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Niet zonder mijn 
gezin! 

In 1931 vond Arist Dethleffs caravaning uit
Om zijn gezin tijdens zakenreizen steeds bij zich te hebben, vond Arist Dethleffs de eerste “woonauto” uit, een volledig nieuwe 
vorm van vakantie vieren. Daarmee was de fabrikant van skistokken en zwepen een echte pionier en zo begon een succesverhaal 
dat nog steeds voortduurt.

Van idee tot serieproductie
Nieuwsgierige mensen drommen zich om de aanhanger, 
waar de familie Dethleffs ook met hun caravan naartoe gaat. 
Er is veel belangstelling voor het prototype en steeds meer 
mensen willen een caravan kopen. Het idee groeit uit tot 
een bedrijf, en het bedrijf groeit uit tot een hele vrijetijds- en 
vakantie-industrie.

“ ARIST DETHLEFFS HEEFT EEN IDEE OMGE-
VORMD TOT EEN BEWEGING. ZIJN PIONIERS-
GEEST LEEFT IN DETHLEFFS VOORT EN HEEFT 
AL MILJOENEN MENSEN GEÏNSPIREERD.” 

Alexander Leopold 
Directeur Dethleffs
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90 jaar ervaring, 
betrouwbaarheid en service

Met pioniersgeest de toekomst in

Welkom bij het 
Dethleffs-gevoel
Een Dethleffs-recreatievoertuig voelt van-
af het eerste moment goed aan omdat 
de kwaliteit van onze producten evenveel 
overtuigt als de prijs. En met een klanten-
service die er alles aan doet om unieke 
vakanties op wielen voor onze klanten 
mogelijk te maken. Met een product-
assortiment dat voor elke leefsituatie en 
elke behoefte het juiste voertuig biedt.

Onze fabriek in Isny im Allgäu (Duitsland) is één 
van de modernste fabrieken voor recreatievoer-
tuigen in heel Europa en stelt het streven naar 
de hoogste kwaliteit altijd als doel. Hier zijn de 
afgelopen 17 jaar al meer dan 55.000 buscampers 
ontwikkeld en geproduceerd.

Meer dan 90 modellen 
caravans en kampeerauto's 
voor een unieke vakantie op 
wielen.

30 ha
Modernste 
productie
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De eerste 
buscamper 
van Dethleffs.
Onze wereldpremière: Dethleffs presenteert zijn eer-
ste buscamper van eigen merk! De afgelopen 17 jaar 
zijn bij onze fabriek in Isny meer dan 55.000 urban 
campers en buscampers ontworpen, ontwikkeld en 
gebouwd. En nu wordt het tijd voor onze eigen.

Daarom heeft Dethleffs met zijn jarenlange ervaring 
een buscamper ontworpen die met doordachte 
details, een moderne uitstraling en een bijzonder 
omvangrijke 90-jaar-uitrusting overtuigt – natuurlijk 
met de bekende Dethleffs-kwaliteit.

Vertrouw op de gebundelde expertise van 90 jaar in 
het bouwen van recreatievoertuigen en kijk uit naar 
de eerste Dethleffs-buscamper.
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Ons speciale introductiemodel, met 
90 Years pakket.
De royale luifel zorgt voor een schaduwrijk plekje.
En de luifelverlichting voor een gezellige sfeer.

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen,
achteruitrijcamera, TV- en satellietaansluiting. 

De zwarte aluminium velgen geven de
Globetrail een stoere, sportieve uitstraling.
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Ons speciale introductiemodel, met 
90 Years pakket.

Luxueuze uitrusting ook in de cabine: 
lederen stuurwiel, Captains-chair stoelen 
met armleuningen en nog veel meer

Zwart gespoten grill

In kleur meegespoten bumper

90 ltr. brandstoftank
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Koken (bijna) zoals thuis. Optimaal gebruik van de ruimte en het 
oppervlak. De grote koelkast is via een deur met een openingshoek 
van 180° van buiten en van binnen goed te bereiken.

De indirecte verlichting zorgt voor licht in de lade en creëert 
tegelijkertijd een warme sfeer.

Als Dethleffs een buscamper bouwt, kunt u altijd rekenen op kwaliteit, sfeer en doordachte oplossingen. 
Dat is ook niet verwonderlijk, want onze ontwerpers zijn dol op kamperen en weten precies wat uw wensen zijn.

WONEN & KOKEN

Uw woonkamer op reis.
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Hoogwaardige stoffen, smaakvolle kleurencombinaties en een 
goede afwerking maken van de Globetrail een echte Dethleffs. 
De inlegramen zijn bij de 90-Years-editie inbegrepen.

