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De Globetrotter XXL A: topmodel met een nieuwe outfit
Met een optische opwaardering van de buiten- in binnenkant schrijdt de
grootste serie kampeerauto's van Dethleffs het modeljaar 2022 binnen. Het
aangenaam, lichte interieur met minimalistisch kleurenpalet sluit aan bij huidige
woontrends en creëert rust, waardigheid en elegantie. Aan de buitenkant
pronkt het vlaggenschip met alkoof met dynamische lijnen en gekleurde
oppervlakken in het typische Dethleffs design.
De naam is het programma: met een lengte van 8,86 meter en zijn 3,45 m hoogte
met een toegelaten maximummassa tot 7,2 ton is de Globetrotter XXL A de
grootste kampeerauto uit het Dethleffs-programma. Niet louter de afmetingen
van de kampeerauto met alkoof zijn indrukwekkend. De veelomvattende
uitrusting, de enorme bewegingsvrijheid, de hoogwaardige woonkwaliteit, de
geschiktheid voor gebruik tijdens het hele jaar en de laadcapaciteiten maken de
Globetrotter XXL A tot de lieveling van vooral ervaren kampeerders met hoge
eisen aan uitstekende kwaliteit, functionaliteit en waardigheid. Ook iedereen die
veel extra lading nodig heeft of regelmatig een aanhangwagen wil trekken, is fan
van de Globetrotter XXL A. Hij beschikt dankzij het stevige ladderchassis van Iveco
Daily met achterwielaandrijving en dubbele wielen over een extra lading van ca.
1,7 ton – na optionele verhoging zelfs tot 2,2 ton – en kan tot 3.500 kg aan de
trekhaak meenemen. Daarbij past perfect de standaard euro-6d-motor van 180
pk (132 kW) met een cilinderinhoud van 3 l, die zulke gewichten zelfs op hellingen
uitstekend aankan. Een aandrijving van 210 pk (154 kW) is optioneel verkrijgbaar.
Met de ruime, standaard winterbestendige basisuitrusting is de Globetrotter XXL
A verkrijgbaar vanaf € 185.390 (NL) / € 167.990 (B).
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Uniform Dethleffs design
In het model jaar 2022 pronkt de Globetrotter XXL A in een nieuwe jas – zowel
buiten als binnen. Het buitendesign van het premiummodel volgt het typische
design van Dethleffs. Een driekleurige overgang met folie op grote oppervlakken
beklemtoont de hoge waarde en zorgt tegelijk voor een duidelijke herkenning als
premiummodel van Dethleffs. Er is keuze uit twee designvarianten: in het wit of
in zilvergrijs.
Bij beide mogelijkheden zorgt een centraal element met een langgerekte, felrode
welving voor een opvallend dynamisch accent op de lange zijwand. Het nieuwe
design loopt achteraan voort: ook hier creëert een rode lijn dynamiek, terwijl de
grote lichtgrijze striping erboven voor een opening zorgen en zo de achterkant
een vriendelijk voorkomen geven.
Licht woongedeelte met minimalistisch kleurenpalet
Ook het woongedeelte van de Globetrotter XXL A ziet er in het model jaar 2022
aangenaam en licht uit.
De vormgeving van het meubeldecor sluit aan bij de huidige interieurtrends met
een minimalistisch kleurenpalet, lichte oppervlakken en elegante grijze tinten. Het
luchtige interieur met een mix uit licht hout en witte oppervlakken benadrukt het
toch al ruime karakter van de XXL-interieur. De hoogwaardige oppervlakken van
tafel en werkvlakken in een elegant marmerdecor en de vloer in moderne,
natuurlijk ogende beton-look passen harmonieus in het geheel. Witte kleppen van
de bovenkasten in hoogglans beklemtonen de luchtige en – dankzij de decorlijnen
die eruitzien als geborsteld aluminium – chique indruk van het vernieuwde
interieur. Naast de twee bekledingvarianten Samir en Melia zorgt de optionele
bekleding met echt leder Collin voor een exclusief wooncomfort. Wie belang
hecht aan een individuele touch, kan de kussens in de uitvoering met echt leer
naar eigen smaak vormgeven.
Een bijkomende opwaardering krijgt de grote, uitstekend uitgeruste keuken van
de Globetrotter XXL A, die net als voorheen dankzij het professionele en krachtige
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fornuis, grote keukenladen met centrale vergrendeling en een afzuigkap,
kookcomfort op het allerhoogste niveau biedt.

