
Globevan

na podwoziu Forda

Codzienność czy przygoda? Globevan firmy Dethleffs może to 
połączyć. Przekonuje jako kompaktowy pojazd rodzinny w 
codziennym życiu rodzinnym, jak również na wycieczkach 
kempingowych. Przemyślane detale, duża elastyczność w 
codziennej i rekreacyjnej eksploatacji – dzięki nowoczesnym 
systemom bezpieczeństwa i wspomagania oraz komfortowemu 
wyposażeniu nowy kamper Urban to produkt Dethleffs polecany 
na każdy dzień.

Dane techniczne w skrócie

Długość całkowita ok. 497 cm

Szerokość całkowita ok. 229 cm

Wysokość całkowita ok. 210 / 210 cm

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

Tapicerka

Drewniane 
wykończenie

 

+ Elementy dekoracyjne Renolit Makalu Pearl 

Grey

 

+ Tapicerka siedzeń 

Ford Ebony Black

Najważniejsze

Niezwykle kompaktowy o długości całkowitej poniżej 5 
m i wysokości 2,1 m

+

Podnoszony dach sypialny z dwoma wygodnymi 
miejscami do spania i funkcją panoramiczną

+

Komfortowe łóżko na dole o wymiarach do 140 x 210 
cm

+

Seryjny prysznic zewnętrzny ze zbiornikiem na wodę o 
pojemności 16 l

+

Wysuwana kuchenka gazowa z tyłu+
Anhängevorrichtung+
Kompleksowe wyposażenie seryjne z tempomatem, 
centralnym zamkiem, systemem audio z 
wielofunkcyjnym wyświetlaczem i odbiorem DAB+, 
klimatyzacją oraz wieloma istotnymi dla 
bezpieczeństwa systemami wspomagania

+
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Podwozie standardowe

Norma emisji spalin

Długość całkowita ok. cm

Szerokość całkowita ok. cm

Wysokość całkowita ok. cm

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

cm

Miejsca do spania 
standardowe / maks.

kW (KM)

Masa pojazdu gotowego do 
jazdy*

kg

Masa podana przez 
producenta dla wyposażenia 
opcjonalnego*

kg

Technicznie dopuszczalna 
masa maksymalna*

kg

Dozwolone miejsca siedzące 
(w tym kierowca)*

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

l

Globevan 

Globevan Camp One Camp Two Trail One Trail Two

Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom

Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

497 497 497 497

229 229 229 229

210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 

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

 Opcja dodatkowa  niedostępne  Wyposażenie seryjne  konieczne  Nieznane w momencie publikacji

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.

* INFO
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Wyposażenie seryjne

Pojazd podstawowy Ford

FORD 2,0 l D 96 kW (130KM) 3,2 t

Wyposażenie pojazdu podstawowego Ford

Aktywny asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, dodatkowo z czujnikami z boku, wł. z funkcją wprowadzania 
i wyprowadzania z miejsca parkingowego

Asystent utrzymania pasa ruchu z systemem monitorowania koncentracji kierowcy i asystentem świateł drogowych

Bluetooth®, gniazdo USB i zestaw głośnomówiący1)

Boczne listwy ochronne z tworzywa sztucznego, czarne

Centralny zamek z pilotem

Connected Radio

Drugi kluczyk, składany, z pilotem

Drzwi przesuwne po prawej stronie

Dwa głośniki

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) z systemem kontroli trakcji (TCS) wł. z

Elektryczne podnośniki szyb, przełącznik quickdown/quickup po stronie kierowcy

Felgi ze stopów lekkich 6,5J x 16 z oponami 215/65 R16

Ford Easy Fuel (komfortowy korek wlewu paliwa i zabezpieczenie przed błędnym tankowaniem)

FordPass Connect*** wł. z informacjami drogowymi na żywo i hotspotem Wi-Fi

Hak holowniczy, stały, gniazdo 13-pinowe, wł. z układem stabilizacji przyczepy (TSC)

Kierownica obszyta skórą

Klimatyzacja z przodu wł. z filtrem kabinowym

Komfortowe fotele obrotowe kierowcy i pasażera z tapicerką tekstylną, podłokietnikami oraz podparciem odcinka lędźwiowego

Komputer pokładowy

Lusterka zewnętrzne, elektrycznie regulowane i podgrzewane, ze zintegrowanymi kierunkowskazami

Napinacze pasów bezpieczeństwa i ograniczniki siły pasów bezpieczeństwa z przodu, z systemem ostrzegania

Okna uchylne, po prawej i lewej stronie (boczne szyby w 2. rzędzie)

Osłona chłodnicy z 3 żebrami i ramą z tworzywa sztucznego, czarna

Oświetlenie wnętrza z przodu z lampkami do czytania i opóźnieniem wyłączenia

Pakiet Widoczność 3 wł. z systemem audio 21

Pakiet Widoczność 3 wł. z systemem audio 25

Poduszka powietrzna po stronie kierowcy i pasażera

Radio cyfrowe DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Reflektory biksenonowe ze statycznym doświetlaniem zakrętów, światłami dziennymi LED i reflektorami przeciwmgielnymi

Reflektory projekcyjne halogenowe ze światłami dziennymi LED i reflektorami przeciwmgielnymi ze statycznym doświetlaniem zakrętów

