
Globebus Integroidut

Dethleffsin kompaktein mallisarja on ajo-ominaisuuksiltaan yhtä 
dynaaminen ja ketterä kuin vanit! Ihanteellinen niin 
kaupunkimatkoilla kuin vuoristoteilläkin - sisätilojen 
toimivuudesta ja mukavuudesta tippaakaan tinkimättä. 
Näyttävän, sporttisen ilmeen autoosi saat valitsemalla lisäksi Gran 
Turismo -varustepaketin.

Yhteenveto

Kokonaispituus n. 599 - 695 cm

Kokonaisleveys n. 220 cm

Kokonaiskorkeus n. 281 cm

Sisäkorkeus n. 198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain 
lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut

Kalusteet

 

+ Kalustesävy Rosario Cherry

vaihtoehto (osittain lisähinta)

 

+ Verhoilu Floyd

 

+ Verhoilu Duke 

Kohokohtia

Tunnettua Dethleffs-laatua ohittamattomaan hintaan+
Urheilullinen ja näyttävä Gran Turismo (GT) 
-varustepaketti (lisähinta)

+

Ketterä ja turvallinen ajettava kompaktien 
ulkomittojensa ansiosta (ulkoleveys vain 2,2 m)

+

Täysvarusteltu keittiö, jossa mm. 2-liekkinen kaasuliesi 
ja kätevä monitoimikisko

+

Ensiluokkainen nukkumismukavuus monivyöhykkeisten, 
hengittävästä materiaalista valmistettujen 
kylmävaahtopatjojen sekä ergonomisten 
puusälepohjien ansiosta

+
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Hinta (sis. alv.) €

Alusta

Päästönormi

Kokonaispituus n. cm

Kokonaisleveys n. cm

Kokonaiskorkeus n. cm

Sisäkorkeus n. cm

Perävaunumassa jarrullinen/jarruton kg

Akseliväli n. mm

Vuode edessä P x L n. cm

Vuode takana P x L n. cm

Vuodepaikkoja vakiona/max.

Vakiomoottori

kW (hv)

Massa ajokunnossa (+/-5%)* kg

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* kg

Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona* kg

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*

Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n. l

Harmaavesisäiliö n. l

Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana l

Takatallin oviaukko (vasen) L x K cm

Globebus Integroidut 

Globebus Integroidut I 1 I 6

96 790,− 99 990,−

Fiat Ducato 
Light 

matalalattia

Fiat Ducato 
Light 

matalalattia

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

198 198

2000 (750) 2000 (750)

3450 3800

185 x 150 185 x 150

200 x 145
200 x 155  / 
195 x 80 / 195 

x 75

4 4

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140)

2789 (2650 - 
2928)*

2949 (2802 - 
3096)*

365 196

3499 3499

4 4

83 (8) / 137 
(15) 

137 (15)

90 90

114 / 20 114 / 20

95 x 80 95 x 85

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu 
oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa 
voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat 
laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli 
kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. 
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja 
pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla 
asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen 
tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus 
eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille 
lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. 

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan 
valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että 
todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman 
rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja 
loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää 
matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu 
kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa 
ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon 
suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät 
yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä 
riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

* INFO
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Takatallin oviaukko (oikea) L x K cm

Globebus Integroidut 

Globebus Integroidut I 1 I 6

75 x 100 95 x 105

 Lisävaruste  Ei mahdollinen  Vakio  Pakollinen  Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu 
oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa 
voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat 
laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli 
kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. 
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja 
pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla 
asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen 
tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus 
eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille 
lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. 

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan 
valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että 
todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman 
rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja 
loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää 
matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu 
kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa 
ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon 
suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät 
yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä 
riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

* INFO
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Vakiovarusteet

Fiat-alusta

15'' peltivanteet (215/70 R15C) ja pölykapselit

Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

Fiat-alustan varusteet

75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö

ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)

Ajonestolaite

Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)

ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control

Etuveto

Jäähdyttimen suojaverkko

Kaihdinverhot ohjaamossa

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt

Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa

Mukiteline kojetaulussa keskellä

Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksensäätö ja 2 verhoiltua käsinojaa

Ohjaamon manuaali-ilmastointi

Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka

Roiskeläpät edessä

Roiskeläpät takana

Sivutuuliavustin

Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa

Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyyppiset sivupeilit (kaksiosaiset)

