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Välkommen till lyxklassen!
Våra modeller Globetrotter XL I och XXL A sätter 
standarden gällande utrymme, pålitlighet, kvalitet 
och vinterduglighet. De byggs för hand av erfarna 
medarbetare, i särskilda produktionslinjer. Värde och 
noggrannhet som avspeglar vår 80-åriga erfarenhet 
av tillverkning av fritidsfordon, och som du kommer 
att uppleva på nytt varje dag.

Samtliga modeller baseras på den nya Dethleffs  
Lifetime-Plus-tekniken med en konstruktion som  
inte drabbas av röta. Det garanterar ett bestående 
värde. Den moderna dubbelgolvskonstruktionen  
gör dessutom fordonen optimala för vintercamping.  
I det uppvärmda golvutrymmet är viktig vagnteknik 
och hela vattensystemet frostsäkert installerade, 
samtidigt som det fortfarande finns gott om  
 

förvaringsutrymme. Generöst med plats är ett  
kännetecken för lyxklassen, kombinerat  med lyxig 
utrustning som visar på de exklusiva anspråken i 
denna fordonsklass.

Jag önskar dig fantastiska upplevelser med våra 
husbilar i lyxklassen.

Vänliga hälsningar

Alexander Leopold 
Verkställande direktör
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Lifetime-Plus-konstruktion
Alla husbilar från Dethleffs säljs med en 6-årig 
täthetsförsäkring som standard!! 

Vi har fortsatt att förbättra den sedan länge be-
prövade träfria konstruktionen som inte drabbas 
av röta. Konstruktionen finns nu i alla modeller i 
lyx-klassen. Begreppet Dethleffs Lifetime-Plus  
förenar den nya tekniken med bestående värde
och lång livslängd med modern kunskap om ett  
sunt inomhusklimat:

ªª  Väggar, tak och undergolv är fria från värmebryg- 
gor och konstruerade helt utan träkomponenter. 
Istället garanterar stabila polyuretanstöttor en 
hög vridstyvhet.

ªª  Starka glasfiberplattor (GFK) i tak och undergolv 
skyddar mot skador utifrån på grund av hagel, 
stenskott, saltvatten med mera.

ªª  Ett extra tjockt skikt av högkomprimerat, hydro-
fobiskt, d.v.s. vattenavvisande, XPS-skum av hög 
kvalitet sörjer för mycket goda isolationsvärden.

ªª  En 3 mm tjock klädsel i ädelträ på sidoväggarna 
och i taket fungerar fuktighetsutjämnande och 
ljuddämpande.

ªª  Ytterpanel i 
aluminium

ªª XPS-skum

ªª XPS-skum

ªª  Paneler i äkta trä 
som andas

ªª  Polyuretan-stöttor 
med pluggkoppling

ªª  Glasfiber- 
platta (GFK)

Konstruktion
Sidovägg/
Undergolc
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Vintercamping de luxe

Snö som gnistrar i solen och drömlika vinterlandskap 
gör sig extra bra i en härlig varm husbil! Vi gör det 
möjligt för dig att uppleva din drömvinter med en 
mängd tekniska lösningar som bygger på vår mer än 
80-åriga erfarenhet av att bygga för mobil fritid.

Effektivt isolerade väggar, material som andas och 
en god ventilation bidrar till ett behagligt inomhus- 
klimat. Dessutom använder vi en genomtänkt kon-
struktion och innovativ teknik.

ªª  ALDE varmvattenpanna med automatisk utlopps- 
ventil, avstängningsventil för sovutrymmet och 
motorvärmeväxlare (2-vägsprincip) – se nedan

ªª  Uppvärmt dubbelgolv skapar ett frostskyddat 
förvaringsutrymme för ledningar och vatten-
tankar. Strålningsvärmen fungerar samtidigt som 
golvvärme

ªª  En varmvattenledning från bodelsuppvärmningen 
i instrumentpanelen garanterar snabb avfrostning 
av rutan.

 Varmvattenpannan från ALDE ger samma behag-
liga atmosfär som hemma. Eftersom den fungerar helt utan fläktar virvlar 
den inte upp någon luft – perfekt för allergiker. 

Via den integrerade värmeväxlaren kan motorn förvärmas, vilket ger 
minskat slitage och lägre bränsleförbrukning. Omvänt kan motorvärmen 
användas till uppvärmning av bodelen.
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Sovmöjligheter
Vi använder EvoPoreHRC-madrasser med 7 zoner 
i alla fordon i Dethleffs lyxklass. Detta innovativa 
hightech-material som utvecklats i Schweiz anses 
vara en milstolpe inom skumgummitekniken, med 
unika fördelar:

ªª  Optimal stödeffekt:  
utmärkt anatomiskt stöd för kroppen

ªª  Klimatreglerande:  
material som andas ger ett behagligt och hygien-
iskt sovklimat

ªª  Klimattålig:  
stabila material av högsta klass även vid påverkan 
av värme och fukt

ªª   Långlivad:  
optimal liggkomfort även många år senare

ªª  Extremt lätt:  
enklare än någonsin att bädda

I kombination med våra ergonomiska ribbottnar  
garanterar vi därför utmärkt liggkomfort, dygnet 
runt, året runt!
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Lyx betyder också att man inte sparar  
på idéerna
XL Integrerad öppnar porten till den mobila 
lyxklassen. Helt omgjord såväl invändigt 
som utvändigt uppfyller den även de högsta 
kraven i två utrustningsalternativ. Den 
förenar lyxbilens kvalitet och robusthet med 
den moderna husbilens lekfulla lätthet.

