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Dethleffs höjdpunkter – symbolförklaring
Dethleffs husbilar har en mängd smarta lösningar och bekvämligheter som standardutrustning. Här presenterar vi de viktigaste i
korthet tillsammans med de symboler som du hittar på fordonssidorna. Närmare information och förklaringar hittar du även på
www.dethleffs.se

Plus för familjen

Plus för komforten

Plus för utrustningen

Lättviktskonstruktion: 3,5 tons-fordon för 4 personer och gott om
nyttolastkapacitet (beroende på
utrustning).

Välkomnande: 70 cm bred XXL-ingångsdörr.

Vinterspecialist! Utmärkt vinteranpassad tack vare påkostad
dubbelgolvkonstruktion.

Familjevänlig: Minst fyra fasta
sängar utan ombyggnad av
sittgruppen.

Sov Gott: Fasta sängar med
7-zons premium-madrasser på
ergonomiska ribbottnar i trä.

Vinterutrustad: Uppvärmd
dubbelgolv med frostskyddade
vattenledningar

Flexibel: En eldriven taksäng för
extra sovplatser som
tilläggsutrustning.

Lägg upp fötterna: Bekväm
L-sittgrupp med fristående bord.

Rear Wheel Drive
Bakhjulsdrift på basfordonet

Rörelsefrihet: Det separata
dusch- och tvättutrymmet skapar
tillsammans ett rymligt
badrum.

För ett hälsosamt inneklimat:
Med AirPlus-systemet ventileras
överskåpen baktill, vilket skapar
en luftcirkulation som förhindrar
kondensvatten.

Lätt instigning: Tack vare
nedsänkt ingångstrappsteg.

Förvaringskung: Extra högt bakre
garage, delvis lämpad för elcykel,
tack vare Dethleffs sänkta
bakdel.
Höj- och sänkbar queenssäng:
Bekvämt insteg till sängen eller
högt bakre garage.
Mer effekt: 95 Ah-batteri med
AGM-teknik för högre kapacitet,
längre livslängd och kortare
uppladdningstid.

Plus för säkerheten

Plus för livslängden

Säker på vägen: Lågbyggt,
bredspårigt chassi för säkra och
dynamiska köregenskaper.

Träfri bodelskonstruktion som
inte drabbas av röta – med
glasfiberklätt undergolv, tak och
bakparti (bakparti beroende på
modellen).

Väl skyddad: Motståndskraftigt,
glasfiberförstärkt tak (GFK) som
skyddar mot hagel.

Träfri golvkonstruktion som
inte drabbas av röta – med
glasfiberklätt undergolv (Tak och
bakparti beroende på modellen).
Lång livslängd: Pålitligt beprövat
golv- och karosskonstruktion med
utmärkt isolering.
Läs mer:

www.dethleffs.se/dethleffs-pluspunkter/lifetime-plus/
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5
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max.
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T 7017
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4
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EB

I 7057
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2,33 m
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Alkov

6

A 9000-2
EB

Bredd

2,35 m

DUBBELSÄNGAR / FRANSK SÄNG
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5
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Pulse Classic 90

max.

max.

5

4

max.

4
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T 7057
DBM

Just Go
max.

5

T 7057
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2,33 m

2,33 m

max.

5

T 7055
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2,33 m
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Trend

5

T 7051
DBL

NY

T 6905

max.

T 7051
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Pulse

max.

4

max.

4
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max.

4
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I 7051
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2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m
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5

XLI

max.

4
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2,33 m

2,33 m
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max.

5

max.

4

max.

4
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4

max.

4

A
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A
7820-2

2,33 m

2,33 m

VIKTIG INFORMATION FÖR ATT VÄLJA DITT FRITIDSFORDON
Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt
viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner. tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats.
Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för
en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma
mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids?
För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon
bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt…
… är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer
Dethleffs en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna
för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

Halvintegrerad
Modellöversikt
Standardchassi
Utsläppsklass

Modell 1

Modell 2

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Totallängd, ca.

cm

599

695

Totalbredd, ca.

cm

220

220

Totalhöjd, ca.

cm

281

281

Tekniskt tillåten totalvikt

kg

3499

3499

Vikt i körklart skick, ca.

kg

Tillåtet antal platser (inkl. förare)
Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning

kg

2.890 (2.746 - 3.035)*

2.982 (2.833 - 3.131)*

4

4

245

149

2. Vikt i körklart skick …
… består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det
är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges
i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är ± 5 %. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter
vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Dethleffs varje fordon vid slutet av
monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig.
Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) …
… fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en
nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren). Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt
finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Halvintegrerad
Modellöversikt
Standardchassi
Utsläppsklass

Modell 1

Modell 2

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Totallängd, ca.

cm

599

695

Totalbredd, ca.

cm

220

220

Totalhöjd, ca.

cm

281

281

Tekniskt tillåten totalvikt

kg

3499

3499

Vikt i körklart skick, ca.

kg

2.890 (2.746 - 3.035)*

Tillåtet antal platser (inkl. förare)
kg

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning

2.982 (2.833 - 3.131)*

4

4

245

149

Mervikt

Kod

Trägolv i dusch

359,-

9

1385

Extra fönster i duschrum

269,-

5

9845

Modell 1

Pris i kr.
(inkl. moms)

Tillvalsutrustning

Modell 2

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning …
… är ett värde som fastställs av Dethleffs för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning.
Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för
bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Dethleffs levererat också finns till förfogande för
tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten
till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före
leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning
av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.
Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Badrum

Multimedia
Automatiskt HD satellit-system 65 Twin

549,-

15

713

Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färddator

238,-

1.5

1657

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket…
… ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det
angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda7
paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.
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Just Go
Halvintegrerad
Upplev husbilsvärlden enkelt och okomplicerad - det fungerar
perfekt med nya Just Go baserad på Ford Transit. Från den
omfattande utrustningen till den moderna interiören Feel-goodkaraktär, den har redan allt ombord som standard - och till ett
riktigt trevligt pris. Vill du ha mer? Comfortpaketet kompletterar
standardutrustningen med massor av mervärde: mer säkerhet,
mer komfort, roligare. Just do it!

Kännetecken
Totallängd, ca.

669 - 736 cm

Totalbredd, ca.

233 cm

Totalhöjd, ca.

299 cm

Ståhöjd, bodel, ca.

213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

Pluspunkter
+
+
+
+

+ Klädsel Ravello

+ Klädsel Calypso
inkl. förar- och
passagerarstolsöverdrag

+
+
+

Invändig höjd 2,13 m (inte under taksängen)
70 cm bred ingångsdörr
Välkänd Dethleffs kvalitet till ett attraktivt pris
Fullt utrustat kök med 2-brännare spis och Multiflex
skenasystem
137 l kylskåp med stort frysfack
Trevlig sovkomfort tack vare 7-zon madrasser av
kallskum av klimatreglerande material och
ergonomiska trälameller
Taksäng möjlig som tilläggsutrustning

Trädekor

+ Trädekor Noce Nagano
möjligt som Tilläggsutrustning
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Just Go
Halvintegrerad
Just Go Halvintegrerad
Pris (inkl. moms)

kr

Standardchassi
Utsläppsklass

T 6615 EB

T 6815 EB

T 6905

T 7055 DBL

T 7055 EB

T 7055 EBL

799 000,−

807 000,−

822 000,−

855 000,−

833 000,−

849 000,−

Ford Transit låg
ram

Ford Transit låg
ram

Ford Transit låg
ram

Ford Transit låg
ram

Ford Transit låg
ram

Ford Transit låg
ram

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Totallängd, ca.

cm

669

699

699

736

736

736

Totalbredd, ca.

cm

233

233

233

233

233

233

Totalhöjd, ca.

cm

299

299

299

299

299

299

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

213

213

213

213

213

213

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

mm

3750

3750

3750

3954

3954

3954

Säng: Fram, L x B, ca.

cm

200 x 85

Säng: Mittsäng, L x B, ca.

cm

157 x 101 - 75

210 x 100 - 65

200 x 140 - 120
/ 210 x 100 65

210 x 105 - 80

210 x 108 - 65

210 x 105 - 80

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

202 x 80 / 198 x
80 / 210 x 170

198 x 80 / 208 x
80 / 210 x 170

200 x 135 - 100

190 x 150

2x 215 x 80 / 210
x 190

2x 215 x 80 / 210
x 190

Axelavstånd, ca.

Sovplatser standard / max.

3/4

Basmotor
kW (hk)
Vikt i körklart skick*

kg

Tillverkarens specifika vikter för valfri
utrustning*

200 x 140 - 120

3/5

-

3/5

200 x 140

3/5

200 x 140 - 115

3/5

200 x 140

3/5

2,0 l TDCi Ford
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford
EcoBlue

96 (130)

96 (130)

96 (130)

96 (130)

96 (130)

96 (130)

2813 (2672 2954)*

2884 (2740 3028)*

2899 (2754 3044)*

2934 (2787 3081)*

2924 (2778 3070)*

2939 (2792 3086)*

354

280

265

226

236

221

3499

3499

3499

3499

3499

3499

4

4

4

4

137 (15) / 142
(15)

137 (15) / 142
(15)

137 (15) / 142
(15)

137 (15) / 142
(15)

kg
Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.

4
l

83 (8) / 142 (15)

4-5
137 (15)

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om
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vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Just Go
Halvintegrerad
Just Go Halvintegrerad
Spillvattentank, ca.

l

Färskvattentankens totala kapacitet/
färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid
körning

T 6615 EB

T 6815 EB

T 6905

T 7055 DBL

T 7055 EB

T 7055 EBL

95

95

95

95

95

95

115 / 20

115 / 20

115 / 20

115 / 20

115 / 20

115 / 20

l
Mått servicelucka, vänster (B x H)

cm

Mått servicelucka, höger (B x H)

cm

55 x 115

Standard

Obligatoriskt

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

55 x 95

75 x 95
75 x 115

85 x 60

95 x 95
93 x 115

95 x 95
93 x 115

95 x 95
93 x 115

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Chassi Ford
Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda
Stålfälgar 16" (236/65 R16) inkl. hjulkåpor
Chassi utrustning Ford
70l bränsletank
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidewind Assist, Safety Brake Assist, vältskydd i förarhytten, nödbromsstöd inklusive
nödbromsljus
Breddad bakaxel
Farthållare
Fix&Go Kit
Ford 6-växlad manuell växellåda
Fords ljudsystemsradio inklusive DAB/DAB+, fjärrkontroll på ratten, handsfreesystem, 4 högtalare och antenn
Framhjulsdrift
Förar- och passagerarstol Captain Chair med dubbelt armstöd, roterbar
Läderratt
Manuellt justerbara ytterbackspeglar
Stänkskydd på bakaxeln
Utvändig färg förarhytt Frost White
Varningstriangel
Utvändig utrustning
Bakljusramp: 3. bromsljus
EPS isolering
GFK tak
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm
Ingångsdörr: 70 cm
Lifetime konstruktionsteknik: Bevisad, pålitlig golv- och byggnadskonstruktion med utmärkt isolering
Myggnätsdörr för ingångsdörr
Sidoväggar och bakvägg av slitstark HighGloss GFK med en slät, blank yta
Sovrumsfönster höger och vänster
Stor bakre garage: två garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmt, med halkskydd och lastskenor, belyst, 1 x 230 V uttag
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg
Utvändig design
Utvändig lackering påbygg vit
Invändig design
Klädsel Ravello
Trädekor Noce Nagano
Textilutföranden
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
Möbelvarianter
Dubbelsäng i bak, höjdjusterbar
Fransk säng
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen
Hemtrevlig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg
Nödsäng
Ombäddning i sittgrupp på tvären
Rumshöga garderober med klädstång eller hyllor
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten
Överskåpsluckor med Soft-close
Kök
Gourmetkök: 2-lågig spis, stora lådor, bestickinsats, sophink och stor köksbänk
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T 7055 EBL

T 7055 EB

T 7055 DBL

T 6905

T 6815 EB

T 6615 EB

Standardutrustning

T 7055 EBL

T 7055 EB

T 7055 DBL

T 6905

T 6815 EB

T 6615 EB

Standardutrustning
Kylskåp med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (83 l)
Kylskåp, rymshögt, med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)
MultiFlex skenasystem
Toalettutrymme
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
Trägolv i dusch
Utrustat med skåp, hyllor, stor spegel, tandborstmugg och toalettpappershållare
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet
Multimediasystem
TV-förberedelse
Värme
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
Elektro-installation
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 4x USB
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 4x USB
Baldakin med spotlights över ingångsdörren
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
Dimbar LED-belysning i separat dusch- och toalettrum
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare
Förtältlampa 12V
Kontrollpanel
LED-belysning i hela fordonet
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
Vattenförsörjning / -installation
Brytare till vattenpump
Dränkbar vattenpump
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område
Kablar/rör i gulvet isolerade
Gasinstallation
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

13

PAKET JUST GO HALVINTEGRERAD
Paket

Export paket (Markis 4,0 m) (11936)

Export paket (Markis 4,5 m) (11936)

Backkamera (enkelkamera)

x

x

Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)

x

Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)
Paketets värde kr

20 700,−

23 100,−

Specialpris kr

15 900,−

16 900,−

Du sparer kr

4 800,−

6 200,−

Mervikt (kg)

35

52

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
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x

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Comfort paket T
6615, 6815, 7055
EB (13247)

Comfort paket T
7055 DBL (13247)

Comfort paket T
7055 EBL (13247)

Comfort paket T
6905 (13247)

