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Isny, Juli 2021 

Kort versjon 

Globetrotter XXL A: Proffbobilen med nytt design 

Globetrotter XXL A har et nytt utseende innvendig og utvendig i årsmodellen 2022. 
Den største bobilen i Dethleffs-serien markerer premiumklassen ikke bare med en 
lengde på 8,86 meter. Utstyr av høy kvalitet med en ekstremt vintersikker struktur 
som beskytter mot råde, sjenerøs bevegelsesfrihet i bodelen, voluminøst bad og 
eksklusivt profesjonelt kjøkken, tilbyr alt som erfarne bobilentusiaster forventer 
for bruk året rundt. Iveco Daily-basen med en kraftig 180 hk motor tillater også en 
enorm lastekapasitet på rundt 1,7 tonn og muligheten for å taue tilhengere som 
veier opptil 3,5 tonn. Den nye utvendige designen for årsmodellen 2022, med sine 
trefargede, graderte fargeområder og den røde aksentuerte, dynamisk buede 
linjen, følger den jevne designlogikken til Dethleffs-familien og holder samtidig et 
høyt kvalitetsnivå. Innvendig viser Globetrotter XXL A seg nå frem med en elegant, 
vennlig, luftig design, med lyst tre i kombinasjon med hvite overflater, alvorlige, 
grå aksenter og et elegant marmor- og betongutseende. I tillegg er det et valg 
mellom to nye tekstilutføringer og to utføringer av ekte lær som tilleggsutstyr. 
Globetrotter XXL A er tilgjengelig i to planløsninger, som i det vesentlige er 
forskjellige i sengen i det romslige soverommet bak: en sentral dobbeltseng i den 
ene, enkeltsenger i den andre.  
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Lang versjon 

Globetrotter XXL A: Toppmodellen med et antrekk 

Den største bobilserien fra Dethleffs går inn i modellåret 2022 med et visuelt 
forbedret eksteriør og interiør. Det velkommende, lyse interiøret med redusert 
fargepalett tar opp dagens trender og formidler ro, kvalitet og eleganse. Utsiden 
av alkovflaggskipet preges nå med de dynamiske linjene og fargede overflatene 
til det nåværende Dethleffs-familiedesignet. 

Navnet sir allt: Med en lengde på 8,86 meter, en høyde på 3,45 meter og en tillatt 
totalvekt på opptil 7,2 tonn, er Globetrotter XXL A den største bobilen i Dethleffs-
serien. Men ikke bare de store dimensjonene til alkovmobilen er imponerende. 
Det omfattende utstyret, den enorme bevegelsesfriheten, den høye bokvaliteten, 
helhetens egnethet og ytelsen gjør Globetrotter XXL A til en spesielt populær blant 
erfarne bobilførere med høye krav til førsteklasses kvalitet, funksjonalitet og 
verdi. Som det er tilfellet med alle de som trenger høy nyttelast eller som 
regelmessig har tilhengere å trekke. Takket være det robuste Iveco Daily-
rammechassiset med bakhjulsdrift og tvillingdekk, har Globetrotter XXL A en 
nyttelast på rundt 1,7 tonn - med en lastøkning opp til 2,2 tonn - og kan trekke 
opptil til 3500 kg på kroken. Den standard Euro-6d-motoren på 180 hk (132 kW) 
med en tre-liters slagvolum, som kan takle denne typen last også i stigninger, 
passer godt her. En 210 hk (154 kW) motor er også tilgjengelig som tilleggsutstyr 
om ønskelig. Med omfattende, vinterbestandig utstyr som standard. 

Enhetlig familiedesign fra Dethleff  

Årsmodellen 2022 har gitt Globetrotter XXL A et nytt utseende - både ute og inne. 
Når det gjelder eksteriørdesign, følger premiummodellen den enhetlige 
designlogikken til Dethleffs-familien. En trefarget gradering med større folier 
skaper en høyere kvalitet og samtidig en klar anerkjennelse som Dethleffs 
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premiummodell. Det er to designvarianter å velge mellom: en med førerhus og 
nedre sidevegg i hvitt og en med disse områdene i sølvgrå (tilleggsutstyr). 

