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Isny, Juli 2021 

Kortversjon 

Globebus: kompakt bobil, ikke bare for nybegynnere 

Med en lengde på seks meter eller mer og en bredde på 2,20 meter, er Globebus 
den mest kompakte og manøvrerbare bobilserien fra Dethleffs. Med 
kjøreegenskapene til en varebil og komforten til en stor bobil er den en perfekt 
følgesvenn for aktive bobilentusiaster og byturister - både som et delintegrert 
kjøretøy og som et integrert kjøretøy. I modellåret 2022 vil Globebus ha et nytt, 
attraktivt interiørdesign med en vennlig, frisk dekorblanding av lyst tre og hvite 
overflater og et behagelig gulvbelegg i et moderne betongutseende. Kjøkkenet 
oppgraderes også gjennom den reviderte plasseringen av komfyren og servanten 
og den forstørrede arbeidsflaten. Interiøret kan nå belyses med den harmoniske 
lyskomposisjonen "Light Moments" eom tilleggsutstyr. En ny sklisikker overflate 
gir enda tryggere lagringsalternativer i bakgarasjen. Nye vrilåser på bakre 
garasjeporter gir økt brukervennlighet og sikkerhet. I årsmodellen 2022 er det to 
lengder og planløsninger å velge mellom for Globebus: Globebus 1 med en lengde 
på 5,99 meter og en dobbeltseng installert over den bakre garasjen og Globebus 
6, som er rundt en meter lengre, med langsgående enkelsenger bak. Begge 
plantegningene er valgfritt tilgjengelige som delintegrerte eller integrerte. Med 
en startpris fra 748.000 kr. er den kompakte bobilen Fiat Ducato Light med et lite 
rammechassis et attraktivt tilbud for den aktive bobilføreren som liker å reise bort 
fra hovedveiene til destinasjoner som er vanskelig å nå med store biler, men som 
ønsker mer komfort en hva en varebil kan tilby. 
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Lang versjon 

Globebus: det beste fra to verdner 

Så liten som en varebil, så romslig som en større bobil – det er Globebus. Den 
mest kompakte bobilserien fra Dethleffs vil igjen bli attraktiv i modellår 2022, 
takket være et revidert design av boareal, praktiske oppgraderinger og et 
strømlinjeformet modellutvalg.  

Med et moderne interiørdesign, praktiske nye utstyrsfunksjoner og attraktive 
startpriser, går Globebus inn i modellåret 2022. Den mest kompakte bobilserien 
fra Dethleffs kombinerer manøvrerbarhet og sportslighet til en varebil med 
komforten til en multifunksjonell bobil. Globebus er kun 2,20 meter bred og seks 
meter lang, og er like enkel og sikker å kjøre som alle varebiler, men har samtidig 
fullt bobilutstyr med L-formede sitteplasser, faste komfortsenger, bad, kjøkken og 
garasje bak. Dette gjør Globebus til den perfekte reisefølge for aktive 
bobilentusiaster og byturister - både som delintegrert og integrert i vanlig 
Dethleffs-kvalitet. Dette inkluderer for eksempel den utmerkede isolasjonen av 
sandwichveggene, som beskytter både mot varme og kulde og gjør at Globebus 
også er egnet for vinteren. For helårsreiser kan Globebus gjøres helt vintertett 
med den vinterkomfortpakken som tilleggsutstyr. 

Moderne bodel med lyst tre og hvite overflater 

I årsmodellen 2022 vil den reviderte Globebus bli enda mer attraktiv for alle som 
ønsker mer utbytte av bobilen men uten at den blir for stor. Så snart de går 
gjennom den 70 centimeter brede (unntatt T/I 1) døren blir reisende møtt av det 
nye, moderne interiørdesignet med sin vennlige, friske innredningsblanding av 
lyst tre og hvite overflater, perfekt komplementert av den håndløse løsningen 
skapdører med hvit overflate. Det behagelige gulvbelegget i et moderne 
betongutseende setter en ekstra aksent. 
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For en spesielt stemningsfull atmosfære om kvelden kan stuen belyses med den 
harmoniske lyskomposisjonen "Light Moments" som tilleggsutstyr. Avhengig av 
behov og situasjon, skaper de tre lysnivåene "funksjonelt lys", "taklampe" og 
"vegglampe" koselige, aksentuerte eller funksjonelle lysstemninger som gir 
bobilbrukeren en følelse av å være et "hjem på hjul". 

Gourmetkjøkken med optimalisert arbeidsflate 

Den sjenerøse L-formede sittegruppen, det komplette badet med dusj og de 
komfortable sengene med 150 millimeter høykvalitets madrasser med kaldt skum 
presenteres i Globebus fra årsmodellen 2022 i den velprøvde størrelsen og 
utstyret. På den annen side har Dethleffs-designerne revidert gourmetkjøkkenet, 
som er oppgradert med større arbeidsflater. Både den mer kompakte kokeplaten 
med komfyr med to brennere og den sammenleggbare forlengelsen av 
arbeidsflaten foran på kjøkkenblokken skaper ekstra brukbar plass i 
kjøkkenområdet. 