Sidoväggarnas, takets och golvets konstruk-
tion som inte drabbas av röta komplette-
ras invändigt med lätta möbler i modern 
design. Det nyutvecklade köket, badrummet 
med sin högkvalitativa inredning och den 
trivsamma sittgruppen med panoramaföns-
ter på sidorna är utan motstycke.

Pluspunkter Globetrotter XL I
ªª AL-KO lågbyggt chassi med bredspårsunderrede
ªª Ergonomiska SKA-pilotsäten (SKA-luftsnurrstolar som tillval)
ªª Stor sittgrupp med panoramafönster på sidorna
ªª  Extra bred bodelsdörr (700 mm) med elektrisk stängningshjälp och dubbellåsning
ªª ALDE varmvattenberedare med värmeväxlare för motorförvärmning

Summan av perfekta detaljer
Globetrotter XL I
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Flexibel komfort
I Globetrotter XL I kombineras rymligt boende 
med design och dynamik på ett sätt som få andra 
lyxhusbilar lyckas med. Med ett förstklassigt AL-KO 
lågbyggt bredspårigt chassi omvandlas det sportiga 
designspråket till en äkta körupplevelse. Därför är 
en resa med XL I precis som den ser ut: sportig,  
dynamisk och alltid absolut säker. På kurviga lands-

vägar kommer du att imponeras av dess spårstabili-
tet och låga krängningstendens. 

På följande sidor visar vi vad Globetrotter XL I kan 
erbjuda utöver detta. 
Välkommen till den smarta lyxklassen.

Globetrotter XL I
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Globetrotter XL I 7850-2 EB
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Spelrum för mjuka drömmar
Många ser återhämtande och ostörd sömn som ett 
av de viktigaste kriterierna för en lyckad semester. 
Planlösningen med två stora enkelbäddar är en per-
fekt semesterlösning för den som behöver plats att 
röra sig även i sömnen eller ibland vill kunna använ-
da XL I med vänner. Enkelbäddarna kan dessutom 
utan problem byggas om till en stor dubbelbädd.

Men nya XL I är inte bara bekväm när du sover.  
I kvalitetsköket kan till och med stjärnkockar ha  
kul och den generösa sittgruppen är stor nog för att 
du ska kunna avnjuta en 7-rätters middag med stil.

ªª  Enkelbäddarna kan enkelt byggas om till en stor dubbelbädd

XL I 7850-2 EB
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ªª XL I 7850-2 EB | Antigua | Noce Padano: Det intelligenta ljuskonceptet för bodelen ger en stämningsfull belysning på kvällen. (Bild visar standardluckor)



Globetrotter XL I 7850-2 DBM
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Lyx som du kan njuta av även när 
du sover
Sov som en kung. I den enorma kingsizebädden kan 
till och med storvuxna människor sova gott. Den är 
tillgänglig från alla sidor, vilket gör att alla lätt kan
komma till sin sovplats, och i de stora stuvningsfack-
en under bädden finns det gott om plats för bagage.

Den gemytliga sittgruppen ger en rumskänsla som 
få skulle förknippa med en husbil. Det extra stora 
badrummet och gourmetköket med moderna möbler 
i lättviktsteknik rundar av den lyxiga omgivningen i 
XL I.

XL I 7850-2 DBM

ªª  Den generösa sittgruppen bjuder in till gemytligt umgänge och erbjuder även 
tillräckligt med plats för besökare

ªª  XL I 7850-2 DBM:  Stor dubbelbädd, bekväm att komma i och ur från tre sidor 
och stort stuvningsfack under.
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ªª XL I 7850-2 DBM | Mioko | Noce Padano:  Som tillval man beställes överskåp i förarhytt i stället för uppfällbar bädd. Ut över extra förvaringsutrymme får man i denna  
varianten ett skyroof i taket med två stora panorama-takluker elegant infält i en baldakin. (Bild visar alt. luckor, tillval)
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Frihet inom räckhåll
XL I erbjuder också storslagna utsikter: Den enorma 
vindrutan i kombination med panoramafönstret 
(standard) garanterar en oöverträffad utsikt och  
gör sittgruppen till ett rum där ljuset flödar.

Ovanför förarhytten är den uppfällbara bädden  
(standard) integrerad. Det är en bekväm extra 
sovplats med 200 x 150 cm liggyta, som lätt kan 
justeras med hjälp av en fjärrkontroll.

