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Kampery Dethleffs są wręcz naszpikowane inteligentnymi rozwiązaniami i komfortowym wyposażeniem seryjnym. W tym miejscu 
przedstawiamy najważniejsze z nich za pomocą odpowiednich symboli, które można później odnaleźć na stronach poświęconych 
konkretnym modelom. Dokładniejsze informacje i objaśnienia są dostępne na stronie www.dethleffs.de/pluspunkte

Zalety Dethleffs – objaśnienia symboli

Korzyści dla rodzin Pełen komfort Bogactwo wyposażenia

Przyjazne dla rodzin: minimum 
cztery stałe miejsca do spania bez 
konieczności przebudowy kanapy 
(opcja)

Większe bezpieczeństwo

Słoneczne godziny: optymalne 
zadaszenie i ochrona przeciws-
łoneczna na zewnątrz. Wieczo-
rem: lampa w przystawce namio-
towej zapewniająca optymalne 
oświetlenie na kempingu

Wszystko zawsze pod ręką: wysu-
wana tylna szafka zapewniająca 
łatwą dostępność luku bagażo-
wego

Praktyczny, bezpieczny i ergono-
miczny: chroniący plecy wysuw na 
butle gazowe (opcja)

Ergonomicznie podwyższona 
lodówka kompresorowa o poj.84 l
z zamrażalnikiem

Utrzymanie niskiej temperatury: 
optymalny dostęp od wewnątrz 
i od zewnątrz. Duża lodówka 
kompresorowa o poj. 84 l z zamra-
żalnikiem

Z widokiem: samochodowe okna 
ramowe zapewniają bezpieczeń-
stwo i stabilność

Podwójna
podłoga

Podwójna zaleta podwójnej pod-
łogi: lepiej chroni okablowanie i 
przewody przed zimnem. Elimi-
nacja miejsc potknięcia się przy 
komfortowej wysokości wnętrza

Luk bagażowy XXL nad kabi-
ną kierowcy: miejsce na duże 
akcesoria

Dużo miejsca w górze: otwarty 
przód zapewniający większą 
swobodę przestrzeni i praktyczne 
schowki nad kabiną kierowcy

Składanie zamiast układania: 
wygodne, łatwe rozkładanie ma-
teracy i ich przechowywanie

Miejsce w łazience z roletą: 
drzwi rolowane i dobry podział 
przestrzeni. Duża przestronność, 
dużo miejsca na prysznic

R
Obszerna łazienka: swoboda 
ruchu dzięki dużej łazience z 
rolowanymi drzwiami – możliwość 
zastosowania także do podziału 
przestrzeni

C
Wolna przestrzeń w komfortowej 
łazience: duża oaza prysznicowa 
w kilku prostych krokach

S
Praktyczna łazienka obrotowa: 
dzięki przepuszczającej światło 
ściance obrotowej umywalkę i 
toaletę można łatwo i w sposób 
oszczędzający miejsce złożyć pod-
czas kąpieli pod prysznicem

Ergonomiczny regenerujący 
sen: siatka sprężyn talerzowych 
dopasowuje się indywidualnie do 
każdego punktu kręgosłupa
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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.
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WAŻNE WSKAZÓWKI PRZY WYBORZE SAMOCHODU KEMPINGOWEGO
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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

9

5

15

1.5
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Globetrail

na podwoziu Fiata

Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia firma 
Dethleffs skonstruowała kamper, który zachwyca niezwykle 
bogatym wyposażeniem jubileuszowym 90 Years – oczywiście w 
znanej jakości Dethleffs. Zaufaj ugruntowanej wiedzy zebranej w 
ciągu 90 lat produkcji kamperów i pozwól się zachwycić 
pierwszym produktem marki Dethleffs wśród kamperów na 
podwoziu Fiata.

Dane techniczne w skrócie

Długość całkowita ok. 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

Drewniane 
wykończenie

 

+ Dekor meblowy Noce Nagano

 

+ Tapicerka Camino

Najważniejsze

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

+
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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

Masa całkowita przyczepy hamowanej/niehamowanej kg

Rozstaw osi 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 pojazdu gotowego do jazdy* kg

Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego* kg

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna* kg

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

l

Globetrail 

Globetrail 600 600 S 640 640 S

Fiat Ducato 8 (2022) Fiat Ducato 8 (2022) Fiat Ducato 8 (2022) Fiat Ducato 8 (2022)

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

599 599 636 636

205 205 205 205

265 265 265 265

190 190 190 190

2500 (750) 2500 (750) 2500 (750) 2500 (750)

404 404 404 404

180 x 88 180 x 88 180 x 88 180 x 88 

197 x 157 - 140 197 x 157 - 140 195 - 179 x 197 195 - 179 x 197

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

Multijet 2.2 Multijet 2.2 Multijet 2.2 Multijet 2.2

88 (120) 88 (120) 104 (140) 104 (140)

2820 (2679 - 2961)* (0 - 0)* 2970 (2822 - 3119)* (0 - 0)*

314 - 170 -

3499 3499 3499 3499

4 4 4 4

90 90 90 90

209 x 143 209 x 143 209 x 143 209 x 143

100 / 20 100 / 20 100 / 20 100 / 20

 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 Fiat

Felga ze stopów lekkich light 16 cali 

Fiat 2,3 l 104kW/140KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg

Fiat 2,3 l 88kW/120KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg 

Wyposażenie pojazdu podstawowego Fiat

Akumulator 105A/h

Antena dachowa do odbioru radia w systemie DAB z głośnikami i przygotowaniem do montażu odbiornika radiowego 

Centralny schowek w desce rozdzielczej

ESP z ASR i funkcją wspomagania ruszania pod górę

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości oraz nachylenia

Fotel kierowcy/pasażera obrotowy

Fotel lotniczy z dwoma podłokietnikami 

Fotel pasażera z regulacją wysokości 

Hamulce tarczowe, stabilizator osi tylnej i przedniej, ogrzewanie powietrzem obiegowym, obrotomierz, wspomaganie kierownicy, reflektory 
z regulacją wysokości, immobilizer

