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Isny, heinäkuu 2021 

Lyhyt versio 

Globebus: kompakti matkailuauto muillekin kuin ensikertalaisille 

Globebus, joka on lyhimmillään kuusi metriä ja leveydeltään 2,20 metriä, on 
Dethleffsin kompaktein ja ketterin matkailuautosarja. Pakettiauton ajo-
ominaisuudet ja suuren matkailuauton asumismukavuus tarjoavat täydellisen 
kumppanin aktiivisille matkailuautoilijoille ja kaupunkimatkailijoille puoli-
integroituina ja integroituina malleina. Mallivuonna 2022 Globebus saa uudet, 
tyylikkäät sisätilat vaaleasta puusta ja valkoisista pinnoista sekä miellyttävän, 
modernin lattianpäällysteen betoninvärisenä. Uudistus koskee myös keittiötä: 
keittimet ja tiskialtaat sijoitellaan toisella tavalla, jolloin saadaan enemmän 
työtasoja. Sisätiloja voi elävöittää harmonisesti lisävarusteena saatavan Light 
Moments -valaistuspaketin avulla. Takatallin uusi liukastumisenestopinta takaa 
entistä turvallisemmat säilytysmahdollisuudet. Takatallin ovien uudet 
vääntöjännitelukot tarjoavat lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta. 
Mallivuonna 2022 Globebus on saatavissa kahdella pituudella ja pohjaratkaisulla. 
Globebus 1 on 5,99 metriä pitkä ja varustettu poikittain asennetulla kahden 
hengen vuoteella takatallin yläpuolella. Globebus 6 puolestaan on noin metrin 
pidempi, ja siinä on pitkittäissuuntaan asetetut yhden hengen sängyt peräosassa. 
Kummatkin pohjaratkaisut voi valita puoli-integroituna tai integroituna. 62.780,- 
euron lähtöhinta tekee tästä kompaktista matka-autosta Fiat Ducaton ja 
matalarunkoalustan ansiosta houkuttelevan vaihtoehdon aktiivisille matka-
autoilijoille, jotka poikkeavat mielellään suurilta teiltä suurilla ajoneuvoilla 
hankalasti saavutettaviin kohteisiin ja haluavat pakettiautoon verrattuna 
enemmän mukavuutta. 
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Pitkä versio 

Globebus: tasapainoinen kompromissi 

Yhtä ketterä kuin pakettiauto, yhtä mukava kuin suuri matkailuauto – Globebus. 
Dethleffsin kompaktein matkailuautosarja hurmaa mallivuonna 2022 
parannetulla oleskelutilaratkaisullaan, käytännöllisillä parannuksillaan ja 
selkeällä mallivalikoimallaan.  

Moderni sisätilojen muotoilu, uudet käytännölliset varusteet ja houkuttelevat 
lähtöhinnat vievät Globebusin vauhdilla mallivuoteen 2022. Dethleffsin 
kompakteimmassa matkailuautosarjassa yhdistyvät pakettiauton ketteryys ja 
urheilullisuus sekä monitoimisen matkailuauton mukavuus. Vain 2,20 metriä 
leveänä ja lyhimmillään kuusimetrisenä Globebus kulkee yhtä helposti ja varmasti 
kuin pakettiauto, mutta tarjoaa samalla täysipainoisen annoksen matkailuauton 
varustelua L-istuinryhmän, kiinteiden ja mukavien sänkyjen, kylpyhuoneen, 
keittiön ja takatallin kanssa. Siten Globebus on täydellinen matkakumppani 
aktiivisille matkailuautoilijoille ja kaupunkimatkailijoille puoli-integroituina ja 
integroituina tuttuun Dethleffs-laatuun. Se sisältää esimerkiksi sandwich-
rakenteisten seinien erinomaiset eristysominaisuudet, jotka suojaavat sekä 
kuumuudelta että kylmältä ja tekevät Globebusista sopivan myös talvikäyttöön. 
Ympärivuotiseen matkailuun Globebusin voi varustaa lisävarusteena saatavalla 
talvipaketilla. 

Moderni oleskelutila vaalean puun ja valkoisten pintojen korostamana 

Mallivuonna 2022 Globebus on entistäkin tyylikkäämpi vaihtoehto kaikille, jotka 
haluavat enemmän matkailuautoa kompaktissa paketissa. Heti 70 cm leveästä 
asunto-osan ovesta (ei T/I 1) sisään astuessaan matkailija saapuu uuteen, 
moderniin sisätilaan, jossa miellyttävän raikas sisustus vaaleasta puusta ja 
valkoisista pinnoista täydentyy kahvattomilla, valkopintaisilla yläkaappien 
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luukuilla. Miellyttävän moderni, betoninvärinen lattianpäällyste korostaa 
viihtyisää yleiskuvaa. 

Erityisen tunnelmallisen ilmapiirin saa iltaisin aikaan harmonisella Light Moments 
-valaistuspaketilla. Kohdevalaistus, katon valaistus ja seinävalaistus loihtivat 
tarpeen ja tilanteen mukaan viihtyisän, korostavan tai käytännöllisen valaistuksen 
avulla kotoisan tunnelman. 

Gourmet-keittiö optimoituine työskentelytiloineen 

Tilava L-istuinryhmä, täydellinen kylpyhuone suihkuineen ja mukavat, 150 
millimetrin paksuisilla laadukkailla kylmävaahtopatjoilla varustetut sängyt ovat 
entuudestaan tuttuja ominaisuuksia mallivuoden 2022 Globebusissa. Dethleffs-
suunnittelijat ovat kuitenkin parannelleet myös gourmet-keittiötä lisäämällä 
työskentelytilaa. Hyödyllistä lisätilaa keittiössä tarjoavat kompaktimpi 
kaksiliekkinen keitin ja taittuva työtilan laajennusosa keittiön etusivulla. 