ªª Elmanövrerad uppfällbar bädd med 200 x 150 cm liggyta

ªª  Elektriskt framrutejalousi kan fås som tillval förmörkar och isolerar också 
(ingår i Premium) 

Globetrotter XL I
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ªª  Burano | Noce Padano:  Det högkvalitativa Burano i äkta läder och överskåpsluckorna som kan fås som tillval med högglansyta  
och aluminiumapplikationer ger XL I det lilla extra
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Sovrummet
Föredrar du att trona ensam i en enkelbädd eller 
älskar du kingsizebäddar? Med XL I kan du få båda 
beroende på vad du vill ha.
Standard ombord är den stora, elmanövrerade upp-

fällbara bädden som ger två extra, ytterst bekväma 
sovplatser – men bara när de behövs. Annars är den 
gömd och nästan osynlig under förarhyttens tak.

En översikt över fördelarna: 
ªª Två omtyckta sovrumsindelningar
ªª  Uppfällbar bädd som standard, med elmanövrering och 200 x 150 cm 
liggyta

ªª  Särskilt lätta, fukt- och temperaturreglerande EvoPoreHRC-madrasser
ªª  Ergonomiska ribbottnar för hälsosam sömn
ªª Enkelbäddar med upphöjbar huvuddel
ªª  Smarta garderobslösningar med generösa stuvningsfack
ªª Nattbelysning med LED i golvet

Globetrotter XL I

ªª  Elmanövrerad uppfällbar bädd (200x150 cm). Också här finns en 7-zoners 
EvoPoreHRC madrass av hög kvalitet. 

ªª  XL I 7850-2 DBM:  Stor dubbelbädd lättåtkomlig från tre sidor, med stor garage 
under til den stora bagage. 

Läs mer om de exclusiva EvoPoreHRC-madrasserna på sida 10. 
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ªª XL I 7850-2 EB: Enkelbäddarna har uppfällbara huvudändar och kan byggas om till en stor dubbelbädd. (Bild visar standardluckor)
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Köket
Globetrotter XL I har ett exklusivt Gourmet kök och 
ger dig alla möjligheter till kulinarisk njutning – även 
på semestern. Här kan du trolla fram fantastiska 
rätter av lokala specialiteter. Det som inte går åt 
tar du enkelt med hem för här finns ett överflöd av 

förvaringsutrymmen, t.ex. i de rymliga lådorna med 
mjukstängande Softclose-teknik. En särskilt praktisk 
detalj är centrallåset som gör att alla lådor låses 
automatiskt när motorn startas.

ªª Praktiskt: Skärbräda med spår för avrinning på baksidan av locket till diskhon

ªª  Stort kylskåp med separat frysfack (tillsammans 141 l) och automatiskt 
energival

En översikt över fördelarna: 
ªª Vattenkranar av vanlig bostadstyp och köksfläkt
ªª  141 l kyl-/fryskombination med automatiskt energival  
(190 l kyl-/fryskombination med ugn ingår i Master Class)

ªª Gasspis med tre plattor med högeffektiva brännare
ªª Stor diskho i rostfritt stål inlagd i arbetsytan 
ªª Maxilådor med softclose-självstängning och elektriskt centrallås
ªª  Foglös, lättrengjord arbetsyta med sömlös bakvägg 
ªª Separat avställningsyta för kaffemaskiner och liknande
ªª Hyllplanen i överskåpen är ställbara i höjdled
ªª  Stora lådor och utdragbart skafferi gör att livsmedel och städmaterial 
kan förvaras separat

Globetrotter XL I
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ªª  Den topputrustade kökscentralen erbjuder stora arbetsytor och en smart uppdelning med utdragsskåpªª  Lådor med mjukstängningsfunktion och centralt lås. (Bilder visar alternativa luckor, tillval.  
Köksfront nedan endast i vit i kombination med alt. luckor)
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Badrummet
Ett komplett badrum på resan – det har alltid varit 
en symbol för lyx. XL I omdefinierar detta krav: med 
ett variabelt stort badrum som ger otrolig rörelse-
frihet och maximalt privat utrymme. Hemligheten: 

Genom att ställa upp dörrarna blir toalettutrymmet 
och duschkabinen som ligger till vänster respektive 
höger om gången till ett stort badrum som sträcker 
sig över hela fordonsbredden.

ªª  Generös duschkabin med plexiglasdörrar, takdusch och indirekt belysning 
(ingår i Master Class)

ªª Avskiljning mot sovrummet med stabila skjutdörrar med speglar

En översikt över fördelarna: 
ªª  Toalettutrymmet och duschkabinen kan kopplas samman till ett stort 
badrum

ªª Stort spegelskåp med 360-graders spegling
ªª Skjutdörr mot sovrummet, också försedd med stor spegel
ªª Tvättställsunderskåp med plats för hygienprodukter
ªª Adekvata avställningsytor
ªª Förkromade hållare för handdukar, tandborstmuggar och toalettpapper
ªª Kraftfull sänkvattenpump som gör duschen lika bra som hemma

Globetrotter XL I
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ªª  XL I 7850-2 DBM: Ordentligt med plats så att du kan tvätta och klä på dig i lugn och ro
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Mervärde
 1  Genomtänkt belysningskoncept med LED-lampor 

med olika ljusstyrka i bo- och sovutrymmena  
(Indirekt belysning ingår i Master Class)

 2  För varma somrar: Tak-klimatanläggningen Truma 
Aventa Comfort (ingår i Premium) har en effekt på 
2400 W och kyler effektivt ned insidan av husbilen 
även vid mycket höga temperaturer. Den manöv-
reras via Truma CP plus-kontrollen.

