0

11950

0

11952

8

851

Panoramiczna pokrywa dachowa 70x50 cm w sypialni
Panoramiczna pokrywa dachowa 75x105 cm z podświetlanym baldachimem w pomieszczeniu mieszkalnym
Podwójna podłoga w garażu w tylnej części
Wygodny dostęp (drzwi wejściowe z czytnikiem RFID, funkcja push-to-open wł. z centralnym zamkiem we
wszystkich pokrywach luku bagażowego)

GT

Wywietrznik dachowy z wentylatorem (zamontowany w przejściu do łazienki)
Stylistyka zewnętrzna
Zewnętrzny kolor maski, tyłu z GFK i ścianek bocznych – Titansilver Metallic
Stylistyka wnętrza
Skóra naturalna Individual

14)

Tapicerka Melia
Tapicerka ze skóry naturalnej Collin

14)

Tekstylia
Dywan obrębiony, swobodnie leżący
Warianty mebli
Możliwość rozbudowy kanapy w poprzek

21)

9

1944

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

5

8125

Szafki podsufitowe w kabinie kierowcy zamiast łóżka podnoszonego

0

679

Łóżka pojedyncze zamontowane wysoko ze stopniami zapewniającymi wygodny dostęp

5

652

20

290

Kuchnia
Lodówka (177 l), drzwi otwierane obustronnie, ze zintegrowanym piekarnikiem
Okap (powietrze zużyte) z zaworem zwrotnym

TR-P, GT

Zimowa osłona kratek wentylacyjnych lodówki

2

344

1

282

Łazienka
Toaleta ceramiczna

16)

Toaleta ceramiczna z rozdrabniaczem i zbiornikiem na fekalia
Wentylacja w toalecie przez dach

16)

25

7243

22

1625

2

1681

Multimedia
Automatyczny zestaw do odbioru telewizji satelitarnej 85 Twin
Dodatkowy płaski ekran 22" (wł. z odbiornikiem DVB-T 2 HD/T, DVB-S2, DVD, HDMI, szerokokątny)
Dodatkowy uchwyt do płaskiego ekranu

17)

15

1637

4

7490

3

1809
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Druga kamera cofania w oprawie świateł tylnych

22)

Kod

TR-P, GT

1

11541

Kamera Top View 360°
Pakiet nagłośnieniowy Plus

12)

Płaski ekran 32''
Zintegrowana jednosoczewkowa kamera cofania

22)

TR-P, GT

6

7173

8

8082

7

9807

5

7636

Ogrzewanie
Sterowanie ogrzewaniem ciepłą wodą za pomocą aplikacji w smartfonie

0

7512

Wykładzina w kabinie kierowcy, podgrzewana ciepłą wodą

10

6709

36

11670

15

922

1

1574

3

1577

1

878

Klimatyzacja
Klimatyzacja dachowa
Instalacja elektryczna
Instalacja solarna 100 W
Zaopatrzenie w wodę
Prysznic zewnętrzny, zainstalowany w garażu w tylnej części (ciepła/zimna woda)
Zaopatrzenie w gaz
Automatyczne przełączanie butli gazowych z czujnikiem zderzeniowym i EisEx
Zewnętrzne gniazdo gazowe, ciśnienie gazu 30 mbar

TR-P, GT

Bezpieczeństwo
Alarm (w drzwiach z centralnym zamkiem)

5

322

Czujnik dymu

1

1891

Gaśnica 2 kg

4

1878

Sejf

13

323

Pakiety
Light Moments
Pakiet GT Advance
Pakiet Podwozie Advance

10

11993

159.7

12214

1.2

12119

Pakiet litowy 1

7)

113

7488

Pakiet litowy 2

7)

113

7489

Pakiet podróżny

61.5

11938

Zestaw przygotowawczy

6.5

11350

0

-

Inne
Dokumenty rejestracyjne
Oryginalne akcesoria Dethleffs – najważniejsze
Dodatkowa szyna wielofunkcyjna

0

3269437

Dywanik w kabinie kierowcy dla XLI, Alpa I i Esprit I z ogrzewaniem gorącym powietrzem

0

3226508

Mata przeciwsłoneczna dla Alpa I i XLI

0

2973511

Waste water hose 2m

0

3214996

Waste water hose 4m

0

3214995

Zestaw termicznych mat okiennych dla Alpa I i XLI

0

2973521

Opcja dodatkowa
GT pakiet GT

134

niedostępne

TR-P pakiet podróżny

standard

konieczne

I 7850-2 EB

Waga

I 7850-2 DBM

Wyposażenie specjalne

Zawarte w
pakiecie

