ANBEFALES PÅ
DET VARMESTE
Tips & tricks til
vintercamping med Dethleffs

DETHLEFFS LIFETIME-PLUS *
Rustet til al slags vejr
I Alperne kender man alt til streng vinterkulde og det er her,
Dethleffs har haft sit virke siden 1931. Derfor er det naturligt, at
man har tradition for at bygge ekstremt robuste og vinteregnede
autocampere. Sne og salt kan bare komme an – vores værn er
Lifetime-Plus konstruktionen:
7 7 Vægge, tag og gulv er frie for kuldebroer og lavet helt uden
træindlæg. I stedet sørger stabile polyuretan-stivere for at
holde bilen stiv.
7 7 Kraftige GFK-plader (forstærket glasfiber) på tag og undergulv
beskytter mod skader udefra fra f.eks. hagl, stenslag, salt og
lignende.
7 7 Et særligt tykt lag af højkomprimeret, vandafvisende XPSskum sørger for fremragende isoleringsværdier.
7 7 Træbeklædningen indvendigt i bodelen har en fugtudlignende
og lyddæmpende virkning.

* Standard i alle Dethleffs autocampere undtagen Trend og Globebus

Aluminiumsplader
udvendigt
XPS-skum
Åndbar beklædning
i ægte træ
Stivere i polyuretan
med dyvelsamlinger

Lyddæmpende effekt
i gulvet på grund af
PVC og gulvfinér
XPS-skum
GFK-plade

INNOVATIONER »MADE IN GERMANY«
En Dethleffs er fuld af gode idéer
Mange små og store idéer gør Dethleffs til vinterekspert – f.eks.:
Kuldebroer? Ikke hos os!
Vægge-, tag- og gulvelementer er hos Dethleffs forbundet uden
gennemgående metalprofiler. Det forhindrer, at der opstår
metalliske kuldebroer indvendigt, som – uden ekstra isolering
– kan føre til dannelse af kondens og uønsket varmetab.
Dobbelt vinteregnet
Til ægte vinterentusiaster, der også camperer i streng frost,
anbefaler vi en autocamper med dobbeltgulv som f.eks.
ESPRIT Comfort eller Globetrotter XLI. I disse biler er vandledninger
og -tank placeret frostsikret i opvarmede opbevaringsrum.
Varmen herfra fungerer samtidig som gulvopvarmning.
Konstruktion uden kuldebroer

Praktisk opbevaringsrum i dobbeltgulvet

Frostsikret, opvarmet dobbeltgulv

DETHLEFFS INDEKLIMA-SYSTEMER
Velvære også om vinteren
AirPlus ventilation bag overskabene
Der, hvor varm luft hurtigt bliver afkølet, opstår der fugt.
I en autocamper er det først og fremmest på indervæggen, hvis
det er meget koldt udenfor. Med AirPlus-systemet kommer der
luft ind bag overskabene, hvorved der opstår et ventilationskredsløb, der er med til at forhindre, at der dannes kondens.
Resultatet er et sundt indeklima.
Tvangsudluftning – måling i stedet for beregning
Tvangsudluftning i et køretøj er et lovkrav for at forhindre et
for højt CO2-niveau i bodelen. Dethleffs’ ingeniører har lavet
målinger for hver model for at komme frem til det optimale
antal tvangsudluftninger og deres placering. Det tager længere
tid end blot at lave en beregning, men garanterer omvendt,
at der ikke trænger unødigt meget luft ind i autocamperen,
som især under kørsel kan føles som generende træk.
AirPlus-systemet forhindrer, at der dannes kondens

Persienner med isolerende overflade
De persienner, Dethleffs anvender til vinduerne i førerhuset,
beskytter ikke blot mod nysgerrige blikke, men reflekterer
også sollyset på grund af deres metalcoating og
bidrager derved til et behageligt indeklima.
Persienner: Isolerer og beskytter mod
nysgerrige blikke

VINTERKOMFORT-PAKKER

Vinterkomfort pakke ALDE

Vinter- og vejrbestandig

ADVANTAGE,
GLOBE4, ESPRIT,
MAGIC EDITION

Pakkens indhold

Med vores tre vinterpakker bliver også vores autocampere
uden dobbeltgulv vinteregnede. Alt efter dit ønske om komfort
kan pakkerne kombineres med elektrisk TRUMA varme eller
ALDE varmtvandsvarme. ALDE varme garanterer en hyggelig
varme som derhjemme, for den arbejder helt uden blæsere og
er derved også ideel for allergikere. Begge pakker kan udvides
med LUKSUS-udstyr, som f.eks. Webasto standvarme, gulvvarme
og et ekstra 95 Ah batteri.

