
Globetrail

op Ford chassis

De Dethleffs Globetrail is meer dan alleen een ingerichte 
buscamper. Het is uw camper van, waarin u onderweg 
comfortabel kunt vertoeven. Vol met betrouwbare ervaring van 
meer dan 90 jaren productie van vrijetijdsvoertuigen. De 
Globetrail op Ford overtuigt met zijn unieke, innovatieve en 
comfortabele toiletruimte en zijn omvangrijke jubileum uitrusting. 
Als basis dient de Ford Transit 2,0l TDCi EcoBlue met 130 pk.

Technische info

Totale lengte ca. 598 cm

Totale breedte ca. 206 cm

Totale hoogte ca. 278 cm

Stahoogte in woongedeelte ca. 194 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in 
combinatie met optionele uitrusting

Bekleding

Meubeldecor

 

+ Interieur Kos

 

+ Bekleding Camino

De pluspunten

Ruime badkamer: comfort en omvang van de luxe 
klasse

+

Dubbele bodem, een vlakke vloer en een comfortabele 
stahoogte

+

Greeploze boven- en keukenkasten, met gladde fronten 
en afgeschuinde randen

+

Comfortabele keuken met een hooggeplaatste koelkast+
Ergonomische schoonheidsslaapje: het 
schijfverenrooster past zich individueel en precies aan 
de wervelkolom aan

+
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Prijs € (incl. btw) €

Standaard chassis

Emissienorm

Totale lengte ca. cm

Totale breedte ca. cm

Totale hoogte ca. cm

Stahoogte in woongedeelte ca. cm

Aanhangergewicht geremd/ongeremd kg

Wielbasis ca. mm mm

Bedmaat midden L x B ca. cm

Bedmaat achter L x B ca. cm

Slaapplaatsen

Basis motor

kw (PK)

Gewicht in rijklare toestand (+/-5%)* kg

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting* kg

Technisch toelaatbare maximumgewicht* kg

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)*

Afvalwatertank ca. l l

Inhoud verswatertank totaal/ Inhoud verswatertank tijdens het rijden l

Globetrail 

Globetrail 590 C

79.490,-

Ford Transit V363

Euro 6d Final

598

206

278

194

1500 (750)

3750

168 x 101 - 78 

191 x 136 - 126

2 / 3 

2,0l TDCi Ford 
EcoBlue

96 (130)

2960 (2812 tot 
3108)*

214

3499

4

90

100 / 20

 Optionele uitrusting  Niet mogelijk  Standaarduitrusting  Verplicht  Nog niet bekend op het moment van publicatie

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de 
typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van 
fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 
afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % 
van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het 
toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare 
toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is 
een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt 
om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek 
gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is 
bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het 
wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde 
accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs 

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan 
alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt 
gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke 
nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de 
minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of 
bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten 
verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch 
toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare 
maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde 
informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het 
voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde 
informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de 
toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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Standaard uitvoering

Basisvoertuig Ford

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 pk) - 3.500 kg max. toelaatbaar gewicht

Lichtmetalen velgen 16" zwart 

Basisuitrusting Ford

4 luidsprekers

Achterbumper met geïntegreerde trede

Airbag bestuurderszijde

Airbag passagierszijde 

Antiblokkeersysteem (ABS), Elektronisch Veiligheids- en Stabiliteitsprogramma (ESP), Tractiecontrolesysteem (TCS)

Banden reparatieset 

Bandenspanning controlesysteem 

Berg assistent (zijwindassistent, veiligheidsremassistent, koprolbescherming)

Bestuurders- en passagiersstoel: draaibare comfortstoelen met elk 2 armleuningen en lendensteun

Boordcomputer met brandstofverbruik en kilometerstandinformatie (bijv. resterende actieradius), buitentemperatuurweergave en Ford ECO Mode

Brandstoftank 70l

Buitenspiegels handmatig verstelbaar, zwart

Captain Chair stoelen incl. 2 armleuningen 

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Cruisecontrol

Dagrijverlichting

Din radio

Dubbele achterdeur, 200° scharnieren

Elektrisch bedienbare ramen voor, bestuurderszijde, met schakelaar voor omlaag/omhoog