Vakautusjärjestelmä perävaunulle

Vakionopeuden säädin

Varusteet ulkopuolelle

60 cm leveä asunto-osan ovi

70 cm leveä asunto-osan ovi

EPS-eriste korissa

Hyttysverkko-ovi

Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)

Kattoikkuna 70x105 cm oleskelutilassa

Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho

Kuljettajan ovi

Lasikuituvahvisteinen katto

Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm

Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky

Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla

Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä

Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta

Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V 
pistorasia

Tyylikäs takapuskuri, jossa yksiumpioiset takavalot, LED-valonauha ja lisäjarruvalo

Ulkodesign

Valkoinen asunto-osan ulkoväri

Sisustus

Kalustesävy Rosario Cherry

Verhoilu Floyd

Tekstiilit

Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat

Kalusteet

Kokovartalopeili

I 1 I 6
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Vakiovarusteet

Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa

Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode

Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten

Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen sälepohja nostettavissa kaasujousien avulla

Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä

Nostovuode, manuaalinen

Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)

Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä

Keittiö

Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikot, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa

Jääkaapinritilöiden talvisuojat

Jääkaappi (83 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta

Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)

MultiFlex-monitoimikisko

Pesutilat

Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi

Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä

Multimedia

Radioantenni DAB+ asennettuna katolle

Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti

Tv-teline

Lämmitys

Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraajalla

Sähkö

Asunto-osan akku AGM, 95 Ah

EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin

Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille

LED-sisävalaistus

Luksuskäyttöpaneeli

Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB

Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla

Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä

Ulkovalo 12 V

Vesi

Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa

Uppopumppu

Kaasu

Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg

Törmäysanturi (Crash sensor)

I 1 I 6

 Lisävaruste  Ei mahdollinen  Vakio  Pakollinen  Ei tiedossa julkaisuhetkellä

13



VARUSTEPAKETIT GLOBEBUS INTEGROIDUT

Paketti Globebus GT -paketti Grey (12161) Globebus GT -paketti White (12159)

Sähköinen pysäköintijarru x x

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi x x

Alumiinikoristeinen kojetaulu x x

Ohjaamon automaatti-ilmastointi x x

Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat x x

16'' alumiinivanteet (Fiat) x x

Keittiön takaseinässä harmaan metallihohtoinen pinta x x

Kattokaiteet x x

Tyylikäs takapuskuri, jossa yksiumpioiset takavalot, LED-valonauha ja 
lisäjarruvalo

x x

GT Grey -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaukset, 
punainen moottorin suojalevy)

x

Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä x x

Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön x x

Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot x x

GT White -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaukset, 
punainen moottorin suojalevy)

x

Varusteiden arvo € 6 165,− 6 165,−

Pakettihinta € 4 825,− 4 825,−

Säästö € 1 340,− 1 340,−

Lisäpaino (kg)* 23.1 23.1

Paketti Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (8251)

XPS-eriste asunto-osassa x

Alustan alapuoliset putket eristetty x

Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket x

Eristetty harmaavesisäiliö x

Vesipumpun katkaisija x

Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä 
digitaalinen käyttöpaneeli

x

Varusteiden arvo € 3 225,−

Pakettihinta € 2 860,−

Säästö € 365,−

Lisäpaino (kg)* 30

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 

massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 
käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO
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Alustapaketti (12125) Hinta €

Alumiinikoristeinen kojetaulu 160,−

Ohjaamon automaatti-ilmastointi 535,−

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi 245,−

Sähköinen pysäköintijarru 640,−

Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön 95,−

Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä 125,−

Varusteiden arvo 1 800,−

Pakettihinta 1 495,−

Säästö 305,−

Lisäpaino (kg)* 4.1

Alustapaketti Advance (12119) Hinta €

10“ DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet 2 240,−

Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö 640,−

Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa 320,−

Varusteiden arvo 3 200,−

Pakettihinta 2 775,−

Säästö 425,−

Lisäpaino (kg)* 2.2

Light Moments -valaistuspaketti (11352) Hinta €

Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä

Seinien epäsuora tunnelmavalaistus

Pakettihinta 915,−

Lisäpaino (kg)* 2.5

 Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 

massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 
käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

* INFO
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Lisävarusteet*
Sisältyy 
pakettiin

Hinta  Lisäpaino 
(kg)*

Koodi

Fiat-alusta

16'' alumiinivanteet (Fiat) 855,− 8922

Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 9-vaihteinen 
Wandler-automaattivaihteisto 

4 055,− 35 140A

Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 9-vaihteinen 
Wandler-automaattivaihteisto 

