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Isny, Juli 2021 

Kort versjon 

Globetrotter XLI: Nytt design, ny innredning, nye funksjoner 

Globetrotter XLI viser seg igjen frem som en pioner innen design og funksjon i 
Dethleffs-familien. I årsmodellen 2022 vil den integrerte bobilen i overklassen ikke 
bare ha et helt nytt eksteriørdesign, men også et nytt interiørdesign og mange 
innovative funksjoner. Det uniforme Dethleffs-ansiktet, som allerede er kjent fra 
Pulse og Esprit, brukes nå også her. Sideveggen er preget av den karakteristiske 
kurven i rødt og de store, fargede, graduerte klistremerkene, som viser at den 
tilhører den andre serien av Dethleffs-familien. Helt nytt design bak laget av 
glassfiber med klare kanter, en smal baklys stripe og en dynamisk diffusor i 
underkanten låner fra dagens bildesign. Praktisk: Bremselys og ryggekamera kan 
integreres harmonisk i perlene og kantene på baksiden. Lagringsplassen og 
garasjeporter bak er uten håndtak og med push-to-open-funksjon for første gang 
på Globetrotter XLI. Dethleffs har utviklet geniale, interne hengsler for dette 
formålet. De nye garasjeportene og servicelukene trenger ikke håndtak eller 
klaffstopp og muliggjør dermed en veldig glatt yttervegg. Låsing og opplåsing 
utføres ved hjelp av et sentralt låsesystem. Bodelen til Globetrotter XLI er 
imøtekommende og lys. Overflatedesign og stoffkombinasjoner følger dagens 
trend i interiørområdet med redusert fargepalett, lyse overflater og elegante 
aksenter i grått. Stedet for det tidligere langsgående benkesetet overfor det L-
formede sitteområdet blir nå tatt opp av en multifunksjonell skjenk med en 
uttrekkbar sitteplate. Det fullt utstyrte profesjonelle kjøkkenet har nå en 
benkeplate laget av solid overflatemateriale. Den siste generasjonen av "Light 
Moments" -belysningskomposisjonen strekker seg over fire nivåer - tak, vegg, gulv 
og funksjonsnivå - og tryller frem den rette belysningstemningen for alle 
situasjoner i bodelen og soverommet. To nye elektriske pakker på 1600 W eller 
3000 W lader/inverterkombinasjoner som tilleggsutstyr inkluderer nå også bruk 
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av litiumionbatterier for første gang. Premiere også for digital kontroll av 
forbruket: Globetrotter XLI vil være den første bobilen Dethleffs utstyrer med 
Dethleffs connect-systemet, som muliggjør smart kontroll og overvåking av 
kjøleskap, oppvarming og lys via en sentral skjerm eller en smarttelefonapp. 
Kjøretøyet lagt som grunnlag for Globetrotter XLI Fiat Ducato Maxi med AL-KO lav 
ramme, tre aksler og en totalvekt på 5,4 tonn som standard i Norge. I 
grunnversjonen driver en 140 hk Euro 6-motor premium-bobilen. Det er et utvalg 
av motorvarianter med 160 hk eller 180 hk. Globetrotter XLI er tilgjengelig i to 
forskjellige planløsninger fra 1.763.000 kr.. 
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Lang versjon 

Globetrotter XLI: Pionerer innen design og funksjon 

Globetrotter XLI har blitt fullstendig redesignet innvendig og utvendig for 
årsmodellen 2022. Premium Integrated introduserer det nye Dethleffs 
utvendige designspråket - med dynamiske linjer, presise former og sporty 
aksenter. I tillegg kommer Globetrotter XLI med mange nyskapende 
utstyrsfunksjoner, fra håndløse serviceluker til sentral Smart-Home-kontroll. 