Garasje i bak med sklisikker overflate  

Til tross for sine kompakte dimensjoner, trommer Globebus med stor 
lagringsplass. De bakre garasjene, som er ekstremt populære blant bobilkjørere 
og også ekstremt voluminøse i Globebus, har som standard i den nåværende 
versjonen en sklisikker overflate for enda høyere sikkerhet under kjøring. Nye 
skruespenner på de bakre garasjelukene er ikke bare for sikkerheten, de gjør også 
håndtering enda enklere - Dethleffs kvalitet ned til minste detalj. Haglbestandig 
glassfiberplast (GFK) brukes nå på Globebus i taket, sideveggene og baksiden.  

I årsmodellen 2022 er det to lengder og planløsninger å velge mellom for 
Globebus: Globebus 1 med en lengde på 5,99 meter og en dobbeltseng installert 
over den bakre garasjen og Globebus 6, som er rundt en meter lengre, med 
langsgående enkelseng bak. Den integrerte Globebus I1 og I6 har en senkeseng i 
førerhuset som standard og dermed fire senger i full størrelse. I de delintegrerte 
modellene kan den L-formede sittegruppen konverteres til en seng (standard i 
Norge), noe som skaper en tredje soveplass i tillegg til dobbeltsengen bak. 
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Bevist Fiat-Ducato-base 

Det velprøvde grunnlaget for den kompakte Globebus forblir uendret, da Fiat 
Ducato Light med sitt lavrammechassis og 120 hk (88 kW) MultiJet-motor i 
samsvar med Euro 6d Final-utslippsstandarden garanterer avslappet, sikker og 
behagelig reise. Globebus er som tilleggsutstyr også tilgjengelig med 140 hk (103 
kW), 160 hk (118 kW) eller 180 hk (132 kW) og en 9-trinns automatisk girkasse. 
Utstyrspakker (tilleggsutstyr) som "GT pakke White" eller "GT pakke Grey" for 
visuell dynamisering, eller "Assistansepakke Fiat" og "Assistansepakke Advance 
Fiat" med kjørefeltholding, nødbremsing og andre førerassistansesystemer 
fullfører dette omfattende utvalg av utstyr til Globebus. 

De delintegrerte Globebus er tilgjengelig i grunnversjonen fra 748.000 kr. . De 
integrerte får du fra 849.000 kr. . Dette betyr at Globebus igjen presenteres som 
en attraktiv kompakt bobil for både nykommere til bobiler og erfarne bobiler som 
en varebil tilbyr for lite komfort. 

 
Globebus Master Class 

Alle Globebus-modellene tilbys i Norge som Master Class inklusive Fiat alufelger, 
Chassis pakke, Family pakke, Light Moments pakke, Omnistor markise, 
sykkelholder for 3 sykler, 230 V el-patron til luftbåren varme, elektrisk 
gulvoppvarming, isolert avløpstank og sengeombygging enkelt- til dobbeltseng 
(bare T/I 1).  
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Planløsninger Globebus 

    

T1 T6 I1 I6 
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Om Dethleffs 

“Ikke uten familien min!” bstemte Arist Dethleffs seg for i 1931 og konstruerte den første 

campingvognen i Tyskland, som han kalte “Wohnauto” på den tiden, fordi skistav- og 

piskeprodusenten ønsket familien sin med seg på lange forretningsreiser. Inntil da var det kun 

noen få som kjente ordet "fritid", familieferier var et privilegium og turisme var fortsatt i sin 

startfase. Med oppfinnelsen av Dethleffs Caravan begynte en ny æra, spesielt for selskapet, som 

på et eller annet tidspunkt viet seg helt til campingvogn og senere også til bobilproduksjon.  

Den banebrytende ånden til Arist Dethleffs kan fremdeles føles i selskapet i dag. Det er i den 

kontinuerlige videreutviklingen av serien, i utallige innovasjoner og selvfølgelig i hjertet av 

campinghistorien: familien. Selskapet har helt fra begynnelsen vært godt knyttet til stedet Isny im 

Allgäu, og med sin posisjonering som en "familievenn" holder den alltid et øye med merkevarens 

essens.  

I Isny, i tillegg til bobiler og campingvogner av merket Dethleffs, er CamperVans og Urban Camper 

også utviklet og produsert for merkevarene Pössl og Crosscamp. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et heleid datterselskap av Thor Industries, verdens ledende produsent av 

fritidskjøretøyer med over 25 000 ansatte. Erwin Hymer Group samler produsenter av bobiler og 

campingvogner, spesialistspesialister samt leie- og finansieringstjenester under ett tak. Erwin 

Hymer Group inkluderer bobil- og campingvognmerkene Buccaneer, Bürstner, Carado, 

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann + Bischoff, Laika, LMC, 

Sunlight og Xplore, bobilutleiefirmaene Crossrent, McRent og rent easy, chassis-spesialisten 

Goldschmitt, tilbehørsspesialisten Movera og reiseportalen freeontour. Ytterliger informasjon 

finner du under www.erwinhymergroup.com. 