Keuze uit twee indelingen
De Globetrotter XXL A is verkrijgbaar in twee indelingen. Beide beschikken over
een ruime dinette met zitbanken tegenover elkaar en een tafel aan de zijwand
achter de cabine. Met een extra kussenelement kan de toegang tot de cabine
afgesloten worden, waardoor een ronde zitgroep ontstaat. Meer naar achter
bevinden zich de exclusieve, professionele keuken en de enorm ruime badkamer
met afzonderlijke douche en toilet, die volledig afgesloten kan worden van het
woongedeelte. Het slaapgedeelte achterin verschilt in beide modellen. Terwijl het
model Globetrotter XXL A 9050-2 pronkt met een tweepersoonsbed in het
midden, beschikt de slaapkamer van de Globetrotter XXL A 9000-2 over twee
eenpersoonsbedden, die bovendien tot een kingsize tweepersoonsbed
omgevormd kunnen worden. Ergonomische houten lattenbodems en
premiummatrassen van 150 mm met 7 zones uit temperatuur regulerend
materiaal behoren bij beide bedvarianten tot de standaarduitrusting.
Naast het royale woongedeelte, de omvangrijke opslagruimtes en de enorme
extra capaciteit onderscheidt de Globetrotter XXL A zich hoofdzakelijk door zijn
perfecte winterbestendigheid, waardoor een gebruik het hele jaar door zonder
beperkingen mogelijk is. Dankzij uiterst dikke wanden met XPS-isolatie (dak 45
mm, zijwanden 44 mm en bodem 43 mm) wordt op doeltreffende wijze
voorkomen dat de koude binnendringt, evenals door de verwarmde dubbele
bodem, waarin alle toevoerleidingen volledig tegen vorst beschermd zijn, en de
extra opslagruimte van 36 cm hoog met doorlaadmogelijkheid (bijv. voor ski's).
Als bijkomende maatregel kan de doorgang tussen het woongedeelte in de cabine
afgesloten worden met een stevige deur, als extra bescherming tegen koude en
hitte en bovendien als beveiliging tegen inbraak. Vanzelfsprekend maakt Dethleffs
ook in deze klasse gebruik van de opbouwtechnologie Lifetime Plus. De
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opbouwconstructie bevat geen hout, de onderzijde en het dak hebben een GVKcoating en XPS-isolatie voor een lange levensduur van de opbouw garanderen een
uitstekend waardebehoud.

Indelingen Globetrotter XXL A in een notendop

A 9050-2 DBM

A 9000-2 EB
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Over Dethleffs
"Niet zonder mijn familie!", besloot Arist Dethleffs in 1931. Hij bouwde de eerste caravan van
Duitsland, die hij toen 'woonauto' noemde, omdat de producent van skistokken en zwepen tijdens
lange handelsreizen zijn familie in de buurt wilde. Het woord 'vrije tijd' was slechts voor enkelingen
weggelegd, gezinsvakantie was een privilege en het toerisme stond nog in zijn kinderschoenen.
De uitvinding van de Dethleffs-caravan was de start van een nieuw tijdperk, vooral voor de
onderneming die zich op een bepaald moment volledig wijdde aan de productie van caravans en
later ook van kampeerauto's.
De pioniersgeest van Arist Dethleffs is ook nu nog merkbaar in de onderneming. Deze valt op in
de permanente verdere ontwikkeling van reeksen, in ontelbare innovaties en vanzelfsprekend in
het hart van de kampeergeschiedenis: het gezin. Van meet af aan heeft het bedrijf nauwe banden
met zijn vestiging Isny im Allgäu en verliest het door zijn motto 'vriend van de familie' de kern van
het merk nooit uit het oog.
In Isny worden behalve kampeerauto's en caravans voor het merk Dethleffs o.a. ook buscampers
en Urban Campers voor de merken Pössl en Crosscamp ontwikkeld en geproduceerd.
Erwin Hymer Group
De Erwin Hymer Group is voor 100% een dochtermaatschappij van Thor Industries, de wereldwijd
toonaangevende producent van vrijetijdsvoertuigen met meer dan 25.000 medewerkers. De
Erwin Hymer Group verenigt fabrikanten van kampeerauto's en caravans, specialisten in
toebehoren evenals diensten, zoals verhuur en financiering. De Erwin Hymer Group omvat de
merken kampeerauto's en caravans Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs,
Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight en Xplore, de verhuur van
kampeerauto's Crossrent, McRent en rent easy, de chassisspecialist Goldschmitt, de specialist in
toebehoren Movera en het reisportaal freeontour. Meer informatie vindt u op
www.erwinhymergroup.com.
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