Aluminiumsfälgar Ford 16", svart

x

x

x

x

Airbag på passagerarsidan

x

x

x

x

Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)

x

x

x

x

Fönster i T-huv

x

x

x

x

Mörkläggningsgardiner i förarhytten

x

x

x

x

Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme

x

x

x

x

Ombäddning av enkel- till dubbelbädd

x

Hemtrevlig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2
integrerade 3-punktsbälten

x

Servicelucka vänster sida

x

x

x

x

Klädsel Salerno inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag

x

x

x

x

Indirekt väggbelysning (stämningsbelysning)

x

x

x

x

Indirekt belysning ovanför överskåpen

x

x

x

x

Vindruta, uppvärmd

x

x

x

x

Regnavkännande torkare

x

x

x

x

Nödbromsassistent, aktiv (kamerabaserad)

x

x

x

x

Vägassistent med dåsighetsvarning, helljusassistent och körfältsassistent

x

x

x

x

Strålkastarassistent med dag/nattsensor

x

x

x

x

Klimatanläggning inkl. damm- och pollenfilter

x

x

x

x

Handskfack med lock, låsbart

x

x

x

x

Interiörpaket Trend Line

x

x

x

x

Sidoskyddslister lackerad i fordonsfärg

x

x

x

x

Främre stötfångare lackerad i fordonsfärg inkl. dimljus

x

x

x

x

Strålkastare med statiskt kurvljus

x

x

x

x

Ytterbackspeglar elektriskt justerbara och uppvärmda

x

x

x

x

Paketets värde kr

143 700,−

135 300,−

139 500,−

139 500,−

Specialpris kr

101 500,−

93 900,−

97 700,−

97 700,−

Du sparer kr

42 200,−

41 400,−

41 800,−

41 800,−

Mervikt (kg)

66.15

52.15

61.15

57.15

Paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

x
x

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.
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Paket

Vinterkomfort paket luftburen värme (8251)

XPS isolering

x

Kablar/rör i gulvet isolerade

x

Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda

x

Spillvattentank isolerad

x

Brytare till vattenpump

x

Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl.
digital kontrollpanel

x

Paketets värde kr

37 100,−

Specialpris kr

31 700,−

Du sparer kr

5 400,−

Mervikt (kg)

30

Förberedelseskit (11350)
Förberedelse för solcell

Pris kr
3 100,−

Förberedelse för AC på taket

1 000,−

Förberedelse för satellit-system

2 500,−

Förberedelse för första backkamera

3 300,−

Förberedelse för andra backkamera

1 700,−

Paketets värde

11 600,−

Specialpris

6 400,−

Du sparer

5 200,−

Mervikt (kg)

7

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
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beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

45

130A

Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 155 hk) Heavy Duty, 6växlad automatlåda 1)

45 700,−

45

155A

Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 155 hk) Heavy Duty, 6växlad manuell växellåda

17 700,−

0

155S

Airbag på passagerarsidan

3 400,−

2.5

12979

Extra sittplats

8 500,−

11

435

21 300,−

35

273

T 7055 EBL

28 100,−

T 7055 EB

Ford Transit låg ram (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 hk) Heavy Duty, 6växlad automatlåda 1)

Tilläggsutrustning*

T 7055 DBL

Kod
T 6905

Mervikt
(kg)*

T 6815 EB

Pris i kr.
(inkl. moms)

T 6615 EB

Ingår i paket

Chassi Ford

Chassi utrustning Ford

Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)
1) 2)

Utvändig utrustning
Cykelställ till 3 cyklar

4 900,−

9

938

Cykelställ, sänkbart (med 3 skenor)

11 000,−

10

7482

Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner

9 100,−

5

415

Servicelucka vänster sida

7 100,−

7

331

9 700,−

0

13491

Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen

23 100,−

55

680

Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen

4 300,−

5

8125

Ombäddning av enkel- till dubbelbädd

4 200,−

9

1883

Invändig design
Klädsel Calypso inkl. förar- och passagerarstolsöverdrag

3)

Möbelvarianter

Kök
Kylskåp (137 l)

7 900,−

15

713

Kylskåp (137 l) med integrerad ugn

7 900,−

20

290

2 800,−

5

372

3 700,−

1

Toalettutrymme
Extra fönster i duschrum
Multimediasystem
Backkamera nr. 2 i bakljusramp
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple Carplay och Android Auto

4) 5)

19 400,−

11541
13222

Elektro-installation
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah

6)

4 900,−

27

830

23 100,−

15

922

2 500,−

8

665

6 700,−

2

1577

Comfort paket T 6615, 6815, 7055 EB

101 500,−

66.15

13247

Comfort paket T 6905

97 700,−

57.15

13247

Solcellanläggning 100 Watt
Vattenförsörjning / -installation
Spillvattentank isolerad

VI-KO

Gasinstallation
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och
gasfilter
Paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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52.15

13247

97 700,−

61.15

13247

Export paket (Markis 4,0 m)

15 900,−

35

11936

Export paket (Markis 4,5 m)

16 900,−

52

11936

Förberedelseskit

6 400,−

7

11350

Vinterkomfort paket luftburen värme

31 700,−

30

8251

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

T 7055 EBL

93 900,−

Comfort paket T 7055 EBL

T 7055 EB

Comfort paket T 7055 DBL

Tilläggsutrustning*

T 7055 DBL

Kod
T 6905

Mervikt
(kg)*

T 6815 EB

Pris i kr.
(inkl. moms)

T 6615 EB

Ingår i paket

Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
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avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Master Class

T 6615 EB

T 6815 EB

T 6905 FB

T 7055 EB

T 7055 EBL

T 7055 DBL

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.













Cykelställ med lift till 3 cyklar

7482













El-patron 230 V till luftburen värme

330













Elektrisk golvuppvärmning

763













Elektrisk taksäng

680













Kylskåp (137 l) med integrerad ugn

290

-

-









Spillvattentank isolerad

663













kg

150

150

161

170

165

156

kr.

153.000

153.000

157.000

161.000

157.000

153.000

Just Go T

Kodnummer

Utrustning i Master Class 1 (Luftburen värme)
Comfort paket (Se paketöversikt)

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt
(Fabrikstolerans +/- 5%)
Master Class 1 - Luftburen värme

Pristillägg
Master Class 1

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet.
På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika
från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna
och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart
skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för
varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig
för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens
vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs
faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan
fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om



Ingår i Master Class

-

Ingår inte i Master Class, se tillval

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din
återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter
typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning.
Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får
inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration
av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Trend Halvintegrerad
Trend är den perfekta introduktionen till Dethleffs husbilvärld. Till
ett riktigt vänskapspris erbjuder det kvalitet och tillförlitlighet från
campingpionjären. En speciell egenskap hos Trend är dess många
olika modeller. Här kan alla hitta rätt planlösning i en trendig
inredning. Dessutom finns det ett antal exceptionella
utrustningsfunktioner, såsom rötesäkrad Lifetime Smart
konstruktionsteknik. Trend erbjudas i Sverige som Trend for
Sweden.

Kännetecken
Totallängd, ca.

696 - 741 cm

Totalbredd, ca.

233 cm

Totalhöjd, ca.

294 cm

Ståhöjd, bodel, ca.

213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

Pluspunkter
+
+
+
+

+ Klädsel Torcello

+ Klädsel Gresso

+ Klädsel La Rocca

Trädekor

+ Trädekor Virginia Oak
möjligt som Tilläggsutrustning
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+
+
+

En husbil i riktigt bra kvalitet och till ett bra pris
Elektrisk taksäng ingår i Trend for Sweden T-modeller
Extra lång livslängd med Lifetime Smart konstruktion
137 l kylskåp med stort frysfack och ugn som standard i
Sverige (där möjligt)
70 cm bred bodelsdörr med kupé-insteg
Stora bakre garage, lämpliga för el-cyklar
Ännu mer trendigt med det eleganta Design paketet
(tilläggsutrustning)

Trend Halvintegrerad
Trend Halvintegrerad
Pris (inkl. moms)

kr

Standardchassi
Utsläppsklass

T 6717 EB

T 7017 EB

T 7057 DBM

T 7057 DBL

T 7057 EB

945 000,−

983 000,−

976 000,−

989 000,−

976 000,−

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Totallängd, ca.

cm

696

741

741

741

741

Totalbredd, ca.

cm

233

233

233

233

233

Totalhöjd, ca.

cm

294

294

294

294

294

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

213

213

213

213

213

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

3800

4035

4035

4035

4035

Axelavstånd, ca.

mm

200 x 140 - 125

Säng: Mittsäng, L x B, ca.

cm

170 x 105 - 80

210 x 115 - 80

210 x 125 - 80

206 x 110 - 90

210 x 125 - 80

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

200 x 80 / 190
x 80 / 210 x
200 - 185

195 x 75 / 185
x 80

190 x 150

190 x 150

210 x 80 / 205
x 80 / 210 x
195

3/5

3/5

3/5

Basmotor
kW (hk)

3/5

200 x 140

200 x 140 - 125

cm

Sovplatser standard / max.

200 x 140

200 x 140 - 125

Säng: Fram, L x B, ca.

3/5

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

103 (140)

103 (140)

103 (140)

103 (140)

103 (140)

Vikt i körklart skick*

kg

2823 (2682 2964)*

2958 (2810 3106)*

2908 (2763 3053)*

2955 (2807 3103)*

2908 (2763 3053)*

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*

kg

316

177

227

175

227

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

3499

3499

3499

3499

3499

4

4

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

4-5

4

4-5

Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.

l

137 (15)

142 (15)

142 (15)

142 (15)

142 (15)

Spillvattentank, ca.

l

90

90

90

90

90

125 / 20

125 / 20

125 / 20

116 / 20

125 / 20

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna
fyllnadsnivå vid körning
l

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Trend Halvintegrerad
Trend Halvintegrerad

T 6717 EB

T 7017 EB

T 7057 DBM

T 7057 DBL

T 7057 EB

Mått servicelucka, vänster (B x H)

cm

75 x 115

95 x 55

95 x 115

95 x 115

95 x 115

Mått servicelucka, höger (B x H)

cm

75 x 115

95 x 55 / 55 x
75

95 x 115

95 x 115

95 x 115

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om
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vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Trend Halvintegrerad
Trend Halvintegrerad

T 7057 EBL

Pris (inkl. moms)

kr

989 000,−
Fiat Ducato
Light låg ram

Standardchassi
Utsläppsklass

Euro VI-E

Totallängd, ca.

cm

741

Totalbredd, ca.

cm

233

Totalhöjd, ca.

cm

294

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

213

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

2000 (750)

Axelavstånd, ca.

mm

4035

Säng: Fram, L x B, ca.

cm

200 x 140

Säng: Mittsäng, L x B, ca.

cm

206 x 110 - 90

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

210 x 80 / 205
x 80 / 210 x
195

Sovplatser standard / max.

3/5

Basmotor

140 MultiJet 3

kW (hk)

103 (140)

Vikt i körklart skick*

kg

2955 (2807 3103)*

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*

kg

175

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

3499

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

4

Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.

l

142 (15)

Spillvattentank, ca.

l

90

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning

l

116 / 20

Mått servicelucka, vänster (B x H)

cm

95 x 115

Mått servicelucka, höger (B x H)

cm

95 x 115

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Chassi Fiat
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor
Chassi utrustning Fiat
Automatisk bromsassistent efter en kollision
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
Airbag på förar- och passagerarsidan
Breddad bakaxel
Dieseltank 75 l inkl. 19 l AdBlue Tank
Däckpumpssats och bogserögla
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control
Framhjulsdrift
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers
Klimatanläggning i förarhytt, manuell
Lackerat stötfångare vit
Mugghållare mitt på instrumentbrädan
Sidovind-assistans
Startspärr
Stänkskydd på framaxeln
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare
Tempomat/farthållare
Trailer stabiliseringsprogram
Varningstriangel
Varselljus integrerade i strålkastarna
Yttre färg på chassi vit
Utvändig utrustning
Bakljusramp: 3. bromsljus
Bakre garage: två lätthanterliga garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med lastskenor, belyst, 1x 230 V uttag
EPS isolering
GFK tak
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm
Ingångsdörr: 70 cm
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium
Sovrumsfönster höger och vänster
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg
Utvändig design
Utvändig lackering påbygg vit
Invändig design
Klädsel Torcello
Trädekor Virginia Oak
Textilutföranden
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
Möbelvarianter
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
Dubbelsäng i bak, höjdjusterbar
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen
Hemtrevlig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg
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T 7057 EBL

T 7057 EB

T 7057 DBL

T 7057 DBM

T 7017 EB

T 6717 EB

Standardutrustning

T 7057 EBL

T 7057 EB

T 7057 DBL

T 7057 DBM

T 7017 EB

T 6717 EB

Standardutrustning
Nödsäng
Ombäddning i sittgrupp på tvären
Sittgrupp med fästbart och utdragbart bord och 2 integrerade 3-punktsbälten
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet
Överskåpsluckor med Soft-close
Kök
Gourmet-kök med 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close och stor arbetsyta
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn
Kylskåp, rymshögt, med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)
MultiFlex skenasystem
Soptunna
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation
Toalettutrymme
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur
Trägolv i dusch
Vridbar toalett för optimalt utnyttjande av utrymmet
Multimediasystem
TV-förberedelse
Värme
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
Elektro-installation
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 2x USB
Baldakin med spotlights över ingångsdörren
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare
Kontrollpanel
LED-belysning i hela fordonet
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
Vattenförsörjning / -installation
Brytare till vattenpump
Dränkbar vattenpump
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område
Kablar/rör i gulvet isolerade
Gasinstallation
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering
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PAKET TREND HALVINTEGRERAD
Paket

Design paket Trend (9437)

Hemtrevlig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade
3-punktsbälten

x

Uttag och brytare i tvåfärgad dekor

x

x

Belyst bältesbänkbeklädnad

x

x

Kromgrepp vid ingång i krom, belyst bakifrån

x

x

Nydesignat kök (bakgrundsbelyst kök bakvägg, indirekt upplyst köksbänk,
handtag och handduksstång i krom)

x

x

Duschkonsol i svart och duschacessoires

x

x

Specialpris kr

12 700,−

12 700,−

Mervikt (kg)

13

8

Paket

Assistans paket Fiat (12109)