Kierownica i gałka drążka zmiany biegów obszyte skórą 

Klimatyzacja w kabinie kierowcy

Komputer pokładowy ze wskazaniem temperatury na zewnątrz

Oprawy reflektorów czarne 

Osłona chłodnicy czarna 

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Port ładowania USB

Płyta ochronna w kolorze Black 

Tapicerka fotela kierowcy/pasażera taka sama jak tapicerka w pomieszczeniu mieszkalnym

Techno Trim 

Tempomat

Uchwyt na kubki

Uchwyt na tablet, gniazdo USB

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)

Zbiornik na olej napędowy 90 l 

Zestaw awaryjny „Fix & Go”

Światła dzienne LED 

Kolor zewnętrzny Fiat

White

Zderzaki w kolorze White 

Zabudowa na zewnątrz

Elektryczny stopień

Lampa w przystawce namiotowej Dometic 

Luk dachowy ze zintegrowaną moskitierą rolowaną

Markiza 

Moskitiera

Okno ramowe 

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 

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 

Zabudowa wewnątrz / pomieszczenie mieszkalne

60
0

60
0 

S

64
0

64
0 

S

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)
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Wyposażenie seryjne

2x gniado 230 V, 1x gniazdo 12 V, 1x podwójne gniazdo USB 

Dekor meblowy Noce Nagano

Dobry dostęp do zaworów gazowych zamontowanych w centralnym położeniu

Dywan obrębiony, swobodnie leżący 

Dywan obrębiony, swobodnie leżący 

Elastyczna listwa świetlna, reflektor umożliwiający ustawienie w różnych pozycjach

Ergonomiczna kuchnia z szerokim blatem

Gniazdo USB 

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 

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 

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) 

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 

Świetlówka LED

Ogrzewanie

Ogrzewanie gazowe Combi 4

Standardowy panel sterowniczy ogrzewania CP Classic, analogowy
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PAKIETY GLOBETRAIL

Pakiet cyfrowy (12845)

Radio z nawigacją, ekran dotykowy 10", kolorowy, rozdzielczość HD

Cyfrowy kokpit

Kamera cofania z liniami prowadzącymi

Waga (kg) 3.96

 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.

* INFO
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Wyposażenie opcjonalne*
Zawarte w 
pakiecie

Waga (kg)* Kod

Pojazd podstawowy Fiat

Fiat 2,3 l 104kW/140KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg 0 12052

Fiat 2,3 l 104kW/140KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg 40 12071

Fiat 2,3 l 104kW/140KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg 40 12072

Fiat 2,3 l 104kW/140KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg 40 12075

Fiat 2,3 l 104kW/140KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg 40 12076

Fiat 2,3 l 104kW/140KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg, automat 35 12053

Fiat 2,3 l 104kW/140KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg, automat 35 12066

Fiat 2,3 l 130kW/180KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg 0 12056

Fiat 2,3 l 130kW/180KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg 0 12069

Fiat 2,3 l 130kW/180KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg, automat 35 12057

Fiat 2,3 l 130kW/180KM, zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg, automat 35 12070

Pakiety

Pakiet cyfrowy 3.96 12845

Wyposażenie pojazdu podstawowego Fiat

Bezprzewodowe ładowanie telefonu 12101

Elektryczny hamulec postojowy -9.4 12098

Gniazdo 230V na przedniej konsoli 0.1 12102

Hak holowniczy zdejmowany 40 9198

Klimatyzacja automatyczna 1310

Oprawy reflektorów czarne 9260

Reflektory LED 12089

Reflektory przeciwmgielne 2 12097

Rozszerzony pakiet bezpieczeństwa 0.5 12109

Rozszerzony pakiet bezpieczeństwa 0.5 1407

Sterowanie radiem z kierownicy 0.4 1453

System kontroli ciśnienia w oponach 0.8 7704

System monitorowania martwego pola i ruchu poprzecznego 10737, 13426

Wspomaganie parkowania (czujniki parkowania z tyłu) 0.5 053

Kolor zewnętrzny Fiat

Artense Grey 2.5 12734

Black Metallic 2.5 1333

Campovolo Grey 0 9741

Lanzarote Grey 0 12084

Zabudowa na zewnątrz

Dodatkowe okno 5 354

Podnoszony dach sypialny w kolorze czarnym, z przodu całkowicie otwierany z elektrycznym 
asystentem zamykania, moskitierą, lampą z elastycznym ramieniem i gniazdem USB 

127 10306

Zabudowa wewnątrz / pomieszczenie mieszkalne

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

Inne

Dokumenty rejestracyjne 0 15152
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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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Globetrail 

na podwoziu Peugeota

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

Dane techniczne w skrócie

Długość całkowita ok. 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

Drewniane 
wykończenie

 

+ Dekor meblowy Noce Nagano

 

+ Tapicerka Camino

Najważniejsze

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

+

12



Podwozie standardowe

Norma emisji spalin

Długość całkowita ok. cm

Szerokość całkowita ok. cm

Wysokość całkowita ok. cm

Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok. cm

Masa całkowita przyczepy hamowanej/niehamowanej kg

Rozstaw osi 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 pojazdu gotowego do jazdy* kg

Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego* kg

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna* kg

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

l

Globetrail  

Globetrail 
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

599 599 636 636

205 205 205 205

265 265 265 265

190 190 190 190

2500 (750) 2500 (750) 2500 (750) 2500 (750)

404 404 404 404

180 x 88 180 x 88 180 x 88 180 x 88 

197 x 157 - 140 197 x 157 - 140 195 - 179 x 197 195 - 179 x 197

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi

88 (120) 88 (120) 103 (140) 103 (140)

