Globetrail
na podwoziu Peugeota

Dane techniczne w skrócie
Długość całkowita ok.

Globetrail to pierwszy kamper Dethleffs, który wyrusza na
wakacyjną przygodę – jest nie tylko wyposażony w ponad 17letnie doświadczenie w produkcji kamperów, ale także posiada
bogate wyposażenie jubileuszowe 90 Years. Globetrail na
podwoziu Peugeota dopełnia nowy kwartet kamperów wynalazcy
przyczepy kempingowej.

599 - 636 cm

Szerokość całkowita ok.

205 cm

Wysokość całkowita ok.

265 cm

Wysokość wnętrza w przestrzeni
mieszkalnej ok.

190 cm

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

Tapicerka

Najważniejsze
+

+ Tapicerka Camino

Drewniane
wykończenie

+ Dekor meblowy Noce Nagano
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+
+
+
+
+

Luksusowe wyposażenie także w kabinie kierowcy:
kierownica obszyta skórą, fotel kapitana z
podłokietnikami i in.
Osłona chłodnicy lakierowana na czarny połysk
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert
Wysuwana szuflada z tyłu na wszystkie przybory, które
muszą być pod ręką po przyjeździe
Bez niepotrzebnych stosów: łatwe składanie stelaży
łóżek. (korzystanie z pojedynczego łóżka jest możliwe
w Globetrail 640)
Duże, pojemne szuflady bez uchwytów z ręcznym
centralnym zamkiem

Globetrail
Globetrail
Podwozie standardowe
Norma emisji spalin

Dethleffs
Campervan 600

Dethleffs
Campervan 600

640

640 S

Peugeot Boxer

Peugeot Boxer

Peugeot Boxer

Peugeot Boxer

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Długość całkowita ok.

cm

599

599

636

636

Szerokość całkowita ok.

cm

205

205

205

205

Wysokość całkowita ok.

cm

265

265

265

265

Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok.

cm

190

190

190

190

Masa całkowita przyczepy hamowanej/niehamowanej

kg

2500 (750)

2500 (750)

2500 (750)

2500 (750)

Rozstaw osi ok.

cm

404

404

404

404

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

cm

180 x 88

180 x 88

180 x 88

180 x 88

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

cm

Miejsca do spania standardowe / maks.

197 x 157 - 140
2/5

Podstawowa jednostka napędowa
kW (KM)

197 x 157 - 140
2/5

195 - 179 x 197
2/5

195 - 179 x 197
2/5

2.2 BlueHDi

2.2 BlueHDi

2.2 BlueHDi

2.2 BlueHDi

88 (120)

88 (120)

103 (140)

103 (140)

Masa pojazdu gotowego do jazdy*

kg

2820 (2679 - 2961)*

(0 - 0)*

2970 (2822 - 3119)*

(0 - 0)*

Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego*

kg

314

-

170

-

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna*

kg

3499

3499

3499

3499

4

4

4

4

90

90

90

90

Dozwolone miejsca siedzące (w tym kierowca)*
Zbiornik na ścieki ok.

l

Wymiary łóżka pod podnoszonym dachem sypialnym dł. x szer. ok. cm
Całkowita pojemność zbiornika na świeżą wodę / Pojemność
zbiornika na świeżą wodę przy napełnieniu do jazdy

209 x 143

100 / 20

209 x 143

100 / 20

209 x 143

100 / 20

209 x 143

100 / 20

l

Opcja dodatkowa

niedostępne

Wyposażenie seryjne

konieczne

Nieznane w momencie publikacji

* INFO
W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o określoną w
procedurze homologacji typu wartość domyślną. Ze względu na tolerancje
produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może
różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do ± 5% masy
pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe. Dopuszczalny
zakres w kilogramach został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego
do jazdy. W przypadku wymiarów podanych przez producenta dla wyposażenia
opcjonalnego chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość
kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. Celem
ograniczenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby min. masa
użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i
zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach
była również rzeczywiście dostępna do obciążenia. Rzeczywistą masę pojazdu