3  Låta ett Jehnert ljudsystem med bredbandhögtalate 
och aktiv-subwoofer fylla bodelen med vackra 
toner (tillval)

4  Optimal strömförsörjning (9x 230 V eluttag,  
2x USB-uttag, 4x 12 V eluttag) 

5  Tryckvattenanläggning med effektiv pump och 
likadana armaturer som du har hemma i köket.

6  Isolerande, elektrisk jalousi på framrutan (ingår i 
Premium). En varmvattenledning från bodelsupp-
värmningen i instrumentpanelen garanterar snabb 
avfrostning av rutan

7  Ergonomiska pilotsäten med integrerat 3-punkts-
säkerhetsbälte och diverse anatomiskt anpassade 
inställningsmöjligheter. En helt ny komfortdimension 
öppnas med luftsnurrstolar (se bild).  
Bekvämare kan man inte resa.

Utan bilder:
•  ALDE varmvattenvärmning ger samma behagliga 

atmosfär som hemma. Eftersom de arbetar helt 
utan fläktar virvlar luften inte omkring – idealiskt 
för allergiker.

ªª Upplyst instegshandtaga

ªª Genomtänkt LED-ljuskoncept (1)

ªª Barfack vid ingångenªª Nattbelysning

Globetrotter XL I
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ªª „Luftfjädrat“ säte (ingår i Premium) (7)ªª  Elektrisk jalusi till vindrutan (ingår i Premium) och 
avfrostning av rutan (6)

ªª  Känns luftig: Det stora Heki III-takfönstret släpper 
in ljus och luft i bodelen (ingår i Master Class)

ªª För handy & Co: 2 x USB-uttag (4) ªª Diskho i rostfritt stål (5)

ªª Jehnert-soundsystem (tillval) (3)ªª  Truma Aventa comfort tak-klimatanläggning  
(ingår i Premium) (2)
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Mervärde
1  Helisolerat bakparti av robust glasfiberförstärkt 

plast. Även detta är tvådelat och därmed lättre-
parerat. LED-bakljusen har en nästan obegränsad 
livslängd.

2  Tvådelat och därmed lättreparerat glasfiberför-
stärkt frontparti med LEDvarselljus. På begäran går 
det att beställa ett särskilt ljusstarkt LED-halvljus.

3  Res säkert! ALKO tandemchassi ger mycket goda 
köregenskaper i kombination med den låga fordons- 
tyngspunkten (220 mm längre än normalnivå).

4  Central elektronikenhet med ett extra batteri, 
kraftfull laddare, växelriktare av hög kvalitet och 
automatiskt förebyggande av spänningstoppar 
(tillval).

5  Det bakre förvaringsutrymmet är upplyst med 
LED-band längs hela bredden.

6  Extra bred bodelsdörr (700 mm) med elektrisk 
stängningshjälp och integrerad flugnätsgardin 
Dubbellåsningen och ett stabilt lås gör den extra 
säker.

7  Bekvämt tillgängligt förvaringsutrymme i det  
30 cm höga, uppvärmda dubbelgolvet som kan 
lastas från båda sidor. 

Utan bilder:
•  Hög lastkapacitet tack vare en maximal belastning 

upp till 5,4 t tillåten totalmassa (standard i Sverige)

ªª AL-KO bredspårs lågchassi med tandemaxel (3)

ªª  Reparationsvänligt: 2-delat bakparti 
av glasfiberförstärkt plast (GFK) (1)

ªª  2-delat frontparti av glasfiberförstärkt 
plasst (GFK) med LED-varselljus (2)

ªª Elegant integrerad, elektrisk takmarkis (ingår i Master Class)

Globetrotter XL I
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ªª  Victron Energy MultiPlus laddnings- / växelriktar-
kombination (tillval) (4) 

ªª  Stort, LED-upplyst bakre förvaringsutrymme  
(250 kg ytbelastning) (5)

ªª Dubbelgolvet kan lastas från båda sidor (7)

ªª  Victron Energy Digital MultiControl med kontroll-
panel ovanför bodelsdörren (tillval) (4)

ªª Extra bred bodelsdörr med elektrisk stängningshjälp (6)
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Sovkomfort på högsta nivå
I det andra utrustningsalternativet finns XL I som premiumversion, som har allt. Här ingår 
nästan all specialutrustning, som det kompletta Travel-paketet, redan i den utökade standard-
utrustningen. 

Dessutom finns det tillval som mer än väl rättfärdigar tillägget ”Premium”. Det första intrycket 
med den påkostade hellackeringen passar in i bilden av en husbil i lyxklassen.