De bovenkasten bieden veel opslagruimte voor uw uitrusting.
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De standaard bovenkasten boven de achterdeuren zorgen 
voor extra opslagruimte en zijn indirect verlicht.
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Wie onderweg is, wil niet inleveren op comfort. Door optimaal gebruik te maken van de ruimte en hoogwaardige 
materialen wordt ook op reis voor echte wellnessmomenten gezorgd. 

BADK A MER & SL APEN

Een thuis voor onderweg.

De badkamer maakt indruk met een extra brede roldeur 
en zorgt zo voor een indrukwekkend gevoel van ruimte.

Tweepersoonsbed en ligweide in één. Natuurlijk met een 
echte opklapbare lattenbodem. De indirecte verlichting bij 
de bovenkasten zorgt voor een aangename sfeer.
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Dethleffs 
Globetrail.
De woonauto.
De Dethleffs Globetrail is meer dan een ingebouwde 
bestelwagen alleen. Het is uw woonauto waarin u 
onderweg kunt leven. De doordachte details laten 
u elke dag zien dat onze ontwerpers weten hoe 
de ruimte optimaal wordt gebruikt en er woon- en 
leefruimte wordt gecreëerd.
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Ook in de vloerverhoging is nog ruimte voor een opbergvak.

Zorgt voor een aangename sfeer en een veilige omgeving: 
de indirecte verlichting op de vloerverhoging, die tegelijk 
als licht bij het instappen fungeert.

Aan de details merkt u dat we 17 jaar ervaring hebben met 
het bouwen van buscampers. De Dethleffs-ingenieurs 
weten gewoon waar het op aankomt.

HOOGTEPUNTEN

De details maken 
het verschil.

Standaard sjorogen zorgen voor veilig transport. 
Als het moet, ook van wasmachines. 

Hier kunt u veel in kwijt: koelkast van 84 l met 3* vriesvak

Dit heeft niemand: de uittrekbare kast biedt veel ruimte 
voor kleine benodigdheden.

Stopcontacten voor 230 V en USB-aansluitingen

De eenpersoonsbedden kunnen apart worden opgeklapt. 
Hierdoor ontstaat extra opslagruimte.

Geïntegreerde kledingkasten scheppen orde en 
beschermen uw outfit.
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Royale, ruime en greeploze laden met centrale 
vergrendeling zodat alle kookspullen veilig opgeborgen 
zitten tijdens het rijden. 
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Altijd en overal, 
een veilig 
gevoel. 
Meer dan 300 Dethleffs-dealers geven u competent advies 
en vakkundige hulp, mocht u dat nodig hebben. En de 
onderdelenvoorziening zorgt er ‘s nachts voor dat de juiste 
reserveonderdelen op tijd op de juiste plek aankomen. 

Dethleffs-klanten stellen deze uitstekende service al 
meerdere decennia op prijs. Want het woord klantenservice 
hebben we altijd letterlijk genomen.
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Insectenhor voor de achterdeuren. 
Beschermt tegen ongenode gasten.

De telescopische ladder is met de optioneel verkrijgbare 
zuignappen stevig en is makkelijker buiten te gebruiken.

Zonwerende mat voor de voor- en zijruiten

Dethleffs-multimediapakket Navigatiesysteem 
ZENEC Z-E3766EHG incl. navigatiesoftware voor 
camperbussen en bijpassende achteruitrijcamera.

Meer accessoires voor uw Globetrail vindt u online op 
www.dethleffs-original-zubehoer.com

De originele accessoires van Dethleffs bestaan uit passende 
accessoires voor uw Globetrail, maar ook uit slimme camping-
gadgets. Pas uw voertuig helemaal aan uw eigen wensen aan, 
zodat u zich onderweg helemaal thuisvoelt.

ACCESSO IRES

Mag het iets 
meer zijn?

18   TOEBEHOREN

Thermo-isolatie voor de achterdeuren. Houd warmte 
binnen en laat kou buiten. Of andersom.

De vloermat in de cabine past precies en zorgt voor een 
aangename, huiselijke sfeer.

De dashboardafdekking met isolatiefunctie beschermt het 
dashboard tegen schadelijke uv-straling in de zomer en 
houdt de warmte vast in de winter.

Glanzend zwart gelakte 18“ aluminium velgen verlenen uw 
Globetrail een individuele touch.