można ustalić fabrycznie dopiero podczas ważenia na końcu linii produkcyjnej.
Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie wykaże, że rzeczywista możliwość
obciążenia mimo ograniczenia wyposażenia opcjonalnego przekracza w górę
min. masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy, przed
dostarczeniem sprawdzimy pojazd wspólnie z Państwa dystrybutorem i
Państwem, czy np. zwiększyć technicznie dopuszczalną maksymalną masę
pojazdu, zredukować liczbę miejsc siedzących czy też usunąć wyposażenie
opcjonalne. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa pojazdu oraz
technicznie dopuszczalna maksymalna masa na oś nie mogą zostać
przekroczone. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy oraz
konfiguracji pojazdu zawiera ustęp Informacje prawne. Dokładniejsze
przedstawienie wszystkich obligatoryjnych zależności technicznych można
znaleźć w wyjaśnieniach do przypisów.
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Pojazd podstawowy Peugeot
Felga ze stopów lekkich light 16 cali

1)

Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 120 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg

1)

Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 140 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg
Wyposażenie pojazdu podstawowego Peugeot
Antena dachowa do odbioru radia w systemie DAB z głośnikami i przygotowaniem do montażu odbiornika radiowego
Centralny schowek w desce rozdzielczej
ESP
Elektryczne podnośniki szyb
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości oraz nachylenia
Fotel lotniczy z dwoma podłokietnikami
Fotel pasażera z regulacją wysokości

1)

1)

Fotel pasażera z regulacją wysokości
Kierownica i gałka drążka zmiany biegów obszyte skórą

1)

Klimatyzacja w kabinie kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Port ładowania USB
Tapicerka fotela kierowcy/pasażera taka sama jak tapicerka w pomieszczeniu mieszkalnym
Techno Trim

1)

Tempomat
Uchwyt na kubki
Uchwyt na kubki
Wspomaganie układu kierowniczego
Zamek centralny
Zbiornik na olej napędowy 90 l
Zestaw awaryjny „Fix & Go”
Światła dzienne LED

1)

Światła dzienne LED

1)

Kolor zewnętrzny Peugeot
White
Zderzaki w kolorze White

1)

Zabudowa na zewnątrz
Elektryczny stopień
Lampa w przystawce namiotowej Dometic

1)

Luk dachowy ze zintegrowaną moskitierą rolowaną
Markiza

1)

Moskitiera
Okno ramowe

1)

Okno ramowe w tylnych drzwiach (z roletą)
Okno ramowe z moskitierą i roletą zaciemniającą w kuchni oraz przy kanapie
Okno uchylne po prawej stronie (okno ramowe)
Okno w łazience

1)

1)

Pokrywa dachowa midi 70 x 50
Pokrywa dachowa okna dachowego mini 40 x 40 cm w tylnej części, moskitiera i roleta zaciemniająca
Przygotowanie do montażu modułów solarnych

1)

Zabudowa wewnątrz / pomieszczenie mieszkalne
2x gniado 230 V, 1x gniazdo 12 V, 1x podwójne gniazdo USB

2)

Dekor meblowy Noce Nagano
Dobry dostęp do zaworów gazowych zamontowanych w centralnym położeniu
Dywan obrębiony, swobodnie leżący
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1)

1)

640 S

640

Dethleffs Campervan 600

Dethleffs Campervan 600

Wyposażenie seryjne

Dywan obrębiony, swobodnie leżący

640 S

640

Dethleffs Campervan 600

Dethleffs Campervan 600

Wyposażenie seryjne
1)

Elastyczna listwa świetlna, reflektor umożliwiający ustawienie w różnych pozycjach
Ergonomiczna kuchnia z szerokim blatem
Gniazdo USB

1)