Takatalli, jossa liukastumisenestopinta  

Kompakteista mitoistaan huolimatta Globebus vakuuttaa tilavilla säilytystiloillaan. 
Erittäin suositut ja myös Globebusissa erittäin tilavat takatallit varustetaan 
nykyisissä malleissa liukastumisenestopinnoituksella, joka lisää turvallisuutta ajon 
aikana. Takatallin ovien uudet vääntöjännitelukot tarjoavat turvallisuutta ja 
samalla sametinpehmeää käyttömukavuutta – taattua Dethleffs-laatua viimeistä 
piirtoa myöten. Rakeenkestävää lasikuitumuovia on Globebusissa katossa, 
sivuseinissä ja peräosassa.  

Mallivuonna 2022 Globebus on saatavissa kahdella pituudella ja pohjaratkaisulla. 
Globebus 1 on 5,99 metriä pitkä ja varustettu poikittain asennetulla kahden 
hengen vuoteella takatallin yläpuolella. Globebus 6 puolestaan on noin metrin 
pidempi, ja siinä on pitkittäissuuntaan asetetut yhden hengen sängyt peräosassa. 
Integroidut Globebus I1 ja I6 tarjoavat vakiona nostovuoteen ohjaamossa ja siten 
yhteensä neljä nukkumapaikkaa. Puoli-integroiduissa malleissa L-istuinryhmän voi 
valinnaisesti muuttaa sängyksi, jolloin eteen saadaan kolmas nukkumapaikka 
peräosan kahden hengen sängyn lisäksi. 
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Perustana luotettava Fiat Ducato 

Kompaktin Globebusin perusta pysyy muuttumattomana, sillä Fiat Ducato Light 
tarjoaa matalarunkoalustan ja 120 hv:n (88 kW) tehokkaan, Euro 6d -
päästöstandardin mukaisen Multijet-moottorin rentoon, turvalliseen ja mukavaan 
matkailuun. Globebusin saa valinnaisesti myös 140 hv:n (103 kW), 160 hv:n (118 
kW) ja 180 hv:n (132 kW) moottoreilla sekä 9-vaihteisella automaattivaihteistolla 
varustettuna. Monet varustelupaketit, kuten näyttävän dynaaminen GT-paketti 
White tai GT-paketti Grey tai Fiatin Assistant- ja Advance Fiat Assistant-paketit 
kaistavahti- ja hätäjarrutoimintoineen sekä muine ajoavustinjärjestelmineen, 
täydentävät Globebusin kattavaa varusteluvalikoimaa. 

Puoli-integroituja Globebus-malleja on saatavissa perusversiona jo 62.780,- 
eurosta alkaen ja integroituja malleja 74.930,- eurosta alkaen. Globebus on 
samalla houkutteleva kompakti matkailuauto sekä ensikertalaisille että kokeneille 
matka-autoilijoille, joille pakettiauto tarjoaa liian vähän mukavuutta. 
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Yhteenveto Globebus-pohjaratkaisuista 

    

T1 T6 I1 I6 
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Tietoja Dethleffsistä 

”Perhe kulkee mukana” päätti Arist Dethleffs vuonna 1931 ja suunnitteli Saksan ensimmäisen 

matkailuvaunun, jonka hän nimitti ”Wohnautoksi” eli ”asuinautoksi”, koska halusi hiihtosauvoja 

ja piiskoja valmistavan yrityksen johtajana ottaa perheensä mukaan pitkille liikematkoille. ”Vapaa-

aika” oli tuolloin vielä melko tuntematon käsite, sillä perheloma oli vain harvojen etuoikeus, ja 

turismikin oli vielä lapsenkengissään. Dethleffs-matkailuvaunut aloittivat uuden aikakauden 

erityisesti yrityksen kannalta, sillä se siirtyi myöhemmin kokonaan matkailuvaunujen ja sen jälkeen 

matkailuautojen valmistukseen.  

Arist Dethleffsin pioneerihenkeä on havaittavissa yrityksen toiminnassa vielä nykyäänkin. Se elää 

mallistojen jatkuvassa kehitystyössä, lukemattomissa innovaatioissa ja tietenkin matkailuhistorian 

sydämessä: perheessä. Yrityksellä on ollut alusta pitäen kiinteä yhteys synnyinsijaansa eli Isny im 

Allgäun kaupunkiin, ja se keskittyy yhä edelleen ydinmarkkina-alueeseensa ”perheen ystävä” -

periaatteensa mukaisesti.  

Isnyssä kehitetään ja valmistetaan Dethleffs-merkin matkailuautojen ja -vaunujen lisäksi muun 

muassa Pössl- ja Crosscamp-merkkien matkailuautoja ja asuntoautoja. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group on 100-prosenttinen tytäryhtiö Thor Industries -konsernissa, joka on vapaa-

ajan ajoneuvojen maailmanlaajuisesti johtava valmistaja yli 25 000 työntekijällään. Erwin Hymer 

Group tuo matkailuautojen ja -vaunujen valmistajat, lisävarustespesialistit sekä vuokra- ja 

rahoituspalvelut saman katon alle. Erwin Hymer Groupiin kuuluvat matkailuauto- ja vaunumerkit 

Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, 

Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight ja Xplore, matkailuautovuokrapalvelut Crossrent, 

McRent ja rent easy, alustaspesialisti Goldschmitt, lisävarustespesialisti Movera sekä 

matkailuportaali freeontour. Lisätietoja on osoitteessa www.erwinhymergroup.com. 