Avåkningsvarnare

x

Varselljusassistent

x

Helljus-assistent

x

Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister

x

Regnsensor

x

Trafikskylt-assistent

x

Specialpris kr

13 300,−

Mervikt (kg)

0.5

Vinterkomfort paket luftburen
värme (8251)

Vinterkomfort paket vattenburen
värme (8252)

XPS isolering

x

x

Kablar/rör i gulvet isolerade

x

x

Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda

x

x

Spillvattentank isolerad

x

x

Brytare till vattenpump

x

x

Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl.
digital kontrollpanel

x

Paket

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och
avstängningsventil för sovrummet

x

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

x

Paketets värde kr

37 100,−

77 200,−

Specialpris kr

31 700,−

68 500,−

Du sparer kr

5 400,−

8 700,−

Mervikt (kg)

30

78

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
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Design paket (DBL/EBL) (9437)

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Chassi paket (12117)

Pris kr

Elektrisk parkeringsbroms

7 300,−

Instrumentbräda med aluminium applikation

1 900,−

Klimatanläggning i förarhytt, automatisk

6 100,−

Läderratt och växelknopp i läder

2 800,−

LED varselljus

4 900,−

Keyless Entry & Go

8 500,−

Multifunktionsratt

1 500,−

Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank

1 100,−

Paketets värde

34 100,−

Specialpris

28 400,−

Du sparer

5 700,−

Mervikt (kg)

5.5

Chassi paket Advance (12119)

Pris kr

10" DAB+ naviceiver inkl. trådlös Apple CarPlay & Android Auto, Navigation betjäning via ratten
Digital hastighetsmätare med digitala skärmar och en stor 7" skärm
Trådlös telefonladdare i mittkonsolen

25 500,−
7 300,−
3 700,−

Paketets värde

36 500,−

Specialpris

30 800,−

Du sparer

5 700,−

Mervikt (kg)

Family paket (12127)
Fönster i T-huv
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)

2.2

Pris kr
15 000,−
7 200,−

Myggnätsdörr för ingångsdörr

3 700,−

Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte

9 700,−

Mörkläggningsgardiner i förarhytten

7 700,−

Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme

5 400,−

Förtältlampa 12V

2 200,−

DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt

2 700,−
11 000,−

Paketets värde

64 600,−

Specialpris

40 600,−

Du sparer

24 000,−

Mervikt (kg)

Light Moments paket (11352)

37.7

Pris kr

Indirekt belysning ovanför överskåpen
Indirekt väggbelysning (stämningsbelysning)
Specialpris
Mervikt (kg)

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

10 200,−
2.5

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.
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Förberedelseskit (11350)

Pris kr

Förberedelse för solcell

3 100,−

Förberedelse för AC på taket

1 000,−

Förberedelse för satellit-system

2 500,−

Förberedelse för första backkamera

3 300,−

Förberedelse för andra backkamera

1 700,−

Paketets värde

11 600,−

Specialpris

6 400,−

Du sparer

5 200,−

Mervikt (kg)

7

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
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beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

0

8045

9 700,−

Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy
Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda

45 000,−

35

HD140A

Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy
Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda

79 400,−

35

HD180A

Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy
Duty, 6-växlad manuell växellåda

22 500,−

40

HDM140S

Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy
Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda

67 500,−

40

HDM140A

Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy
Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda

101 800,−

40

HDM180A

3 700,−

0

808

T 7057 EBL

15 700,−

Aluminiumsfälgar Fiat 16"

T 7057 EB

Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"

Tilläggsutrustning*

T 7057 DBL

Kod

T 7057 DBM

Mervikt
(kg)*

T 7017 EB

Pris i kr.
(inkl. moms)

T 6717 EB

Ingår i paket

Chassi Fiat

8922

Viktökning
Totalvikt 3850 kg
Chassi utrustning Fiat
Extra sittplats

8 500,−

11

435

Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)

21 300,−

35

273

Stödben bak (2 styck)

3 900,−

6

390

Utvändig utrustning
Cykelställ till 3 cyklar

4 900,−

9

938

Cykelställ, sänkbart (med 3 skenor)

11 000,−

10

7482

Dubbelgolv i bakre garage

3 700,−

5

1890

Kassettmarkis Omnistor 4 m (manuell)

14 600,−

33

859

Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)

17 000,−

50

930

Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner

9 100,−

5

415

23 100,−

0

1665

Klädsel Gresso

0

9538

Klädsel La Rocca

0

9917

9 700,−

8

851

23 100,−

55

680

4 200,−

5

1870

Utvändig design
Sidoväggar i titansilver, metallic
Invändig design

Textilutföranden
Formsydda golvmattor
Möbelvarianter
Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen

7)

Hemtrevlig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2
integrerade 3-punktsbälten

Des-P

Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen

4 300,−

5

8125

Ombäddning av enkel- till dubbelbädd

4 200,−

9

1883

6 100,−

2

344

2 800,−

5

372

Kök
Köksfläkt med stopp mot dragluft
Toalettutrymme
Extra fönster i duschrum

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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3

11506

Backkamera (dubbelkamera)

11 000,−

2

1641

Backkamera (enkelkamera)

6 100,−

2

1642

Backkamera nr. 2 i bakljusramp

3 700,−

1

11541

Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med
färddator 10)

28 700,−

3.5

9582

T 7057 EBL

9 700,−

T 7057 EB

22" HD plat bildskärm (inkl. DVD-player, HDMI, DVB-S2-satellitreceiver och
terrestrisk DVB-T2-receiver) 8) 9)

Tilläggsutrustning*

T 7057 DBL

Kod

T 7057 DBM

Mervikt
(kg)*

T 7017 EB

Pris i kr.
(inkl. moms)

T 6717 EB

Ingår i paket

Multimediasystem

Värme
Digital kontrollpanel till luftburen värme

1 600,−

1

6622

Elektrisk golvuppvärmning (delvis)

8 300,−

9

763

VI-KO

11 000,−

10

6709

VI-KO

36 400,−

40

761

11 000,−

7

565

29 200,−

34

609

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

11)

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil
och avstängningsventil för sovrummet
11)

Värmeväxlare till vattenburen värme
AC / klimatanläggning
Takmonterad AC
Elektro-installation
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah

6)

4 900,−

27

830

23 100,−

15

922

2 500,−

8

665

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och
gasfilter

6 700,−

2

1577

Gasoluttag utvändigt (30 mbar)

3 100,−

1

878

Solcellanläggning 100 Watt
Vattenförsörjning / -installation
Spillvattentank isolerad

VI-KO

Gasinstallation

Säkerhet
Brandsläckare 2 kg

1 900,−

3.5

1878

Brandvarnare

1 300,−

0.5

1891

Säkerhetsskåp

2 500,−

12.5

323

Assistans paket Fiat

13 300,−

0.5

12109

Chassi paket

28 400,−

5.5

12117

30 800,−

2.2

12119
9437

Paket

Chassi paket Advance

12) 13) 10)

Design paket (DBL/EBL)

12 700,−

8

Design paket Trend

12 700,−

13

9437

40 600,−

37.7

12127

Family paket

7)

Förberedelseskit

6 400,−

7

11350

Light Moments paket

10 200,−

2.5

11352

Vinterkomfort paket luftburen värme

31 700,−

30

8251

Vinterkomfort paket vattenburen värme

68 500,−

78

8252

Tilläggsutrustning
Des-P Design paket

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
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avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Trend for Sweden

T 6717 EB

T 7017

T 7057 DBM

T 7057 DBL

T 7057 EB

T 7057 EBL

Du kommer att gilla den här färdiga kampanjmodellen, där all
nödvändig utrustning ingår – och mer. Välj bara mellan luftburen
eller vattenburen värme och du är redo att åka på semester.

Fiat alufälgar













Chassi paket (Se paketöversikt)













Family paket (Se paketöversikt)













Trend T

Kodnummer

Utrustning vid luftburen och vattenburen värme

Elektrisk golvuppvärmning

763













Elektrisk taksäng

680













Ombäddning av enkel- till dubbelbädd

1883



-

-

-





Elpatron 230 V till luftburen värme (Combi E)

330













Spillvattentank isolerad

665













Vinter komfort paket (vattenburen värme)

8252













Värmeväxlare

565













Totalvikt 3.850 kg

808













Luftburen värme

kg

126

117

117

117

126

126

Vattenburen värme

kg

201

192

192

192

201

201

Trend T for Sweden - Luftburen värme

kr.

123.000

119.000

119.000

119.000

123.000

123.000

Trend T for Sweden - Vattenburen värme

kr.

197.000

191.000

191.000

191.000

195.000

195.000

Trend for Sweden (Luftburen värme)

Trend for Sweden (Vattenburen värme)

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt
(Fabrikstolerans +/- 5%)

Pristillägg

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet.
På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika
från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna
och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart
skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för
varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig
för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens
vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs
faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan
fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om



Ingår i Trend for Sweden

-

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din
återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter
typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning.
Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får
inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration
av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Ingår inte i Trend for Sweden, se tillval

Trend Integrerad
Trend är den perfekta introduktionen till Dethleffs husbilvärld. Till
ett riktigt vänskapspris erbjuder det kvalitet och tillförlitlighet från
campingpionjären. En speciell egenskap hos Trend är dess många
olika modeller. Här kan alla hitta rätt planlösning i en trendig
inredning. Dessutom finns det ett antal exceptionella
utrustningsfunktioner, såsom rötesäkrad Lifetime Smart
konstruktionsteknik. Trend erbjudas i Sverige som Trend for
Sweden.

Kännetecken
Totallängd, ca.

740 cm

Totalbredd, ca.

233 cm

Totalhöjd, ca.

294 cm

Ståhöjd, bodel, ca.

213 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

Pluspunkter
+
+
+

+ Klädsel Torcello

+ Klädsel Gresso

+ Klädsel La Rocca

Trädekor

+ Trädekor Virginia Oak
möjligt som Tilläggsutrustning
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+
+
+

En husbil i riktigt bra kvalitet och till ett bra pris
Extra lång livslängd med Lifetime Smart konstruktion
137 l kylskåp med stort frysfack och ugn som standard i
Sverige (där möjligt)
70 cm bred bodelsdörr med kupé-insteg
Stora bakre garage, lämpliga för el-cyklar
Ännu mer trendigt med det eleganta Design paketet
(tilläggsutrustning)

Trend Integrerad
Trend Integrerad

I 7017 EB

I 7057 DBM

I 7057 DBL

I 7057 EB

I 7057 EBL

1 205 000,−

1 205 000,−

1 215 000,−

1 205 000,−

1 215 000,−

Standardchassi

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Utsläppsklass

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Pris (inkl. moms)

kr

Totallängd, ca.

cm

740

740

740

740

740

Totalbredd, ca.

cm

233

233

233

233

233

Totalhöjd, ca.

cm

294

294

294

294

294

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

213

213

213

213

213

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

mm

4035

4035

4035

4035

4035

Säng: Fram, L x B, ca.

cm

195 x 150

195 x 150

195 x 150

195 x 150

195 x 150

Säng: Mittsäng, L x B, ca.

cm

-

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

195 x 75 / 195
x 80

Axelavstånd, ca.

Sovplatser standard / max.

4

Basmotor
kW (hk)

210 x 125 - 80

190 x 150

4/5

-

190 x 150

4

210 x 125 - 80

210 x 80 / 205
x 80 / 210 x
195
4/5

210 x 195
/
205 x 80 / 210
x 80
4

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

103 (140)

103 (140)

103 (140)

103 (140)

103 (140)

Vikt i körklart skick*

kg

3014 (2863 3165)*

2994 (2844 3144)*

3026 (2875 3177)*

2994 (2844 3144)*

3026 (2875 3177)*

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*

kg

131

141

114

141

114

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

3499

3499

3499

3499

3499

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.
Spillvattentank, ca.

4
l

4

4-5

4

142 (15)

142 (15)

142 (15)

142 (15)

142 (15)

90

90

90

90

90

125 / 20

125 / 20

116 / 20

125 / 20

116 / 20

mm

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna
fyllnadsnivå vid körning

4-5

ccm

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Trend Integrerad
Trend Integrerad

I 7017 EB

I 7057 DBM

I 7057 DBL

I 7057 EB

I 7057 EBL

Mått servicelucka, vänster (B x H)

cm

95 x 55

95 x 115

95 x 115

95 x 115

95 x 115

Mått servicelucka, höger (B x H)

cm

95 x 55 / 55 x
75

95 x 115

95 x 115

95 x 115

95 x 115

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om
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vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

I 7057 EBL

I 7057 EB

I 7057 DBL

I 7057 DBM

I 7017 EB

Standardutrustning
Chassi Fiat
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor
Chassi utrustning Fiat
Automatisk bromsassistent efter en kollision
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
Airbag på förar- och passagerarsidan
Breddad bakaxel
Dieseltank 75 l inkl. 19 l AdBlue Tank
Däckpumpssats och bogserögla
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control
Framhjulsdrift
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd
Förstärkt framaxelfjädring
Klimatanläggning i förarhytt, manuell
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten
Mugghållare mitt på instrumentbrädan
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara
Sidovind-assistans
Startspärr
Stänkskydd på framaxeln
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare
Tempomat/farthållare
Trailer stabiliseringsprogram
Varningstriangel
Varselljus integrerade i strålkastarna
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)
Utvändig utrustning
Bakljusramp: 3. bromsljus
Bakre garage: två lätthanterliga garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med lastskenor, belyst, 1x 230 V uttag
EPS isolering
GFK tak
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm
Ingångsdörr: 70 cm
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium
Sovrumsfönster höger och vänster
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg
Utvändig design
Utvändig lackering påbygg vit
Invändig design
Klädsel Torcello
Trädekor Virginia Oak
Textilutföranden
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
Möbelvarianter
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
Dubbelsäng i bak, höjdjusterbar
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen
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Hemtrevlig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten
Hemtrevlig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet
Taksäng i förarhytt, manuell
Överskåpsluckor med Soft-close
Kök
Gourmet-kök med 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close och stor arbetsyta
Kylskåp (137 l) med integrerad ugn
MultiFlex skenasystem
Soptunna
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation
Toalettutrymme
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur
Trägolv i dusch
Multimediasystem
TV-förberedelse
Värme
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
Elektro-installation
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB
Baldakin med spotlights över ingångsdörren
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare
Kontrollpanel
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
Vattenförsörjning / -installation
Brytare till vattenpump
Dränkbar vattenpump
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område
Kablar/rör i gulvet isolerade
Gasinstallation
Förvaringsutrymme för 2 gasflaskor med en fyllnadsvikt på 11 kg