Gniazdo zewnętrzne CEE do instalacji elektrycznej 230 V z bezpiecznikiem automatycznym
Gwarancja szczelności 6 lat
Innowacyjny wysuw pod tylnym łóżkiem
Isofix dla jednego fotela
Komfortowa kanapa
Lodówka kompresorowa 90l
Luk bagażowy w tylnej części z 4 zintegrowanymi zaczepami mocującymi
Obszerne luki bagażowe i schowki
Obszerne szuflady z systemem łatwego wysuwania Servosoft
Okablowanie do montażu kamery cofania
Oświetlenie pośrednie

1)

1)

Podest jadalni ze zintegrowanym schowkiem
Podest kanapy z oświetleniem wnętrza z automatycznym otwieraniem drzwi
Podest kanapy ze zintegrowanym schowkiem
Pojemne półki w łazience
Pokładowy panel sterowniczy ze wskazaniami wszystkich poziomów napełnienia i pojemności akumulatorów
Połączenie kuchenki 2-palnikowej z zapłonem piezoelektrycznym oraz zlewozmywaka
Przegroda wł. ze schodami do łóżka podwójnego w tylnej części
Przegroda wł. ze stopniem do łóżka podwójnego w tylnej części
Przygotowanie do montażu telewizora 12V, przyłącze do zestawu do odbioru telewizji satelitarnej, uchwyt do telewizora

1)

Przód z przestronnym schowkiem nad kabiną kierowcy
Składana ochrona przed niepożądanymi spojrzeniami w kabinie kierowcy: szyba przednia
Składana ochrona przed niepożądanymi spojrzeniami w kabinie kierowcy: szyby boczne
Stała umywalka
Stół (talerz obrotowy przy kanapie)

1)

Szafka na butlę gazową 2 x 11 kg
Tapicerka Camino
Tapicerka o ergonomicznej formie zapewniająca wygodę podczas siedzenia
Toaleta kasetowa
Wydajny, bezobsługowy akumulator głębokiego rozładowania (95 Ah)
Wyposażenie prysznica (wysuwana głowica prysznicowa, zasłona prysznicowa, prowadnica, uchwyt prysznicowy, wieszak na ubrania)
Włączniki światła optymalnie rozmieszczone w pojeździe, m.in. bezpośrednio przy wejściu
Zbiornik na wodę 100 l, zbiornik na ścieki 90 l
Ładowarka automatyczna do akumulatora głębokiego rozładowania oraz akumulatora pojazdu 12V/18A (ładowanie podtrzymujące)
Łazienka obrotowa ze ścianką obrotową o wyglądzie szkła matowego i z wyposażeniem prysznicowym

3)

Świetlówka LED
Ogrzewanie
Ogrzewanie gazowe Combi 4
Standardowy panel sterowniczy ogrzewania CP Classic, analogowy

Opcja dodatkowa

niedostępne

Wyposażenie seryjne

konieczne

Nieznane w momencie publikacji
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640 S

640

Kod

Dethleffs Campervan 600

Wyposażenie opcjonalne*

Waga (kg)*

Dethleffs Campervan 600

Zawarte w
pakiecie

Pojazd podstawowy Peugeot
Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 140 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg

0

12883

Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 165 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg

0

12884

Peugeot Boxer BlueHDi (2,2 l / 165 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg

0

12893

Peugeot Boxer BlueHDi Maxi (2,2 l / 140 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg

40

12896

Peugeot Boxer BlueHDi Maxi (2,2 l / 165 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg

40

12897

40

9186

Wyposażenie pojazdu podstawowego Peugeot
Hak holowniczy zdejmowany
Klimatyzacja automatyczna

1429

Oprawy reflektorów czarne

13341

Reflektory przeciwmgielne

2

1426

Rozszerzony pakiet bezpieczeństwa

0.5

1438

Rozszerzony pakiet bezpieczeństwa

0.5

11060

Sterowanie radiem z kierownicy

10199

System kontroli ciśnienia w oponach

0

System monitorowania martwego pola i ruchu poprzecznego
Wspomaganie parkowania (czujniki parkowania z tyłu)

tbd.
11058, 13425

5)

