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Globetrotter XXL Alkowa

Wielki luksus! Dzięki solidnemu podwoziu Iveco Daily z tylnym 
napędem Globetrotter XXL A to pociągowy koń w ofercie 
modelowej Dethleffs. Idealnie nadaje się do ciągnięcia przyczep 
o masie do 3,5 t. Oferuje doskonałe wyposażenie, dużą ilość 
miejsca i jest całkowicie odporny na warunki zimowe dzięki 
zabezpieczonej przed mrozem instalacji w podwójnej podłodze.

Dane techniczne w skrócie*

Technicznie dop. masa całkowita 6700 kg

Długość całkowita ok. 886 cm

Szerokość całkowita ok. 235 cm

Wysokość całkowita ok. 345 cm

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

Tapicerka

Drewniane wykończenie

 

+ Elementy dekoracyjne z drewna Amberes Oak

* dostępne opcjonalnie

 

+ Tapicerka Samir

 

+ Tapicerka Melia *

 

+ Tapicerka ze skóry 

naturalnej Collin *

 

+ Skóra naturalna 

Individual *

Najważniejsze

Technologia zabudowy Lifetime Plus obejmująca 
całkowicie zabezpieczone przed biokorozją, trwałe 
ścianki

+

Mocny silnik 3,0 l JTD 132 kW/180 KM zapewniający 
doskonałą trakcję dzięki napędowi tylnemu i kołom 
bliźniaczym

+

Odporność na warunki zimowe: podgrzewana podwójna 
podłoga z zabezpieczoną przed mrozem instalacją 
wodną i seryjnym ogrzewaniem ciepłą wodą

+

Samowystarczalność dzięki akumulatorowi 150 Ah 
i zbiornikowi na świeżą wodę o poj. 230 l

+

Obszerna przestrzeń mieszkalna zapewniająca swobodę 
ruchów

+
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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 alkowie dł. x szer. ok. cm

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

Globetrotter XXL Alkowa 

Globetrotter XXL Alkowa A 9050-2 DBM A 9000-2 EB

IVECO Daily 
Rama 

podłużnicowa

IVECO Daily 
Rama 

podłużnicowa

EURO VI-D EURO VI-D

886 886

235 235

345 345

211 211

43 / 44 / 45 43 / 44 / 45

3500 (750) 3500 (750)

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

4750 4750

215 x 150 215 x 150

195 x 130 / 210 x 
130 

195 x 130 / 210 x 
130 

200 x 150
210 x 200 - 160 / 
200 x 80 / 195 x 

80

6 6

3,0 l JTD 3,0 l JTD

132 (180) 132 (180)

4620 4620

4990 4990

1710 1710

6700 6700

4 - 6 4 - 6 

Gorąca woda, 6 
kW gazowo- 
elektryczne

Gorąca woda, 6 
kW gazowo- 
elektryczne

141 (23) / 177 
(35) 

141 (23) / 177 
(35) 

222 222

230 (20) 230 (20)

105 x 120 105 x 120

105 x 120 105 x 120

2 / 7 / 3 2 / 7 / 3
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Wyposażenie seryjne

Podwozie Iveco

Felgi stalowe 16" z oponami 225/75 R16 M+S

Iveco Daily 3,0 l JTD (180 KM)

Rama podłużnicowa IVECO Daily (dop. masa całkowita 6.700 kg)

Wyposażenie podwozia Iveco

Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej

Chlapacze kół tylnej osi

ESP, ASR, ABS z EBD, Hill Holder i hydraulicznym asystentem hamowania

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Immobilizer

Klimatyzacja w kabinie kierowcy (klimatyzacja automatyczna)

Koło zapasowe zamontowane pod tylną częścią pojazdu

Kołpaki kół

Luksusowe fotele, hydrauliczne, podgrzewane, z dwoma wyściełanymi podłokietnikami, regulacją w trzech płaszczyznach i luksusowym zagłówkiem z logo 
Dethleffs

Manualna skrzynia biegów

Napęd tylny z kołami bliźniaczymi

Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera

Prądnica 220 Ah

Reflektory przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów

Schowek (format A4) pośrodku deski rozdzielczej z 2 gniazdami USB i gniazdem Aux-In

Tempomat

Zbiornik paliwa 90 l oraz zbiornik na AdBlue o poj. 20 l

Zestaw awaryjny

Światła do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami

Wyposażenie zewnętrzne

Charakterystyczna wysoka oprawa świateł tylnych z 3. światłem stop, lampy tylne LED z kierunkowskazami dynamicznymi