Tilläggsutrustning

36

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

I 7057 EBL

I 7057 EB

I 7057 DBL

I 7057 DBM

I 7017 EB

Standardutrustning

PAKET TREND INTEGRERAD
Paket

Design paket Trend (9437)

Design paket (DBL/EBL) (9437)

Hemtrevlig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade
3-punktsbälten

x

Uttag och brytare i tvåfärgad dekor

x

x

Belyst bältesbänkbeklädnad

x

x

Kromgrepp vid ingång i krom, belyst bakifrån

x

x

Nydesignat kök (bakgrundsbelyst kök bakvägg, indirekt upplyst köksbänk,
handtag och handduksstång i krom)

x

x

Duschkonsol i svart och duschacessoires

x

x

Specialpris kr

12 700,−

12 700,−

Mervikt (kg)

13

8

Vinterkomfort paket luftburen
värme (8251)

Vinterkomfort paket vattenburen
värme (8252)

XPS isolering

x

x

Kablar/rör i gulvet isolerade

x

x

Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda

x

x

Spillvattentank isolerad

x

x

Brytare till vattenpump

x

x

Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl.
digital kontrollpanel

x

Paket

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och
avstängningsventil för sovrummet

x

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

x

Paketets värde kr

37 100,−

77 200,−

Specialpris kr

31 700,−

68 500,−

Du sparer kr

5 400,−

8 700,−

Mervikt (kg)

30

78

Chassi paket (3-axlad) (12125)

Pris kr

Instrumentbräda med aluminium applikation

1 900,−

Klimatanläggning i förarhytt, automatisk

6 100,−

Läderratt och växelknopp i läder

2 800,−

Elektrisk parkeringsbroms

7 300,−

Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank

1 100,−

Multifunktionsratt

1 500,−

Paketets värde

20 700,−

Specialpris

16 600,−

Du sparer

4 100,−

Mervikt (kg)

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

4.1

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.
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Chassi paket Advance (12119)

Pris kr

10" DAB+ naviceiver inkl. trådlös Apple CarPlay & Android Auto, Navigation betjäning via ratten
Digital hastighetsmätare med digitala skärmar och en stor 7" skärm
Trådlös telefonladdare i mittkonsolen

25 500,−
7 300,−
3 700,−

Paketets värde

36 500,−

Specialpris

30 800,−

Du sparer

5 700,−

Mervikt (kg)

Family paket (12128)
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt
Radioantenn DAB+ monterad på taket
Förtältlampa 12V

2.2

Pris kr
11 000,−
4 800,−
2 200,−

Panorama-taklucka 75x105 cm i boutrymme

13 400,−

Förardörr, vänster

24 300,−

Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte

6 200,−

Myggnätsdörr för ingångsdörr

3 700,−

Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)

7 200,−

Paketets värde

72 800,−

Specialpris

49 500,−

Du sparer

23 300,−

Mervikt (kg)

Light Moments paket (11352)

51.5

Pris kr

Indirekt belysning ovanför överskåpen
Indirekt väggbelysning (stämningsbelysning)
Specialpris

10 200,−

Mervikt (kg)

Förberedelseskit (11350)

2.5

Pris kr

Förberedelse för solcell

3 100,−

Förberedelse för AC på taket

1 000,−

Förberedelse för satellit-system

2 500,−

Förberedelse för första backkamera

3 300,−

Förberedelse för andra backkamera

1 700,−

Paketets värde

11 600,−

Specialpris

6 400,−

Du sparer

5 200,−

Mervikt (kg)

7

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
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beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

I 7057 EBL

I 7057 EB

I 7057 DBL

Kod

I 7057 DBM

Tilläggsutrustning*

Pris i kr. Mervikt (kg)*
(inkl. moms)

I 7017 EB

Ingår i paket

Chassi Fiat
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"

15 700,−

Aluminiumsfälgar Fiat 16"

9 700,−

0

8045

Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9växlad Wandler-automatlåda

34 400,−

35

HD180A

Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9växlad Wandler-automatlåda

56 900,−

40

HDM180A

3 700,−

0

808

Extra sittplats

8 500,−

11

435

Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)

21 300,−

35

273

Stödben bak (2 styck)

3 900,−

6

390

8922

Viktökning
Totalvikt 3850 kg
Chassi utrustning Fiat

Utvändig utrustning
Cykelställ till 3 cyklar

4 900,−

9

938

Cykelställ, sänkbart (med 3 skenor)

11 000,−

10

7482

Dubbelgolv i bakre garage

3 700,−

5

1890

Kassettmarkis Omnistor 5,5 m (manuell)

24 300,−

58

494

Panorama-taklucka 70x50 cm över taksäng

5 400,−

8

246

Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner

9 100,−

5

415

23 100,−

0

1665

Klädsel Gresso

0

9538

Klädsel La Rocca

0

9917

8

851

Utvändig design
Sidoväggar i titansilver, metallic
Invändig design

Textilutföranden
Formsydda golvmattor

9 700,−

Möbelvarianter
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen

4 300,−

5

8125

Ombäddning av enkel- till dubbelbädd

4 200,−

9

1883

Ombäddning i sittgrupp på tvären

6 700,−

9

1944

6 100,−

2

344

2 800,−

5

372

22" HD plat bildskärm (inkl. DVD-player, HDMI, DVB-S2-satellitreceiver och
terrestrisk DVB-T2-receiver) 8) 9)

9 700,−

3

11506

Backkamera (dubbelkamera)

11 000,−

2

1641

Backkamera (enkelkamera)

6 100,−

2

1642

Backkamera nr. 2 i bakljusramp

3 700,−

1

11541

Kök
Köksfläkt med stopp mot dragluft
Toalettutrymme
Extra fönster i duschrum
Multimediasystem

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med
färddator 10)

28 700,−

3.5

9582

Top View 360° kamera

26 700,−

6

7173

6622

I 7057 EBL

I 7057 EB

I 7057 DBL

Kod

I 7057 DBM

Tilläggsutrustning*

Pris i kr. Mervikt (kg)*
(inkl. moms)

I 7017 EB

Ingår i paket

Värme
Digital kontrollpanel till luftburen värme

1 600,−

1

Elektrisk golvuppvärmning (delvis)

8 300,−

9

763

VI-KO

11 000,−

10

6709

VI-KO

36 400,−

40

761

11 000,−

7

565

29 200,−

34

609

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

11)

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och
avstängningsventil för sovrummet
11)

Värmeväxlare till vattenburen värme
AC / klimatanläggning
Takmonterad AC
Elektro-installation
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah

6)

4 900,−

27

830

23 100,−

15

922

2 500,−

8

665

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

6 700,−

2

1577

Gasoluttag utvändigt (30 mbar)

3 100,−

1

878

Solcellanläggning 100 Watt
Vattenförsörjning / -installation
Spillvattentank isolerad

VI-KO

Gasinstallation

Säkerhet
Brandsläckare 2 kg

1 900,−

3.5

1878

Brandvarnare

1 300,−

0.5

1891

Säkerhetsskåp

2 500,−

12.5

323

16 600,−

4.1

12125

Paket
Chassi paket (3-axlad)
Chassi paket Advance

10) 13) 14)

30 800,−

2.2

12119

Design paket (DBL/EBL)

12 700,−

8

9437

Design paket Trend

12 700,−

13

9437

Family paket

49 500,−

51.5

12128

Förberedelseskit

6 400,−

7

11350

Light Moments paket

10 200,−

2.5

11352

Vinterkomfort paket luftburen värme

31 700,−

30

8251

Vinterkomfort paket vattenburen värme

68 500,−

78

8252

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
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avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Trend for Sweden

I 7017

I 7057 DBM

I 7057 DBL

I 7057 EB

I 7057 EBL

Du kommer att gilla den här färdiga kampanjmodellen, där all
nödvändig utrustning ingår – och mer. Välj bara mellan luftburen
eller vattenburen värme och du är redo att åka på semester.

Fiat alufälgar











Chassi paket (Se paketöversikt)











Trend I

Kodnummer

Utrustning vid luftburen och vattenburen värme

Family paket (Se paketöversikt)











Elektrisk golvuppvärmning

763











Ombäddning av enkel- till dubbelbädd

1883

-

-

-





El-patron 230V till luftburen värme (Combi E)

330











Spillvattentank isolerad

665











Vinter komfort paket vattenburen värme (Se paketöversikt)

8252











Värmeväxlare

565











Totalvikt 3.850 kg

808











Trend for Sweden (Luftburen värme)

Trend for Sweden (Vattenburen värme)

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt
(Fabrikstolerans +/- 5%)
Luftburen värme

kg

75

75

75

84

84

Vattenburen värme

kg

150

150

150

159

159

Trend I for Sweden - Luftburen värme

kr.

93.000

93.000

93.000

97.000

97.000

Trend I for Sweden - Vattenburen värme

kr.

166.000

166.000

166.000

171.000

171.000

Pristillägg

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet.
På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika
från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna
och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart
skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för
varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig
för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens
vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs
faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan
fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om



Ingår i Trend for Sweden

-

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din
återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter
typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning.
Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får
inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration
av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Ingår inte i Trend for Sweden, se tillval

Pulse Integrerad
I enlighet med tidens puls! Den harmoniska ljuskompositionen
Light Moments och många stämningsfulla detaljer skapar en
underbar, modern bodel. Dessutom får Pulse höga poäng med väl
genomtänkt funktionalitet, generös utrustning och konsekvent
lättviktskonstruktion.

Kännetecken
Totallängd, ca.

740 cm

Totalbredd, ca.

233 cm

Totalhöjd, ca.

300 cm

Ståhöjd, bodel, ca.

205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

Pluspunkter
+
+

+ Klädsel Beat

+ Klädsel Dance

+
+

Trädekor

+ Trädekor Rosario Cherry
möjligt som Tilläggsutrustning
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Harmonisk ljuskomposition "Light Moments" (ingår i
Master Class i Sverige) ger en bra atmosfär i Pulse
Vidareutveckling av Dethleffs designspråk för mer
öppenhet, ljusstyrka och tydligare former och linjer
Innovativa maxi-flex överskåp med tyst stängning och
intuitiv användning
Inga nivåskillnader i bodelen på grund av IsoProtectkomfortgolvet

Pulse Integrerad
Pulse Integrerad

I 7051 DBM

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

1 279 000,−

1 289 000,−

1 279 000,−

1 289 000,−

Standardchassi

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Utsläppsklass

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Euro 6d Final

Pris (inkl. moms)

kr

Totallängd, ca.

cm

740

740

740

740

Totalbredd, ca.

cm

233

233

233

233

Totalhöjd, ca.

cm

300

300

300

300

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

205

205

205

205

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

mm

4035

4035

4035

4035

cm

195 x 150

195 x 150

195 x 150

195 x 150

190 x 160

190 x 160

210 - 185 x
80 / 200 x 80 /
210 x 190

210 x 190
/
205 - 185 x
80 / 210 - 195 x
80

4

4

4

4

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

103 (140)

103 (140)

103 (140)

103 (140)

Axelavstånd, ca.
Säng: Fram, L x B, ca.

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

Sovplatser standard / max.
Basmotor
kW (hk)
Vikt i körklart skick*

kg

3034 (2882 3186)*

3093 (2938 3248)*

3034 (2882 3186)*

3093 (2938 3248)*

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*

kg

106

47

106

47

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

3499

3499

3499

3499

4

4

4

4

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.

l

153 (29)

137 (15)

153 (29)

137 (15)

Spillvattentank, ca.

l

90

90

90

90

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning l

116 / 20

116 / 20

116 / 20

116 / 20

Mått servicelucka, vänster (B x H)

90 x 110

90 x 110

90 x 85 / 90 x
110

90 x 85 / 90 x
110

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

cm

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Pulse Integrerad
Pulse Integrerad
Mått servicelucka, höger (B x H)

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

90 x 110

90 x 110

90 x 85 / 90 x
110

90 x 85 / 90 x
110

cm

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om
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I 7051 DBM

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

I 7051 EBL

I 7051 EB

I 7051 DBL

I 7051 DBM

Standardutrustning
Chassi Fiat
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor
Chassi utrustning Fiat
Automatisk bromsassistent efter en kollision
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
Airbag på förar- och passagerarsidan
Breddad bakaxel
Dieseltank 75 l inkl. 19 l AdBlue Tank
Däckpumpssats och bogserögla
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control
Framhjulsdrift
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd
Förstärkt framaxelfjädring
Höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd till förar- och passagerarsäte
Klimatanläggning i förarhytt, manuell
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten
Mugghållare mitt på instrumentbrädan
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, två stoppade armstöd, vridbara
Sidovind-assistans
Startspärr
Stänkskydd på framaxeln
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare
Tempomat/farthållare
Trailer stabiliseringsprogram
Varningstriangel
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)
Utvändig utrustning
Bakljusramp: 3. bromsljus, integrerade bakljus med LED-ljusband, spoiler i bak
Bakre garage: två lätthanterliga garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med lastskenor, belyst, 1x 230 V uttag
EPS isolering
GFK tak
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm
Ingångsdörr: 70 cm
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak
Myggnätsdörr för ingångsdörr
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium
Sovrumsfönster höger och vänster
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg
Utvändig design
Utvändig lackering påbygg vit
Invändig design
Klädsel Beat
Trädekor Rosario Cherry
Textilutföranden
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
Möbelvarianter
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
Boutrymme utan nivåskillnader
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Dubbelsäng i bak, höjdjusterbar
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen
Hemtrevlig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten
Hemtrevlig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet
Skoskåp vid ingången
Stor spegel
Taksäng i förarhytt, manuell
Överskåpsluckor med Soft-close
Kök
Gourmet-kök med 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close och stor arbetsyta
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn
Kylskåp, rymshögt, med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)
Soptunna
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation
Toalettutrymme
Duschkonsol i svart och badtillbehör
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur
Trägolv i dusch
Multimediasystem
TV-förberedelse
Värme
Digital kontrollpanel till luftburen värme
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
Elektro-installation
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB
Baldakin med spotlights över ingångsdörren
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare
Förtältlampa 12V
Kontrollpanel
LED-belysning i hela fordonet
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
Vattenförsörjning / -installation
Brytare till vattenpump
Dränkbar vattenpump
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område
Kablar/rör i gulvet isolerade
Gasinstallation
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst

Tilläggsutrustning
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Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

I 7051 EBL

I 7051 EB

I 7051 DBL

I 7051 DBM

Standardutrustning

PAKET PULSE INTEGRERAD
Paket

Pulse GT paket "White" (12186)

Pulse GT paket "Grey" (12188)

Elektrisk parkeringsbroms

x

x

Läderratt och växelknopp i läder

x

x

Instrumentbräda med aluminium applikation

x

x

Klimatanläggning i förarhytt, automatisk

x

x

Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)

x

x

Kontrollpanel lyxig

x

x

Förardörr, vänster

x

x

Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme

x

x

Indirekt belysning ovanför överskåpen

x

x

Radioantenn DAB+ monterad på taket

x

x

Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt

x

x

LED varselljus

x

x

Utvändig design GT White (lackering I-front delvis svart, ytterligare dekaler GT
White, skidplate "röd")

x

Uttag och brytare i tvåfärgad dekor

x

x

Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner

x

x

Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank

x

x

Multifunktionsratt

x

x

Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"

x

x

Utvändig design GT Grey (lackering I-front delvis svart, ytterligare dekaler GT
Grey, skidplate "röd")

x

Paketets värde kr

142 900,−

142 900,−

Specialpris kr

109 100,−

109 100,−

Du sparer kr

33 800,−

33 800,−

Mervikt (kg)

56.1

56.1

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

47

Vinterkomfort paket luftburen
värme (8251)

Vinterkomfort paket vattenburen
värme (8252)

XPS isolering

x

x

Kablar/rör i gulvet isolerade

x

x

Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda

x

x

Spillvattentank isolerad

x

x

Brytare till vattenpump

x

x

Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl.
digital kontrollpanel

x

Paket

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och
avstängningsventil för sovrummet

x

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

x

Paketets värde kr

37 100,−

77 200,−

Specialpris kr

31 700,−

68 500,−

Du sparer kr

5 400,−

8 700,−

Mervikt (kg)

30

78

Chassi paket (3-axlad) (12125)

Pris kr

Instrumentbräda med aluminium applikation

1 900,−

Klimatanläggning i förarhytt, automatisk

6 100,−

Läderratt och växelknopp i läder

2 800,−

Elektrisk parkeringsbroms

7 300,−

Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank

1 100,−

Multifunktionsratt

1 500,−

Paketets värde

20 700,−

Specialpris

16 600,−

Du sparer

4 100,−

Mervikt (kg)

4.1

Chassi paket Advance (12119)

Pris kr

10" DAB+ naviceiver inkl. trådlös Apple CarPlay & Android Auto, Navigation betjäning via ratten
Digital hastighetsmätare med digitala skärmar och en stor 7" skärm
Trådlös telefonladdare i mittkonsolen

25 500,−
7 300,−
3 700,−

Paketets värde

36 500,−

Specialpris

30 800,−

Du sparer

5 700,−

Mervikt (kg)

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
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2.2

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Family paket (12184)
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt
Radioantenn DAB+ monterad på taket
Förardörr, vänster
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)
Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme
Kontrollpanel lyxig
Indirekt belysning ovanför överskåpen

Pris kr
11 000,−
4 800,−
24 300,−
7 200,−
16 400,−
8 900,−
8 400,−

Paketets värde

81 000,−

Specialpris

53 300,−

Du sparer

27 700,−

Mervikt (kg)

Light Moments (9930)
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Pris kr

Belyst köksbakvägg
Indirekt väggbelysning (stämningsbelysning)
Väggbelysning - genomgående baldakin med indirekt belysning
Belyst ingångshandtag
Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol
Sockelbelysning i köket, sittgrupp och sovrum
Specialpris

12 700,−

Mervikt (kg)

Förberedelseskit (11350)
Förberedelse för solcell

8

Pris kr
3 100,−

Förberedelse för AC på taket

1 000,−

Förberedelse för satellit-system

2 500,−

Förberedelse för första backkamera

3 300,−

Förberedelse för andra backkamera

1 700,−

Paketets värde

11 600,−

Specialpris

6 400,−

Du sparer

5 200,−

Mervikt (kg)

7

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.
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I 7051 EBL

I 7051 EB

I 7051 DBL

Tilläggsutrustning*

Kod

I 7051 DBM

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

Chassi Fiat
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"

15 700,−

0

8045

Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9växlad Wandler-automatlåda

GT

34 400,−

35

HD180A

Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9växlad Wandler-automatlåda

56 900,−

40

HDM180A

3 700,−

0

808

Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)

21 300,−

35

273

Stödben bak (2 styck)

3 900,−

6

390

Viktökning
Totalvikt 3850 kg
Chassi utrustning Fiat

Utvändig utrustning
Cykelställ till 3 cyklar

4 900,−

9

938

Cykelställ, sänkbart (med 3 skenor)

11 000,−

10

7482

Dubbelgolv i bakre garage

3 700,−

5

1890

Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)

20 700,−

54

697

Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner

9 100,−

5

415

4 900,−

3.5

1985

0

9817

9 700,−

8

851

Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg

6 100,−

5

652

Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen

4 300,−

5

8125

Ombäddning av enkel- till dubbelbädd

4 200,−

9

1883

6 100,−

2

344

2 800,−

5

372

Backkamera

3 700,−

5

7636

Backkamera nr. 2 i bakljusramp

3 700,−

1

11541

28 700,−

3.5

9582

12 200,−

10

9964

9 700,−

3

1799

16 300,−

7

9807

26 700,−

6

7173

Underredsfack

GT

Invändig design
Klädsel Dance
Textilutföranden
Formsydda golvmattor
Möbelvarianter

Kök
Köksfläkt med stopp mot dragluft
Toalettutrymme
Extra fönster i duschrum
Multimediasystem

Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färddator
10)

Soundpaket i boutrymme

15)

TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)
TV 32''

8)

8)

Top View 360° kamera
Värme
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)
Vattenburen golvuppvärmning

11)

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
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8 300,−

9

763

13 400,−

10

1603

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

11)

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och
avstängningsventil för sovrummet

VI-KO

11 000,−

10

6709

VI-KO

36 400,−

40

761

11 000,−

7

565

29 200,−

34

609

11)

Värmeväxlare till vattenburen värme

I 7051 EBL

I 7051 EB

I 7051 DBL

Tilläggsutrustning*

Kod

I 7051 DBM

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

AC / klimatanläggning
Takmonterad AC

16)

Elektro-installation
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah

6)

4 900,−

27

830

23 100,−

15

922

2 500,−

8

665

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

6 700,−

2

1577

Gasoluttag utvändigt (30 mbar)

3 100,−

1

878

Solcellanläggning 100 Watt
Vattenförsörjning / -installation
Spillvattentank isolerad

VI-KO

Gasinstallation

Säkerhet
Brandsläckare 2 kg

1 900,−

3.5

1878

Brandvarnare

1 300,−

0.5

1891

Larm (till dörrar med centrallåsning)

7 900,−

5

322

Säkerhetsskåp

2 500,−

12.5

323

Paket
Chassi paket (3-axlad)

16 600,−

4.1

12125

30 800,−

2.2

12119

Family paket

53 300,−

45

12184

Förberedelseskit

6 400,−

7

11350

Light Moments

12 700,−

8

9930

Pulse GT paket "Grey"

109 100,−

56.1

12188

Pulse GT paket "White"

109 100,−

56.1

12186

Vinterkomfort paket luftburen värme

31 700,−

30

8251

Vinterkomfort paket vattenburen värme

68 500,−

78

8252

Chassi paket Advance

Tilläggsutrustning
GT GT paket

10) 17) 14)

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Master Class

Kodnummer

I 7051 DBM

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.

Dethleffs alufälgar

8045









Chassi paket (Se paketöversikt)

12125









Family paket (Se paketöversikt)

12184









Light Moments paket (Se paketöversikt)

9930









Kassettmarkis Omnistor 5,0 m manuell

697









Cykelställ till 3 cyklar

938









Ombäddning av enkel- till dubbelbädd

1883

-

-





Totalvikt 3.850 kg

808









El-patron 230V till luftburen värme (Combi E)

330









Elektrisk golvuppvärmning

763









Spillvattentank isolerad

665









Vinter komfort paket (vattenburen värme)

8252









Vattenburen gulvuppvärmning

1603









Värmeväxlare

565









Pulse I
Utrustning i både Master Class 1 och 2

Master Class 1 (Luftburen värme)

Master Class 2 (Vattenburen värme)

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt
(Fabrikstolerans +/- 5%)
Master Class 1 - Luftburen värme

kg

139

139

148

148

Master Class 2 - Vattenburen värme

kg

215

215

224

224

Master Class 1 - Luftburen värme

kr.

145.000

145.000

149.000

149.000

Master Class 2 - Vattenburen värme

kr.

220.000

220.000

224.000

224.000

Pristillägg

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet.
På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika
från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna
och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart
skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för
varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig
för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens
vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs
faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan
fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om



Ingår i Master Class

-

Ingår inte i Master Class, se tillval

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din
återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter
typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning.
Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får
inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration
av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Pulse Classic 90 Halvintegrerad
740

Jubileumsutrustning
(ingår i basispriset för Pulse Classic 90)

T 7051 DBM

T 7051 DBL

T 7051 EB

T 7051 EBL

16" aluminiumfälgar, Fiat









Strålkastare med svart ram









LED varselljus









Lackerad stötfångare i Campovolo









Mörkläggningspersienner i förarhytt









Radioantenn DAB+ integrerad i höger ytterspegel









Kylargrill i högglansig svart med pyntalistor i krom









Full LED halvljus









Instrumentbräda med aluminium-applikation









Klimatautomatik i förarhytt









Ratt och växelknopp i läder









Chassifärg Campovolo grå









Dieseltank 90 liter









Multifunktionsratt









Dimmstrålkastare inkl. kurvtagande ljus









Elektrisk parkeringsbroms









Keyless Entry & Go









Insteg i förarhytt









Skidplate i röd









Integrerad avtäckning till tankpåfylling









Myggnättsdörr









Utvändigt GT Grey-design (ytterligare GT Grey dekaler)









Öppningsbart fönster i T-huv









Panorama-taklucka 70 x 50 cm i boutrymme









70 cm bred ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås
(inkl. förarhyttdörr)









Stabila ramfönster med dubbelglas och integrerad mörkläggningoch myggnättsrullgardiner









Ombäddning enkel- till dubbelsäng

–

–





Höga enkelsängar inkl. komfortabel trappa

–

–





Förberedelse för radio inkl. Soundpaket i förarhytt









Uttag och brytare tvåfärgade









Liht Moments paket (belysning i 4 nivå)









Förtältlampa, 12 V









Kontrollpanel lyx









Indirekte stämningsbelysning ovanför takskåp









Pulse Classic
90 Halvintegrerad
Möbler i ljus nötträdekor, golvet i vackert stenutseende och
matchande jubileumstklädsel: De som älskar klassisk design
känner sig särskilt hemma i Pulse Classic 90. För Dethleffs 90årsjubileum fick den klassiska Pulse-linjen ännu mer utrustning
och innehåller nu allt som standard, som du behöver för en
avslappnad och extremt bekväm husbilsresa.

Kännetecken
Totallängd, ca.

741 cm

Totalbredd, ca.

233 cm

Totalhöjd, ca.

300 cm

Ståhöjd, bodel, ca.

205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

+ Klädsel
Cosmopolitan

Trädekor

+ Trädekor Noce Nagano
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Pluspunkter
+
+
+
+
+
+
+
+

Lyx kontrollpanel är standard
Bodel utan nivåskillnader för din säkerhet
Invändig höjd på 2,05 m
Skoskåp i ingångsområdet
L-sittgrupp som standard
Backkamera integrerad i spoileren som
tilläggsutrustning
Mycket jubileumsutrustning
Belysning i fyra nivåer med "Light Moments" som
standard

Pulse Classic 90 Halvintegrerad
Pulse Classic 90 Halvintegrerad
Pris (inkl. moms)

kr

Standardchassi
Utsläppsklass

T 7051 DBM

T 7051 DBL

T 7051 EB

T 7051 EBL

1 163 000,−

1 167 000,−

1 163 000,−

1 167 000,−

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Fiat Ducato
Light låg ram

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Totallängd, ca.

cm

741

741

741

741

Totalbredd, ca.

cm

233

233

233

233

Totalhöjd, ca.

cm

300

300

300

300

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

205

205

205

205

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

2000 (750)

4035

4035

4035

4035

Axelavstånd, ca.

mm

200 x 140 - 110

cm

Säng: Mittsäng, L x B, ca.

cm

170 x 100 - 80

202 x 110 - 90

170 x 100 - 80

202 x 110 - 90

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

190 x 160

190 x 160

210 - 185 x
80 / 200 x 80 /
210 x 190

205 - 185 x
80 / 210 - 195 x
80 / 210 x 190

3/5

3/5

Sovplatser standard / max.
Basmotor
kW (hk)

200 x 140

200 x 140 - 110

Säng: Fram, L x B, ca.

