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90 jaar ervaring,  
betrouwbaarheid & service

Met een pioniersgeest de toekomst in

Niet zonder 
mijn familie!

In 1931 vindt Arist Dethleffs caravaning uit
Om zijn gezin altijd bij zich te hebben op zakenreizen, vindt Arist Dethleffs de eerste ‘woonauto’ uit – en daarmee een geheel nieuwe vorm 
van vakantie. Zo werd de fabrikant van zwepen en skistokken de pionier van een nog immer durende successtory.

Het idee gaat in productie
Overal waar de familie Dethleffs met hun caravan verschijnt, 
worden ze omringd door nieuwsgierigen. Het prototype trekt 
veel belangstelling en krijgt zo steeds meer liefhebbers. Het 
idee wordt een bedrijf en het bedrijf wordt een hele vrijetijds- 
en vakantie-industrie.

Welkom bij het  
Dethleffs-gevoel
Een recreatievoertuig van Dethleffs 
voelt vanaf het eerste moment goed. 
Omdat de kwaliteit van onze pro-
ducten net zozeer klopt als de prijs. 
Met een service die er volledig op is 
gericht om onze klanten een unieke 
vakantie-ervaring op wielen te geven. 
En met een productassortiment dat 
voor elke situatie en elke behoefte 
het juiste voertuig biedt.

In onze fabriek in Isny im Allgäu, een van de mo-
dernste productielocaties voor recreatievoertuigen 
in heel Europa, hebben we altijd de hoogste 
kwaliteit nagestreefd. Hier zijn de afgelopen  
17 jaar al meer dan 55.000 Camper Vans ontwor-
pen, ontwikkeld en  
geproduceerd.

30 ha
Ultramoderne 

productie
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Meer dan 90 caravan-  
en campermodellen  
voor een unieke  
vakantie-ervaring  
op wielen.



De Globevan, 
de nieuwe 
vriend van de 
familie.
Dethleffs betreedt met de Globevan het nieuwe seg-
ment: de urban camper. Compacte voertuigen die in het 
dagelijkse leven van een gezin even overtuigend zijn als 
tijdens een kampeeruitstap. Eigenlijk een Dethleffs voor 
elke dag.

Al 17 jaar ontwikkelt en bouwt Dethleffs Urban  
Campers en Camper Vans. De jarenlange ervaring met 
meer dan 55.000 gebouwde voertuigen komt tot uiting 
in het ontwerp van de Globevan.

Uitgekiende details, veel flexibiliteit bij het gebruik in 
het dagelijks leven en tijdens de vrije tijd – vanzelfspre-
kend in de gebruikelijke Dethleffs-kwaliteit. Verheugt u 
zich op de nieuwe Urban Camper van Dethleffs.
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De Globevan.
De Dethleffs voor elke dag.

Dakreling aan beide kanten

Uitzetdak met panoramafunctie en 
twee slaapplaatsen

Achteruitrijcamera en trekhaak

Lichtmetalen velgen 16"

130 pk, handgeschakeld, 6 versnellingen

Bi-xenon-koplampen bij de uitvoering Camp Two

Bumpers en buitenspiegels in kleur meegespoten
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Brandstoftank van 70 l

Omvangrijke 
standaard- 
uitvoering
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2

2

4

4

Lange reizen en dagelijks stadsverkeer. Wie vaak onderweg is, hecht veel waarde aan moderne veiligheids- en assistentiesyste-
men evenals aan een comfortabele uitrusting. De Globevan van Dethleffs bekoort dankzij de omvangrijke standaarduitvoering.     

Comfort & veiligheid

1

1

3

3

Geïntegreerde bediening en afstandsbediening voor 
audio op het stuur, rijstrookassistent met vermoeidheids-
herkenning en grootlichtassistent, noodremassistent 
incl. noodremlicht, hellingassistent, parkeerpilot voor en 
achter.

Bedieningspaneel en laadindicator van de boordaccu, 
standkachel op diesel

Ford-audiosysteem met DAB+, achteruitrijcamera met 
beeldoverdracht van de rijweg achter het voertuig op 
een multifunctioneel display, airco incl. stof- en pollen-
filter.