Globetrotter XL I Premium
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Premium fördelarna*
Insida
1  Stora, öppningsbara panoramatakfönster (Heki III) 

 i bo- och sovdelen
5 Solskydd på sidorna

Utan bilder:
•  Luftsnurrstolar med extra långt ryggstöd och in-

tegrerat nackstöd samt olika ergonomiska inställ-
ningsmöjligheter

•  Genomtänkt ljuskoncept med olika ljusstyrkor  
för bo- och sovdelen 

•  Instrumentpanel med aluminiumapplikationer
•  Elektrisk rullgardin fram

Utsida
2  Centrallås via Fiat originalnyckel för förarhytt och 

bodelsdörr samt serviceluckorna till det bakre 
förvaringsutrymmet 

3  Aluminiumfälgar 16“ antracit-polerade
4  Strålkastare fram med mycket ljust LED-halvljus 

Utan bilder:
•  5,4 t tillåten totalmassa och därmed hög  

lastkapacitet
• Exckusivt yttre

ªª LED-halvljus och LED-varselljus (4)

ªª Alarm (tillval) ªª Centrallås (2)

ªª Panoramatakfönster Heki III (1)

ªª Aluminiumsfälgar 16“ (3)
*  Ingår i Master Class vid Premiumversion.

Globetrotter XL I Premium
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ªª Solskydd på sidorna (5)
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Dethleffs erbjuder en mängd möjligheter för dig att 
sätta samman ett individuellt drömfordon. Möbler i 
den sympatiska trädekoren Noce Padano är standard 
i Globetrotter XL I i kombination med lättrengjorda 
cremefärgade ytor. Du kan också beställa överskåps-
luckor i högglansigt imiterat trä av hög kvalitet med 
kromdetaljer (som tillval).  
 

För båda dekorerna finns anpassade textilinredningar  
att välja mellan. Du kan även utrusta din Globetrotter 
XL I med högkvalitativa dynor i äkta skinn (tillval). 
Skinnklädseln Burano (tillval) ger dig alternativet 
att välja en naturprodukt av osedvanligt hög kvalitet. 
Lädret, som andas, känns lyxigt, och uppfyller alla 
krav på hållbarhet.

ªª Noce Padano (standard, kök i trä) ªª Antigua (standard) ªª Mioko (standard) ªª  Burano äkta skinn  
(tillval)

ªª Noce Padano (tillval, kök i vit)

Ett utbud med många valmöjligheter
Exteriör design | Textilinredningar | Modeller  

Design och utförande – valet är ditt

Globetrotter XL I
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Till Premium-utrustningen hör en full lackering, där även front och akter är lackerade i bilens färg.

ªª Premium Travertin-Metallic (tillval)

ªª Travertin-Metallic (tillval)

ªª Premium Titansilver-Metallic (tillval)

ªª Titansilver-Metallic (tillval)

ªª Premium Vit (Standard)

ªª Vit (Standard)

Globetrotter XL Integrerad

Bredd 233 cm

Höjd 304 cm

Total längd 866 cm
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Globetrotter XXL framhäver det unika med 
lyx-klassen. Den övertygar med sin storlek 
och en särpräglad formgivning. Även insidan 
lever upp till de höga kraven.

Full vinterrustning tack vare dubbelgolv
och kraftig XPS-isolering samt en standard-
utrustning som bara kan beskrivas som
lyxig.

Fördelen med Globetrotter XXL A
ªª  Nytt chassi från IVECO med bakhjulsdrift, tvillingdäck och olika förarassistanssystem
ªª  Uppvärmt dubbelgolv med en höjd på 356 mm skapar ett frostskyddat  
förvaringsutrymme för ledningar och vattentankar. Strålningsvärmen fungerar 
samtidigt som golvvärme

ªª ALDE varmvattenberedare med värmeväxlare för motorförvärmning
ªª  Lifetime-Plus-konstruktion med lång livslängd (se sidan 6) med 45 mm tjock  
vägg- och takkonstruktion

Den stora lyxen
Globetrotter XXL A
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Helgjuten tillförlitlighet
Behöver du en husbil som håller i vått och torrt? Där 
praktisk funktionalitet inte får stå tillbaka för yta och 
designfinesser? Då är Globetrotter XXL Alkov rätt för 
dig. Den är ett arbetsdjur med oöverträffad robust-
het. Det börjar redan medan basen: Iveco Daily-chas-
sit med tvillinghjul kan belastas med upp till 7,2 ton 
(tillval) – i kombination med de stora lastutrymmena 
borde alltså problem med nyttolasten vara ett minne 

blott. Den kraftfulla 3,0 liters (Euro 5) common 
rail-dieselmotorn med 125 kW/170 hk (150 KW/205 
hk finns som tillval) driver den framåt, även när den 
har ett släp påkopplat, som får väga upp till 3,5 ton.

Även utöver detta övertygar denna husbil med ut-
märkt kvalitet - på följande sidor kan du läsa mer.