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels 

Gordelspanners en -begrenzers

Handbediende airconditioning in cabine, incl. stof- en pollenfilter 

Handrem links

Handschoenenkastje met deksel, extra afsluitbaar 

Houder voor 1,5 liter flessen

In hoogte en diepte verstelbare stuurkolom

Koplampen met statische bochtverlichting 

Luxe interieurpakket: lederen stuurwiel, cruisecontrol, bekerhouder, opbergvak in middenconsole (niet bij automaat), tweekleurig dashboard 

Mistlampen 

Opbergruimte boven het hoofd met 2 DIN-sleuven

Pfafondbekleding met opbergvak 

Plafondbekleding in cabine

Privacy glass achterramen 

Radiatorgrill in chroom decor

Ramen in beide achterdeuren, verwarmbaar, incl. rollo

Ruitenwisser met interval

Spatlappen achter & zijspoilers

Start-stop-systeem

Tablet-houder

Thermisch geïsoleerde ramen aan de achterzijde

USB-aansluiting in het dashboard of in het audioapparaat

Exterieur kleuren Ford

Bumper (incl. mistlampen) in carrosseriekleur gespoten 

Frozen white

Exterieur

2 Dakluiken Mini Heki 28 x 28 cm achter voorzien van insecten- en verduisteringsrollo

Achterdeuren voorzien van verwarmbare ruit, incl. rollo

Dakluik Midi - Heki 70 x50 boven de zitgroep met insecten- en verduisteringsrollo

Electrische instaptrede

59
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Standaard uitvoering

Inlegramen 

Luifel 3,5 meter 

Openslaand raam met combirollo in toiletruimte 

Raam met combirollo in de keuken en bij de zitgroep

Raam met combirollo links achter 

Voorbereiding solarmodule 

Interieur / woongedeelte

3x 230 V stopcontact, 1x dubbele USB-aansluiting 

6 jaren waterdichtheidsgarantie

Alternatief tafelblad (draaiplateau bij de zitgroep) 

Bed met opklapbare lattenbodem

Bekleding Camino

Boordcontrole paneel met weergave van het waterniveau en accucapaciteit

Bovenkasten achter, rechts en links

Bovenkasten boven de zitgroep, tot aan de cabine

CEE buitenaansluiting voor 230 v met zekeringsautomaat

Cabine uitbouw voor een enorm gevoel van ruimte, incl. aflegmogelijkheden

Cabine voorruitverduistering 

Cabine zijruitverduistering 

Comfort badkamer met vaste wastafel en uitschuifbare douche

Comfortabele zitgroep

Compressorkoelkast hoger geplaatst (ergonomisch), 84 l incl. vriesvak 6,1 l

Dimbare indirecte verlichting 

Douche uitrusting (Uittrekbare douchekop, douchegordijn, kledinghaakjes)

Douchevlonder

Electrisch laadautomaat voor huishoud- en startaccu 12V/18A (druppellading)

Ergonomisch gerangschikte keuken met ruim werkblad

Ergonomisch gevormde kussens voor meer zitcomfort

Extra dubbel USB stopcontact vooraan links 

Gaskranen goed en centraal bereikbaar

Inbouwspots

Interieur Kos

Kabelvoorbereiding voor achteruitrijcamera 

Keukenblok met 2 pits gasfornuis en spoelbak

LED-spotjes onder de bovenkasten incl. touchfunctie

Opbergruimte voor 2 x 11 kg gasfles

Opbergvak in de vloer

Royale opbergmogelijkheden

Ruime lades - optimaal toegankelijk van binnen en buiten

Scheidingswand incl. opstapje naar het bed

Spotjes en schakelaars optimaal verdeeld in het interieur

Sterke, onderhoudsvrije huishoudaccu (95 Ah)

TV-voorbereiding 12v, sat aansluiting, tv houder 

Tapijt in de cabine 

Variabel uit te breiden werkblad

Verwatertank 100 liter, afvalwatertank 90 liter

Vlakke vloer, zonder opstapjes

Verwarming

Gasverwarming 4 kW met boiler

Standaard bedieningspaneel voor de verwarming CP Classis analoog

59
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 Optionele uitrusting  Niet mogelijk  Standaarduitrusting  Verplicht  Nog niet bekend op het moment van publicatie
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PAKKETTEN GLOBETRAIL

