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Isny, heinäkuu 2021 

Lyhyt versio 

Globetrotter XXL A: huippumatkailuauto uudessa kuosissa 

XXL A esittäytyy mallivuonna 2022 sekä sisältä että ulkoa uudessa asussa. 
Dethleffs-valikoiman suurin matkailuauto edustaa Premium-luokkaa muutenkin 
kuin 8,86 metrin pituudellaan ja 182.290,- euron perushinnallaan. Laadukkaaseen 
varusteluun kuuluvat muun muassa täysin talvenkestävä ja kosteudelta suojattu 
korirakenne, reilu liikkuma-ala oleskelutilassa, tilava kylpyhuone ja ainutkertainen 
huippukeittiö, jotka tarjoavat matkailijoille kaiken tarvittavan ympärivuotiseen 
käyttöön. Perustana käytetty Iveco Daily Basis takaa vahvalla 180 hv:n moottorilla 
valtavan, noin 1,7 tonnin kantavuuden ja jopa 3,5 tonnin painoisen perävaunun 
hinaamisen. Mallivuoden 2022 uusi ulkoasu kolmella porrastetulla väripinnalla ja 
dynaamisesti kaareutuvalla punaisella korostusviivalla jatkaa Dethleffs-perheen 
yhtenäistä muotoilua ja säteilee samalla huippulaadukkuutta. Sisätiloissa XXL A 
huokuu tyylikästä, miellyttävän ilmavaa designia, jossa yhdistyvät vaalea puu 
valkoisten pintojen kanssa, hillityn harmaat korostuselementit sekä hienostuneet 
marmorin ja betonin sävyt. Vaikutelmaa täydentävät kaksi uutta 
tekstiilivaihtoehtoa ja kaksi lisävarusteena saatavaa verhoiluvaihtoehtoa aidosta 
nahkasta. XXL A on saatavissa kahdella pohjaratkaisulla, jotka eroavat toisistaan 
olennaisesti sänkyjen sijoittelun osalta peräosassa olevassa tilavassa 
makuuhuoneessa: toisessa on parisänky keskellä, toisessa yhden hengen sängyt.  
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Pitkä versio 

Globetrotter XXL A: Huippumalli uudessa ulkoasussa 

Ulko- ja sisäpuolelta uudistettu ilme siivittää suurimman Dethleffs-
matkailuautosarjan mallivuoteen 2022. Miellyttävän vaaleat sisätilat hillityllä 
väripaletilla istuvat nykyaikaisiin asumistrendeihin ja huokuvat rauhaa, 
arvokkuutta ja eleganssia. Ulkopuolelta alkovilippulaiva vakuuttaa Dethleffs-
perheen tutuilla dynaamisilla viivoilla ja väripinnoilla. 

Nimikin sen kertoo: 8,86 metrin pituus, 3,45 metrin korkeus ja jopa 7,2 tonnin 
sallittu kokonaispaino tekevät XXL A:sta Dethleffs-valikoiman suurimman 
matkailuauton. Tämä alkovimatkailuauto ei kuitenkaan tee vaikutusta pelkästään 
mitoillaan. Runsas varustelu, huikea liikkuma-ala, korkealaatuinen 
asumismukavuus, valmius ympärivuotiseen käyttöön ja suorituskyky tekevät XXL 
A:sta varsinkin kokeneiden matkailuautoilijoiden suosikin premium-laadullaan, 
toimivuudellaan ja laadukkuudellaan. Sama koskee myös kaikkia, jotka tarvitsevat 
paljon kantavuutta matkatavaroita varten tai jotka hinaavat säännöllisesti 
perävaunua. XXL A pystyy selviytymään vankan Iveco Daily -palkkialustan, 
takapyörävedon ja paripyörien ansiosta noin 1,7 tonnin kantavuudesta, jopa 2,2 
tonnin painonkorotuksesta sekä jopa 3 500 kg:n vetokuormasta. Vakiona saatava 
180 hv:n (132 kW:n) Euro 6d -päästöstandardin mukainen 3,0 l -moottori 
suoriutuu hyvin kyseisistä kuormista myös ylämäissä. Voimakkaampi, 210 hv:n 
(154 kW:n) moottori on saatavissa lisähintaan. Ympärivuotiseen käyttöön 
varustellun XXL A:n lähtöhinta on 182.290,- euroa. 

Dethleffs-perheen yhtenäinen muotoilu  

Mallivuonna 2022 XXL A näyttäytyy uudessa asussa sekä ulko- että sisäpuolelta. 
Ulkoasussaan premium-malli seuraa Dethleffs-perheen yhtenäistä muotokieltä. 
Kolmivärinen porrastus ja suuripintaiset teippaukset luovat arvokkuutta ja 
auttavat samalla tunnistamaan Dethleffsin premium-mallin. Valittavissa on kaksi 
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design-versiota: toisessa on valkoinen ohjaamon ja alempi seinä, toisessa samat 
alueet ovat hopeanharmaita. 

