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Isny, juli 2021 

Kort version 

Globebus: kompakt autocamper - ikke kun for begyndere 

Med en længde fra seks meter og en bredde på 2,20 meter er Globebus Dethleffs 
mest kompakte og manøvredygtige autocamperserie. Med en vans 
køreegenskaber og en stor autocampers komfort er det den perfekte autocamper 
til aktive autocampister og byturister – både som delintegreret og integreret. I 
modelåret 2022 får Globebus et nyt, attraktivt interiørdesign med et venligt og 
friskt dekormix af lyst træ og hvide overflader og en tiltalende gulvbelægning i 
moderne beton-look. Også køkkenet får en opgradering ved hjælp af en ændret 
placering af kogepladen og vasken og dermed større arbejdsflader. Efter ønske 
kan interiøret nu belyses med den harmoniske lyskomposition "Light Moments". 
En ny skridsikker overflade sørger i garagen i bag for endnu sikrere 
opbevaringsmuligheder. Nye drejelåse i garagens døre gør betjeningen mere 
komfortabel og sikker. I modelåret 2022 kan Globebus vælges i to længder og 
planløsninger: Globebus 1 med en længde på 5,99 meter og dobbeltseng på tværs 
over garagen og den ca. en meter længere Globebus 6 med enkeltsenge på langs 
i bagenden. Begge planløsninger fås som delintegreret eller integreret. Med en 
startpris fra 640.000 kr. anbefales den kompakte autocamper på Fiat Ducato Light 
med lavramme chassis som et attraktivt tilbud til aktive autocampister, der gerne 
rejser til mål væk fra de store veje, der er vanskelige at nå med store køretøjer, 
men som synes, at en van ikke er komfortabel nok. 
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Lang version 

Globebus: det bedste fra to verdener 

Lige så manøvredygtig som en van og lige så hyggelig som en stor autocamper – 
det er Globebus. Dethleffs mest kompakte autocamperserie bliver i modelåret 
2022 endnu mere attraktiv takket være et ændret bodelsdesign, praktiske 
opgraderinger og et strømlinet udvalg af modeller.  

Globebus kører ind i modelåret 2022 med et moderne interiørdesign, praktisk nyt 
udstyr og attraktive startpriser. Dethleffs mest kompakte autocamperserie 
forbinder en vans manøvredygtighed og adræthed med en multifunktionel 
autocampers komfort. Med en bredde på kun 2,20 meter og en længde fra seks 
meter er Globebus lige så nem og sikker at køre som en van, men har samtidig 
komplet autocamperudstyr med L-siddegruppe, faste komfortsenge, bad, køkken 
og garage. Dermed er Globebus den perfekte autocamper for aktive 
autocampister og byturister – både som delintegreret og integreret og i den 
sædvanlige Dethleffs-kvalitet. Dertil hører for eksempel også den fremragende 
isolering af sandwich-væggene, der beskytter mod både varme og kulde, og som 
gør Globebus egnet til vinterbrug. Til rejser hele året rundt kan Globebus udstyres 
fuldstændig vinteregnet med Vinterkomfortpakke som ekstraudstyr. 

Moderne bodel med lyst træ og hvide overflader 

I modelåret 2022 bliver den opgraderede Globebus endnu mere attraktiv for alle, 
der ønsker sig mere autocamper i et kompakt rum. Allerede ved indstigningen 
gennem den 70 centimer brede (bortset fra T/I 1)bodelsdør modtages den 
rejsende af det nye, moderne interiørdesign med det venlige og friske dekormix 
af lyst træ og hvide overflader, perfekt suppleret af overskabslågerne uden greb 
og med hvid overflade. Den tiltalende gulvbelægning i moderne beton-look sætter 
et ekstra præg. 
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Til et særligt stemningsfuldt miljø om aftenen kan bodelen belyses med den 
harmoniske lyskomposition "Light Moments" som ekstraudstyr. Alt efter behov og 
situationen skaber de tre lysniveauer "funktionslys", lLoftslys" og "væglys" 
behagelige, accentuerede eller funktionelle lysstemninger, der giver 
autocampisterne en følelse af at være i et "hjem på hjul". 

Gourmetkøkken med optimerede køkkenbordsoverflader 

Den store L-siddegruppe, det fuldt udstyrede bad med brusekabine og de 
behagelige senge med 150 mm kvalitets-koldskumsmadrasser i Globebus 
præsenteres i modelåret 2022 i vanlig størrelse og indretning. Dethleffs-
designerne har derimod ændret gourmetkøkkenet, der er opgraderet med større 
køkkenbordsoverflader. En ekstra nytteflade i køkkenområdet skabes både af den 
mere kompakte kogeplade med to kogeblus og den klapbare forlængelse af 
bordpladen på køkkenøens forside. 