Pakketten Assistentiepakket 
9 (13407)

Assistentiepakket 
10 (13375)

Assistentiepakket 
12 (13210)

Assistentiepakket 
18 (13211)

Verwarmbare voorruit x x x x

Ruitenwisser met regensensor x x x x

Noodremassistent, actief (met camera) x x x

Vermoeidheidswaarschuwing en grootlichtassistent x x x x

Rijbaanassistentie x x

Koplampassistent met dag-/nachtsensor x x x x

Park Pilot System voor en achter x x x x

Cruise Control x x x

Mistlampen x x x x

Single DIN DAB radio x

Achteruitrijcamera x x

LED down verlichting x x x

Audiosysteem met 4" multifunctioneel display x

Rijbaanassistentie met extra rijbaanwisselassistentie x x

Park Pilot System voor, achter, zijdelings x x

Dodehoekassistent incl. Cross Traffic waarschuwing x x

Elektrisch verstel-, inklap- en verwarmbare buitenspiegel x x

12'' multifunctioneel display incl. SYNC4, navigatie en automatische airco x x

Noodremassistent, actief (op basis van radar) x

Active parkeerassistent x

Intelligente Cruise Control, adaptief x

360° camera x

Achteruitrij - noodrem assistent x

Voordeelprijs € 2.685,- 3.660,- 10.430,- 11.775,-

Meergewicht (kg)* 10.95 11.95 22.07 22.47

 Nog niet bekend op het moment van publicatie

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke 
gewicht van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht 
dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra 
gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende 
model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen 
optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven 

massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is 
een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt 
om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek 
gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het 
onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

* INFO
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Optionele uitrusting*
in pakket 
aanwezig

Prijs € (incl. 
btw)  

Meergewicht 
(kg)*

Code

Basisvoertuig Ford

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 pk) - 3.500 kg max. toelaatbaar gewicht - Automaat 3.095,- 45 13030

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 pk) - 3.500 kg max. toelaatbaar gewicht 1.770,- 0 13031

Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 pk) - 3.500 kg max. toelaatbaar gewicht - Automaat 4.875,- 45 13032

Pakketten

Assistentiepakket 10 3.660,- 11.95 13375

Assistentiepakket 12 10.430,- 22.07 13210

Assistentiepakket 18 11.775,- 22.47 13211

Assistentiepakket 9 2.685,- 10.95 13407

Basisuitrusting Ford

Bi-xenonkoplampen met statische bochtverlichting 1.395,- 4 11895

Elektrische handrem 355,- -7 13212

Elektrische sluithulp voor schuifdeur 875,- 1 13036

Trekhaak incl. aanhangwagenstabilisatie TSC 1.020,- 32 11917

Exterieur kleuren Ford

Magnetic (grijs) metallic 1.295,- 5 11907

Mat grijs 1.295,- 0 13041

Obsidian-Black metallic 1.295,- 5 11906

Interieur / woongedeelte

2e Huishoudaccu 95 Ah 435,- 27 830

Automatische gasflesomschakeling incl. crashsensor, EisEx en gasfilter 505,- 0.7 1577

Gastenbed (dwars) 505,- 13 1944

Uittrekbaar rek voor de gasflessen 865,- 15 12778

59
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 Optionele uitrusting  Niet mogelijk  Standaarduitrusting  Verplicht  Nog niet bekend op het moment van publicatie

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke 
massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat 
is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht 
aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of 
de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele 
uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor 
optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende 
waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het 
maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek 

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het 
onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de 
technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven 
massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere 
nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het 
alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte 
zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. 
Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische 
afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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7

cm

cm

cm

kg

kg

Standaard chassis

Emissienorm

Totale lengte ca.

Totale breedte ca.

Totale hoogte ca.

Technisch toegestane maximum massa

Massa in rijklare toestand ca.