2820 (2679 - 2961)* (0 - 0)* 2970 (2822 - 3119)* (0 - 0)*

314 - 170 -

3499 3499 3499 3499

4 4 4 4

90 90 90 90

209 x 143 209 x 143 209 x 143 209 x 143 

100 / 20 100 / 20 100 / 20 100 / 20

 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 Peugeot

Felga ze stopów lekkich light 16 cali 

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

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 

Fotel pasażera z regulacją wysokości

Kierownica i gałka drążka zmiany biegów obszyte skórą 

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 

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 

Światła dzienne LED 

Kolor zewnętrzny Peugeot

White

Zderzaki w kolorze White 

Zabudowa na zewnątrz

Elektryczny stopień

Lampa w przystawce namiotowej Dometic 

Luk dachowy ze zintegrowaną moskitierą rolowaną

Markiza 

Moskitiera

Okno ramowe 

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 

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 

Zabudowa wewnątrz / pomieszczenie mieszkalne

2x gniado 230 V, 1x gniazdo 12 V, 1x podwójne gniazdo USB 

Dekor meblowy Noce Nagano

Dobry dostęp do zaworów gazowych zamontowanych w centralnym położeniu

Dywan obrębiony, swobodnie leżący 
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Wyposażenie seryjne

Dywan obrębiony, swobodnie leżący 

Elastyczna listwa świetlna, reflektor umożliwiający ustawienie w różnych pozycjach

Ergonomiczna kuchnia z szerokim blatem

Gniazdo USB 

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 

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 

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) 

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 

Świetlówka LED

Ogrzewanie

Ogrzewanie gazowe Combi 4

Standardowy panel sterowniczy ogrzewania CP Classic, analogowy
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Wyposażenie opcjonalne*
Zawarte w 
pakiecie

Waga (kg)* Kod

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

Wyposażenie pojazdu podstawowego Peugeot

Hak holowniczy zdejmowany 40 9186

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 tbd.

System monitorowania martwego pola i ruchu poprzecznego 11058, 13425

Wspomaganie parkowania (czujniki parkowania z tyłu) 0.5 1434

Kolor zewnętrzny Peugeot

White 2.5 1445

White 0 13103

White 2.5 10943

White 0 13104

Zabudowa na zewnątrz

Dodatkowe okno 5 354

Podnoszony dach sypialny w kolorze czarnym, z przodu całkowicie otwierany z elektrycznym 
asystentem zamykania, moskitierą, lampą z elastycznym ramieniem i gniazdem USB 

127 10306

Zabudowa wewnątrz / pomieszczenie mieszkalne

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

Inne
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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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Globetrail

na podwoziu Citroëna

Pierwszy kamper Dethleffs jest dostępny również z pojazdem 
podstawowym Citroëna. Globetrail posiada bogate wyposażenie 
jubileuszowe 90 Years, które zachwyca wszystkich użytkowników. 
Model ten łączy ponad 17-letnie doświadczenie w produkcji 
kamperów oraz wiele pięknych i praktycznych detali.

Dane techniczne w skrócie

Długość całkowita ok. 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

Drewniane 
wykończenie

 

+ Dekor meblowy Noce Nagano

 

+ Tapicerka Camino

Najważniejsze

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

+
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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

Masa całkowita przyczepy hamowanej/niehamowanej kg

Rozstaw osi 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 pojazdu gotowego do jazdy* kg

Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego* kg

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna* kg

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

l

Globetrail 

Globetrail
Dethleffs 

Campervan 600
Dethleffs 

Campervan 600 640 640 S

Citroen Jumper Citroen Jumper Citroen Jumper Citroen Jumper

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

599 599 636 636

205 205 205 205

265 265 265 265

190 190 190 190

2500 (750) 2500 (750) 2500 (750) 2500 (750)

404 404 404 404

180 x 88 180 x 88 180 x 88 180 x 88 

197 x 157 - 140 197 x 157 - 140 195 - 179 x 197 195 - 179 x 197

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi

88 (120) 88 (120) 88 (140) 88 (140)

2820 (2679 - 2961)* (0 - 0)* 2970 (2822 - 3119)* (0 - 0)*

314 - 170 -

3499 3499 3499 3499

4 4 4 4

90 90 90 90

209 x 143 209 x 143 209 x 143 209 x 143

100 / 20 100 / 20 100 / 20 100 / 20

 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 Citroen

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

Citroen Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg

Felga ze stopów lekkich light 16 cali 

Wyposażenie pojazdu podstawowego Citroen

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 

Fotel pasażera z regulacją wysokości

Kierownica i gałka drążka zmiany biegów obszyte skórą 

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 

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 

Światła dzienne LED 

Kolor zewnętrzny Citroen

White

Zderzaki w kolorze White 

Zabudowa na zewnątrz

Elektryczny stopień

Lampa w przystawce namiotowej Dometic 

Luk dachowy ze zintegrowaną moskitierą rolowaną

Markiza 

Moskitiera

Okno ramowe 

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 

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 

Zabudowa wewnątrz / pomieszczenie mieszkalne

2x gniado 230 V, 1x gniazdo 12 V, 1x podwójne gniazdo USB 

Dekor meblowy Noce Nagano

Dobry dostęp do zaworów gazowych zamontowanych w centralnym położeniu

Dywan obrębiony, swobodnie leżący 
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Wyposażenie seryjne

Dywan obrębiony, swobodnie leżący 

Elastyczna listwa świetlna, reflektor umożliwiający ustawienie w różnych pozycjach

Ergonomiczna kuchnia z szerokim blatem

Gniazdo USB 

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 

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 

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) 

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 

Świetlówka LED

Ogrzewanie

Ogrzewanie gazowe Combi 4

Standardowy panel sterowniczy ogrzewania CP Classic, analogowy

De
th

le
ffs

 C
am

pe
rv

an
 6

00

De
th

le
ffs

 C
am

pe
rv

an
 6

00

64
0

64
0 

S

1)

1)

1)

1)

1)

1)

3)

 Opcja dodatkowa  niedostępne  Wyposażenie seryjne  konieczne  Nieznane w momencie publikacji

20



Wyposażenie opcjonalne*
Zawarte w 
pakiecie

Waga (kg)* Kod

Pojazd podstawowy Citroen

Citroen Jumper BlueHDi (2,2 l / 140 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg 0 12754

Citroen Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg 0 12755

Citroen Jumper BlueHDi (2,2 l / 165 KM) – dop. masa całkowita 3499 kg 0 12760

Citroen Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 140 KM) – dop. masa całkowita 3500 kg 40 12761

Citroen Jumper Maxi BlueHDi (2,2 l / 165 KM) – dop. masa całkowita 3500 kg 40 12762

Wyposażenie pojazdu podstawowego Citroen

Hak holowniczy zdejmowany 40 9186

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 tbd.

