
ANBEFALES PÅ 
DET VARMESTE

Tips & triks for 
vintercamping med Dethleffs



Trinnlyddemping takket  
være PVC og naturtre

XPS-skum

GFK-plate

XPS-skum

Pustende  
kledning i naturtre

Avstivere av polyuretan 
med dybelforbindelse

Utvendig skall av 
aluminiumAllgäu er de harde vintrenes hjemsted – og siden 1931 har  

også vi hørt hjemme her! Her bygger vi tradisjonelt sett ekstremt 
robuste bobiler som er svært godt egnet for vinterbruk.  
Salt og snø, for eksempel, kan ikke skade karosseriet på grund  
av vår Lifetime-Plus konstruksjon..
 

 7  Vegger, tak og gulv er frie for kuldebroer og utført helt uten 
innlegg av trematerialer. I stedet sørger stabile avstivere i 
polyuretan for høy vridningsstivhet.

 7 Sterke GFK-plater (glassfiberforsterkede plastplater) i tak og 
gulv beskytter mot utvendige skader fra hagl, steinsprut, 
saltvann o.l.

 7 Et spesielt tykt lag av høykomprimert, vannavvisende 
XPS-skum sørger for fremragende isolasjonsverdier.

 7 Trekledningen i salongen har en fuktutjevnende og  
lyddempende virkning

* Standard i alle Dethleffs bobiler unntatt Trend og Globebus

DETHLEFFS LIFETIME-PLUS*
Utstyrt for alt slags vær



Kuldebeskyttet, oppvarmet dobbeltgulv

Mange små og store idéer gjør Dethleffs til selve vintereksperten 
– for eksempel:

Kuldebroer? Ikke hos oss!
Forbindelsen mellom vegg-, tak- og gulvelementer er hos 
Dethleffs utformet uten gjennomgående metallprofiler.  
På denne måten forhindrer vi, uten ytterligere isolering,  
at metall fungerer som kuldebro mot det innvendige rommet 
og forårsaker kondensdannelse og varmetap.

Dobbelt så godt egnet for vinteren
Vi anbefaler at vinterfans som jevnlig er underveis i iskalde 
bobiler, å ta en nærmere titt på et kjøretøy med dobbelt gulv 
som ESPRIT Comfort eller Globetrotter XLI. Her er ledningene  
og vanntanken beskyttet mot kulde i et lagerrom som kan 
varmes opp. Strålingsvarmen brukes samtidig som gulvvarme.

INNOVASJONER «MADE IN GERMANY»
En bobil fra Dethleffs er stappfull av idéer

Karosserikonstruksjon uten kuldebro

Praktisk lagringsplass i dobbeltgulvet



AirPlus-systemet hindrer at det dannes kondens

Persienner: Isolering og beskyttelse mot innsyn

DETHLEFFS INNEKLIMA-SYSTEMER 
En følelse av velvære også om vinteren

AirPlus-utlufting bak i overskap
Når varm luft avkjøles raskt, oppstår det fuktighet – i en bobil 
først og fremst i ytterveggen når det er svært kaldt ute. Med 
AirPlus-systemet lufter vi bak overskapene og sørger dermed  
for et ventilasjonskretsløp, som hindrer at det dannes kondens  
i det hele tatt. Resultatet er sunn inneluft uten at det dannes 
mugg eller jordslag.

Tvungen ventilasjon – måling istedenfor regning
Tvungen ventilasjon i kjøretøyet er foreskrevet ved lov for å 
hindre at CO2-innholdet i bodelen blir for høyt. Ingeniørene  
hos Dethleffs foretar en individuell måling for hver modell
for å finne optimalt antall og riktig fordeling. Det er dyrere enn 
en generell beregning, men garanterer at det ikke føres unødig 
mye friskluft inn i kjøretøyet, noe som rett og slett kan føles 
ubehagelig – ofte under turen.

Persienner med isolerende lag
Persiennene som Dethleffs har montert foran vinduene,

beskytter ikke bare mot nysgjerrige blikk inn i bilen, 
men metallbelegget på dem reflekterer samtidig 

sollyset og bidrar på denne måten til et  
behagelig inneklima.



VINTERKOMFORT-PAKKER 
Vinter- og værsikker

Vinterkomfort pakke TRUMA (ca. 25 kg) (ca. 10 kg)

Pakkens innhold GLOBEBUS
ADVANTAGE, 

GLOBE4, ESPRIT,
MAGIC EDITION

TRUMA-VARMER COMBI 6  

Elektropatron 230 V for Combi 6  

Avløpstank isolert  

Avløpstank og -ledninger  
med elektrisk oppvarming  

Isolerte underliggende ledninger  

Bryter for vannpumpe  

XPS-isolasjon  

Vinterkomfort pakke 
LUKSUS

TRUMA* (ca. 59 kg) ALDE** (ca. 60 kg)