Extra USB-aansluitingen, stopcontacten van 12 V en  
230 V zorgen op elk moment voor voldoende energie.

U I TRUST ING
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Lounge of slaapkamer met vier slaapplaatsen en comfortabele, 
 brede bedmaten – voor uitstapjes met familie en vrienden.

Ruimtewonder

1 Samen met de slaapbank en de draaibare voorstoelen wordt een 
ruim woongedeelte met stahoogte gecreëerd.

Dankzij het Airline-railsysteem kan de slaapbank variabel geplaatst 
 worden. Het ligoppervlak met een breedte van 140 cm is baanbrekend.

Twee opbergboxen, bevestigd met duimschroeven, bieden veel ruimte 
voor alles wat snel toegankelijk moet zijn en kunnen bovendien
buiten het voertuig als krukje gebruikt worden.

B INNENRUIMTE

1



De Globevan.
Plaats genoeg 
voor elke  
hobby.
Flexibele gebruiksmogelijkheden maken van de  
Globevan een bijzonder veelzijdig voertuig. Uitgekiende 
details bewijzen u elke dag dat onze ontwerpers weten 
hoe ruimte optimaal benut kan worden.
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1

Flexibel en veelvoudig inzetbaar. Twee tot vier zitplaatsen voor elke dag of veel ruimte voor hobby’s en 
verhuizingen.

4-3-2 in één

2 Twee zitplaatsen: de slaapbank kan zonder problemen verwijderd 
worden, waardoor een grote opslagruimte ontstaat, ook voor buiten-
proportionele hobby’s.

4 zitplaatsen: het standaard aantal stoelen. Vier zitplaat-
sen en vier slaapplaatsen.

B INNENRUIMTE

1 2
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Blijven waar het prachtig is. Een daguitstapje spontaan verlengen, een lang weekend niet in de stad willen doorbrengen of 
eindelijk die langverwachte tocht naar het zuiden beginnen. Doordachte oplossingen zorgen voor momenten vol ontspanning en 
welzijn.

SL APEN & KOKEN & DOUCHEN

Overal thuis.
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Uittrekbaar gasfornuis achterin met piëzo-ontsteking. 
Plaatsbesparend opgeborgen, altijd klaar om snel koffie, 
thee of wat lekkers te maken.

Onder de slaapbankverlenging is veel plaats voor 
bagage, inkopen en alles wat u altijd bij de hand wil 
hebben.

Compressorkoeler (koelen en vriezen) van 32 liter 
kan dankzij de adapterplaat ook buiten het voertuig 
gebruikt worden. Alternatief is hier voldoende plaats 
voor twee opbergboxen.

Uitzonderlijk in dit segment en enorm handig:  
buitendouche met tank van 16 l.

De boordaccu van 95 ah en een gasfles van 1,8 kg zijn 
plaatsbesparend opgeborgen en garanderen onafhan-
kelijk kampeerplezier.

Voor een campingtafel is rechts tegen de wand plaats. 
Zo wordt de zitlounge in een handomdraai een eetka-
mer. De tafel met drie poten is vooral uitstekend om 
te gebruiken bij een prachtig uitzicht.

1

2



Als het wat ruiger mag.
Uitvoering Trail.
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Indrukwekkend 
voorkomen. 
Praktische  
uitrusting.
Naast de talrijke optische kenmerken, maakt de Globevan 
in de varianten Trail One en de Trail Two indruk met zijn 
tweede schuifdeur en een mechanisch sperdifferentieel op 
de vooras. 

Voor iedereen die graag op onverharde wegen rijdt.
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UITRUST ING

Uitrusting voor de Trail. 
Het dagelijks leven is ruw en hard. Net als je Globevan Trail One & Trail Two.

1

2

3

4

5

Twee schuifdeuren met opstap links en rechts.  
Bescherming en comfortabel binnenstappen.

Bumper voor en achter in een donkere accentkleur.

Donkere grill in Trail-design met opvallende Ford- 
belettering.

Trail-striping op de linker- en rechterzijde, evenals op de 
achterklep.