 

Dynamisk, sportslik, hjemmekoslig og innovativ: Fra front til bak, fra utsiden og 
innsiden, har Dethleffs redesignet Globetrotter XLI 2022 og har også gitt 
luksusklassen integrert noe nytt og ekstremt funksjonelt utstyr. Nok en gang 
presenterer Globetrotter XLI seg som en pioner innen design og funksjon i 
Dethleffs-familien, og setter igjen standarden for komfort, praktisk og verdi med 
sitt moderne utseende og innovative utstyrsfunksjoner. Det er en god grunn til at 
Globetrotter XLI er spesielt populær blant aktive bobilførere som bruker bobilen 
hele året. Ikke bare at Globetrotter XLI alltid er en av de første Dethleffs-
modellene som drar nytte av ny teknisk utvikling og komfortinnovasjoner. Erfarne 
bobilførere setter også pris på det på grunn av dens evne til å tåle vinteren godt 
takket være oppvarmet dobbeltgulv og standard varmtvannsoppvarming, på 
grunn av den verdibevarende, råtesikre Lifetime Plus karosseriteknologien og på 
grunn av sine utmerkede kjøreegenskaper takket være det førsteklasses chassiset 
med lav ramme med bredsporings tandemaksel. Å ikke glem: den overlegne 
bokomforten som den integrerte 8,65 meter lange treakselen bringer med seg 
med sin enorme bevegelsesfrihet, romslige soveplass bak, stort bad som kan 
adskilles fra den øvrige bodel, profesjonelt kjøkken og den overdådige L-formede 
sitteplassen område. 
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Nytt Dethleffs utvendigt design 

Den nye utformingen av XLI utvendigt plukker opp kjente elementer i Dethleffs 
designlinjen og kompletterer dem med nye, dynamiske linjer og former. Dette gir 
Globetrotter XLI det jevne Dethleffs-designet som allerede kan sees på de 
integrerte modellene i Pulse- og Esprit-serien. Den karakteristiske, dynamiske 
kurven i Dethleffs-rødt fører blikket sømløst til sideveggen, der den sammen med 
de store, graderte klistremerkene visuelt understreker tilknytningen til den andre 
serien til Dethleffs-familien.  

Den fullstendig redesignede baksiden viser de strenge kravene som stilles til 
Dethleffs-designerne for å oppnå en designkvalitet på linje med bildesign og 
samtidig skape et kjøretøy med en følelsesmessig designverdi. Sanselige, rolige 
overflater, skulpturelle overganger og sporty proporsjoner bestemmer bildet her, 
forsterket av de smale baklysene med et horisontalt, rødt koblingselement, som 
umiskjennelig er basert på dagens bildesign. At baklysene nå bruker LED-teknologi 
og dynamiske indikatorer brukes, nevnes bare i forbifarten.  

Den nedre enden av den nye bakparten er dannet av en dynamisk svart diffusor, 
som også tar opp dagens bildesign og gir XLI-baken en umiskjennelig sportslig 
karakter. Baksidens design med et helstøpt glassfiberelement gjør det ikke bare 
mulig å utforske nye måter designmessig, men også funksjonell. Spesielle kanter 
og fordypninger gir muligheten for sømløst og harmonisk integrering av teknisk 
utstyr som det tredje bremselyset, øvre posisjonslys eller et ryggekamera i 
bakelementet. To iøynefallende knappekameraer brukes som ryggekamera, ett på 
nivå med posisjonslysene og ett over baklysene. 

Hvis du vil oppgradere det utvendige designet til Globetrotter XLI, kan du få svarte, 
18-tommers ORC-felger for alle seks hjulene sammen med den GT Advance-
pakken som tilleggsutstyr. 

Håndtaksløse dører og luker med Push-to-open-funksjon 

For å understreke det harmoniske bildesignet til Globetrotter XLI med et stort sett 
glatt ytre lag, har Dethleffs utviklet nye låsemekanismer og hengselmekanismer 
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som ikke trenger de klassiske, utoverbøyde hengslene, påmonterte eller innfelte 
håndtak og mekanisk lukestopp. Disse brukes både på dørene til den bakre 
garasjen og på servicelukene. Sentrale elementer i den nye teknologien er de 
massive, geniale, innvendige hengslene, samt låsen med push-to-open-funksjon, i 
likhet med det vi kjenner fra møbelkonstruksjon på skuffer eller luker. Et raskt 
trykk på døren eller luken til lagringsplassen er nok til å åpne den. Du vil forgjeves 
se etter håndtak for å åpne dørene, så vel som de vanlige klemmekilene på døren 
og sideveggen, fordi en støtdemper for gasstrykk holder bodelsdøren åpen.  