Pakkens innhold 
GLOBEBUS, ADVANTAGE, 

MAGIC EDITION,  
GLOBE4, ESPRIT

ADVANTAGE, 
GLOBE4, ESPRIT

Tilleggsvarmeapparat Webasto  

Elektrisk gulvvarme  –

ALDE vannbåren gulvvarme – 

Ekstra batteri på 95 Ah  

Isolasjonsmatte førerhus  

Teppe førerhus  

Vinterkomfort pakke ALDE (ca. 57 kg)

Pakkens innhold 
ADVANTAGE, 

GLOBE4, ESPRIT,
MAGIC EDITION

ALDE vannbåren varme 

Vannbåren varme i førerhuset 

Avløpstank isolert 

Avløpstank og -ledninger  
med elektrisk oppvarming 

Isolerte underliggende ledninger 

Bryter for vannpumpe 

 inkludert   standardutstyr – ikke inkludert

* Bare mulig i forbindelse med TRUMA vinterkomfort pakke
** Bare mulig i forbindelse med ALDE vinterkomfort pakke

Med tre pakker sørger vi for at også bobiler uten dobbeltgulv 
blir vinterklare. Pakkene kan tilpasses individuelle komfortøn-
sker og kombineres med et elektrisk TRUMA-system eller ALDE 
vannbåren varme. ALDE-oppvarmingen garanterer koselig 
velværevarme akkurat som hjemme og fungerer helt uten vifte 
– ideelt for allergikere. Begge to kan utvides med LUKSUS- 
pakke, bl.a. med Webasto tilleggsvarmeapparat, gulvvarme  
og et ekstra batteri på 95 Ah.



TIPS & TRIKS 
Sikker kjøring om vinteren

For å unngå å bli ubehagelig overrasket av snø og is, er det visse 
ting du bør passe på om vinteren:

 7 Vinterdekk er et must i den kalde årstiden.

 7 På glatte veier må du alltid være forsiktig ved bruk av 
gasspedal, ratt og brems, for selv ESP og andre sikkerhets-
systemer har sine grenser. 

 7 Hold alltid god avstand. Bare de som har plass, har også  
tid til å reagere i en nødssituasjon. 

 7 Vær særlig forsiktig på broer, helt nødvendig på trange 
skogsveier og nordhellinger – her kan det være glatt is  
og rim på bakken. 

 7 Sett ned farten når sikten er dårlig. Tommelfingerregel: Når 
sikten er ca. 50 m, skal hastigheten ikke være over 50 km/t. 

 7 Det er viktig både å se og bli sett. Slå på lyset i god tid, og 
hold frontlykter, blinklys og posisjonslys frie for snø og 

smuss. 

 7 Legg på kjettinger i god tid. Øv deg hjemme i ro 
og fred på å legge på og ta av kjettingene før 

reisen begynner.

Like viktig det er å gjøre bobilen og dens utstyr vinter klar,  
er det også viktig at sjåføren er klar for vinterens utfordringer  
på veien. Sørg for å være godt kledd for vinterturer, for eksem-
pel å delta i en av de glatte spor kurs som tilbys rundt om i 
landet.



TIPS & TRIKS 
Slik gjør du bobilen vinterklar

Det er best å nyte glitrende snø og trolske vinterlandskap i en 
varm og behagelig bobil. For at vintereventyret skal bli perfekt, 
kreves det imidlertid noen forberedelser. Her er de viktigste 
tipsene for å få et kjøretøy som virkelig kan møte vinteren.

 7 Oppgrader kjøretøyutstyret til vinternivå (se sjekkliste  
til høyre).

 7 Vær nøye med å laste bilen riktig. Først og fremst er det 
viktig at forakselen som trekker mest, ikke blir avlastet med 
for mye vekt bak, ellers kan du risikere å bli stående.

 7 Før turen begynner, skal snøen fjernes fra alle vinduer, speil 
og frontlykter. Ikke glem taket: Snø og is som løsner, kan 
utgjøre en fare for andre.

 7 Kjør inn på oppstillingsplasser i god tid – helst mens det 
ennå er dagslys. Bestill plass på campingplassene i god tid på 
forhånd.

 7 Unngå å parkere bobilen under trær som er fulle av 
snø. Hvis det faller ned is og snø, kan det skade 

takventilatorene.

 7 Kjør bilen opp på 
kiler/klosser, det 
beskytter dekkene 
mot å fryse fast.

 7 Hold alltid tvangsven-
tilasjonen for bil og 
gassanlegg fri, ved 
behov må snø fjernes 
fra under bilen.

 7 Avtrekksrøret for gassoppvarmingen må alltid være fritt  
for snø og is.

 7 Legg strømkabelen slik at den ikke kan fryse fast eller bli 
skadet ved snørydding.

 7 Unngå fuktighet inne, rist av klærne ute. Foreta en hurtigluf-
ting om morgenen og etter matlaging.

 7 La oppvarming og varmtvannsbereder stå på, ellers kan det 
bli frostskader eller automatisk tømming.

Og så tar du en god kopp te og ser på snøværet ute.  
God fornøyelse

Sjekkliste for vinterutstyr

 0 Termomatter til førerhuset

 0 Spade eller skuffe

 0 Børste eller kost

 0 Gammelt teppe som  

monteringsunderlag

 0 Tykke arbeidshansker 

 0 Startkabler 