System monitorowania martwego pola i ruchu poprzecznego 11058, 13425

Wspomaganie parkowania (czujniki parkowania z tyłu) 0.5 1434

Kolor zewnętrzny Citroen

White 2.5 1445

White 0 13103

White 2.5 10943

White 0 13104

Zabudowa na zewnątrz

Dodatkowe okno 5 354

Podnoszony dach sypialny w kolorze czarnym, z przodu całkowicie otwierany z elektrycznym 
asystentem zamykania, moskitierą, lampą z elastycznym ramieniem i gniazdem USB 

127 10306

Zabudowa wewnątrz / pomieszczenie mieszkalne

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

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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Globetrail

na podwoziu Forda

Globetrail firmy Dethleffs to więcej niż rozbudowany furgon. To 
samochód kempingowy, w którym można wygodnie mieszkać w 
trakcie podróży. Globetrail to efekt ponad 90-letniego 
doświadczenia w produkcji pojazdów rekreacyjnych – oparty na 
Fordzie Globetrail zachwyca wyjątkową, innowacyjną, 
komfortową łazienką i kompleksowym wyposażeniem 
jubileuszowym 90 Years. Pojazdem podstawowym jest Ford 
Transit 2,0l TDCi EcoBlue o mocy 130 KM.

Dane techniczne w skrócie

Długość całkowita ok. 598 cm

Szerokość całkowita ok. 206 cm

Wysokość całkowita ok. 278 cm

Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok. 194 cm

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

Tapicerka

Drewniane 
wykończenie

 

+ Noce Nagano

 

+ Tapicerka Camino

Najważniejsze

Przestronna łazienka: komfort i wielkość ekstraklasy+
Podwójna podłoga ograniczająca ryzyko potknięcia i 
komfortowa wysokość wnętrza w jednym

+

Bezuchwytowe szafki podsufitowe i kuchenne, z 
gładkimi frontami i fazowanymi krawędziami

+

Komfortowa kuchnia z zamontowaną wysoko lodówką+
Ergonomiczny regenerujący sen: siatka sprężyn 
talerzowych dopasowuje się indywidualnie do każdego 
punktu kręgosłupa

+
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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

Masa całkowita przyczepy hamowanej/niehamowanej kg

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 pojazdu gotowego do jazdy* kg

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna* kg

Dozwolone miejsca siedzące (w tym kierowca)*

Zbiornik na ścieki ok. l

Całkowita pojemność zbiornika na świeżą wodę / Pojemność zbiornika na świeżą wodę przy napełnieniu do jazdy l

Globetrail 

Globetrail 590 C

Ford Transit V363

Euro 6d Final

598

206

278

194

2500 (750)

3750

168 x 101 - 78

191 x 136 - 126

2 / 3 

2,0l TDCi Ford 
EcoBlue

96 (130)

(0 - 0)*

3499

4

90

100 / 20
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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 Transit 2,0l TDCi EcoBlue (130 KM) – dop. masa całkowita 3500 kg

Wyposażenie pojazdu podstawowego Ford

Centralny zamek z pilotem

Chlapacze z tyłu i boczne listwy ochronne

Cztery głośniki

Drzwi tylne dwuskrzydłowe z możliwością otwarcia na 200°

Elektryczne podnośniki szyb z przełącznikiem quickdown/quickup po stronie kierowcy

Fotel kierowcy i pasażera: komfortowe fotele obrotowe z 2 podłokietnikami oraz podparciem odcinka lędźwiowego

Fotel lotniczy z dwoma podłokietnikami 

Gniazdo USB w desce rozdzielczej lub w odpowiednim urządzeniu audio

Hamulec postojowy z lewej strony

Klimatyzacja manualna z przodu, z filtrem kabinowym 

Komputer pokładowy z informacjami o zużyciu paliwa i przebiegu (np. pozostały zasięg), a także wskaźnikiem temperatury zewnętrznej i trybem Ford ECO

Lusterka zewnętrzne, elektrycznie regulowane i podgrzewane 

Napinacze i ograniczniki pasów bezpieczeństwa

Osłona chłodnicy chromowana

Pakiet wnętrza Trend: kierownica obszyta skórą, tempomat, uchwyt na napoje, schowek w konsoli środkowej (nie w połączeniu z automatyczną skrzynią 
biegów), pokrowiec na fotele Trend, dwukolor 

Podgrzewane tylne szyby, z roletą

Podsufitka w kabinie kierowcy

Podsufitka ze schowkiem 

Poduszka powietrzna po stronie kierowcy

Poduszka powietrzna po stronie pasażera 

Przerywana praca wycieraczek szyb

Przyciemniane tylne szyby 

Półka na górze z 2 kieszeniami DIN

Radio Single DIN

Reflektory przeciwmgielne 

Reflektory ze statycznym doświetlaniem zakrętów 

Regulacja pionowa i pozioma kolumny kierownicy

Schowek w desce rozdzielczej z pokrywą, dodatkowo zamykany 

Sygnalizacyjne lusterka zewnętrzne z manualną regulacją, czarne

System Start-Stop

System kontroli ciśnienia w oponach 

System zapobiegający staczaniu się pojazdu podczas ruszania pod górę (system przeciwdziałający skutkom bocznego wiatru, asystent hamowania 
awaryjnego, układ chroniący przed skutkami przewróc