7 150,− 35 180A

Kokonaismassan korotus

Painonkorotus 3650 kg 310,− 0 10769

Fiat-alustan varusteet

Tukijalat takana (2 kpl) 340,− 6 390

Vahvistetut jouset etuakselilla 855,− 0 1889

Varusteet ulkopuolelle

Kattoikkuna 70x50 cm nostovuoteen yllä 470,− 8 246

Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen) 1 280,− 33 859

Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen) 1 815,− 54 697

Polkupyöräteline 3 pyörälle 425,− 9 938

Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava 960,− 10 7482

Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot 800,− 5 415

Sisustus

Verhoilu Duke 0 11949

Tekstiilit

Kantatut asunto-osan matot 855,− 8 851

Kalusteet

Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi 360,− 9 1883

Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle 375,− 5 8125

Keittiö

Jääkaappi (137 l) vaatekaapin tilalle 695,− 15 713

Pesutilat

Ikkuna pesutilassa 245,− 5 372

Suihkuritilä 115,− 1.5 1657

Multimedia

22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2- 
vastaanottimen maanpäälliselle signaalille) 

855,− 3 11506

Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin 3 310,− 10 11258

Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin 2 520,− 3.5 9582

Peruutuskamera (single) 535,− 2 1642

Peruutuskamera (tuplakamera) (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582) 960,− 2 1641

Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera 320,− 1 11541

Top View 360° -kamera 2 345,− 6 7173

Lämmitys

Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle 140,− 1 6622

I 1 I 6

1)

1)

2) 3)

4)

5)

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 
massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella 
valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu 
vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on 
vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti 
mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) 
paino.

* INFO
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Lisävarusteet*
Sisältyy 
pakettiin

Hinta  Lisäpaino 
(kg)*

Koodi

Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen 
käyttöpaneeli

TP 640,− 2 330

Lattialämmitys (sähköinen) 725,− 9 763

Ilmastointi

Kattoilmastointilaite 2 560,− 34 609

Sähkö

2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah 425,− 27 830

Aurinkopaneeli 100 W 2 025,− 15 922

Vesi

Eristetty harmaavesisäiliö TP 210,− 8 665

Vesipumpun katkaisija TP 105,− 1 397

Kaasu

Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen 
lämmittimen ja kaasusuodattimen

585,− 2 1577

Kaasun ulosotto, 30 mbar 265,− 1 878

Turvallisuus

Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas 210,− 12.5 323

Palovaroitin 105,− 0.5 1891

Sammutin 2kg 160,− 3.5 1878

Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus) 695,− 5 322

Varustepaketit

Alustapaketti 1 495,− 4.1 12125

Alustapaketti Advance 2 775,− 2.2 12119

Globebus GT -paketti Grey 4 825,− 23.1 12161

Globebus GT -paketti White 4 825,− 23.1 12159

Light Moments -valaistuspaketti 915,− 2.5 11352

Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) 2 860,− 30 8251

I 1 I 6

6)

7)

5) 8) 9)

 Lisävaruste  Ei mahdollinen  Vakio  Pakollinen  Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 TalvipakettiTP

 
 

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja 
vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino 
osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun 
vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää 
mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden 
massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota 
Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille 

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset 
painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella 
valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu 
vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on 
vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti 
mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) 
paino.

* INFO

17



7

cm

cm

cm

kg

kg

Alusta

Päästönormi

Kokonaispituus n.

Kokonaisleveys n. 

Kokonaiskorkeus n.

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Massa ajokunnossa

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino

Puoli-integroidut mallit 
Mallin yleiskatsaus

Malli 1 Malli 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

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu 
ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja 
matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja 
teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää 
matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, 
matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta 
päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon 
tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa…
... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle 
ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin 
pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

2. Massa ajokunnossa…
... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon 
keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa 
myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina 
on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi 
mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa 
kauppiaallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.
Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

kg

kg

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Massa ajokunnossa

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino

3499 3499

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

4

245 149

4

kg

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA
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4

245 149

4

kg

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...
...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun
matkustajien massaan, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).
Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...
... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. 
Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa 
matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien 
ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus 
kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, 
tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta 
painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.
Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät 
kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...
... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää
kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen
pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta
mahdollista yhteispainoa.
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Lisävarusteet
Hinta Lisäpaino Koodi

359,- 9 1385

269,- 5 9845

549,- 15 713

238,- 1.5 1657

M
al

li 
1

M
al

li 
2

Kylpyhuone

Suihkuritilä

Ikkuna pesuhuoneeseen

Multimedia

Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin

Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin

9

5

15

1.5