Globetrotter XXL A
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Globetrotter XXL A 9000-2
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Lyx med banbrytande design
Med alkoverna öppnas en ny värld i XXL. Maximalt 
utrymme och bästa sovkomfort. Här kan tillträdet till 
förarhytten avgränsas med en skjutdörr – ett verkligt 
plus när det gäller privat utrymme och vintercam-
ping. 

Vi stöter allt oftare på kunder som vill ha rymliga 
enkelbäddar. XXL A 9000-2 uppfyller dessa önskemål 
och erbjuder största möjliga utrymme, så att alla kan
sova gott. Enkelbäddarna kan dessutom utan problem 
byggas om till en stor dubbelbädd.

XXL A 9000-2

ªª  Förarhytten kan delas av från bodelen med en stabil skjutdörr av trä. Perfekt 
för att stänga ute kyla eller värme – och objudna gäster, för den kan även 
låsas.

ªª  På dagen kan genomgången till förarhytten stängas av med en extra dyna.  
Så uppstår en stor rundsittgrupp.
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ªª  XXL A 9000-2 | Namib | Noce Padano:  En intelligent mekanik gör att bordet kan förlängas med ett enkelt handgrepp. Då sitter man bekvämt vid bordet även på sittbänken längs sidan



Globetrotter XXL A 9000-2 K
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Hår sparas det inte på något

Perfekt för stora familjeutflykter! Nya XXL A 9000-2 
K har en komplett barnkammare med två vånings-
bäddar och en separat sittgrupp i den bakre delen.
Den har upp till sju sovplatser. Vid sidan av vånings-
bädden och den stora alkoven går det att bygga om 
sittgruppen på sidan av den bakre delen till ytter-
ligare en bädd. Och om största möjliga sovlösning 
önskas kan denna sittgrupp och den undre vånings-
bädden tillsammans förvandlas till en gigantisk 
liggyta.

Till den här modellen kan du dessutom beställa en 
dubbel sittbänk med två säkerhetsbälten i förarhyt-
ten. Då får du inte bara extra många sovplatser, utan
dessutom sju godkända sittplatser för färden i kom-
bination med Säkerhetspaket II (tillval).

XXL A 9000-2 K

Och verkligen inte på platsen

ªª  Med en liggyta på 200 x 155 cm, gott om utrymme för huvudet och förstklassiga 
EvoPoreHRC-madrasser med 7 zoner är alkovbädden en omtyckt sovplats

ªª  Intelligent mekanik: Lyft spaken och dra ut bordsskivan – förlängningsskivan 
svängs upp automatiskt. Nu har även större familjer gott om plats vid bordet.
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ªª  XXL A 9000-2 K | Solana | Noce Padano: En intelligent mekanik gör att bordet kan förlängas med ett enkelt handgrepp. Då sitter man bekvämt vid bordet även på sittbänken längs sidan



Globetrotter XXL A 9800-2
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Ren komfort

Den smarta planlösningen gör XXL A 9800 till ett 
dubbelt under av utrymme. Den tvärställda bädden  
i den bakre delen (200 x 150 mm) ger plats för ett  
gigantiskt badrum. Det stora förvaringsutrymmet 
bak, som ligger under bädden, har plats för cyklar 

och även stort bagage. Och eftersom XXL A har  
enorma lastviktsreserver ochvid behov kan lastas 
upp till 7,2 ton (tillval), kan du faktiskt utnyttja det 
gigantiska förvaringsutrymmet fullt ut.

XXL A 9800-2 

Från badrum till oas

ªª Stort badrum med otroligt mycket utrymme
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ªª  XXL A 9800-2 | Solana | Noce Padano: Med en dyna kan sittgruppen och den längsgående bänken kombineras till en stor, rund sittgrupp
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Köket
Den som reser med XXL behöver inte heller göra 
avkall på något i köket. Här hittar du därför uteslu-
tande kvalitetskomponenter som stora lådor med 
maximalt utdrag som är lätta att dra ut och fylla. 

Tack vare softindraget stängs de mjukt och tyst.  
Centrallåset förhindrar att de öppnas oavsiktligt 
under körningen.

ªª Gasspis med högeffektiva brännare

ªª Diskho i rostfritt stål

En översikt över fördelarna:
ªª Vattenkranar av vanlig bostadstyp och frånluftsfläkt
ªª 190 l kyl-/fryskombination med automatiskt energival
ªª  Gasspis med tre plattor med högeffektiva brännare, inlagd i arbetsytan
ªª  Självstängande maxilådor med softclose och elektriskt centrallås
ªª  Foglös, lättrengjord arbetsyta med sömlös bakvägg
ªª  Foglös arbetsbänk av glasfiberförstärkt plast med droppyta och utökad 
fuktskyddad plats för kaffemaskiner o.dyl. 