Szyba termoizolacyjna z tyłu

Tempomat

Uchwyt na napoje do butelek 1,5 l

Uchwyt na tablet

Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) z systemem kontroli trakcji (TCS)

Zbiornik paliwa 70 l

Zderzak tylny ze zintegrowanym stopniem wejściowym

Zestaw naprawczy do opon 

Światła do jazdy dziennej

Kolor zewnętrzny Ford

White

Zderzak przedni w kolorze nadwozia 

Zabudowa na zewnątrz

Dodatkowe okno 

Drzwi tylne z szybą stałą z roletą, podgrzewane

Elektryczny stopień

Markiza 
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Wyposażenie seryjne

Okno ramowe 

Okno ramowe z moskitierą i roletą zaciemniającą w kuchni oraz przy kanapie

Okno w łazience 

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 

Zabudowa wewnątrz / pomieszczenie mieszkalne

3x gniazdo 230 V, 1x podwójne gniazdo USB 

Dobry dostęp do zaworów gazowych zamontowanych w centralnym położeniu

Drewniana kratka w prysznicu

Dywan obrębiony, swobodnie leżący 

Ergonomiczna kuchnia z szerokim blatem

Ergonomiczna kuchnia z szerokim blatem

Gniazdo USB 

Gniazdo zewnętrzne CEE do instalacji elektrycznej 230 V z bezpiecznikiem automatycznym

Gwarancja szczelności 6 lat

Isofix dla jednego fotela

Komfortowa kanapa

Komfortowa łazienka ze stałą umywalką i wysuwanym prysznicem

Lodówka kompresorowa 90l

Noce Nagano

Okablowanie do montażu kamery cofania 

Oświetlenie pośrednie 

Podest jadalni ze zintegrowanym schowkiem

Podwójna podłoga ograniczająca ryzyko potknięcia

Pojemne półki

Pojemne szuflady – optymalny dostęp od wewnątrz i z zewnątrz

Pokładowy panel sterowniczy ze wskazaniami wszystkich poziomów napełnienia i pojemności akumulatorów

Połączenie kuchenki 2-palnikowej z zapłonem piezoelektrycznym oraz zlewozmywaka

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 

Reflektory LED pod zabudowami dachowymi z funkcją dotykową

Reflektory dotykowe i włączniki światła optymalnie rozmieszczone w pojeździe

Schowki w podwójnej podłodze

Składana ochrona przed niepożądanymi spojrzeniami w kabinie kierowcy: szyba przednia 

Składana ochrona przed niepożądanymi spojrzeniami w kabinie kierowcy: szyby boczne 

Stół (talerz obrotowy przy kanapie) 

Szafka na butlę gazową 2 x 11 kg

Tapicerka Camino

Tapicerka o ergonomicznej formie zapewniająca wygodę podczas siedzenia

Wpuszczone reflektory w całej przestrzeni mieszkalnej

Wydajny, bezobsługowy akumulator głębokiego rozładowania (95 Ah)

Wyposażenie prysznica (wysuwana głowica prysznicowa, zasłona prysznicowa, prowadnica, uchwyt prysznicowy, wieszak na ubrania)

Zabudowa przodu daje poczucie przestronności, wraz z inteligentnymi schowkami

Zabudowy dachowe nad jadalnią, sięgające przed kabinę kierowcy

Zabudowy dachowe z tyłu, z prawej i lewej strony

Zbiornik na wodę 100 l, zbiornik na ścieki 90 l

Ładowarka automatyczna do akumulatora głębokiego rozładowania oraz akumulatora pojazdu 12V/18A (ładowanie podtrzymujące)

Ogrzewanie

Ogrzewanie gazowe Combi 4

Standardowy panel sterowniczy ogrzewania CP Classic, analogowy
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PAKIETY GLOBETRAIL

Pakiet Pakiet 90 Years 
(13407)

Pakiet 90 Years 
(13375)

Pakiet 90 Years 
(13210)

Pakiet 90 Years 
(13211)

Szyba przednia podgrzewana x x x x

Wycieraczki z czujnikiem deszczu x x x x

System wspomagania hamowania awaryjnego, aktywny (oparty na 
kamerze)

x x x

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

x x x x

Asystent pasa ruchu dodatkowo z asystentem utrzymania pasa ruchu x x

Asystent świateł z czujnikiem natężenia światła x x x x

System wspomagania parkowania, przód, tył x x x x

Tempomat x x x

Reflektory przeciwmgielne x x x x

Radio Single DIN DAB x

Kamera cofania x x

Downlight LED x x x

System audio z ekranem wielofunkcyjnym 4" x

Asystent pasa ruchu dodatkowo z asystentem utrzymania i zmiany pasa 
ruchu

x x

System wspomagania parkowania, przód, tył, bok x x

System monitorowania martwego pola, w tym funkcja Cross-Traffic Alert x x

Lusterka zewnętrzne: elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane x x

Ekran wielofunkcyjny 12" wraz z systemem SYNC4, nawigacją i 
automatyczną klimatyzacją x x

System wspomagania hamowania awaryjnego, aktywny (oparty na radarze) x

Aktywny system wspomagania parkowania x

Inteligentny tempomat, adaptacyjny x

Kamera 360° x

Asystent awaryjnego hamowania podczas cofania x

Waga (kg) 10.95 11.95 22.07 22.47

 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.

