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Chassis pakke (ca. 29 kg)

LED-kjørelys

Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeile

Klimaautomatikk i førerhuset

Cruise control

Kollisjonskudde på førersiden

Hjulkapsler

Radio-forberedelse med høyttalere i førerhuset og i bodelen 

Family pakke (ca. 17 kg)

Persienner i førerhuset

Inngangsdørr med vindu, inkl. dobbelt lås og centrallås

Trinn i førerhuset

Indirekte belysning innvendigt

 * Bare i kombinasjon med sengombygging av sittegruppen på tvers (ekstrautstyr)
 ** Bare i kombinasjon med 5. sitteplass og vektøkning til min. 3 850 kg (begge er ekstrautstyr)

4-travel T 6966-4 T 7116-4 T 7156-4

Lengde 699 749 749

Bredde 233 233 233

Høyde 298 298 298

Innvendig høyde 198 198 198

Tilhengevekt 12% bremset/ikke bremset 2000/750 2000/750 2000/750

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

Hjulavstand 404 430 430

Sengestørrelse Senkeseng/alkove 200x140 200x140 200x140

 Midten 210x155/140* 210x155/140* 210x155/140*

 Hekk – 2x 195x80 190x140

Basismotor 2,0 MJET 2,0 MJET 2,0 MJET

kW (hk) 85 (115) 85 (115) 85 (115)

Chassistype Lav ramme Lav ramme Lav ramme

Nettovekt 2.910 2.965 2.965

Vekt i kjøreklar stand 3.105 3.160 3.160

Nyttelast 394 339 339

Teknisk tillatt totalvekt 3499 3499 3499

Tillatt antal personer ved standard totalvekt 4 4 4

Tillatt antal personer ved maks. økt totalvekt 4 5** 5**

Oppvarmning Combi 6 Combi 6 Combi 6

Kjøleskap / derav fryserom 145 / 15 145 / 15 145 / 15

Vanntank inkl. bereder (red. vol.) 120 (20) 120 (20) 120 (20)

Volumen spillvannstank 90 90 90

Dreibart fører-/passasjersete som standard Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja

Batteri / laddeapparat 90 / 18 90 / 18 90 / 18

Antall stikkontakter 3/1 3/1 3/1
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Chassis
• Fiat Ducato med common-rail-turbodieselteknikk, 

MultiJet-direktinnsprøytning og Euro 5+ motor
• Forhjulsdrift
• Stålfelger 16“ 
• ABS/EBD (antiblokkeringssystem/elektronisk 

bremsekraftfordeling) 
• ESP (elektronisk stabilitetskontroll) 
• ASR (antispinnstyring)
• Hill Holder (bakkestartassistent), Hill Descent Control 

(bakkebremseassistemt)
• Bred hjulstilling på bakakseln 
• Aksel-stabilisatorer sørger for komfortable kjøreegen-

skaper 
• Forsterkede fjærer i understellet gir dog kjørekomfort
• Skivebremser  
• Stor 90 liter drivstofftank
• Drivstoffkutt og inntrekk av rattsøyle (i tilfelle 

kollisjon)
• Brede dekk, startsperre og turteller
• Dethleffs-emblem på fronten
• Kjørelys er integrert i standardfrontlykterne 
• Sentrallås i førerhuset med Fiat original fjerrkontroll
• Kollisjonskudde på førersiden
• Dobbelt koppholder i førerhuset 
• Havarisett til dekk 

Utførelse  
• Råtesikker LifeTime-Plus-bodelskonstruksjon
• Tak av motstandsdyktigt GFK for optimal beskyttelse
• Gulvtykkelse: 50 mm, vegg- og taktykkelse: 30 mm
• Utvendigt i glatte hvite aluminiumsplater
• Nye, modere formede baklysfester med LED-natt-

kjørelys og reparasjonsvennlig spoiler bak
• 2. serviceluke venstre bak 
• Garasje i bak med nedsenkning inkl. surrelister og 

robust GFK-antislipp-belegg
• Luker til oppbevaringsrom med låshåndtak
• Stabile rammevinduer med dobbeltglas samt 

integrert mørkleggnings- og myggnettrullgardin
• Mini-Heki takluke i klart glas med myggnett- och 

mørkleggningsrullgardin 
• Midi-Heki takluke over senkesengen
• Baldakin i kjøkken med LED-belysning i høyglans
• Rundet, isolert kupé-insteg
• Ekstra bred inngangsdørr (70 cm) med innvendig 

bekledning, myggnettdørr og søppelbøtte
• Pilotseter „Captain Chair“ med høyde-/heldningsjus-

tering, integrert nakkestøtte, bredd ryggstøtte,  
forbedret støtte i siden, dobbelte armlener og 
komfortabel sitteposisjon

• Dreibare fører- og passasjerseter
• Høydejusterbare nakkestøtter i bodelen i personbils-

design
• Innovativ senkeseng på langs, elektrisk justerbar, 

liggeplass 200 x 140 cm 
• Skvettskjerm bak

Tekniske installasjoner  
• Gasflaskekasse for 2 x 11 kg
• Kraftigt 90 Ah bodelsbatteri
• Til- og frakoblingsautomatikk for start- og bodels-

batterierne samt kjøleskapet
• Elektrisk ladeapparat for start- og bodelsbatterierne 

12 V/18 A 
• CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatsikring 
• Kraftig Truma Combi 6 gasvarmer med integrert 10 l 

varmvannsbereder 
• Kraftig kranvannspumpe
• Varmvannstilførsel med ettgreps blandebatteri 
• Bordcontrol-panell med analog visning 
• LED-belysning i hele kjøretøyet 
• Forteltlampe
• Jordfeilsbryter

Kjøkken 
• Dethleffs Gourmet kjøkkensenter med stor 3-bluss 

kokeapparat for best mulig utnyttelse av kjøkken-
bordet

• Kum og kokeblusser i høy kvalitet i rustfritt stål
• Stort kjøleskap med separat fryserom og aut. 

energivalg (AES)
• Store skuffer på rulleskinner med softclose- inntrekk-

ning
• LED-kjøkkenbelysning
• Ekstra stort kjøkken med glasvitrine, krydderhylle og 

ekstra kjøkkenbord gjennom bar
• Separat avsettningsplass til kaffemaskinen

Toalettrom  
• Toalettrom med optimal plassutnyttelse (T 7116-4) 
• Lys, stor servante med mye oppbevaringsplass 

venstre og høyre
• Stort dusjrom med separat toalettrom og ekstra stor 

dusj med skyvedørr mot bodelen (avhengig av 
planløsning)

• LED-belysning i dusjrommet 

Bokomfort  
• Innovative lettvektsmøbler, tilltalende rundet og i 

tofargede dekorelementer
• Gjennomgående overskape i bak (avhengig av 

planløsning) 
• Faste senger og senkeseng med trelamellbunne og 

7-soners EvoPoreHRC madrasser i klimaregulerende 
materiale

• Smart skenk med store hyller og liten skap i 
inngangsområdet

• Barskap med glassholdere og rundet luke i plexiglass 
• AirPlus ventilasjon bak overskapene for å unngå 

kondensdannelse
• Forberedelse for flatskjerm
• Kledskap venstre og høyre ved siden av kingsize- 

sengen

Innvendigt utstyr 
• Tofarget tredekor: Noce Palermo / Noce Champagne 
• Bomiljøer: Chocolat eller Macchiato

Standardutstyr

Lang levetid: Konstruksjon uten tre 
og dermed helt råtebestandig – med 
GFK-bekledd gulv

Henvisning: 
Spør din Dethleffs forhandler om muligt ekstrautstyr og priser. 
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