Globetrotter XXL A
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ªª Exklusiv kökscentral med eleganta kromhandtagªª Praktiskt: Skärbräda med spår för avrinning på baksidan av locket till diskhon
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Badrummet
Den som reser med Globetrotter förväntar sig stora 
och vackra hygienutrymmen i XXL-modellerna:  
på 9800 som fast och på 9000 som variabelt stort  
badrum. Båda sträcker sig över hela fordonets  

bredd och ger därmed enormt mycket rörelsefrihet. 
Varmvattenkonvektorerna i varmvattenpannan från 
ALDE sörjer för behagliga temperaturer även vid 
extrema minusgrader.

ªª  XXL A 9800-2: Två klädskåp i det rymliga badrummet

En översikt över fördelarna: 
ªª Stort badrum med otroligt mycket rörelsefrihet
ªª Många stuvningsmöjligheter för hygienprodukter
ªª Tvättställ med högglansiga ytor
ªª Förkromade hållare för handdukar, tandborstmuggar och toalettpapper
ªª  Njut av duschen precis som hemma tack vare den effektiva tryck-  
vattenpumpen

ªª Fack för smutstvätt under bädden (XXL 9800-2)

Globetrotter XXL A
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ªª  XXL A 9800-2: Stort badrum med otroligt mycket utrymme



COMFORT & STABILITY
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Sovrummet
Oavsett vad du väljer sover du garanterat fantastiskt 
tack vare den utmärkta liggkomforten på förstklassi-
ga EvoPoreHRC-madrasser med 7 zoner.  

Ytterligare information om de innovativa EvoPoreHRC 
Hightech-madrasserna hittar du på sida 10.

ªª  För ditt välbefinnande: Enorm liggyta (200 x 155 cm) och mycket ljus och luft 
i alkoven

En översikt över fördelarna:
ªª  Tre planlösningar med intressanta rumsuppdelningar i den bakre delen: 
Enkelbäddar, dubbelbäddar eller barnrum

ªª  Särskilt lätta, fukt- och temperaturreglerande EvoPoreHRC-madrasser
ªª Ergonomiska ribbottnar för hälsosam sömn
ªª Smarta garderobslösningar med generösa stuvningsfack

ªª  Extrem lätt: EvoPoreHRC 7-zoners madrass ger inte bara optimal stöd, men är 
också mycket lätt

Globetrotter XXL A
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ªª XXL A 9000-2 | Noce Padano: Kallskumsmadrasserna av hög kvalitet med 7 zoner garanterar bästa sömn. Enkelbäddarna kan lätt göras om till en dubbelbädd
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Mervärde
1  Intelligent mekanik: Lyft spaken och dra ut bords-

skivan – förlängningsskivan svängs upp automa-
tiskt. Nu har även större familjer gott om plats vid 
bordet.

2  För varma somrar: Tak-klimatanläggningen Truma 
Aventa Comfort (finns som tillval) har en effekt på 
2400 W och kyler effektivt ned insidan av husbilen 
även vid mycket höga temperaturer. Den manöv-
reras via Truma CP plus-kontrollen.

3  ALDE varmvattenvärmning ger samma behagliga 
atmosfär som hemma. Eftersom den arbetar helt 
utan fläktar virvlar luften inte omkring – perfekt 
för allergiker. Temperaturen i bo- och sovutrym-
mena regleras separat via en 3-vägsventil. Värme-
växlaren använder motorvärmen för uppvärmning 
av boutrymmet. Dessutom kan motorn förvärmas, 
vilket minskar påfrestningen från kallstarter.

4  Förarhytten kan skiljas av från bodelen med en 
stabil skjutdörr av trä. Perfekt för att stänga kyla 
eller värme ute. Och objudna gäster, för den kan 
även låsas.

5  Låta ett Jehnert-ljudsystem fylla förarhytten och 
bodelen med vackra toner (tillval).

6  Säkerhet för dina värdesaker: Stöldsäkert  
kassaskåp (tillval)

7  De stabila dörrarna för bodelen har stora bekväma 
handtag. De är mycket säkra tack vare dubbellås-
ningen och ett stabilt lås.

ªª Stor köksarbetsyta med extra plats för kaffebryggaren

ªª LED-spotlights (tillval) ªª  Truma tak-klimatanläggning 
Aventa Comfort (tillval) (2)

ªª Bordsskiveförlängning (1)

Globetrotter XXL A
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ªª Kassaskåp (tillval) (6)ªª Jehnert-soundsystem (tillval) (5)

ªª ALDE-varmvattenberedare (3) ªª Bodelsavskiljning (4)

ªª Stabila bodelsdörrar (7)
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Mervärde
1  Stuvningsutrymme med mycket god tillgänglighet 

i det 356 mm höga, uppvärmda dubbelgolvet – på 
de flesta modeller med genomgående förvarings-
utrymme.

2 LED-bakljus med lång livslängd

3  Stor servicelucka i den bakre väggen förenklar last-
ningen och avlastningen av det bakre förvaringsut-
rymmet och gör det lättare att säkra lasten (tillval, 
gäller inte A 9000-2 K).

Utan bilder:
•  Uppvärmt dubbelgolv skapar ett frostskyddat förva-

ringsutrymme för ledningar och vattentankar. Strål-
ningsvärmen fungerar samtidigt som golvvärme.