* INFO
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Wyposażenie opcjonalne*
Zawarte w 
pakiecie

Waga (kg)* Kod

Pojazd podstawowy Ford

Ford Transit 2,0l TDCi EcoBlue (130 KM) – dop. masa całkowita 3500 kg – automatyczna skrzynia biegów 45 13030

Ford Transit 2,0l TDCi EcoBlue (170 KM) – dop. masa całkowita 3500 kg 0 13031

Ford Transit 2,0l TDCi EcoBlue (170 KM) – dop. masa całkowita 3500 kg – automatyczna skrzynia biegów 45 13032

Pakiety

Pakiet 90 Years 10.95 13407

Pakiet 90 Years 11.95 13375

Pakiet 90 Years 22.07 13210

Pakiet 90 Years 22.47 13211

Wyposażenie pojazdu podstawowego Ford

Elektryczne domykanie drzwi przesuwnych 1 13036

Elektryczny hamulec postojowy -7 13212

Hak holowniczy z gniazdkiem i z układem stabilizacji przyczepy TSC 32 11917

Reflektory biksenonowe ze statycznym doświetlaniem zakrętów 4 11895

Kolor zewnętrzny Ford

White 5 11906

White 0 13041

White 5 11907

Zabudowa wewnątrz / pomieszczenie mieszkalne

Automatyczne przełączanie butli gazowych z czujnikiem zderzeniowym i EisEx 0.7 1577

Drugi akumulator głębokiego rozładowania 95 Ah 27 830

Wysuw na szafkę na butlę gazową 15 12778

Łóżko dla gości umieszczone poprzecznie w przestrzeni mieszkalnej 13 1944

Inne

Dokumenty rejestracyjne 0 15152
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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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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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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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SPECYFIKACJA

PRZYPISY

1) Wyposażenie jubileuszowe 90 Years: wyposażenie jubileuszowe zawarte w cenie podstawowej.
2) Wyposażenie jubileuszowe 90 Years: dodatkowe podwójne gniazdo USB zawarte w cenie podstawowej.
3) Obrotowa łazienka będzie dostępna prawdopodobnie od 01.02.2023 r.
4) Tylko w połączeniu z opcją „Dodatkowe miejsce siedzące wł. z boczną kanapą” (kod 435).
5) Nie można zamontować bagażnika rowerowego, ponieważ zasłoni on czujniki z tyłu.
6) Niekompatybilne z zamontowanym indywidualnie radiem, ponieważ sygnał jest niewystarczający.
7) Opcje „Pakiet bezpieczeństwa” (kod 12109) i „Rozszerzony pakiet bezpieczeństwa” (kod 12110) są dostępne tylko w połączeniu.
8) Wyposażenie jubileuszowe 90 Years: zderzak w kolorze nadwozia zawarty w cenie podstawowej.
9) Podnoszony dach sypialny będzie dostępny prawdopodobnie od września 2022 r.
10) Zysk wynikający z wyboru wyposażenia: zawarte w wyposażeniu All-In
 
Dostępność pojazdów nie zawsze może być zagwarantowana. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie dostępności u swojego partnera handlowego.
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Dane i kontrole dot. masy dla kamperów zostały uregulowany w sposób 
jednolity na terenie Unii Europejskiej w rozporządzeniu wykonawczym 
UE nr 2021/535 (do czerwca 2022 r.: rozporządzenie wykonawcze UE nr 
1230/2012). Poniżej zebraliśmy i wyjaśniliśmy istotne pojęcia oraz wytycz-
ne prawne z powyższego rozporządzenia. Nasi dystrybutorzy i konfigu-
rator Dethleffs na naszej stronie internetowej oferują dodatkową pomoc 
przy konfiguracji pojazdu. 
 

1. Technicznie dopuszczalna masa maksymalna  

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna (także: technicznie dopusz-
czalna maksymalna masa całkowita) pojazdu (np. 3500 kg) to podane 
przez producenta wytyczne dot. masy, której pojazd nie może przekroczyć. 
Dane dot. technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej wybranego mo-
delu można znaleźć w danych technicznych. Jeżeli pojazd znajdujący się w 
ruchu drogowym przekracza technicznie dopuszczalną masę maksymal-
ną, oznacza to wykroczenie, które może zostać ukarane grzywną.

2. Masa pojazdu gotowego do jazdy 

Mówiąc w uproszczeniu: w przypadku masy pojazdu gotowego do 
jazdy chodzi o pojazd podstawowy z wyposażeniem seryjnym plus  
określona ustawowo masa kierowcy, przyjęta jako 75 kg. Masa ta  
obejmuje zasadniczo następujące pozycje: - masa własna pojazdu wraz  
z nadwoziem, wliczając w to materiały eksploatacyjne, ta-
kie jak smary, oleje i płyny chłodnicze;  - wyposażenie seryj-
ne, tzn. wszystkie przedmioty wyposażenia, które standardowo 
wchodzą w skład zamontowanego fabrycznie zakresu dostawy; 
- napełniony w 100% zbiornik świeżej wody w trybie jazdy (poziom 
napełnienia do jazdy zgodnie z wytycznymi producenta; 20 litrów) 
oraz napełniona w 100% aluminiowa butla gazowa o ciężarze 16 kg; 
- napełniony w 90% zbiornik paliwa wraz z paliwem; - kierowca, którego 
wagę – niezależnie od rzeczywistej wagi – przyjęto zgodnie z prawem UE 
jako 75 kg. 
 
Dane dot. masy pojazdu gotowego do jazdy dla każdego modelu można 
znaleźć w naszej dokumentacji sprzedaży. Ważne jest to, aby w przypad-
ku podanej w dokumentacji sprzedaży wartości dla masy pojazdu go-
towego do jazdy chodziło o ustaloną w procedurze homologacji typu 
i zweryfikowaną przez organy wartość standardową. Z punktu prawne-
go dopuszczalne jest i możliwe, aby masa pojazdu gotowego do jazdy, 
który został Państwu dostarczony, różniła się od wartości nominalnej, 
podanej w dokumentacji sprzedaży. Dopuszczalna ustawowo tolerancja 
wynosi ± 5%. Tym samym ustawodawca UE bierze pod uwagę okolicz-
ność, że na skutek odchyleń masy w przypadku części dostarczanych przez 
poddostawców lub w zależności od procesów i warunków atmosferycz-
nych dochodzi do pewnych wahań masy pojazdu gotowego do jazdy.   
Takie odchylenia masy można przedstawić w postaci przykładowego  
obliczenia: - masa pojazdu gotowego do jazdy wg dokumentacji  
sprzedaży: 2850 kg 
-  prawnie dopuszczalna tolerancja ± 5%: 142,50 kg
-  prawnie dopuszczalny zakres masy pojazdu gotowego do jazdy:  

od 2707,50 kg do 2992,50 kg

Konkretny zakres dopuszczalnych odchyleń masy dla każdego modelu 
można znaleźć w danych technicznych. Dethleffs dokłada starań, aby zre-
dukować wahania masy do minimalnych rozmiarów, których nie można 
uniknąć ze względu na techniczne właściwości produktu. W związku z 
tym odchylenia przy górnej i dolnej granicy zakresu są bardzo rzadkie; 
ich całkowite wyeliminowanie nie jest jednak możliwe ze względów tech-
nicznych mimo wszelkich optymalizacji. Dlatego rzeczywista masa pojaz-
du oraz przestrzeganie dopuszczalnej tolerancji jest kontrolowane przez 
Dethleffs poprzez ważenie każdego pojazdu na końcu linii produkcyjnej.