Garage med skridsikker overflade  

Globebus har på trods af dens kompakte mål masser af opbevaringsplads. De 
blandt campister yderst populære og også i Globebus yderst voluminøse garager 
har i den aktuelle opgradering som standard en skridsikker overflade til endnu 
mere sikkerhed under kørslen. Nye drejelåse i garagens døre giver ikke kun ekstra 
sikkerhed, de er også utroligt nemme at låse op og låse – Dethleffs-kvalitet til 
mindste detalje. Der anvendes nu haglsikkert glasfiber (GFK) i Globebus, både på 
taget og i sidevæggene og i bagenden.  

I modelåret 2022 kan Globebus vælges i to længder og planløsninger: Globebus 1 
med en længde på 5,99 meter og dobbeltseng på tværs over garagen og den ca. 
en meter længere Globebus 6 med enkeltsenge på langs i bagenden. De 
integrerede Globebus I1 og I6 har som standard en sænkeseng i førerhuset og 
dermed fire komplette sovepladser. I de delintegrerede kan L-siddegruppen 
bygges om til en seng, hvilket skaber en tredje soveplads udover dobbeltsengen i 
bagenden. 
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Velkendt Fiat Ducato-basis 

Den velkendte basis på den kompakte Globebus forbliver uændret, men Fiat 
Ducato Light med lavramme chassis og en stærk multijet-motor med 120 hk (88 
kW) iht. Euro 6d Final-emissionsstandarden garanterer en afslappet, sikker og 
komfortabel rejse. Globebus fås efter ønske også med en stærk motor med 140 
hk (103 kW), 160 hk (118 kW) eller 180 hk (132 kW) og automatgear med 9 gear 
som ekstraudstyr. Talrige udstyrspakker som "GT-pakken White" eller "GT-pakken 
Grey" til mere optisk dynamik eller ekstraudstyret "Assistent pakke Fiat" og 
"Assistent pakke Advance Fiat" med advarselssystemer ved vognbaneskift, 
nødbremsesystemer og andre førerassistentsystemer supplerer det omfattende 
udstyrstilbud til Globebus. 

De delintegrerede Globebus fås i basisversionen fra blot 640.000 kr. . De 
integrerede fås fra 743.000 kr. . Dermed præsenterer Globebus sig endnu engang 
som en attraktiv, kompakt autocamper til både autocamper-begyndere og til 
erfarne campister, som synes, at en van ikke er komfortabel nok. 
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Planløsninger Globebus 

    

T1 T6 I1 I6 
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Om Dethleffs 

"Ikke uden min familie!" besluttede Arist Dethleffs sig for i 1931 og konstruerede Tysklands første 

campingvogn, som han dengang kaldte "Wohnauto", fordi skistavs- og piskefabrikanten ville have 

sin familie hos sig på lange forretningsrejser. Ordet "fritid" var der indtil da kun få, der kendte, 

familieferie var et privilegium, og turismen var i sin vorden. Med opfindelsen af Dethleffs 

campingvogne begyndte en ny æra, især for virksomheden, der på et eller andet tidspunkt helt 

helligede sig produktionen af campingvogne og på et senere tidspunkt også autocampere.  

Arist Dethleffs' pionerånd mærkes stadig i virksomheden. Den mærkes i den kontinuerlige 

videreudvikling af serierne, i utallige innovationer og selvfølgelig også i hjertet af camping-

historien: familien. Siden begyndelsen har virksomheden været fast forbundet med Isny i Allgäu 

og fokuserer med sin positionering som "en ven af familien" altid på mærkets kerne.  

I Isny udvikles og produceres ud over autocampere og campingvogne af mærket Dethleffs blandt 

andet også CamperVans og Urban Campere til mærkerne Pössl og Crosscamp. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et 100 procent datterselskab af Thor Industries, som er verdens førende 

producent af fritidskøretøjer med over 25.000 medarbejdere. Erwin Hymer Group forener 

producenter af autocampere og campingvogne, tilbehørsspecialister og udlejnings- og 

finansieringstjenester under samme tag. Til Erwin Hymer Group hører autocamper- og 

campingvognsmærkerne Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, 

Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight und Xplore, autocamperudlejerne 

Crossrent, McRent og rent easy, ophængsspecialisten Goldschmitt, tilbehørsspecialisten Movera 

og rejseportalen freeontour. Du finder yderligere oplysninger på www.erwinhymergroup.com. 