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting

Half integraal 
Modellenoverzicht

Model 1 Model 2

Fiat Ducato Fiat Ducato

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

Bij de aankoop van een camper, camper van of urban vehicle (hierna: camper) is het bijzonder belangrijk de juiste indeling 
en een aantrekkelijk design te kiezen. Daarnaast speelt ook het gewicht een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele 
uitrusting, accessoires en bagage – er moet plaats zijn voor alles en iedereen. Tevens zijn er wettelijke en technische 
grenzen m.b.t. de configuratie en de belading. Elke camper is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden 
niet mag worden overschreden. Kopers van een camper vragen zich dan ook af: hoe moet ik mijn voertuig configureren 
zodat het plaats biedt aan passagiers, bagage en accessoires naargelang mijn behoeften zonder dat het voertuig dit 
maximumgewicht overschrijdt? Om deze keuze voor u te vergemakkelijken, geven wij u hieronder een aantal tips die 
bijzonder belangrijk zijn bij de keuze van uw voertuig uit ons aanbod: 

1. Het technisch toelaatbare maximumgewicht…
… is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig niet mag overschrijden. Dethleffs specificeert een
bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die van indeling tot indeling kan verschillen (bijv. 3.500 kg,
4.400 kg). U vindt de betreffende informatie voor elke indeling in de technische gegevens.

2. De massa in rijklare toestand…
... omvat - simpel uitgedrukt - het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een vastgesteld gewicht van 75 kg 
voor de bestuurder. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht van uw voertuig in rijklare toestand 
afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten staat vermeld. De toegestane afwijking bedraagt
± 5 %. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. Om u volledige 
transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt Dethleffs elk voertuig aan het einde van 
de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig voor verzending aan u.
Voor een gedetailleerde uitleg van de massa in rijklare toestand, zie het hoofdstuk “Juridische informatie”.

kg

kg

Technisch toegestane maximum massa

Massa in rijklare toestand ca.

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

BELANGRIJKE INFORMATIE BIJ HET UITKIEZEN VAN UW CAMPER



BELANGRIJKE INFORMATIE BIJ HET UITKIEZEN VAN UW CAMPER
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cm

cm

cm

kg

kg

Standaard chassis

Emissienorm

Totale lengte ca.

Totale breedte ca.

Totale hoogte ca.

Technisch toegestane maximum massa

Massa in rijklare toestand ca.

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting

Half integraal 
Modellenoverzicht

Model 1 Model 2

Fiat Ducato Fiat Ducato

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

kg

kg

Technisch toegestane maximum massa

Massa in rijklare toestand ca.

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

3. Het toegestane aantal zitplaatsen (inclusief bestuurder)…
… wordt door de fabrikant vastgesteld in de zogenaamde typegoedkeuringsprocedure. Dit resulteert in de 
zogenaamde massa van de passagiers. Hiervoor wordt een vastgesteld gewicht van 75 kg per passagier 
(zonder bestuurder) berekend. Voor een gedetailleerde uitleg van de massa van de passagiers, zie het hoofdstuk 
“Juridische informatie".

4. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting…
… is een door Dethleffs per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die 
kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het 
wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk 
beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke 
gevallen uit de weging aan het einde van de productielijn toch blijkt dat de werkelijke nuttige massa door 
een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en 
u nagaan of wij bv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele 
uitrusting moeten verwijderen, voordat wij het voertuig afleveren. Een gedetailleerde uitleg van de effecten van 
de tolerantie op de minimale nuttige massa en de nuttige massa is te vinden in het hoofdstuk “Juridische 
informatie”.

5. Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten…
... verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele 
uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking
met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten 
en de optionele uitrusting mag de door het fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting 
niet overschrijden.

12

Opties
Prijs €
(incl. btw)

Meergewicht Code

359,- 9 1385

269,- 5 9845

549,- 15 713

238,- 1.5 1657

M
od

el
 1

M
od

el
 2

Badkamer

Douchevlonder

Raam in de toiletruimte (vluchtraam)

Multimedia

Automatisch satellietsysteem HD 65 Twin (TeleSat)

Dethleffs Naviceiver,  DAB+, trucknavi en verb. met controlepaneel

9

5

15

1.5