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 wejściowe z moskitierą

Elektryczne domykanie drzwi do pomieszczenia mieszkalnego

Garaż w tylnej części: dwoje drzwi garażowych, obsługa jedną ręką, obniżony tył (250 kg), ogrzewanie, listwy do mocowania, oświetlenie LED na całej 
szerokości, gniazdo 230 V

Okno w sypialni po prawej i lewej stronie

Podwójna podłoga, częściowo z możliwością załadunku przez całą szerokość pojazdu

Pokrywa dachowa 40 x 40 cm nad kanapą

Reling dachowy

Stabilne okna ramowe z podwójnymi szybami, ze zintegrowanymi roletami zaciemniającymi i moskitierami (Privacy Black)

Technologia zabudowy LifeTime Plus: odporna na biokorozję konstrukcja zabudowy bez wstawek z drewna, izolacja XPS – płyta podłogowa i dach obłożone 
GFK

Uchylne okno w alkowie po lewej stronie

Uchylne okno w alkowie po prawej stronie

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

Tekstylia

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

Warianty mebli

Ciąg szafek podsufitowych w tylnej części

Drewniane drzwi przesuwne, wysokości pomieszczenia, do oddzielenia sypialni

Duża kanapa z siedzeniami zamontowanymi naprzeciwko siebie, zawieszany stół z możliwością rozbudowy, wł. z 2 zintegrowanymi 3-punktowymi pasami

Lustro obejmujące całą sylwetkę

Możliwość rozbudowy kanapy w poprzek

Możliwość rozbudowy łóżka pojedynczego do łóżka podwójnego

Pomieszczenie mieszkalne bez stopni

Poszerzenie skrzyni z siedziskiem, rozkładane, z przestrzenią do przechowywania

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

Łóżka pojedyncze zamontowane wysoko ze stopniami zapewniającymi wygodny dostęp

Łóżko podwójne zamontowane wysoko

Łóżko w alkowie podnoszone

Kuchnia

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)

Okap (powietrze zużyte) z zaworem zwrotnym

Podsufitowa szafka kuchenna z podświetlanym baldachimem

System szyn MultiFlex

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, 150 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

Pokładowy panel sterowniczy Luxus

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
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PAKIETY GLOBETROTTER XXL ALKOWA

Pakiet Podwozie Iveco (9578)

Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą

Chromowane kołpaki kół

System nawigacyjny Dethleffs wł. z DAB+, Truck Navigation i połączeniem z panelem komputera pokładowego

Przygotowanie do montażu systemu radiowego z pakietem nagłośnieniowym w kabinie kierowcy

Antena radiowa DAB+, zamontowana na dachu

Pakiet systemów asystujących Iveco (10768)

Elektryczny hamulec postojowy

System przeciwdziałający skutkom bocznego wiatru

Hill Descent Control

Czujnik deszczu

Asystent świateł drogowych

Aktywny tempomat

Czujniki ciśnienia w oponach

Pakiet podróżny XXL (9575)

Kamera cofania (podwójna kamera)

Dywan obrębiony, swobodnie leżący

Pośrednie oświetlenie wnętrza nad szafkami podsufitowymi

Klimatyzacja dachowa

Panoramiczna pokrywa dachowa 75x105 cm w pomieszczeniu mieszkalnym

Centralny zamek w drzwiach kabiny kierowcy i pomieszczenia mieszkalnego oraz drzwiach garażowych

Pośrednie regulowane oświetlenie ścian

Wsporniki (2 szt.) do dobudówki z tyłu

Pakiet elektryczny 2 (7489)

Dwa akumulatory głębokiego rozładowania 150 Ah (zamiast standardowego akumulatora)

Victron Energy MultiPlus falownik/ładowarka 3000W/120A

Victron PowerAssist i PowerControl

Moduł wysokonapięciowy

Elektroblok EBL 111

Panel sterowniczy Victron nad drzwiami wejściowymi

Zestaw przygotowawczy (11665)

Przygotowanie do montażu instalacji solarnej

Przygotowanie do montażu klimatyzacji dachowej

Przygotowanie do montażu pierwszej kamery cofania

Przygotowanie do montażu zestawu do odbioru telewizji satelitarnej
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Wyposażenie specjalne
Zawarte w 
pakiecie

Waga Kod

Podwozie Iveco

Iveco Daily 3,0 l JTD (210 KM) 0 10617

Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 7.200 kg (w przypadku przyłączenia przyczepy uwzględnić 
dopuszczalną masę całkowitą zespołu 10,2 t)