3/5

200 x 140

3/5

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

140 MultiJet 3

103 (140)

103 (140)

103 (140)

103 (140)

Vikt i körklart skick*

kg

3022 (2871 3173)*

3075 (2921 3229)*

3031 (2879 3183)*

3084 (2930 3238)*

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*

kg

113

65

104
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Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

3499

3499

3499

3499

4

4

4

4

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*
Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.

l

153 (29)

137 (15)

153 (29)

137 (15)

Spillvattentank, ca.

l

90

90

90

90

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning l

116 / 20

116 / 20

116 / 20

116 / 20

Mått servicelucka, vänster (B x H)

90 x 110

90 x 110

90 x 110

90 x 110

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

cm

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Pulse Classic 90 Halvintegrerad
Pulse Classic 90 Halvintegrerad
Mått servicelucka, höger (B x H)

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

T 7051 DBL

T 7051 EB

T 7051 EBL

90 x 110

90 x 110

90 x 110

90 x 110

cm

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om
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T 7051 DBM

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

T 7051 EBL

T 7051 EB

T 7051 DBL

T 7051 DBM

Standardutrustning
Chassi Fiat
Aluminiumsfälgar Fiat 16"
Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 6-växlad manuell växellåda
Chassi utrustning Fiat
Automatisk bromsassistent efter en kollision
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
Airbag på förar- och passagerarsidan
Breddad bakaxel
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
Dimstrålkastare inkl. kurvljus
Däckpumpssats och bogserögla
Dörrtröskel i förarhytt
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control
Elektrisk parkeringsbroms
Framhjulsdrift
Full LED strålkastare
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte
Instrumentbräda med aluminium applikation
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers
Keyless Entry & Go
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
Kylargrill, i blanksvart med kromkant
LED varselljus
Lackerat stötfångare Campovolo
Läderratt och växelknopp i läder
Mugghållare mitt på instrumentbrädan
Multifunktionsratt
Mörkläggningsgardiner i förarhytten
Sidovind-assistans
Startspärr
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel
Strålkastare-ram svart
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare
Tempomat/farthållare
Trailer stabiliseringsprogram
Varningstriangel
Varselljus integrerade i strålkastarna
Yttre färg på chassi Campovolo grå
Utvändig utrustning
Bakljusramp: 3. bromsljus, integrerade bakljus med LED-ljusband, spoiler i bak
Bakre garage: två lätthanterliga garageluckor, sänkt bakdel (150 kg lastvikt), uppvärmd, med lastskenor, belyst, 1x 230 V uttag
EPS isolering
Fönster i T-huv
GFK tak
Golvtjocklek: 49 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm
Ingångsdörr med fönster inkl. mörkläggning och centrallås (inkl. förardörr)
Ingångsdörr: 70 cm
Lifetime Smart konstruktionsteknik: Fuktsäker golvkonstruktion utan trä - med GFK-klädd undergolv och tak
Myggnätsdörr för ingångsdörr
Panorama-taklucka 70x50 cm i boutrymme

7)

Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner
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Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium
Skydd för integrerat tankstuds
Sovrumsfönster höger och vänster
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg
Utvändig design GT Grey (ytterligare dekaler GT Grey)
Utvändig design
Utvändig lackering påbygg vit
Invändig design
Klädsel Cosmopolitan
Trädekor Noce Nagano
Textilutföranden
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
Möbelvarianter
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
Boutrymme utan nivåskillnader
Dubbelsäng i bak, höjdjusterbar
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen
Hemtrevlig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten
Hemtrevlig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg
Nödsäng
Ombäddning av enkel- till dubbelbädd
Ombäddning i sittgrupp på tvären
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet
Skoskåp vid ingången
Stor spegel
Överskåpsluckor med Soft-close
Kök
Gourmet-kök med 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close och stor arbetsyta
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn
Kylskåp, rymshögt, med separat frysfack och automatiskt energival (AES) (137 l)
Soptunna
Toalettutrymme
Duschkonsol i svart och badtillbehör
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur
Multimediasystem
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt
TV-förberedelse
Värme
Digital kontrollpanel till luftburen värme
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
Elektro-installation
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB
Baldakin med spotlights över ingångsdörren
Belyst ingångshandtag
Belyst köksbakvägg
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare
Funktionell belysning (bodel och inbyggda spots)
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T 7051 EBL

T 7051 EB

T 7051 DBL

T 7051 DBM

Standardutrustning

T 7051 EBL

T 7051 EB

T 7051 DBL

T 7051 DBM

Standardutrustning
Förtältlampa 12V
Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol
Indirekt belysning ovanför överskåpen
Indirekt väggbelysning (stämningsbelysning)
Kontrollpanel lyxig
LED-belysning i hela fordonet
Light Moments Paket (4-nivå belysning)
Sockelbelysning i köket, sittgrupp och sovrum
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
Uttag och brytare i tvåfärgad dekor
Vattenförsörjning / -installation
Brytare till vattenpump
Dränkbar vattenpump
Färskvattentank monterad i isolerad och uppvärmd område
Kablar/rör i gulvet isolerade
Gasinstallation
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering
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PAKET PULSE CLASSIC 90 HALVINTEGRERAD
Paket

Assistans paket Fiat (12109)

Avåkningsvarnare

x

Varselljusassistent

x

Helljus-assistent

x

Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister

x

Regnsensor

x

Trafikskylt-assistent

x

Specialpris kr

13 300,−

Mervikt (kg)

0.5

Vinterkomfort paket luftburen
värme (8251)

Vinterkomfort paket vattenburen
värme (8252)

XPS isolering

x

x

Kablar/rör i gulvet isolerade

x

x

Spillvattentank och -kablar/-rör är elektriskt uppvärmda

x

x

Spillvattentank isolerad

x

x

Brytare till vattenpump

x

x

Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl.
digital kontrollpanel

x

Paket

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och
avstängningsventil för sovrummet

x

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

x

Paketets värde kr

37 100,−

77 200,−

Specialpris kr

31 700,−

68 500,−

Du sparer kr

5 400,−

8 700,−

Mervikt (kg)

30

78

Chassi paket Advance (12119)

Pris kr

10" DAB+ naviceiver inkl. trådlös Apple CarPlay & Android Auto, Navigation betjäning via ratten
Digital hastighetsmätare med digitala skärmar och en stor 7" skärm
Trådlös telefonladdare i mittkonsolen

25 500,−
7 300,−
3 700,−

Paketets värde

36 500,−

Specialpris

30 800,−

Du sparer

5 700,−

Mervikt (kg)

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
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2.2

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Förberedelseskit (11350)

Pris kr

Förberedelse för solcell

3 100,−

Förberedelse för AC på taket

1 000,−

Förberedelse för satellit-system

2 500,−

Förberedelse för första backkamera

3 300,−

Förberedelse för andra backkamera

1 700,−

Paketets värde

11 600,−

Specialpris

6 400,−

Du sparer

5 200,−

Mervikt (kg)

Export paket (4,5 m markis) (11937)
Backkamera

7

Pris kr
3 700,−

Kassettmarkis Omnistor 4,5 m (manuell)

17 000,−

Paketets värde

20 700,−

Specialpris

15 900,−

Du sparer

4 800,−

Mervikt (kg)

55

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.
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35

HD140A

Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9växlad Wandler-automatlåda

79 400,−

35

HD180A

Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 6växlad manuell växellåda

22 500,−

40

HDM140S

Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 9växlad Wandler-automatlåda

67 500,−

40

HDM140A

Fiat Ducato Maxi låg ram (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9växlad Wandler-automatlåda

101 800,−

40

HDM180A

3 700,−

0

808

T 7051 EBL

45 000,−

T 7051 EB

Fiat Ducato Light låg ram (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hk) Heavy Duty, 9växlad Wandler-automatlåda

Tilläggsutrustning*

T 7051 DBL

Kod

T 7051 DBM

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

Chassi Fiat

Viktökning
Totalvikt 3850 kg
Utvändig utrustning
Cykelställ till 3 cyklar

4 900,−

9

938

Cykelställ, sänkbart (med 3 skenor)

11 000,−

10

7482

Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen

23 100,−

55

680

Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen

4 300,−

5

8125

Möbelvarianter

Toalettutrymme
Extra fönster i duschrum

2 800,−

5

372

Trägolv i dusch

1 400,−

1.5

1657

3 700,−

1

11541

28 700,−

3.5

9582

Multimediasystem
Backkamera nr. 2 i bakljusramp
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färddator
10)

Värme
Elektrisk golvuppvärmning (delvis)
Vattenburen golvuppvärmning

8 300,−

9

763

13 400,−

10

1603

VI-KO

11 000,−

10

6709

VI-KO

36 400,−

40

761

11 000,−

7

565

29 200,−

34

609

23 100,−

15

922

2 500,−

8

665

6 700,−

2

1577

11)

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

11)

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och
avstängningsventil för sovrummet
Värmeväxlare till vattenburen värme

11)

AC / klimatanläggning
Takmonterad AC
Elektro-installation
Solcellanläggning 100 Watt
Vattenförsörjning / -installation
Spillvattentank isolerad

VI-KO

Gasinstallation
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter
Paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
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avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

13 300,−

0.5

12) 10)

30 800,−

2.2

12119

Export paket (4,5 m markis)

15 900,−

55

11937

Förberedelseskit

6 400,−

7

11350

Vinterkomfort paket luftburen värme

31 700,−

30

8251

Vinterkomfort paket vattenburen värme

68 500,−

78

8252

Chassi paket Advance

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

T 7051 EBL

T 7051 EB

12109

Assistans paket Fiat

T 7051 DBL

Kod

T 7051 DBM

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

Okänd vid tidpunkten för publicering

VI-KO Vinterkomfort paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Master Class

Kodnummer

T 7051 DBM

T 7051 DBL

T 7051 EB

T 7051 EBL

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.

680









Elektrisk golvuppvärmning

763









Spillvattentank isolerad

665









El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)

330









Vinter komfort paket (vattenburen värme) - Se paketöversikt

8252









Värmeväxlare

565









Vattenburen golvuppvärmning

1603









Totalvikt 3.850 kg

808









Pulse Classic 90 T
Utrustning i både Master Class 1 och 2
Elektrisk taksäng
Utrustning i Master Class 1 (luftburen värme)

Utrustning i Master Class 2 (vattenburen värme)

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt
(Fabrikstolerans +/- 5%)
Master Class 1 - Luftburen värme

kg

74

74

74

74

Master Class 2 - Vattenburen värme

kg

150

150

150

150

Master Class 1 - Luftburen värme

kr.

40.000

40.000

40.000

40.000

Master Class 2 - Vattenburen värme

kr.

119.000

119.000

119.000

119.000

Pristillägg

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet.
På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika
från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna
och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart
skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för
varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig
för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens
vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs
faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan
fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om



Ingår i Master Class

-

Ingår inte i Master Class, se tillval

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din
återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter
typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning.
Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får
inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration
av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Esprit Integrerad
Esprit kombinerar modern design i nordisk stil med utmärkt
lyxklasskomfort. Det uppvärmda dubbla golvet med dess
frostskyddade vatteninstallation gör det till en vinterlämplig
följeslagare året runt. 26 cm högt dubbelgolv, vilket ger
användbar extra förvaringsutrymme.

Kännetecken
Totallängd, ca.

781 cm

Totalbredd, ca.

233 cm

Totalhöjd, ca.

298 cm

Ståhöjd, bodel, ca.

205 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

Pluspunkter
+
+

+ Klädsel Kari

+ Klädsel Nubia

+
+

+
+ Äkta läder

+ Rubino skinn

individuell

Vinterbeständigt: uppvärmt dubbelgolv med
frostskyddad vatteninstallation
Idealiska köregenskaper med lågt ramramchassi med
145 mm sänkning och upp till 4,5 ton tillåten totalvikt
Stor, komfortabel taksäng (200x150 cm) med elektrisk
betjäning
Stort garage bak med luckor på båda sidor, 250 kg
lastkapacitet, GFK, halksäker golvbeläggning,
filtbeklädnad, surrskenor, belysning och
enhandsbetjäning.
Gourmet-kök med 3-lågig spis, rymlige lådor med Softclose, skärbräda, utdragbart skåp, papperskorg och
centrallås.

Trädekor

+ Trädekor Noce Nagano
möjligt som Tilläggsutrustning
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Esprit Integrerad
Esprit Integrerad
Pris (inkl. moms)

kr

Standardchassi

Utsläppsklass

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

1 649 000,−

1 663 000,−

1 649 000,−

1 663 000,−

Fiat Ducato
Maxi AL-KO låg
ram

Fiat Ducato
Maxi AL-KO låg
ram

Fiat Ducato
Maxi AL-KO låg
ram

Fiat Ducato
Maxi AL-KO låg
ram

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Euro VI-E

Totallängd, ca.

cm

781

781

781

781

Totalbredd, ca.

cm

233

233

233

233

Totalhöjd, ca.

cm

298

298

298

298

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

205

205

205

205

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

1750 (750)

1750 (750)

1750 (750)

1750 (750)

mm

4500

4500

4500

4500

Säng: Fram, L x B, ca.

cm

200 x 150

200 x 150

200 x 150

200 x 150

Säng: Mittsäng, L x B, ca.

cm

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

Axelavstånd, ca.

Sovplatser standard / max.