De slangenset voor afvalwater zorgt voor eenvoudig 
manoeuvreren voor het afvoeren.
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Technische gegevens

20   TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving 600 640
Motor
Basis motor 2,2 Mjet 2,2 Mjet

Vermogen 120 pk (88 kW) 120 pk (88 kW)

Emissienorm Euro 6d-final Euro 6d-final

Afmetingen
Lengte 599 cm 639 cm

Breedte  205 cm 205 cm

Hoogte 265 cm 265 cm

Stahoogte 190 cm 190 cm

Massa rijklaar 2.820 kg 2.970 kg

Laadvermogen 680 kg 530 kg

Technisch toegestaan totaalgewicht 3.500 kg 3.500 kg

Wielbasis 404 cm 404 cm

Toegestaan aantal personen 4 4

Slaapplaatsen 2 / 3 optioneel 2 / 3 optioneel

Afmeting bed achter (L x B) 197 x 157/140 cm 195/179 x 197 cm

Afmeting bed midden (L x B) 188 x 88 cm 188 x 88 cm

Verwarming Combi 4 Combi 4

Toelaatbaar gewicht aanhangwagen geremd/ongeremd 2.500 kg/750 kg 2.500 kg/750 kg

Bandenmaat 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP

Uitrusting
Verswatertank 100 l 100 l

Vuilwatertank 90 l 90 l

Koelkast 84 l 84 l

Accu 95 Ah 95 Ah

Aantal stopcontacten 12V 1 1

Aantal stopcontacten 230 V 2 2

Aantal USB-aansluitingen 4 4



Design
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Meubeldecor 90-Years-editie-velg

  
Bekleding Camino

Bekleding tweekleurig

Wit (standaard)

Artense grijs metallic

Lanzarote grijs

Glanzend zwart metallic

Campovolo grijs



22   STANDAARDUITRUSTING BASISVOERTUIG

Basisvoertuig

Fiat Ducato 8 (2022) 2,2 Mjet, 88 kW (120 pk), EURO 6d-final

Dagrijverlichting

Bestuurder- en passagiersairbag 

ABS, ESP incl. ASR & Hillholder

Elektrisch bedienbare ramen 

Centrale deurvergrendeling

Boordcomputer incl. buitentemperatuurweergave

Schijfremmen, achter- en voorasstabilisator, luchtverwarming, toerenteller,
stuurbekrachtiging, in hoogte verstelbare koplampen, startonderbreker

Houder voor tablet en USB-aansluiting

Bestuurders-/passagiersstoel draaibaar in stoffering woongedeelte;
Hoogte- en kantelverstelling voor bestuurdersstoel

Airco in de cabine

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Cruisecontrol

Opbouw

Bekleding Camino 

7 jaar waterdichtheidsgarantie 

Inlegramen in achterdeuren (incl. rollo) 

Midi-Heki dakluik 700 x 500 mm boven dinette met combirollo

Mini-Heki dakluik 400 x 400 mm achter met combirollo 

4 geïntegreerde vastzet-ogen achterin

Elektrische opstaptrede

Privacy glas voorruit

Hordeur

Verwarming / Gas

Gasflessenkast voor 2 x 11 kg flessen

Combi 4 gasverwarming

Standaard bedieningspaneel voor CP Classic, analoog

Gemakkelijk en centraal bereikbare gaskranen

Standaard uitrusting 
Boordtechniek 

Isofix voor 1 zitplaats

Flexibele lichtlijst, opbouwspot kan naar wens worden gepositioneerd

Verlichte opstap bij de zitgroep

Krachtige, onderhoudsvrije boordaccu (95 Ah)

Boordbedieningspaneel met aanduiding van alle vulniveaus en accucapaciteit

Elektrisch laadapparaat voor start- en boordaccu 12 V / 18 A (druppellading)

CEE buitenaansluiting voor 230 V

Stopcontacten in het woongedeelte:
1 x 230 V in de keuken
1 x 230 V in de zithoek
1 x USB dubbel stopcontact in de bovenkast achterin

Lichtschakelaars optimaal verdeeld in het voertuig, b.v. direct bij de ingang

Keuken

Ergonomisch ingerichte keuken met royaal werkblad

Ruime lades 

2-pits kooktoestel met elektrische ontsteking en spoelbak 

Verswatertank 100 l, vuilwatertank 90 l

Compressor koelkast 84 l

LED-verlichting

Sanitair

Vaste wastafel

Royale opbergruimte

Dakluik met geïntegreerd insectenhor

Douche-uitrusting (uittrekbare douchekop, douchegordijn,
douchekophouder en kledinghaak)

Cassettetoilet

Wooncomfort

Opstap voor tweepersoons bed achter (bij 640 met trap)