0 1636

Wyposażenie podwozia Iveco

Automatyczna skrzynia biegów 17 7706

Hak holowniczy (Iveco) 35 273

Kolor podwozia Silver Grey Metallic 0 9457

Pakiet bezpieczeństwa II: 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla kanapy ustawionej przeciwnie do kierunku 
jazdy

15 561

Reflektory LED (Iveco) 2 10626

Retarder (dostępny także w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów) 125 1400

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

Zawieszenie pneumatyczne osi napędowej (oryginalne Iveco) 35 041

Wyposażenie zewnętrzne

Akcesoria do relingu dachowego: belki poprzeczne i drabinka do relingu dachowego w przypadku wysokiej 
oprawy świateł tylnych (zwrócić uwagę w przypadku innej zabudowy dachowej)

16 1754

Dostęp do luku bagażowego z tyłu 17 1732

Markiza kasetowa Omnistor 6,0 m (elektryczna) 64 519

Markiza kasetowa Omnistor 6,0 m (ręczna) 61 560

Panoramiczna pokrywa dachowa 75x105 cm z podświetlanym baldachimem w sypialni 12 442

Podwójna podłoga w garażu w tylnej części 5 1890

Wywietrznik dachowy z wentylatorem (zamontowany w przejściu do łazienki) 1 7507

Stylistyka zewnętrzna

Ścianki boczne w kolorze Titansilver Metallic 0 511

Stylistyka wnętrza

Skóra naturalna Individual 0 9785

Tapicerka Melia 0 11950

Tapicerka ze skóry naturalnej Collin 0 11952

Tekstylia

Dywan obrębiony, swobodnie leżący TR-P 8 851

Warianty mebli

Kanapa okrągła (wolnostojąca, stała noga do stołu oraz tapicerowane siedzenie i oparcie na całym obwodzie) 5 1870

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

5 8125

Kuchnia

Lodówka (177 l), drzwi otwierane obustronnie, ze zintegrowanym piekarnikiem 20 290

Zimowa osłona kratek wentylacyjnych lodówki 1 282

Łazienka

Toaleta ceramiczna 25 7243

Toaleta ceramiczna z rozdrabniaczem i zbiornikiem na fekalia 22 1625

Wentylacja w toalecie przez dach 2 1681

Multimedia

Automatyczny zestaw do odbioru telewizji satelitarnej 85 Twin 15 1637

Dodatkowy płaski ekran 22" (wł. z odbiornikiem DVB-T 2 HD/T, DVB-S2, DVD, HDMI, szerokokątny) 4 7490

Dodatkowy uchwyt do płaskiego ekranu 3 1809

Kamera Top View 360° 6 7173

Kamera cofania (podwójna kamera) TR-P 2 1641

Kamera cofania (zwykła kamera) 2 1642

Pakiet nagłośnieniowy Plus 8 8082

Telewizor 32'' (wł. z uchwytem, odbiornikiem DVB-T 2 HD/T, DVB-S2, DVD, HDMI, szerokokątny) wł. 
z systemem nagłośnieniowym typu soundboard

15 9127
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Wyposażenie specjalne
Zawarte w 
pakiecie

Waga Kod

Ogrzewanie

Sterowanie ogrzewaniem ciepłą wodą za pomocą aplikacji w smartfonie 0 7512

Łóżko w alkowie, podgrzewane elektrycznie 3 1740

Klimatyzacja

Klimatyzacja dachowa TR-P 36 11670

Instalacja elektryczna

2. akumulator głębokiego rozładowania AGM, 150 Ah 27 830

Instalacja solarna 100 W 15 922

Pośrednie regulowane oświetlenie ścian TR-P 3 9119

Zaopatrzenie w wodę

Prysznic zewnętrzny, zainstalowany w garażu w tylnej części (ciepła/zimna woda) 1 1574

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

Pakiet Podwozie Iveco 11 9578

Pakiet elektryczny 2 113 7489

Pakiet podróżny XXL 77 9575

Pakiet systemów asystujących Iveco 0 10768

Zestaw przygotowawczy 5 11665

Inne

Dokumenty rejestracyjne 0 -

Oryginalne akcesoria Dethleffs – najważniejsze

Bagażnik rowerowy 0 3236639

Dodatkowa szyna wielofunkcyjna 0 3269437

Dywanik w kabinie kierowcy dla Grand Alpa Plus i XXL A z ogrzewaniem Alde 0 3226973

Termiczna mata okienna dla modeli A na bazie Iveco 0 2944438

Waste water hose 2m 0 3214996

Waste water hose 4m 0 3214995
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 Opcja dodatkowa  niedostępne  standard  konieczne

 pakiet podróżnyTR-P

 
 