206 x 123 - 88

200 x 160

4/5

Basmotor
kW (hk)

-

200 x 160

4

206 x 123 - 88

215 x 80 / 220
x 80 / 210 x
200 - 193
4/5

215 x 80 / 220
x 80 / 210 x
200 - 193
4

180 MultiJet 3
Power

180 MultiJet 3
Power

180 MultiJet 3
Power

180 MultiJet 3
Power

132 (180)

132 (180)

132 (180)

132 (180)

Vikt i körklart skick*

kg

3446 (3274 3618)*

3446 (3274 3618)*

3446 (3274 3618)*

3446 (3274 3618)*

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*

kg

661

681

661

681

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

4500

4500

4500

4500

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

4-5

4

4-5

4

Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.

l

177 (35)

177 (35)

177 (35)

177 (35)

Spillvattentank, ca.

l

156

156

156

156

166 / 20

166 / 20

166 / 20

166 / 20

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning l

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om
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vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Esprit Integrerad
Esprit Integrerad

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

Mått servicelucka, vänster (B x H)

cm

100 x 105

100 x 105

100 x 80 / 100
x 110

100 x 80 / 100
x 110

Mått servicelucka, höger (B x H)

cm

100 x 105

100 x 105

100 x 80 / 100
x 110

100 x 80 / 100
x 110

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Chassi Fiat
Fiat Ducato Maxi ALKO lågram bredspårig bakaxel (4 250 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor
Chassi utrustning Fiat
10" DAB+ naviceiver inkl. trådlös Apple CarPlay & Android Auto, Navigation betjäning via ratten
Automatisk bromsassistent efter en kollision
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
Airbag på förar- och passagerarsidan
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
Digital hastighetsmätare med digitala skärmar och en stor 7" skärm
Däckpumpssats och bogserögla
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control
Framhjulsdrift
Förstärkt framaxelfjädring
Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan och persienner för sidorutor för bästa isolering
Instrumentbräda med aluminium applikation
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten
Läderratt och växelknopp i läder
Mugghållare mitt på instrumentbrädan
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd
Sidovind-assistans
Startspärr
Stänkskydd på framaxeln
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare
Tempomat/farthållare
Trailer stabiliseringsprogram
Trådlös telefonladdare i mittkonsolen
Varningstriangel
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)
Utvändig utrustning
Bakljusramp: 3. bromsljus, integrerade bakljus med LED-ljusband, spoiler i bak
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 Vuttag, GFK klädd golv och väggar med fleece
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden
GFK tak
Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak
Myggnätsdörr för ingångsdörr
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium
Sovrumsfönster höger och vänster
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg
Utvändig design
Utvändig lackering påbygg vit
Invändig design
Klädsel Kari
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I 7150-2 EBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 DBL

I 7150-2 DBM

Standardutrustning

I 7150-2 EBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 DBL

I 7150-2 DBM

Standardutrustning
Trädekor Noce Nagano
Textilutföranden
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
Möbelvarianter
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
Boutrymme utan nivåskillnader
Dubbelsäng i bak, hög
Elektrisk taksäng
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med takskåp i full längd
Hemtrevlig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten
Hemtrevlig lounge-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede
Ombäddning av enkel- till dubbelbädd
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet
Skoskåp vid ingången
Överskåpsluckor med Soft-close
Kök
Gourmet-kök: 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation
Toalettutrymme
Duschkonsol i svart och badtillbehör
Extra fönster i duschrum
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur
Trägolv i dusch
Multimediasystem
TV-förberedelse
Värme
Digital kontrollpanel till luftburen värme
Gas luftburen värme 6 kW med varmvattenpanna
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
Elektro-installation
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB
Baldakin med spotlights över ingångsdörren
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare
Förtältlampa 12V
Kontrollpanel lyxig
LED-belysning i hela fordonet
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
Vattenförsörjning / -installation
Brytare till vattenpump
Tryckvattenspumpsystem
Gasinstallation
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering
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PAKET ESPRIT INTEGRERAD
Paket

Esprit GT paket "White" (12193)

Esprit GT paket "Grey" (12195)

Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt

x

x

Radioantenn DAB+ monterad på taket

x

x

Förardörr, vänster

x

x

Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme

x

x

Indirekt belysning ovanför överskåpen

x

x

Stödben bak (2 styck)

x

x

Elektrisk rullgardin, vindruta

x

x

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

x

x

Köksfläkt med stopp mot dragluft

x

x

Backkamera

x

x

Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor

x

x

LED varselljus

x

x

Pilot-luftsvängstolar från SKA

x

x

Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare

x

x

Panorama-taklucka 75x105 cm i sovrum

x

x

Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg

x

x

Utvändig design GT Advance White (lackering I-front delvis svart, ytterligare GT
Grey dekaler, skidplate "röd")

x

Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"

x

Utvändig design GT Advance Grey (lackering I-front delvis svart, ytterligare GT
Grey dekaler, skidplate "röd")

x

Paketets värde kr

209 800,−

209 800,−

Specialpris kr

164 900,−

164 900,−

Du sparer kr

44 900,−

44 900,−

Mervikt (kg)

125

125

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
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x

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Paket

Lithium paket 1 (7488)

Lithium paket 2 (7489)

Victron PowerAssist & PowerControl

x

x

Högströmmodul

x

x

Elektro-block EBL 111

x

x

Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren

x

x

Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A

x

153 Ah litiumbatteri

x

307 Ah litiumbatteri

x

Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A

x

Specialpris kr

62 200,−

101 500,−

Mervikt (kg)
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113

Travel paket (12192)
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt
Radioantenn DAB+ monterad på taket

Pris kr
11 000,−
4 800,−

Förardörr, vänster

24 300,−

Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme

16 400,−

Indirekt belysning ovanför överskåpen
Stödben bak (2 styck)
Elektrisk rullgardin, vindruta
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

8 400,−
3 900,−
22 600,−
6 700,−

Köksfläkt med stopp mot dragluft

6 100,−

Backkamera

3 700,−

Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor

7 200,−

Paketets värde

115 100,−

Specialpris

101 500,−

Du sparer

13 600,−

Mervikt (kg)

Light Moments (11137)

67.5

Pris kr

Belyst ingångshandtag
Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol
Sockelbelysning i hela fordonet
Väggbelysning - genomgående baldakin med indirekt belysning
Belyst köksbakvägg
Indirekt dimbar, belysning på väggytan
Specialpris
Mervikt (kg)

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

15 300,−
10.5

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

71

Förberedelseskit (11350)

Pris kr

Förberedelse för solcell

3 100,−

Förberedelse för AC på taket

1 000,−

Förberedelse för satellit-system

2 500,−

Förberedelse för första backkamera

3 300,−

Förberedelse för andra backkamera

1 700,−

Paketets värde

11 600,−

Specialpris

6 400,−

Du sparer

5 200,−

Mervikt (kg)

7

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
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beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

I 7150-2 EBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 DBL

Tilläggsutrustning*

Kod

I 7150-2 DBM

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

Chassi Fiat
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"

GT

15 700,−

0

8045

TR-P, GT

22 600,−

8

1782

8 500,−

11

435

133 500,−

72

9663

Chassi utrustning Fiat
Elektrisk rullgardin, vindruta
Extra sittplats
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion
LED varselljus

12 200,−

1.5

7152

Luftfjädring på bakaxel (2-axlad)

GT

60 700,−

45

1658

Luftfjädring på fram- och bakaxel (2-axlad)

162 600,−

55

1796

35 200,−

36

7505

15 800,−

0

11147

21 300,−

35

273

4 900,−

9

938
7482

Pilot-luftsvängstolar från SKA

GT

Sittuppvärmning och ventilation av sittytan

18) 19)

Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)
Utvändig utrustning
Cykelställ till 3 cyklar
Cykelställ, sänkbart (med 3 skenor)

11 000,−

10

Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)

20 700,−

54

697

16 400,−

12

849

0

10442

0

10443

0

9785

9 700,−

8

851

Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg

6 100,−

5

652

Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen

4 300,−

5

8125

Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme

TR-P, GT

Invändig design
Klädsel Nubia
Rubino skinn

18)

Äkta läder individuell

57 100,−
18) 20)

Textilutföranden
Formsydda golvmattor
Möbelvarianter

Ombäddning i sittgrupp på tvären

6 700,−

9

1944

Överskåp i förarhytt i stället för taksäng

6 800,−

0

679

6 100,−

2

344

Kök
Köksfläkt med stopp mot dragluft

TR-P, GT

Toalettutrymme
Keramiktoalett

21)

Kvarntoalett med fäkalietank

2 300,−

25

7243

42 500,−

22

1625

3 700,−

5

7636

3 700,−

1

11541

Multimediasystem
Backkamera

14)

TR-P, GT

Backkamera nr. 2 i bakljusramp

14)

Extra fäste till TV
Soundpaket i boutrymme

15)

TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)

8)

TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)
TV 32''

22)

8)

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

4 600,−

3

1809

12 200,−

10

9964

9 700,−

3

1799

9 700,−

5

7490

16 300,−

7

9807

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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7173

7 300,−

2

330

I 7150-2 EBL

6

I 7150-2 EB

26 700,−

Top View 360° kamera

I 7150-2 DBL

Kod

I 7150-2 DBM

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

Värme
Gas luftburen värme 6 kW med 1,8 kW elpatron och varmvattenpanna inkl. digital
kontrollpanel
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

11)

11 000,−

10

6709

Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och
avstängningsventil för sovrummet

36 400,−

40

761

11)

11 000,−

7

565

29 200,−

34

609

23 100,−

15

922

4 300,−

1

1574

6 700,−

2

1577

3 100,−

1

878

Värmeväxlare till vattenburen värme
AC / klimatanläggning
Takmonterad AC
Elektro-installation
Solcellanläggning 100 Watt
Vattenförsörjning / -installation

Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget
Gasinstallation
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

TR-P, GT

Gasoluttag utvändigt (30 mbar)
Säkerhet
Brandsläckare 2 kg

1 900,−

3.5

1878

Brandvarnare

1 300,−

0.5

1891

Larm (till dörrar med centrallåsning)

7 900,−

5

322

Säkerhetsskåp

2 500,−

12.5

323

164 900,−

125

12195

164 900,−

125

12193

6 400,−

7

11350
11137

Paket
Esprit GT paket "Grey"

14)

Esprit GT paket "White"

14)

Förberedelseskit
Light Moments

15 300,−

10.5

Lithium paket 1

6)

62 200,−

63

7488

Lithium paket 2

6)

101 500,−

113

7489

101 500,−

67.5

12192

Travel paket

14)

Tilläggsutrustning
GT GT paket

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

TR-P Travel paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
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avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Master Class

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.

Dethleffs alufälgar









Travel paket (Se paketöversikt)









Light Moments paket (Se paketöversikt)









Esprit I

Kodnummer

Utrustning i både Master Class 1 och 2

Kassettmarkis Omnistor 5,0 manuell

697









Cykelställ till 3 cyklar

938









Formsydd golvmatta

851









330









Vattenburen värme

761









Värmeväxlare

565









Master Class 1 - Luftburen värme

kg

152

152

152

152

Master Class 2 - Vattenburen värme

kg

197

197

197

197

Master Class 1

kr.

174.000

174.000

174.000

174.000

Master Class 2

kr.

214.000

214.000

214.000

214.000

Master Class 1 (Luftburen värme)
El-patron 230 V till luftburen värme (Combi E)
Master Class 2 (Vattenburen värme)

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt
(Fabrikstolerans +/- 5%)

Pristillägg

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet.
På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika
från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna
och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart
skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för
varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig
för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens
vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs
faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan
fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om



Ingår i Master Class

-

Ingår inte i Master Class, se tillval

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din
återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter
typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning.
Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får
inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration
av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Alpa Alkov
Husbilen för par som reser som par. Med generöst utrymme, en
stor sittgrupp med panoramautsikt och bekväma enkelsängar i
alkoven är denna husbil perfekt för bekväm resa för två. Och det
även i isiga temperaturer, eftersom det uppvärmda dubbla golvet
med frostskyddad vatteninstallation gör det absolut lämpligt för
vintern.

Kännetecken
Totallängd, ca.

733 - 858 cm

Totalbredd, ca.

233 cm

Totalhöjd, ca.

327 cm

Ståhöjd, bodel, ca.

209 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

Pluspunkter
+
+
+

+ Klädsel Amaro

+ Klädsel Goa

+
+
+

+ Äkta läder

+ Skylight skinn

individuell

Trädekor

+ Trädekor Virginia Oak

+ Alternativa överskåpsluckor
möjligt som Tilläggsutrustning
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Stor panorama-rundsittgrupp med mycket utrymme för
samvara
Komfortable enkeltsängar med bekväm insteg
Stort, rymligt dubbelgolv som också kan lastas från
baksidan (luckor bak med en-hands-betjäning)
Stort bad- och påkläddsområde
Vinterfest: uppvärmd dubbelgolv med frostsäker
vatteninstallation
Vattenburen värme som standard

Alpa Alkov
Alpa Alkov
Pris (inkl. moms)

kr

Standardchassi

Utsläppsklass

A 6820-2

A 7820-2

1 689 000,−

1 836 000,−

Fiat Ducato
Maxi AL-KO låg
ram

Fiat Ducato
Maxi AL-KO låg
ram 3-axlad

Euro VI-E

Euro VI-E

Totallängd, ca.

cm

733

858

Totalbredd, ca.

cm

233

233

Totalhöjd, ca.

cm

327

327

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

209

209

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

1750 (750)

1800 (750)

mm

4070

4600

Säng: Alkov, L x B ca.

cm

205 x 80 / 195
x 80 / 210 x
155

205 x 80 / 195
x 80 / 210 x
155

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

210 x 170

210 x 210 - 150

Axelavstånd, ca.

Sovplatser standard / max.