Comfortabele zithoek

Vloerverhoging bij zitgroep met opbergvak

Bed met opklapbare lattenbodem

Ergonomisch gevormde kussens voor meer zitcomfort

Veel bergruimte en aflegmogelijkheden

Uittrekbare opbergkast achter met veel ruimte voor kleine gebruiksvoorwerpen
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Jubileum uitvoering         Years pakket
Jubileum uitvoering  
(reeds inbegrepen in de basisprijs)

600 640

2,2 l/120 pk, max. toelaatbaar gewicht van 3.500 kg  

16 inch aluminium velgen  

90 l diesel tank  

Voorbumper in kleur meegespoten  

Grill in glanzend zwart  

Zwarte skid plate  

Lederen stuurwiel en versnellingspook, Techno Trim dashboard  

LED-dagrijverlichting  

Koplampkader in zwart  

Buitenverlichting  

Luifel  

Inlegramen met combihor in de keuken en bij de zithoek  

Captain´s Chair stoelen incl. 2 armleuningen;
passagiersstoel in hoogte verstelbaar  

Openslaand raam rechts achter, raam in sanitair ruimte  

DAB-dakantenne met luidsprekers, voorbereiding voor zonnepanelen en TV,
SAT-aansluiting, TV-houder  

Kabelvoorbereiding voor achteruitrijcamera  

Bovenkasten met indirecte verlichting  

Uitdraaibaar tafelblad  

1 dubbele USB-aansluiting links voor  

Dethleffs ´Globetrail´ 90 Years
600 

Prijs in € incl. BTW/BPM 
640 

Prijs in € incl. BTW/BPM

Basisprijs standaard voertuig 68.690,– 71.390,–
Totaalprijs van de afzonderlijke opties 9.135,– 9.135,–
Totaalprijs incl. opties 77.825,– 80.525,–
Prijs Jubileummodel inkl. 90 Years pakket 70.690,– 73.390,–
 Uw voordeel 7.135,– 7.135,–
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Prijs € (incl. BTW/BPM) Code 600
Motoren
Fiat Ducato Mjet 120 pk, 3,5 t 12051 90-Years-pakket
Fiat Ducato Mjet 140 pk, 3,5 t 1.139,– 12052 

Fiat Ducato Mjet 140 pk, 3,5 t / Automaat 5.669,– 12053 

Fiat Ducato Mjet 160 pk, 3,5 t 3.749,– 12054 

Fiat Ducato Mjet 160 pk, 3,5 t / Automaat 8.279,– 12055 

Fiat Ducato Mjet 180 pk, 3,5 t 6.049,– 12056 

Fiat Ducato Mjet 180 pk, 3,5 t / Automaat 10.579,– 12057 

Prijs € (incl. BTW/BPM) Code 640
Motoren
Fiat Ducato Mjet 120 pk, 3,5 t 12064 standaard
Fiat Ducato Mjet 140 pk, 3,5 t 1.139,– 12065 

Fiat Ducato Mjet 140 pk, 3,5 t / Automaat 5.669,– 12066 

Fiat Ducato Mjet 160 pk, 3,5 t 3.749,– 12067 

Fiat Ducato Mjet 160 pk, 3,5 t / Automaat 8.279,– 12068 

Fiat Ducato Mjet 180 pk, 3,5 t 6.049,– 12069 

Fiat Ducato Mjet 180 pk, 3,5 t / Automaat 10.579,– 12070 

Prijs € (incl. BTW/BPM) Code 640 Maxi
Motoren
Fiat Ducato Mjet 120 pk, 3,5 t – – –
Fiat Ducato Mjet 140 pk, 3,5 t 2.159,– 12071 

Fiat Ducato Mjet 140 pk, 3,5 t / Automaat 6.679,– 12072 

Fiat Ducato Mjet 160 pk, 3,5 t 4.749,– 12073 

Fiat Ducato Mjet 160 pk, 3,5 t / Automaat 9.299,– 12074 

Fiat Ducato Mjet 180 pk, 3,5 t 7.069,– 12075 

Fiat Ducato Mjet 180 pk, 3,5 t / Automaat 11.589,– 12076 

Optionele uitrusting



OPTIONELE UITRUSTING  2 5

Prijs € (incl. BTW/BPM) Meergewicht (kg) Code 600 640
Exterieur
Wit – – – Standaard Standaard
Lanzarote grijs 679,– 2,5 12084  