Som et sentralt element i begge trekker en langstrakt kurve i sterk rød en ekstremt 
dynamisk aksent på den langstrakte sideveggen. Det nye designet fortsetter bak, 
der en rød linje nå også gir dynamikk, mens et overflate-klistremerke i lysegrått 
åpner seg oppover, noe som gir bakparten en vennlig karakteristikk.  

Lys bodel med redusert fargepalett  

Bodelen på Globetrotter XXL A er også vennlig og lys i årsmodellen 2022.  

Overflatedesign og stoffkombinasjoner følger dagens trend innen interiør takket 
være redusert fargepalett, lyse overflater og elegante aksenter i grått. Det luftige 
interiøret med en blanding av lyse tresorter og hvite overflater understreker 
interiørets allerede sjenerøse karakter i XXL-format. Flotte bord- og benkeflater i 
elegant marmorinnredning og gulvet i et moderne, naturlig betongutseende 
passer harmonisk inn i den generelle designen. Hvite skapdører med høyglanset 
overflate forsterker det luftige og - takket være dekorlistene som ser ut som 
børstet aluminium - et elegant utseende på det nydesignede oppholdsområdet. I 
tillegg til de to stoffkombinasjoner Samir og Melia, sørger betrekket i ekte lær 
Collin (tilleggsutstyr) for eksklusiv oppholdskomfort. Alle som verdsetter et 
individuelt preg, kan designe polstringen i ekte lær individuelt som tilleggsutstyr 
akkurat ut i fra sine egne forestillinger. 

Det store, utmerket utstyrte kjøkkenet til Globetrotter XXL A har fått en ekstra 
oppgradering, med sin profesjonelle komfyr med høy ytelse, store skuffer med 
sentrallås og en avtrekksvifte med trekkpropp, som gir matlaging på høyeste nivå.  

 

Velg mellom to planløsninger 

Også i årsmodellen 2022 er Globetrotter XXL A tilgjengelig i to planløsninger. 
Begge har en romslig spiseavdeling med benkeseter overfor og et bord festet på 
siden av veggen bak førerhuset. Adgangen til førerhuset kan lukkes med et ekstra 
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møbeltrekkelement, og danner dermed et rundt sitteområde. På baksiden følger 
det eksklusive profesjonelle kjøkkenet og det store badet med separat dusj- og 
toalettrom, utstyrt med lås mot bodelen. Forskjellene finner man i soveområdet 
bak. Mens Globetrotter XXL A 9050-2-modellen har en sentral dobbeltseng, har 
soverommet til Globetrotter XXL A 9000-2 to enkeltsenger, som også kan gjøres 
om til et stort solområde. Ergonomiske lamellrammer av tre og 150 mm tykke 7-
soners premiummadrasser laget av klimaregulerende materiale er standardutstyr 
for begge sengevarianter. 

I tillegg til den generøse stuen, den store lagringsplassen og den høye 
lastekapasiteten, er Globetrotter XXL A spesielt kjent for sin ekstreme 
vintermotstand, som tillater ubegrenset bruk hele året. Spesielt tykke 
veggkonstruksjoner med XPS-isolasjon (tak 45 mm, sidevegger 44 mm og gulv 43 
mm) forhindrer inntrenging av kulde like effektivt som det oppvarmede 
dobbeltgulvet, der alle tilførselsledninger er helt beskyttet mot frost, og ekstra 
lagringsplass med en høyde på 36 centimeter med gjennomlastingsalternativer, 
for eksempel for ski. Som et ekstra tiltak kan passasjen mellom oppholdsrom og 
førerhus lukkes med en solid dør, som gir god beskyttelse mot kulde og varme og 
øker sikkerheten mot innbrudd. Selvfølgelig bruker Dethleffs også Lifetime Plus 
konstruksjonsteknologi i denne klassen. Den råtesikre kroppskonstruksjonen uten 
treinnlegg, med GFK-kledd understell og tak, samt XPS-isolasjon sikrer lang levetid 
og utmerket verdibevaring. 

Globetrotter XXL A Master Class 

Begge Globetrotter XXL A-modellene tilbys i Norge som Master Class inklusive 
Chassis pakke, Travel pakke og elektrisk Omnistor markise.  
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Planøsninger Globetrotter XXL A 

  

  

A 9050-2 DBM A 9000-2 EB   
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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. 