3. Masa pasażerów 

Masa pasażerów dla każdego miejsca siedzącego, które producent prze-
widział, wynosi 75 kg, niezależnie od tego, ile pasażerowie ważą w rze-
czywistości. Masa kierowcy jest już zawarta w masie pojazdu gotowego 
do jazdy (patrz nr 2 powyżej) i dlatego nie jest ponownie wliczana. W 
przypadku pojazdu podróżnego z czterema dopuszczonymi miejscami 
siedzącymi masa pasażerów wynosi zatem 3 * 75 kg = 225 kg. 

 

4. Wyposażenie opcjonalne i masa rzeczywista 

Do wyposażenia opcjonalnego (także: wyposażenie dodatkowe), 
zgodnie z definicją ustawową, należą wszystkie niezawarte w wypo-
sażeniu seryjnym części wyposażenia opcjonalnego, które montowa-
ne są na odpowiedzialność producenta – tzn. fabrycznie – w pojeździe i 
mogą zostać zamówione przez klienta (np. markiza, bagażnik na rower 
lub motocykl, instalacja satelitarna, instalacja solarna, piekarnik itp.). 
Dane dot. masy jednostkowej, wzgl. pakietów dostępnego w zamó-
wieniu wyposażenia opcjonalnego można znaleźć w naszej doku-
mentacji sprzedaży. W tym sensie do wyposażenia opcjonalnego nie 
należą pozostałe akcesoria, w które pojazd został doposażony po jego 
dostarczeniu z fabryki przez dystrybutora lub osobiście przez Państwa.  
Masa pojazdu gotowego do jazdy (patrz nr 2 powyżej) oraz masa wypo-
sażenia opcjonalnego, zamontowanego fabrycznie w konkretnym pojeź-
dzie, są określane wspólnie jako masa rzeczywista. Odpowiednie dane 
dot. pojazdu znajdą Państwo po jego przekazaniu w punkcie 13.2 Certyfi-
katu Zgodności (Certificate of Conformity, CoC). Prosimy o zwrócenie uwa-
gi, że również w przypadku tych danych mamy do czynienia z wartością 
standaryzowaną. Z uwagi na to, że w przypadku masy pojazdu gotowego 
do jazdy – jako elementu masy rzeczywistej – obowiązuje ustawowo do-
puszczalna tolerancja ± 5% (patrz nr 2), również masa rzeczywista może 
odpowiednio różnić się względem wartości nominalnej.

5. Masa użyteczna i min. masa użyteczna 

Montaż wyposażenia opcjonalnego również podlega ograniczeniom 
natury technicznej i prawnej: możliwe jest zamówienie i fabryczne za-
montowanie tylko takiej ilości wyposażenia opcjonalnego, aby pozostała 
jeszcze wystarczająca ilość niezagospodarowanej masy na bagaż i po-
zostałe akcesoria (tzw. masa użyteczna) bez przekraczania technicznie 
dopuszczalnej masy maksymalnej. Masa użyteczna to wartość uzyska-
na po odjęciu masy pojazdu gotowego do jazdy (wartość nominalna wg 

WAŻNE INFORMACJE DOT. WYBORU POJAZDU PODRÓŻNEGO



dokumentacji sprzedaży, patrz nr 2 powyżej), masa wyposażenia dodat-
kowego i masy pasażerów (patrz nr 3 powyżej) od technicznie dopusz-
czalnej masy maksymalnej (patrz nr 1 powyżej). Przepisy Unii Europej-
skiej przewidują dla pojazdów podróżnych stałą min. masę użyteczną, 
która musi pozostać na bagaż lub pozostałe, niezamontowane fabrycznie 
akcesoria. Min. masa użyteczna jest obliczana w następujący sposób: 
min. masa użyteczna w kg ≥ 10 * (n + L) gdzie: „n” = maksymalna liczba pa-
sażerów wraz z kierowcą oraz „L” = długość całkowita pojazdu w metrach 
W przypadku pojazdu podróżnego o długości 6 m i 4 dopuszczonych miej-
scach siedzących min. masa użyteczna wynosi więc np. 10 kg * 
(4 + 6) = 100 kg.

Aby min. masa użyteczna pozostała zachowana, dla każdego modelu po-
jazdu przewidziano maksymalnie możliwe do zamówienia wyposażenie 
opcjonalne. W powyższym przykładzie z min. masą użyteczną 100 kg 
całkowita masa wyposażenia opcjonalnego w przypadku pojazdu z czte-
rema dopuszczonymi miejscami siedzącymi i masą pojazdu gotowego 
do jazdy 2850 kg mogłaby np. wynosić maks. 325 kg:
3500 kg technicznie dopuszczalna masa maksymalna 
- 2850 kg masa pojazdu gotowego do jazdy 
- 3*75 kg masa pasażerów 
- 100 kg min. masa użyteczna 
= 325 kg maksymalnie dopuszczalna masa wyposażenia opcjonalnego