Zwarte lichtmetalen velgen 16 inch voor een stoere 
uitstraling.

32

54
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ACCESSO IRES

Mag het wat  
meer zijn?

1

3

2

Een extra bagagenet aan het plafond benut optimaal alle  
beschikbare opbergmogelijkheden.

De tas achterin is eigenlijk gewoon een kledingkast. Talrijke 
opbergvakken en een geïntegreerde verduistering van de 
achterruit maken van dit originele accessoire een echte 
alleskunner. Als de tas niet wordt gebruikt, kan hij vlak 
opgevouwen worden.

6

8

Originele Dethleffs-accessoires bieden u accessoires op maat voor uw Globevan evenals uitgekiende campinggadgets. 
Pas uw voertuig volledig aan uw wensen aan, zodat u zich ook onderweg volkomen thuis voelt.

Luifel met adapter voor zonnige dagen.

4

5

6

7

8

Topper voor het onderste bed. 
Meer comfort voor rustige nachten.

Sjorogen houden de lading waar die moet zijn.

Het draagsysteem op het dak bestaat uit basisrails en dakdra-
gers. Voor max. 50 kg extra lading.

Fietsendrager voor de trekhaak. Hier is optioneel plaats voor 
max. vier fietsen.

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

Thermische isolatie en verduistering voor het hele voertuig. 
Houdt blikken buiten en aangename temperaturen binnen.
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Dethleffs
Dealernetwerk. 
Dichtbij en  
persoonlijk.
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Meer dan 300 gespecialiseerde Dethleffs-dealers staan u 
met raad en daad terzijde in het onwaarschijnlijke geval 
van een noodsituatie. En onze afdeling onderdelenservice 
zorgt ervoor dat de juiste materialen op tijd op de juiste 
plaats aankomen. 

Deze uitstekende service wordt al tientallen jaren door de 
klanten van Dethleffs gewaardeerd. Omdat wij klantenser-
vice altijd letterlijk hebben genomen. 



Technische 
gegevens

Design
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Frost White

Frost White

Magnetic Grey Metallic

Silver Metallic

Decor Renolit Makalu Pearl Grey 

Camp One

Trail One

Camp Two 

Trail Two 

Omschrijving Globevan Globevan Trail
Motor
Motor FORD TRANSIT CUSTOM 2,0 l, D handgeschakeld, 6 versnellingen FORD TRANSIT CUSTOM 2,0 l, D handgeschakeld, 6 versnellingen

Vermogen 130 pk (96 kW) 150 pk (110 kW)

Emissienorm Euro 6d Final Euro 6d Final

Afmetingen
Voertuiglengte 497 cm 497 cm

Voertuigbreedte 227 cm 227 cm

Voertuighoogte  210 cm  210 cm

Binnenhoogte met geopend dak 240 cm 240 cm

Massa in rijklare toestand 2.518 kg schakelbak / 2.558 kg automaat 2.518 kg schakelbak / 2.558 kg automaat

Beladingscapaciteit 672 kg schakelbak / 682 kg automaat 672 kg schakelbak / 682 kg automaat

Techn. toegelaten maximummassa 3.190 kg schakelbak / 3.240 kg automaat 3.190 kg schakelbak / 3.240 kg automaat

Totaalgewicht 5.240 kg schakelbak / 4.240 kg automaat 5.240 kg schakelbak / 4.240 kg automaat

Wielbasis 293 cm 293 cm 

Toegestaan aantal personen 4 4

Slaapplaatsen 4 4

Bedmaat beneden (L x B) 210 x 130 cm 210 x 130 cm

Bedmaat boven (L x B) 200 x 125 cm 200 x 125 cm

Aanhangergewicht geremd/ongeremd 2.500 (750) kg schakelbak / 1.800 (750) kg automaat 2.500 (750) kg schakelbak / 1.800 (750) kg automaat

Banden 6,5J x 16 lichtmetalen velgen met 215/65 R16 banden 6,5J x 16 lichtmetalen velgen met 215/65 R16 banden 

Brandstoftank 70 l 70 l

Uitrusting
Schoonwatertank 16 liter 16 liter

Koelbox  32 liter (alleen Camp Two)  32 liter (alleen Camp Two)