0.5

1434

Kolor zewnętrzny Peugeot
White

8)

2.5

1445

White

8)

0

13103

White

8)

2.5

10943

White

8)

0

13104

5

354

127

10306

Automatyczne przełączanie butli gazowych z czujnikiem zderzeniowym i EisEx

0.7

1577

Drugi akumulator głębokiego rozładowania 95 Ah

27

830

Łóżko dla gości umieszczone poprzecznie w przestrzeni mieszkalnej

9

1944

0

15152

Zabudowa na zewnątrz
Dodatkowe okno
Podnoszony dach sypialny w kolorze czarnym, z przodu całkowicie otwierany z elektrycznym
asystentem zamykania, moskitierą, lampą z elastycznym ramieniem i gniazdem USB 9)
Zabudowa wewnątrz / pomieszczenie mieszkalne

Inne
Dokumenty rejestracyjne

Opcja dodatkowa

niedostępne

Wyposażenie seryjne

konieczne

Nieznane w momencie publikacji

* INFO
Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę
pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i
wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia
seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego
wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia
opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym
przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość
kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego.
16

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy zawiera ustęp
Informacje prawne. W przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej
maksymalnej masy zwiększa się podana przez producenta masa wyposażenia
opcjonalnego. Zwiększenie masy wynika z wyższej masy użytecznej z powodu
alternatywnego podwozia. Od tego należy odjąć zwiększoną masę własną
alternatywnego podwozia oraz w szczególności ciężar ewentualnie koniecznych
cięższych wariantów silnika (np. 180 KM). Dokładniejsze przedstawienie
wszystkich obligatoryjnych zależności technicznych można znaleźć w
wyjaśnieniach do przypisów.

WAŻNE WSKAZÓWKI PRZY WYBORZE SAMOCHODU KEMPINGOWEGO
Na etapie kupna pojazdu podróżnego, kampervana lub pojazdu miejskiego (zwanych dalej pojazdem podróżnym) szczególnie
istotne znaczenie ma wybór odpowiedniego rzutu poziomego, a także atrakcyjny design. Ponadto masa pojazdu również
odgrywa niebagatelną rolę. Rodzina, przyjaciele, opcjonalne wyposażenie, akcesoria i bagaż – na wszystko to musi znaleźć
się miejsce. Jednocześnie istnieją prawne i techniczne ograniczenia w zakresie konfiguracji i załadunku. Każdy pojazd
podróżny jest przystosowany do określonej masy, której nie wolno przekroczyć podczas użytkowania pojazdu do jazdy.
Potencjalni nabywcy pojazdu podróżnego muszą zatem zadać sobie pytanie: jak skonfigurować pojazd, aby pomieścić
pasażerów, bagaż i akcesoria stosownie do swoich potrzeb, nie powodując przy tym przekroczenia maksymalnej masy
pojazdu? Aby ułatwić podjęcie tej decyzji, podajemy kilka wskazówek, które okażą się szczególnie istotne przy wyborze
pojazdu z naszego portfolio.

1. Technicznie dopuszczalna masa maksymalna…
… to ustalona przez producenta wartość, której pojazd nie może przekroczyć. Dethleffs określa w odniesieniu do
rozkładu poziomego górną granicę dla pojazdu, która może różnić się w zależności od rozkładu poziomego (np.
3500 kg, 4400 kg). Odpowiednie dane dla każdego rozkładu poziomego znajdują się w danych technicznych.