Ważne, aby wiedzieć, że dana kalkulacja pochodzi z ustalonej w proce-
durze homologacji typu wartości standardowej dla masy pojazdu goto-
wego do jazdy bez uwzględniania dopuszczalnych odchyleń w przypadku 
masy pojazdu gotowego do jazdy (patrz nr 2 powyżej). Jeżeli maksy-
malnie dopuszczalna wartość dla wyposażenia opcjonalnego, wynosząca 
(w przykładzie) 325 kg, zostanie prawie lub całkowicie wykorzystana, w 
przypadku odchylenia masy w górę może dojść do sytuacji, w której min. 
masa użyteczna 100 kg pod względem rachunkowym przy założeniu stan-
dardowej wartości masy pojazdu gotowego do jazdy zostanie wprawdzie 
zachowana, jednak w rzeczywistości nie będzie stosownej możliwości 
obciążenia. W tym przypadku przygotowaliśmy również przykładowe 
obliczenie dla pojazdu z czterema miejscami siedzącymi, którego rzeczy-
wiście zważona masa pojazdu gotowego do jazdy przekracza wartość 
nominalną o 2%:
3500 kg technicznie dopuszczalna masa maksymalna 
-  2907 kg rzeczywiście zważona masa pojazdu gotowego do jazdy  

 (+ 2% względem podanej wartości 2850 kg)
- 3*75 kg masa pasażerów 
 - 325 kg wyposażenie opcjonalne (maksymalnie dopuszczalna  
 wartość) 
= 43 kg rzeczywista  możliwość obciążenia  
 (< min. masa użyteczna 100 kg)

Aby uniknąć takiej sytuacji, Dethleffs jeszcze bardziej obniża dopuszczal-
ną masę maksymalną ogólnie dostępnego na zamówienie wyposażenia 
opcjonalnego w odniesieniu do poszczególnych modeli. Celem ograni-
czenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby min. masa 
użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i za-
montowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach 
była również rzeczywiście dostępna do obciążenia. Z uwagi na fakt, że 
masa konkretnego pojazdu może zostać ustalona dopiero podczas waże-

nia na końcu linii produkcyjnej, w bardzo rzadkich przypadkach, mimo 
ograniczenia wyposażenia opcjonalnego, może zdarzyć się sytuacja, w 
której min. masa użyteczna na końcu linii produkcyjnej nie zostanie 
zapewniona. Aby zagwarantować min. masę użyteczną również w tych 
przypadkach, przed dostarczeniem pojazdu Dethleffs sprawdzi wspólnie 
z Państwa dystrybutorem i Państwem, czy np. technicznie dopuszczalna 
maksymalna masa pojazdu ma zostać zwiększona, czy należy zredukować 
liczbę miejsc siedzących czy też usunąć wyposażenie opcjonalne.

6.  Oddziaływania tolerancji masy pojazdu gotowego do 
jazdy na masę użyteczną 

Również niezależnie od min. masy użytecznej należy zwrócić uwagę, że 
niemożliwe do uniknięcia i uwarunkowane technicznymi właściwościami 
produktu wahania masy pojazdu gotowego do jazdy – w górę, jak i w 
dół – w sposób lustrzany wpływają na pozostałą możliwość obciążenia: 
jeżeli przykładowo zamówiony zostanie pojazd (patrz nr 3 powyżej) np. 
z wyposażeniem opcjonalnym o masie całkowitej 150 kg, na podstawie 
wartości standardowej dla masy pojazdu gotowego do jazdy wyliczona 
zostanie masa użyteczna 275 kg. Dostępna w rzeczywistości możliwość 
obciążenia może różnić się od tej wartości z powodu tolerancji i być wyż-
sza lub niższa. Jeżeli masa pojazdu gotowego do jazdy w sposób dopusz-
czalny jest wyższa o 2% niż podana w dokumentacji sprzedaży, możliwość 
obciążenia zmniejsza się z 275 kg do 218 kg:
3500 kg technicznie dopuszczalna maksymalna masa 
2907 kg rzeczywiście zważona masa pojazdu gotowego do jazdy  
 (+ 2% względem podanej wartości 2850 kg) 
3*75 kg masa pasażerów 
150 kg zamówione wyposażenie opcjonalne konkretnego pojazdu 
= 218 kg rzeczywista możliwość obciążenia

Aby upewnić się, że obliczona masa użyteczna jest rzeczywiście zagwa-
rantowana, na etapie konfiguracji pojazdu należy starannie wkalkulować 
możliwe i dopuszczalne tolerancje w przypadku masy pojazdu gotowe-
go do jazdy. 
Ponadto rekomendujemy zważenie załadowanego pojazdu podróżnego 
przed każdą podróżą na wadze nieautomatycznej i przy uwzględnieniu 
indywidualnej masy pasażerów określenie, czy technicznie dopuszczal-
na masa maksymalna i technicznie dopuszczalna maksymalna masa 
na oś zostały zachowane.  



Informacje dotyczące zakresu dostawy, wyglądu, mocy, wymiarów 
i masy pojazdów są zgodne z wiedzą istniejącą w momencie odda-
wania materiałów do druku oraz europejskimi przepisami dotyczący-
mi homologacji.

Zastrzeżone są zmiany konstrukcji i wyposażenia, a także błędy. Cen-
nik 01/2023 obowiązuje od 01.08.2022 r. Wszystkie podane w  tym 
miejscu ceny są cenami sugerowanymi przez firmę Dethleffs GmbH & 
Co. KG loco fabryka bez kosztów transportu i zawierają VAT według 
obowiązującej stawki 19%. Zdjęcia pojazdów zawarte w niniejszym 
dokumencie mogą pokazywać wyposażenie specjalne dostępne za 
dopłatą. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian. Wraz 
z  publikacją niniejszego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki 
tracą ważność. Ceny w euro mogą różnić się w różnych krajach euro-
pejskich. Wynika to z różnic w wyposażeniu seryjnym w zależności od 
specyfiki danego kraju, a także z różnych stawek VAT oraz podatku od 
towarów luksusowych."

Ogólne wskazówki
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Dethleffs GmbH & Co.KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 ∙ D-88316 Isny im Allgäu 
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