Accucapaciteit 95 Ah 95 Ah

Aantal stopcontacten 12 V 2 2

Aantal stopcontacten 230 V 1 1

Aantal USB-aansluitingen 5 5

Meubeldecor Bekleding



Basisvoertuig

Lederen stuurwiel

Stoelpakket 13 – bestuurdersstoel 4-voudig instelbaar, met lendensteun en tafeltje in 
dubbele passagiersstoel – stoffen bekleding in Ebony (zwart)

Airco in cabine, incl. stof- en pollenfilter 

Comfortabele draaistoelen voor bestuurder en passagier met stoffen bekleding, 
armsteun en lendensteun 

Afsluitbaar handschoenenvak 

Start-stopsysteem

Boordcomputer

Tweede sleutel, klapbaar, met afstandsbediening 

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening 

Stuurkolom in hoogte en reikwijdte instelbaar 

Binnenverlichting vooraan met leeslampen en vertragingsschakeling 

Buitenspiegels, elektrisch instelbaar en verwarmbaar, met geïntegreerde  
richtingaanwijzers 

Elektrische raambediening voor, met quickdown-/up-schakelaar voor bestuurderskant 

Schuifdeur rechts 

Bumper voor en achter deels gelakt in carrosseriekleur 

Grill 3 steunen en kunststof rand, zwart 

Spoiler zijkant in kunststof, zwart 

Openslaande ramen, links en rechts (in zijramen 2e rij) 

Warmte-isolerende beglazing van de zijramen (vanaf de 2e rij), gemiddeld getint 

Achterklep met verwarmbare achterruit + ruitenwisser

Opbouw

Uitzetdak zwart met panoramafunctie en dubbel geveerd ligvlak 

Dakreling aan beide kanten

Bekleding van de zijwanden 

Multifunctionele tafel 

Draaistoelen vooraan

Opbergbak, uitneembaar

Sandwichbodem

Standaarduitvoering
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Veiligheid

Noodremassistentie, incl. noodremlicht 

Elektronisch veiligheids- en stabiliteitsprogramma (ESP) met tractiecontrole (TCS) incl. 

Gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer vooraan met waarschuwingssysteem 

Rolbeugel

Hellingassistent

Halogeen projectorkoplampen met LED-dagrijverlichting en mistlamp met statische 
bochtverlichting 

Koplamp-dimlicht met uitschakelvertraging 

Ford Easy Fuel (comfortabele tankafsluiting en bescherming tegen foutief tanken) 

Parkeerpilot voor en achter 

Hulpremsysteem

Airbag, bestuurders- en passagierskant 

Antiblokkeersysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBD) 

Zijwindassistent

Snelheidsregeling

Verwarming / gas

Standkachel op diesel

Voorbereiding voor gasfles van 1,8 kg

Kampeeruitrusting

Opbouwaccu 95 ah 

Gasfornuis achterin 



Uitvoeringsvarianten
Uitvoering Trail One Trail Two

Rijstrookassistent met vermoeidheidsherkenning en grootlichtassistent  

Trekhaak vast  

Zichtpakket 3 
Verwarmde voorruit, ruitenwissersensor; met buitenspiegels, elektrisch inklapbaar, koplampassis-
tent met dag-/nachtsensor, rijstrookassistent met vermoeidheidsherkenning en grootlichtassistent, 
achteruitrijcamera met beeldoverdracht van de rijweg achter het voertuig op een multifunctioneel 
display

 

Audiosysteem 21 
Ford-audiosysteem met multifunctioneel display 8", connected radio, FordPass Connect, multi-
functioneel TFT-display 8", twee luidsprekers bij uitzetdak, antenne, geïntegreerde bediening en 
afstandsbediening voor audio op stuur, ondersteuning van Android Auto en Apple CarPlay, digitale 
radio-ontvangst DAB+ (Digital Audio Broadcasting)