Artense grijs metallic 1.129,– 2,5 12734  

Campovolo grijs 679,– 2,5 9741  

Glanzend zwart metallic 1.129,– 2,5 1333  

Chassisuitrusting
Elektrische handrem 469,– 12098  

Veiligheidspakket (noodremassistent met voetgan-
ger- en fietserherkenning, spoorassistent, regen- 
en schemersensor, verkeersbordherkenning,
automatisch dimlicht, adaptieve cruisecontrol, Intel-
ligent Speed Assistant, vermoeidheidsassistent)

2.249,– 12110  

Mistlampen 259,– 2 12097  

Automatische airconditioning in de cabine 569,– 18 1310  

 Speciale uitrusting    – niet mogelijk
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Optionele uitrusting

Prijs € (incl. BTW/BPM) Meergewicht (kg) Code 600 640
Chassisuitrusting
Trekhaak, afneembaar 899,– 40 9198  

Radiobediening aan het stuur 119,– 0,4 1453  

Dodehoekassistent en zijdelingse 
bewegingsherkenning 859,– 1 10737  

Parkeersensoren achter 379,– 0,8 053  

Draadloze telefoon oplader 309,– – 12101  

230 V stopcontact in console 249,– – 12102  

Defrosting Plus: verwarmde voorruit en elektrisch 
verstelbare en verwarmde buitenspiegels 569,– – 12103  

360° Actieve Parkeer Assistentie 949,– – 12115  

LED-koplampen met dynamische richtingaanwijzers, 
LED dim- en grootlicht, LED dagrijverlichting 1.529,– – 12089  

Digitaal pakket (achteruitrijcamera, digitaal  
dashboard en 10“ radio- en NAVI touchscreen 
met HD kleurenscherm)

3.699,– – –  

Exterieur
Extra openslaand raam links achter 509,– 5 354  

Interieur / woongedeelte
Logeerbed, dwars in woongedeelte 309,– 9 1944  
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Prijs € (incl. BTW/BPM) Meergewicht (kg) Code 600 640
Boordtechniek
2e boordaccu, 95 Ah 409,– 27 830  

Duocontrol incl. crashsensor 459,– 2 1577  

Accessoires/Highlights (rechtstreeks te bestellen via Dethleffs Originele Accessoires)

Borbet lichtmetalen wielen 18‘‘ – –  

Tapijt in cabine – –  

Muggengaas voor de achterdeuren – –  

Isolatiemat voor de achterdeuren – –  

Isolatiedeken voor dashboard en voetenruimte – –  

Zonweringsmatten – –  

Isolatiemat (buitenisolatie) – –  

Kinder-logeerbed (in cabine) – –  

Multimediapakket / navigatiesysteem+
achteruitrijcamera DOZ 
(excl. montage, wordt los geleverd)

– 8091, 6355  

 Speciale uitrusting    – niet mogelijk

Modeljaar 22
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Technische wijzigingen en fouten voorbehouden. 
Op sommige afbeeldingen in deze catalogus zijn decoratieve elementen af-
gebeeld, die niet in de leveringsomvang zijn inbegrepen, alsmede optionele 
speciale uitrusting en accessoires. Voor technische informatie en vragen over 
uitrusting en prijzen kunt u terecht bij uw Dethleffs dealer.  Kleurafwijkingen 
om druktechnische redenen mogelijk.

Deze Globetrail prijslijst is geldig vanaf 28 maart 2022. Alle prijzen zijn vrijblij-
vende adviesprijzen incl. de wettelijke 21% BTW (en indien van toepassing 
BPM) en transport-, kenteken- en afleveringskosten. De BPM is berekend op 
basis van de actuele FIAT prijslijst. Indien FIAT tussentijds prijzen verhoogt, 
zijn wij wettelijk verplicht het prijsverschil door te berekenen. Wijzigingen 
zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Het rijklaar gewicht van het voertuig conform VO (EU) 1230/2012 omvat 
het ledig gewicht van het voertuig (het eigen gewicht van het voertuig, 
incl.  bestuurder (75 kg) en brandstoftank gevuld tot 90 %) en de volgende 
basisuitrusting: gevulde watertank (met gereduceerd watertankvolume, 
zie technische gegevens), een aluminium gasfles met 11 kg vulling en een 
kabelhaspel.

Het technisch toelaatbare totaalgewicht en de aslasten mogen niet
overschreden worden door persoonlijke uitrusting, meereizende personen en 
speciale uitrusting. De inbouw van speciale uitrusting, pakketten en accessoi-
res verhogen het eigen gewicht en verminderen het laadvermogen en het 
toegestaan aantal personen verminderen. 

In heel Europa kunnen de prijzen verschillen. De reden hiervoor zijn de 
verschillende uitvoeringen per land en de verschillende BTW- en belasting 
tarieven. 

Uw Dethleffs-dealer.