ALDE varmtvandsvarme



Varmtvandsvarme i førerhuset



Isoleret spildevandstank



Spildevandstank og -rør elektrisk opvarmet



Rør/ledninger under gulvet isoleret



Afbryder til vandpumpe



Vinterkomfort pakke
LUKSUS

Vinterkomfort pakke TRUMA

(ca. 57 kg)

TRUMA* (ca. 59 kg)

ALDE** (ca. 60 kg)

GLOBEBUS, ADVANTAGE,
MAGIC EDITION,
GLOBE4, ESPRIT

ADVANTAGE,
GLOBE4, ESPRIT


(ca. 25 kg)

(ca. 10 kg)

GLOBEBUS

ADVANTAGE,
GLOBE4, ESPRIT,
MAGIC EDITION

Webasto standvarme



TRUMA Combi 6 varme





Elektrisk gulvvarme



–

230 V elpatron til TRUMA Combi 6





ALDE vandbåren gulvvarme

–



Isoleret spildevandstank





Ekstra 95 Ah batteri













Pakkens indhold

Pakkens indhold

Spildevandstank og -rør elektrisk opvarmet





Isoleringsmåtte til førerhuset

Rør/ledninger under gulvet isoleret





Tæppe i førerhuset

Afbryder til vandpumpe





XPS-isolering





 inkluderet
*
**

 standardudstyr

– ikke inkluderet

kun muligt sammen med Vinterkomfort pakke TRUMA
kun muligt sammen med Vinterkomfort pakke ALDE

TIPS & TRICKS
Sikker på vinterrejsen
Så sne og is ikke kommer bag på dig, skal du om vinteren være
opmærksom på forskellige ting:
7 7 Vinterdæk er nødvendige, når kulden sætter ind.
7 7 Kør forsigtigt, når det er glat, for selv ESP og andet sikkerhedsudstyr har sine grænser.
7 7 Hold altid god afstand. Så har du både tid og plads til at
reagere, hvis der sker noget uforudset.
7 7 Vær især forsigtig på broer, i skovstrækninger og i højderne.
Her kan der være overraskende glat.
7 7 Sæt farten ned, hvis sigtbarheden er dårlig. En tommelfingerregel: Kan du kun se 50 meter frem, må hastigheden ikke
være over 50 km/t.
7 7 Det er vigtigt at kunne se og blive set. Sørg for at lyset
virker og at forlygter, blinklys og baglygter er fri for sne
og skidt.
7 7 Brug evt. snekæder. Husk at prøve at
montere og demontere kæderne før rejsen,
så du ved, hvordan det gøres.

Lige så vigtigt det er at gøre autocamperen og dens udstyr
vinterklar, er det også væsentligt, at føreren er klar til vinterens
udfordringer på vejene. Sørg derfor for at være godt klædt på
til vinterens ture ved f.eks. at deltage i et af de glatbanekurser,
der tilbydes rundt om i landet.

Tjekliste ti

Sådan gør du din autocamper vinterklar
Glitrende sne og fortryllende vinterlandskaber er oplagt at nyde
i en dejlig varm autocamper. Det kræver dog lidt forberedelse,
inden vintereventyret bliver helt perfekt. Her kommer nogle af
de vigtigste tips til virkelig at gøre din autocamper vinterklar.
7 7 Sørg for at have vinterudstyr med i bilen (se tjeklisten).
7 7 Last autocamperen korrekt. Især er det vigtigt ikke at lægge
for meget vægt bag i bilen, så vægtbalancen ikke får
indvirkning på bilens forhjulstræk.

styr

l vinterud

TIPS & TRICKS
7 7 Hold altid tvangsudluftningen i bilen og
til gasanlæg fri for sne.
Fjern eventuelt også
sne under bilen.
7 7 Hold skorstenen til
gasvarmen fri for sne
og is.
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7 7 Fjern sne på ruder, spejle, lygter og evt. tag inden du kører.
Glem ikke, at løs sne og is kan være til fare for andre.

7 7 Læg strømkablerne,
så de ikke kan fryse fast eller blive beskadiget, når du
fjerner sne.

7 7 Kør til campingpladserne i god tid – og helst i dagslys.
Husk at booke plads.

7 7 Undgå at få fugt ind i bilen. Børst sne af tøjet udendørs.
Luft ud i kort tid morgen og aften eller hvis du laver mad.

7 7 Stil helst ikke autocamperen under træer med meget sne på.
Hvis sneen og isen skulle løsne sig, kan det beskadige
luftventilerne på taget.

7 7 Lad varmen og varmtvandsopvarmeren være tændt,
ellers kan du risikere frostskader.

7 7 Kør bilen op på kiler eller brædder, så hjulene ikke fryser fast
til underlaget.

Og sæt dig så godt til rette med noget varmt at drikke
og nyd sneen. God fornøjelse!