Półintegra
Przegląd modeli
Podwozie standardowe

Model 1

Model 2

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Długość całkowita ok..

cm

599

695

Szerokość całkowita ok..

cm

220

220

Wysokość całkowita ok..

cm

281

281

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna

kg

3499

3499

Masa w stanie gotowym do jazdy ok.

kg

2.890 (2.746 - 3.035)*

2.982 (2.833 - 3.131)*

4

4

245

149

Norma emisji spalin

Dopuszczalna liczba miejsc siedzących (łącznie z kierowcą)
Określona przez producenta masa wyposażenia specjalnego

kg

2. Masa pojazdu gotowego do jazdy…
… składa się – mówiąc w uproszczeniu – z pojazdu podstawowego z wyposażeniem seryjnym plus masa kierowcy,
przyjęta jako 75 kg. Z punktu prawnego dopuszczalne jest i możliwe, aby masa pojazdu gotowego do jazdy różniła się
od wartości nominalnej, podanej w dokumentacji sprzedaży. Dopuszczalna tolerancja wynosi ± 5 %. Dopuszczalny
zakres w kilogramach został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego do jazdy. Aby zapewnić pełną
transparentność w zakresie ewentualnych odchyleń masy, Dethleffs waży każdy pojazd na końcu linii produkcyjnej
i informuje Państwa dystrybutora o wyniku ważenia, który następnie zostaje przekazany Państwu do wiadomości.
Szczegółowe wyjaśnienia dot. masy pojazdu gotowego do jazdy zawiera ustęp Informacje prawne.

3. Dopuszczalną liczbę miejsc siedzących (w tym kierowca)…
… ustala producent w tzw. procedurze homologacji typu. W ten sposób określana jest tzw. masa pasażerów.
W tym celu przyjmuje się orientacyjną wagę ciała 75 kg dla każdego pasażera (nie licząc kierowcy).
Szczegółowe wyjaśnienia dot. masy pasażerów zawiera ustęp Informacje prawne.

Półintegra
Przegląd modeli
Podwozie standardowe
Norma emisji spalin

Model 1

Model 2

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Długość całkowita ok..

cm

599

695

Szerokość całkowita ok..

cm

220

220

Wysokość całkowita ok..

cm

281

281

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna

kg

3499

3499

Masa w stanie gotowym do jazdy ok.

kg

2.890 (2.746 - 3.035)*

2.982 (2.833 - 3.131)*

Dopuszczalna liczba miejsc siedzących (łącznie z kierowcą)
kg

Określona przez producenta masa wyposażenia specjalnego

4

4

245

149

4. Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego…
… to określona przez Dethleffs dla każdego rzutu poziomego wartość maksymalnej masy dostępnego na
zamówienie wyposażenia opcjonalnego. Celem tego ograniczenia jest zapewnienie, aby min. masa użyteczna,
tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i zamontowane później akcesoria, w dostarczonych
przez Dethleffs pojazdach była również rzeczywiście dostępna do obciążenia. Jeżeli w wyjątkowym przypadku
ważenie na końcu linii produkcyjnej mimo to wykaże, że rzeczywista możliwość obciążenia przekracza w
górę min. masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy, przed dostarczeniem sprawdzimy
pojazd wspólnie z Państwa dystrybutorem i Państwem, czy np. zwiększyć technicznie dopuszczalną
maksymalną masę pojazdu, zredukować liczbę miejsc siedzących czy też usunąć wyposażenie opcjonalne.
Szczegółowe wyjaśnienia dot. wpływu tolerancji na min. masę użyteczną oraz masę użyteczną zawiera ustęp
Informacje prawne.
Waga

Kod
Model 1

Cena £

Model 2

Wyposażenie specjalne
Lazienka
Mata do brodzika

359,-

9

1385

Dodatkowe okno w łazience

269,-

5

9845

Multimedia
Automatyczny zestaw do odbioru telewizji satelitarnej HD 65 Twin

549,-

15

713

Naviceiver firmy Dethleffs, w tym DAB+, nawigacja dla ciężarówek i sieć z pokładowym panelem sterowania

238,-

1.5

1657

5. Masa dodatkowa wyposażenia opcjonalnego i pakietów…
… zwiększa rzeczywistą masę pojazdu (= masa pojazdu gotowego do jazdy plus wybrane wyposażenie opcjonalne)
oraz zmniejsza masę użyteczną. Podana wartość stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego7
danego rzutu poziomego. Masa całkowita wybranych pakietów i wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać
masy podanej przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego.