Regulacja pionowa i pozioma kolumny kierownicy

Schowek w desce rozdzielczej

Stopień wejściowy przy drzwiach przesuwnych po prawej stronie

System Start-Stop

System audio Ford 17 z ekranem wielofunkcyjnym 4"

System przeciwdziałający skutkom bocznego wiatru

System wspomagania hamowania awaryjnego z sygnalizacją hamowania awaryjnego

System wspomagania parkowania, przód i tył

System zapobiegający staczaniu się pojazdu podczas ruszania pod górę

Szyby boczne atermiczne (od 2. rzędu), średni stopień przyciemnienia

Tempomat

Tylna klapa z podgrzewaną szybą

Układ chroniący przed skutkami przewrócenia się pojazdu

Układ stabilizacji przyczepy

Układ wspomagania hamowania awaryjnego

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) z elektronicznym rozdziałem siły hamowania (EBD)

Wycieraczka tylnej szyby

Zbiornik paliwa 70 l

Zderzak przedni i tylny częściowo w kolorze samochodu

Zintegrowany panel sterowniczy i zdalne sterowanie systemem audio z kierownicy
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Wyposażenie seryjne

Światła mijania z funkcją opóźnienia wyłączenia

„Pakiet Siedzenia 13 – fotel kierowcy, ręczna regulacja w 4 kierunkach, podparcie odcinka lędźwiowego i stolik w podwójnym fotelu pasażera 
– tapicerka tekstylna w kolorze Ebony (czarny)”

Kolor zewnętrzny Ford

Frost White

Magnetic Grey Metallic

Wyposażenie zewnętrzne

Okleina pojazdu

Panoramiczny podnoszony dach sypialny, czarny

Reling dachowy po prawej i lewej stronie do zamocowania namiotu przeciwsłonecznego lub markizy

Wyposażenie wewnętrzne

Dwie skrzynie do przechowywania, z przodu po lewej stronie za fotelem kierowcy, wyściełane

Kanapa rozkładana 2-osobowa

Kieszeń siatkowa pod płaszczyzną do spania, na wielofunkcyjnej listwie świetlnej

Lampa z elastycznym ramieniem, z gniazdem USB

Lodówka turystyczna o poj. 32 l – za fotelem kierowcy, z adapterem

Półka wyjmowania wł. z poduszką (przedłużenie kanapy rozkładanej)

Wielofunkcyjna listwa świetlna z regulacją i kedrą do siatek bagażowych

Zbiornik na świeżą wodę o poj. 16 l, wyjmowany z pompą i prysznicem zewnętrznym

Dekor meblowy

Elementy dekoracyjne Renolit Makalu Pearl Grey

Tekstylia

Tapicerka siedzeń Ford Ebony Black

Ogrzewanie

Ogrzewanie postojowe ze ściennym panelem sterowniczym
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 Opcja dodatkowa  niedostępne  Wyposażenie seryjne  konieczne  Nieznane w momencie publikacji
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Wyposażenie opcjonalne*
Zawarte w 
pakiecie

Waga (kg)* Kod

Pojazd podstawowy Ford

FORD 2,0 l D 136 kW (185KM) 3,2 t automat 13324

FORD 2,0 l D 136 kW (185KM) 3,2 t 13323

FORD 2,0 l D 96 kW (130KM) 3,2 t automat 13322

Inne

Dokumenty rejestracyjne 0 15152
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 Opcja dodatkowa  niedostępne  Wyposażenie seryjne  konieczne  Nieznane w momencie publikacji

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. 

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.

* INFO
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7

cm

cm

cm

kg

kg

Podwozie standardowe

Norma emisji spalin

Długość całkowita ok..

Szerokość całkowita ok..

Wysokość całkowita ok..

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna

Masa w stanie gotowym do jazdy ok.

Dopuszczalna liczba miejsc siedzących (łącznie z kierowcą)

Określona przez producenta masa wyposażenia specjalnego

Półintegra 
Przegląd modeli 

Model 1 Model 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

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.

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.

kg

kg

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna

Masa w stanie gotowym do jazdy ok.

Dopuszczalna liczba miejsc siedzących (łącznie z kierowcą)

Określona przez producenta masa wyposażenia specjalnego

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

WAŻNE WSKAZÓWKI PRZY WYBORZE SAMOCHODU KEMPINGOWEGO
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cm

cm

cm

kg

kg

Podwozie standardowe

Norma emisji spalin

Długość całkowita ok..

Szerokość całkowita ok..

Wysokość całkowita ok..

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna

Masa w stanie gotowym do jazdy ok.

Dopuszczalna liczba miejsc siedzących (łącznie z kierowcą)

Określona przez producenta masa wyposażenia specjalnego

Półintegra 
Przegląd modeli 

Model 1 Model 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

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna

Masa w stanie gotowym do jazdy ok.

Dopuszczalna liczba miejsc siedzących (łącznie z kierowcą)

Określona przez producenta masa wyposażenia specjalnego

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

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.

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.

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 seryjnego 
danego rzutu poziomego. Masa całkowita wybranych pakietów i wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać 
masy podanej przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego.
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Wyposażenie specjalne
Cena £ Waga Kod

359,- 9 1385

269,- 5 9845

549,- 15 713

238,- 1.5 1657

M
od

el
 1

M
od

el
 2

Lazienka

Mata do brodzika

Dodatkowe okno w łazience

Multimedia

Automatyczny zestaw do odbioru telewizji satelitarnej HD 65 Twin

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