Kummankin keskeisenä elementtinä on pitkä kaareva punaviiva, joka luo 
dynaamisen vaikutelman pitkään seinään. Uusi muotoilu jatkuu peräosassa, missä 
on myös punainen, dynaaminen viiva ja sen yläpuolella vaaleanharmaa 
pintaelementti. Siten myös peräosa huokuu tyylikkyyttä.  

Vaalea oleskelutila hillityissä väreissä  

Miellyttävän vaalea oleskelutila kuuluu mallivuoteen 2022 myös XXL A:n osalta.  

Pintojen ja pehmusteiden vaihtoehdot seuraavat nykyistä trendiä hillittyine 
väreineen, vaaleine pintoineen ja tyylikkäine harmaine korostuselementteineen. 
Ilmavuus sekä vaalean puun ja valkoisten pintojen yhdistelmä antaa sisätiloille 
avaruuden tuntua XXL-muodossa. Tyylikkäästi marmorin sävyiset, laadukkaat 
pöytä- ja työpinnat sekä moderni, luonnollisen betonisävyinen lattia istuvat 
harmonisesti kokonaisvaikutelmaan. Valkoiset, kiiltäväpintaiset kattokaappien 
luukut harjatulta alumiinilta näyttävine koristeraitoineen täydentävät 
uudelleensuunnitellun oleskelutilan ilmavaa eleganssia. Tekstiilipehmusteet 
Samir ja Melia sekä lisävarusteena saatava aitoa nahkaa oleva Collin tuovat 
oleskeluun ripauksen luksusta. Yksilöllistä kosketusta kaipaava voi valita aitoa 
nahkaa olevan verhoilun oman maun mukaan. 

Lisäarvoa tarjoaa XXL A:n suuri, erinomaisesti varusteltu keittiö, josta löytyvät 
tuttuun tapaan huipputehokkaat keittimet, keskuslukituksella varustetut tilavat 
laatikot ja poistoilmakäyttöinen, tuloilman estimellä varustettu liesituuletin 
ruoanlaiton helpottamiseksi.  
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Valittavana kaksi pohjaratkaisua 

Myös mallivuonna 2022 XXL A on saatavissa kahdella pohjaratkaisulla. 
Kummassakin vaihtoehdossa on tilava ruokailutila, jossa on vastakkaiset 
istuinpenkit ja sivusta seinään kiinnitetty pöytä ohjaamon takana. Pääsyn 
ohjaamoon voi estää lisäpehmusteella, jolloin istuinryhmästä saa yhtenäisen. 
Peräosaan mentäessä ovat vuorossa huippuvarusteltu keittiö ja tilava kylpyhuone, 
jossa on erillinen suihku ja wc, jotka voidaan erottaa oleskelutilasta. Eroja on 
peräosan makuutilassa. XXL A 9050-2 -mallissa on parisänky keskellä, kun taas XXL 
A 9000-2 -mallissa on kaksi yhden hengen sänkyä, jotka voi muuttaa yhdeksi 
suureksi koko auton levyiseksi vuoteeksi. Ergonomiset puusälepohjat ja 150 mm:n 
paksuiset hengittävät 7-vyöhykkeiset premium-patjat kuuluvat vakiona 
kumpaankin sänkyversioon. 

Tilavan oleskelutilan, runsaiden säilytystilojen ja suuren kantavuuden lisäksi XXL A 
vakuuttaa erityisesti täydellisellä talvenkestävyydellä, jonka ansiosta 
ympärivuotinen käyttö on mahdollista ilman rajoituksia. XPS-eristetyt 
erikoispaksut seinärakenteet (katto 45 mm, seinät 44 mm ja lattia 43 mm) 
suojaavat tehokkaasti kylmyydeltä, samoin lämmitetty kaksoispohja, jossa koko 
vesijärjestelmä on suojattu jäätymiseltä. 36 cm:n korkuinen lisäsäilytystila on 
lastattavissa molemmilta puolilta, mikä on ihanteellinen ratkaisu esimerkiksi 
suksille. Sen lisäksi oleskelutilan ja ohjaamon välisen käytävän voi sulkea jykevällä 
ovella, mikä auttaa suojaamaan kylmyydeltä ja kuumuudelta sekä parantaa suojaa 
murtovarkaita vastaan. Dethleffs tarjoaa tietysti myös tähän luokkaan Lifetime 
Plus -korirakenteen. Kosteudelta suojattu korirakenne ilman puurakenteita, 
lasikuituinen alapohja ja katto sekä XPS-eristys takaavat korille pitkän käyttöiän ja 
säilyttävät arvon erinomaisesti. 
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Yhteenveto XXL A -pohjaratkaisuista 

  

  

A 9050-2 DBM A 9000-2 EB   
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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. 