•  LED-band i hela bredden i det bakre  
förvaringsutrymmet

•  Nytt chassi från IVECO med olika förarassistanssys-
tem. Som standard monteras en 3,0 liters (Euro 5) 
common rail-dieselmotor på 125 kW/170 hk (150 
kW/205 hk finns som tillval). Med ett vridmoment 
på upp till 430 (470) Nm finns det alltid tillräckligt 
med kraft, även vid bergskörning. Den är perfekt 
även för att dra släp med en vikt på upp till 3,5 ton 
(med hänsyn till totalvikten för ekipaget på 10 ton). 

•  Hög lastkapacitet tack vare en maximal belastning 
upp till 7,2 t tillåten totalmassa (tillval)

ªª Undergolv klätt i glasfiberförstärkt plast (GFK)

ªª Förvaringsutrymme i dubbelgolvet (1)

ªª Bekvämt gasflaskeutdrag

Fler fördelar och fordonsinformation hittar du på Internet:
www.dethleffs.se

Globetrotter XXL A
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ªª  Lättreparerat bakparti med energisnåla LED- 
lampor (2)

ªª Stor alkov med 200 x 155 cm liggyta

ªª Mycket stort bakre garage på förfrågan åtkomligt från 3 sidor (A 9000-2, A 9800-2) (tillval) (3)ªª  Robust Iveco Daily chassi med tandemaxel och 
upp till 7,2 t tillåtet totalvikt (tillval)

ªª  Automatväxellåda HI-MATIC med 8 växel för högsta 
krav till körkomfort och lågt bränsleförbruk vid 
optimal yttelse (tillval)
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Dethleffs erbjuder dig en mängd möjligheter så att 
du kan skapa ditt drömfordon. Interiören i Globe- 
trotter XXL präglas av möbler i den varma trädekoren 
Noce Padano med cremefärgade kontrastytor. 

Till detta kan du välja mellan två olika matchande 
textilinredningar (Solana och Namib) och som tillval 
de högkvalitativa dynorna i det äkta lädret Burano. 

Burano (tillval), dekoren av äkta skinn, är en natur-
produkt av utmärkt material. Det extra fina skinnet 
andas och uppfyller de högsta kraven inom fordons-
branschen. Det betyder att materialet är mycket 
tåligt trots den mjuka ytan.

ªª Noce Padano (standard) ªª Solana (standard) ªª Namib (standard) ªª  Äkta läder Burano  
(tillval)

Ett utbud med många valmöjligheter
Exteriör design | Textilinredningar | Modeller

Design och utförande – valet är ditt

Globetrotter XXL A
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ªª Vit

Globetrotter XXL Alkov

Bredd 235 cm

Höjd 345 cm

Total längd 885 cm
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Perfekt service…

I hela Europa därför står ett finmaskigt nät av kvalifi-
cerade verkstäder till ditt förfogande. 330 återförsäl-
jare och servicepartners hjälper dig vid  
en nödsituation.

Du möts av toppmoderna företag med kvalificerad 
personal. Våra regelbundna verkstadsutbildningar 
sörjer för att medarbetarna alltid har uppdaterade 
kunskaper.

Även annars stödjer vi våra partner så mycket vi kan 
för att de ska kunna hjälpa dig snabbt och okom-
plicerat. Därför finns det hela tiden drygt 18 000 
artiklar i lager hos Dethleffs.

Din nya husbil från Dethleffs får du med en omfat-
tande trygghetsförsäkring (fråga din förhandlera).

6 års täthetsförsäkring *
Du kan koppla av! Dethleffs 6-åriga täthetsförsäkring 
(föruts. för täthetsförsäkringen är årliga inspektio-
ner som debiteras) på fordonskonstruktionen ger 
dig trygghet och ökar återförsäljningsvärdet för ditt 
fordon.

…får aldrig vara en extra lyx! Garanti

*  Villkor for täthetsförsäkringen är att årliga, avgiftsbelagda inspektioner utförs.

ªª  Florian Pietrzak (vänster), produktmanager för Dethleffs lyxklass husbilar och 
den ansvarige produktionsbandsledare Gerhard Kasseckert (höger)
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Tack för ditt intresse för våra husbilar.  

Du hittar många fler modeller i vår huvudkatalog om husbilar.  
Vi skickar gärna denna och annan information om Dethleffs till dig. 
Kontakt din återförsäljare eller läs katalogen direkt på internettet. 

Med förbehåll för tekniska ändringar och tryckfel
Tänk på att bilderna i katalogen ibland visar dekordetaljer som  
inte ingår i leveransen, eller alternativa utföranden och special-
utrustningar som levereras mot pristillägg. Uppgifter om tekniska 
data, utrustning och priser finns i de separate tekniska data samt  
i prislistan. Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.

Besök Dethleffs utställningscentrum i Isny im Allgäu, Tyskland,
staden där Arist Dethleffs uppfann husbilen redan 1931.
Vi erbjuder även rundturer i vår fabrik. Fråga din återförsäljare.
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