Audiosysteem 25 
Zoals audiosysteem 21, met bovendien Ford SYNC3 met AppLink en navigatiesysteem, akoestische 
en optische begeleiding naar bestemming, dynamische navigatie met uitgebreid verkeersinfor-
matiesysteem (TMCpro), rijstrookadvies, stratenkaarten van Europa (geïntegreerd geheugen), 
LiveTraffic, uitgebreide spraakbesturing, uitgebreide spraakuitvoer, gedetailleerde visualisering, 
snel adressen en specifieke bestemmingen zoeken in een invoerveld (one-box search), met intel-
ligente snelheidsregeling, adaptief (iACC – Intelligent Adaptive Cruise Control), rijstrookassistent, 
verkeersbordherkenning en waarschuwing voor spookrijden



Opstap bij schuifdeur rechts  

Actieve parkeerassistent 

Bi-xenon-koplampen 

2 zwanenhalslampen met USB-aansluiting in uitzetdak  

Standkachel op diesel met bedieningspaneel aan de wand, met hoogteschakelaar  

Slaapbank kan op rails verschoven worden  

Buitendouche  

Koel- en vriesbox van 32 l, mobiel uit modulepositie te nemen 

Uitvoering Camp One Camp Two

Rijstrookassistent met vermoeidheidsherkenning en grootlichtassistent  

Trekhaak vast  

Zichtpakket 3 
Verwarmde voorruit, ruitenwissersensor; met buitenspiegels, elektrisch inklapbaar, koplampassis-
tent met dag-/nachtsensor, rijstrookassistent met vermoeidheidsherkenning en grootlichtassistent, 
achteruitrijcamera met beeldoverdracht van de rijweg achter het voertuig op een multifunctioneel 
display

 

Audiosysteem 21 
Ford-audiosysteem met multifunctioneel display 8", connected radio, FordPass Connect, multi-
functioneel TFT-display 8", twee luidsprekers bij uitzetdak, antenne, geïntegreerde bediening en 
afstandsbediening voor audio op stuur, ondersteuning van Android Auto en Apple CarPlay, digitale 
radio-ontvangst DAB+ (Digital Audio Broadcasting)



Audiosysteem 25 
Zoals audiosysteem 21, met bovendien Ford SYNC3 met AppLink en navigatiesysteem, akoestische 
en optische begeleiding naar bestemming, dynamische navigatie met uitgebreid verkeersinfor-
matiesysteem (TMCpro), rijstrookadvies, stratenkaarten van Europa (geïntegreerd geheugen), 
LiveTraffic, uitgebreide spraakbesturing, uitgebreide spraakuitvoer, gedetailleerde visualisering, 
snel adressen en specifieke bestemmingen zoeken in een invoerveld (one-box search), met intel-
ligente snelheidsregeling, adaptief (iACC – Intelligent Adaptive Cruise Control), rijstrookassistent, 
verkeersbordherkenning en waarschuwing voor spookrijden



Opstap bij schuifdeur rechts  

Actieve parkeerassistent 

Bi-xenon-koplampen 

2 zwanenhalslampen met USB-aansluiting in uitzetdak  

Standkachel op diesel met bedieningspaneel aan de wand, met hoogteschakelaar  

Slaapbank kan op rails verschoven worden  

Buitendouche  

Koel- en vriesbox van 32 l, mobiel uit modulepositie te nemen 

Uitrusting Trail

Mechanisch sperdifferentieel op de vooras  

Grill in Trail-design zwart  

Bumper voor en achter in accentkleur  

Trail-striping  

Extra schuifdeur links  

Schuifdeur links en rechts met opstap  

Lichtmetalen velgen 16" in Trail-design  

Beide Trail-varianten zijn er alleen met 150 pk, handgeschakeld en 6 versnellingen  

Speciale uitrusting

FORD TRANSIT CUSTOM 2,0 l, D 130 PK, automaat 3,2 t  
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Uw Dethleffs-dealer. Techn. wijzigingen en vergissingen voorbehouden. De afbeel-
dingen in deze catalogus bevatten deels decoratie-elementen 
die niet tot het leveringsprogramma behoren, of alternatieve 
 designs respectievelijk optionele extra’s, waarvoor een meer-
prijs van toepassing is. Meer technische gegevens, uitrusting en 
prijzen vindt u in onze prijslijst. 