Som standard kan de bakre garasjeportene til Globetrotter XLI låses opp og låses 
ved hjelp av sentrallåsen. Med “Comfort Access”-tilleggsutstyret er sentrallås også 
inkludert for oppbevarings- og forsyningslukene, bortsett fra gassskapet. Dette 
tilleggsutstyr inkluderer også nøkkelfri låsing og opplåsing av karosseridøren ved 
hjelp av et kort med en RFID-brikke. 

Flere funksjoner, mer komfort, mer bruk 

Revisjon og oppgradering når det gjelder design og funksjon fortsetter jevnlig i det 
indre av Globetrotter XLI. Stuen til er imøtekommende og lys. Overflatedesign og 
stoffkombinasjoner følger dagens trend i interiørområdet med redusert 
fargepalett, lyse overflater og elegante aksenter i grått. Det luftige interiøret med 
en blanding av lyst tre og hvite overflater understreker interiørets allerede 
romslige karakter. De nye overskapene med store, lyse luker og deres særegne, 
inntrukne form understreker den luftige, hjemmekoselige atmosfæren og de 
moderne standardene for design av boareal. 

Sidebord med multifunksjonell uttrekk 

Tidligere supplerte en langsgående benk på høyre side sitteplasser i den 
overdådige L-formede sittegruppen, som nå erstattes av en multifunksjonell 
skjenk. Det praktiske halvhøye skapet fungerer som lagringsplass. Høydepunktet 
er imidlertid skjult i den nedre skuffen: Den har en svært elastisk setepute, som er 
egnet som et praktisk trinn for å få tilgang til den senkesengen, som en fotstøtte 
fra passasjersetet foran eller som et ekstra sete ved bordet. Den klassiske 



Side 6 av 10 
 
 

P R E S S E I N F O R M A S J O N  

 

 
  

langsgående benken kan fortsatt bestilles som tilleggsutstyr. Det er plass til en 32-
tommers TV på veggen over skjenken som tilleggsutstyr. 

Lys i sin fineste form 

En ny generasjon av "Light Moments"-belysningskomposisjonen (tilleggsutstyr) i 
Globetrotter XLI i årsmodellen 2022 sørger for harmoniske lysstemninger i hele 
stuen og soverommet. I stedet for de tre foregående kan fire forskjellige nivåer nå 
kontrolleres separat: Tak, vegg, gulv og funksjonsnivå. Avhengig av situasjonen 
skaper dette alltid en passende, hyggelig atmosfære. Om natten er f.eks. 
gulvlysene nok til å kunne se noe, men likevel ikke forstyrre den sovende 
partneren. Funksjonsnivået gir riktig lys for matlaging eller lesing med lys på de 
aktuelle stedene. De fleste lamper og lysnivåer kan også dempes. 

Profesjonelt kjøkken med solid benkeplate 

En av de særegne egenskapene til Globetrotter XLI er og forblir det fullt utstyrte, 
sjenerøst designede profesjonelle kjøkkenet med en kraftig profesjonell 3-
brenner komfyr og store skuffer, som et sentrallåseanlegg automatisk låser så 
snart tenningen på bilen er slått på. Kjøkkenet er i tillegg oppgradert med en 
benkeplate av lettstelt, hygienisk og syrefast mineralmateriale. Materialet av høy 
kvalitet føles varmt og fløyelsaktig og danner en sømløs overgang mellom 
benkeplaten og vasken. 

Kjøleskap/fryseskap-kombinasjonen med 177 liter og stekeovn er standard i 
Norge og er også på nivå med et profesjonelt kjøkken. Det kan åpnes både til høyre 
og venstre takket være stoppen på begge sider. Et annet populært tilleggsutstyr 
for kjøkkenet i Globetrotter XLI er avtrekksvifte med en tilbakeslagsventil for å 
beskytte mot trekk.  

Stort bad for overklassen 

Mellom kjøkkenet og soverommet på baksiden har Dethleffs plassert badet med 
bad og dusjkabinett til venstre og høyre for gangen i Globetrotter XLI. Når den er 
helt åpnet, skiller badedøren badet fra bodelen og forbinder dermed dusj, bad og 
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midtgang for å danne et stort bad med god bevegelsesfrihet. Soverommet skilles 
av med en skyvedør. Det keramiske toalettet (tilleggsutstyr), som også er 
tilgjengelig som kvernertoalett, inkludert en permanent installert avfallstank, 
betyr at det ikke er behov for å tømme standard kassetttoalett. 

Dobbel- eller enkelseng 

Det viktigste kjennetegnet ved de to tilgjengelige utformingene I 7850-2 DBM og 
I 7850-2 EB er sengekonfigurasjonen i det bakre soverommet. Mens Globetrotter 
XLI 7850-2 DBM-modellen har en sentral to meter lang dobbeltseng, har 
soverommet til Globetrotter XLI 7850-2 EB to over to meter lange enkeltsenger. 
Ergonomiske lamellrammer av tre og 150 millimeter tykke syv-soners 
premiummadrasser laget av klimaregulerende materiale er standardutstyr for 
begge sengevarianter. 

Premium sittekomfort i førerhuset 

Globetrotter XLI tilbyr komfort i toppklasse, ikke bare i stuen, men også under 
kjøring. Fra begynnelsen tilbyr ergonomiske førerseter av høy kvalitet fra SKA-
merket med polstrede armlener, integrerte nakkestøtter og 3-punktsbelter 
integrert i setet føreren og passasjeren foran utmerket sittekomfort og maksimal 
sikkerhet. Imidlertid gir luftfjæringsseter, som også brukes som førerseter i 
busser, nesten kongelig komfort. Setevarme og seteventilasjon kan også bestilles 
som tilleggsutstyr for disse setene. 

Ny og innovativ: Smart kontroll og overvåking av forbruket 

For første gang i en bobil presenterer Dethleffs det sentrale, digitale kontroll- og 
overvåkingssystemet Dethleffs connect i Globetrotter XLI for årsmodellen 2022. 
Dette betyr at ikke bare driftsstatus, slik som vannstanden i ferskvannstanken eller 
avløpsvannstanken eller batteriets ladestatus kan leses på en sentral 
kontrollenhet. Kontrolleren kan også sentralt regulere forskjellige belastninger 
som kjøleskap, oppvarming, klimaanlegg, satellittantenne og lys. Betjening skjer 
via en berøringsskjerm over karosseridøren. En smarttelefon-app som 
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tilleggsutstyr gjør det mulig å overvåke og kontrollere forbrukerfunksjonene fra 
en smarttelefon. 

Nye elektriske tilleggsutstyrspakker med litiumionbatterier 

Med Globetrotter XLI finner ny litiumion-batteriteknologi nå også inn i 
forbrukerbatterier i bobiler. Litiumionbatterier er ikke bare lettere enn de 
vanligste AGM-batteriene, de kan også lades raskere og kapasiteten kan utnyttes 
fullt ut, ettersom de ikke blir skadet av fullstendig utladning. I tillegg fungerer 
litiumionbatterier optimalt med solceller på taket. Med de to elektriske 
tilleggsutstyrspakkene i Globetrotter XLI, supplerer litiumionbatteriene det 
eksisterende AGM-batteriet med en kapasitet på 95 Ah. Pakken inkluderer en 
passende Victron Energiy MultiPlus lader/inverter kombinasjon med 1600 watt 
(pakke 1) eller 3000 watt (pakke 2), som er optimalt designet for litiumteknologi.  

Mye nyttelast og kraftige motorer 

Kjøretøyet lagt som grunnlag for Globetrotter XLI Fiat Ducato Maxi med AL-KO lav 
ramme, tre aksler og en totalvekt på 5,4 tonn som standard i Norge. Dette betyr 
ekstra mye nyttelast. I grunnversjonen driver en 140 hk Euro 6-motor premium-
bobilen. Det er mer trekkraft og kjøreglede med motorvarianter med 160 hk eller 
180 hk som tilleggsutstyr. Grunnversjonen av Globetrotter XLI er tilgjengelig fra 
1.763.000 kr.. 

 
Globetrotter XL I Master Class 

Begge Globetrotter XLI-modellene tilbys i Norge som Master Class inklusive 2,2 l 
180 hk motor med Heavy Duty Maxi chassis, Fiat aluminiumsfelger, Travel pakke, 
Light Moments pakke, elektrisk Omnistor markise og ekstra flattskjermsholder.  
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Planløsninger Globetrotter XLI  

  

  

I 7850-2 DBM I 7850-2 EB   
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Om Dethleffs 

“Ikke uten familien min!” bestemte 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. 