4/4

Basmotor
kW (hk)

4/4

180 MultiJet 3
Power

180 MultiJet 3
Power

132 (180)

132 (180)

Vikt i körklart skick*

kg

3499 (3324 3674)*

3971 (3772 4170)*

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*

kg

943

1058

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

4800

5400

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

4-4

4-4

Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.

l

153 (29)

177 (35)

Spillvattentank, ca.

l

140

140

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning

l

140 / 20

140 / 20

cm

95 x 105

105 x 105

Mått servicelucka, vänster (B x H)

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Alpa Alkov
Alpa Alkov
Mått servicelucka, höger (B x H)

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

cm

Standard

Obligatoriskt

A 7820-2

95 x 105

105 x 105

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om
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A 6820-2

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

A 7820-2

A 6820-2

Standardutrustning
Chassi Fiat
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda
Fiat Ducato maxi ALKO lågram bredspårig bakaxel (4 500 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor
Viktökning
Enkeltklappsäte höger och vänster i sittgruppen bak inkl. isofix
Chassi utrustning Fiat
10" DAB+ naviceiver inkl. trådlös Apple CarPlay & Android Auto, Navigation betjäning via ratten
Automatisk bromsassistent efter en kollision
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
Airbag på förar- och passagerarsidan
Avåkningsvarnare
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
Digital hastighetsmätare med digitala skärmar och en stor 7" skärm
Däckpumpssats och bogserögla
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control
Framhjulsdrift
Förar- och passagerarstol Captain Chair, roterbar
Helljus-assistent
Höjd- och lutningsjustering och dubbla armstöd till förar- och passagerarsäte
Instrumentbräda med aluminium applikation
Justerbara, uppvärmda ytterspeglar inkl. blind-spot-speglar och integrerade blinkers
Keyless Entry & Go
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
LED varselljus
Lackerat stötfångare vit
Läderratt och växelknopp i läder
Mugghållare mitt på instrumentbrädan
Nödbromsassistent inkl. igenkännande av fotgängare och cyklister
Regnsensor
Sidovind-assistans
Startspärr
Stoppade, dubbla armstöd, med klädsel
Stänkskydd på framaxeln
Säkerhetsbälten till säte mot körselsriktningen inkl. ombäddning av sittgrupp
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare
Tempomat/farthållare
Trafikskylt-assistent
Trailer stabiliseringsprogram
Trådlös telefonladdare i mittkonsolen
Varningstriangel
Varselljusassistent
Yttre färg på chassi vit
Utvändig utrustning
Alkov siofönster, höger sida, öppningsbart
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK
klädd golv och väggar med fleece
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden
GFK tak
Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm
Hög, karakteristisk bakljusramp: 3. bromsljus, LED-baklampor, dynamiska blinkers
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning
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Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak
Myggnätsdörr för ingångsdörr
Panorama-taklucka 75x105 cm över rundsittgruppen
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium
Takrails
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg
Utvändig design
Utvändig lackering påbygg vit
Invändig design
Klädsel Amaro
Trädekor Virginia Oak
Textilutföranden
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
Möbelvarianter
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst uppe
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med takskåp i full längd
Lounge rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd
Ombäddning i sittgrupp på tvären
Rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd.
Stor spegel
Överskåpsluckor med Soft-close
Kök
Gourmet-kök: 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor
Köksöverskåp med belyst baldakin
MultiFlex skenasystem
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation
Toalettutrymme
Duschkonsol i svart och badtillbehör
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur
Trägolv i dusch
Multimediasystem
TV-förberedelse
Värme
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
Elektro-installation
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB
Baldakin med spotlights över ingångsdörren
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare
Förtältlampa 12V
Kontrollpanel lyxig
LED-belysning i hela fordonet
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
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A 7820-2

A 6820-2

Standardutrustning

A 7820-2

A 6820-2

Standardutrustning
Vattenförsörjning / -installation
Brytare till vattenpump
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)
Tryckvattenspumpsystem
Gasinstallation
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering
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PAKET ALPA ALKOV
Paket

Family paket A 6820-2 (12212)

Family paket A 7820-2 (12212)

Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt

x

x

Indirekt belysning ovanför överskåpen

x

x

Mörkläggningsgardiner i förarhytten

x

x

Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak

x

Köksfläkt med stopp mot dragluft

x

x

Indirekt dimbar, belysning på väggytan

x

x

Stödben bak (2 styck)

x

x

Centrallås för förarhytt och ingångsdörr

x

x

Sky Roof (extra panorama-taklucka 75x105 längs över sittgrupp i bak) inkl.
baldakin och lampa

x

Paketets värde kr

54 800,−

68 300,−

Specialpris kr

39 400,−

50 800,−

Du sparer kr

15 400,−

17 500,−

Mervikt (kg)

56.5

56.5

Style paket ALPA (9114)
Styling Paket (Alkov)

Pris kr
11 000,−

Hög, karakteristisk bakljusramp: 3. bromsljus, LED-baklampor, dynamiska blinkers

8 500,−

Takrails

8 500,−

Panorama-taklucka 70x50 cm i alkov

5 400,−

Paketets värde

33 400,−

Specialpris

27 900,−

Du sparer

5 500,−

Mervikt (kg)

Elektro paket 2 (7489)

24

Pris kr

2x 150 Ah bodelsbatteri (istället för standardbatterier)
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A
Victron PowerAssist & PowerControl
Högströmmodul
Elektro-block EBL 111
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren
Specialpris
Mervikt (kg)

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
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72 300,−
113

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Förberedelseskit (11665)

Pris kr

Förberedelse för solcell

3 100,−

Förberedelse för AC på taket

1 000,−

Förberedelse för första backkamera

3 300,−

Förberedelse för satellit-system

2 500,−

Paketets värde

9 900,−

Specialpris

5 600,−

Du sparer

4 300,−

Mervikt (kg)

6.5

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.
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Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"

15 700,−

0

8045

Aluminiumsfälgar Dethleffs 16" till 3-axlad

20 100,−

0

8045

60 700,−

45

1658

82 500,−

75

12906

Tilläggsutrustning*

A 7820-2

Kod
A 6820-2

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

Chassi Fiat

Chassi utrustning Fiat
Luftfjädring på bakaxel (2-axlad)
Luftfjädring på bakaxel (3-axlad)

23)

Luftfjädring på fram- och bakaxel (2-axlad)

162 600,−

55

1796

184 400,−

85

12907

21 300,−

35

273

Alkov sidofönster, vänster sida, öppningsbart

4 900,−

2

622

Dubbelgolv i bakre garage

3 700,−

5

1890

Luftfjädring på fram- och bakaxel (3-axlad)

23)

Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)
Utvändig utrustning

Garagelucka i bak

9 100,−

17

1732

Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)

20 700,−

54

697
428

Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)

29 200,−

54

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)

36 400,−

64

519

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)

27 900,−

61

560

Ventilation i taket (monterad i genomgång till duschrum)

3 600,−

1

7507

31 500,−

0

511

13 700,−

0

1969

Utvändig design
Sidoväggar i titansilver, metallic
Invändig design
Alternativa överskåpsluckor
Klädsel Goa

0

9555

0

8032

0

9785

9 700,−

8

851

2 300,−

25

7243

Kvarntoalett med fäkalietank

42 500,−

22

1625

Toalett-ventilation via taket

7 300,−

2

1681

25 800,−

15

9127

11 000,−

2

1641

6 100,−

2

1642

4 600,−

3

1809

9 700,−

3

1799

9 700,−

5

7490

Skylight skinn

57 100,−

Äkta läder individuell

20)

Textilutföranden
Formsydda golvmattor
Toalettutrymme
Keramiktoalett

21)

Multimediasystem
32" TV (inkl. fäste, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 mottagare, DVD, HDMI, vidvinkel) inkl. Soundpaket
Plus
Backkamera (dubbelkamera)
Backkamera (enkelkamera)

12)

12)

Extra fäste till TV
TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)

8)

TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)

22)

Värme
Alkovsäng elektriskt uppvärmd

9 700,−

3

1740

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

11 000,−

10

6709

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
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avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

11 000,−

7

565

29 200,−

34

609

Värmeväxlare till vattenburen värme

A 7820-2

Kod
A 6820-2

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

AC / klimatanläggning
Takmonterad AC
Elektro-installation
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah

6)

4 900,−

27

830

23 100,−

15

922

2 500,−

1

793

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

6 700,−

2

1577

Gasoluttag utvändigt (30 mbar)

3 100,−

1

878

1 900,−

3.5

1878

Brandvarnare

1 300,−

0.5

1891

Larm (till dörrar med centrallåsning)

7 900,−

5

322

Säkerhetsskåp

2 500,−

12.5

323

72 300,−

113

7489

Family paket A 6820-2

39 400,−

56.5

12212

Family paket A 7820-2

50 800,−

56.5

12212

Förberedelseskit

5 600,−

6.5

11665

Style paket ALPA

27 900,−

24

9114

Solcellanläggning 100 Watt
Vattenförsörjning / -installation
Utedusch (kallt vatten)
Gasinstallation

Säkerhet
Brandsläckare 2 kg

Paket
Elektro paket 2

6)

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Master Class

Kodnummer

A 7820-2

Alpa A

A 6820-2

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget:

8045

-





-

Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)
Dethleffs alufälgar
Goldschmitt alufälger
Family paket (Se paketöversikt)





Style paket (Se paketöversikt)

9114





Kassettmarkis Omnistor 5,0 m manuell

697



-

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m manuell

560

-



Värmeväxlare

565





Formsydda golvmattor

851





kg

150

157

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt
(Fabrikstolerans +/- 5%)
Master Class 2 - Vattenburen värme
Pristillägg
kr.

Master Class 2 - Vattenburen värme

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet.
På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika
från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna
och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart
skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för
varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig
för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens
vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs
faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan
fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om



Ingår i Master Class

-

Ingår inte i Master Class, se tillval

108.000 146.000

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din
återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter
typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning.
Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får
inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration
av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Alpa Integrerad
Husbilen för par som reser som par. Med gott om plats, en stor
sittgrupp med panoramautsikt och bekväma enkelsängar som
taksängar är denna husbil perfekt för bekväm resa för två. Och det
även i isiga temperaturer, eftersom det uppvärmda dubbla golvet
med frostskyddad vatteninstallation gör det absolut lämpligt för
vintern.

Kännetecken
Totallängd, ca.

748 - 858 cm

Totalbredd, ca.

233 cm

Totalhöjd, ca.

304 cm

Ståhöjd, bodel, ca.

208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

Pluspunkter
+
+
+

+ Klädsel Amaro

+ Klädsel Goa

+
+
+

+ Äkta läder

Stor panorama-rundsittgrupp med mycket utrymme för
samvara
Komfortable enkeltsängar med bekväm insteg
Stort, rymligt dubbelgolv som också kan lastas från
baksidan (luckor bak med en-hands-betjäning)
Stort bad- och påkläddsområde
Vinterfest: uppvärmd dubbelgolv med frostsäker
vatteninstallation
Vattenburen värme som standard

+ Skylight skinn

individuell

Trädekor

+ Trädekor Virginia Oak

+ Alternativa överskåpsluckor
möjligt som Tilläggsutrustning
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Alpa Integrerad
Alpa Integrerad
Pris (inkl. moms)

kr

Standardchassi

Utsläppsklass

I 6820-2

I 7820-2

1 922 000,−

2 049 000,−

Fiat Ducato
Maxi AL-KO låg
ram

Fiat Ducato
Maxi AL-KO låg
ram 3-axlad

Euro VI-E

Euro VI-E

Totallängd, ca.

cm

748

858

Totalbredd, ca.

cm

233

233

Totalhöjd, ca.

cm

304

304

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

208

208

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

1750 (750)

1800 (750)

mm

4250

4600

Säng: Fram, L x B, ca.

cm

2x 210 x 75 /
200 x 165

2x 210 x 75 /
200 x 165

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

210 x 180 - 170

210 x 210 - 150

Axelavstånd, ca.

Sovplatser standard / max.

4/4

Basmotor
kW (hk)

4/4

180 MultiJet 3
Power

180 MultiJet 3
Power

132 (180)

132 (180)

Vikt i körklart skick*

kg

3587 (3408 3766)*

4044 (3842 4246)*

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*

kg

853

965

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

4800

5400

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

4-4

4-4

Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.

l

153 (29)

177 (35)

Spillvattentank, ca.

l

120

156

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning

l

130 / 20

166 / 20

Mått servicelucka, vänster (B x H)

cm

100 x 85

105 x 85

Mått servicelucka, höger (B x H)

cm

100 x 85

105 x 85

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om
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vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

I 7820-2

I 6820-2

Standardutrustning
Chassi Fiat
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda
Fiat Ducato maxi ALKO lågram bredspårig bakaxel (4 500 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor
Viktökning
Enkeltklappsäte höger och vänster i sittgruppen bak inkl. isofix
Chassi utrustning Fiat
10" DAB+ naviceiver inkl. trådlös Apple CarPlay & Android Auto, Navigation betjäning via ratten
Automatisk bromsassistent efter en kollision
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
Airbag på förar- och passagerarsidan
DAB+ radioantenn integrerad i höger yttre spegel
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
Digital hastighetsmätare med digitala skärmar och en stor 7" skärm
Däckpumpssats och bogserögla
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control
Framhjulsdrift
Förarhyttspersienner för fram- och sidorutor för bästa isolering och insynsskydd
Förstärkt framaxelfjädring
Instrumentbräda med aluminium applikation
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten
Läderratt och växelknopp i läder
Mugghållare mitt på instrumentbrädan
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd
Sidovind-assistans
Startspärr
Stänkskydd på framaxeln
Säkerhetsbälten till säte mot körselsriktningen inkl. ombäddning av sittgrupp
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare
Tempomat/farthållare
Trailer stabiliseringsprogram
Trådlös telefonladdare i mittkonsolen
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)
Utvändig utrustning
Bakljusramp: 3. bromsljus, LED-baklampor, dynamiska blinkers
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK
klädd golv och väggar med fleece
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden
Förardörr, vänster
GFK tak
Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak
Myggnätsdörr för ingångsdörr
Panorama-taklucka 75x105 cm över rundsittgruppen
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium
Sovrumsfönster höger och vänster
Stabila, tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggnättrullgardiner (Privacy Black)
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg
Utvändig design
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Utvändig lackering påbygg vit
Invändig design
Klädsel Amaro
Trädekor Virginia Oak
Textilutföranden
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
Möbelvarianter
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
Elektrisk taksäng i form av enkelsängar (utan tilläggsdelar)
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst uppe
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med takskåp i full längd
Lounge rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd
Ombäddning i sittgrupp på tvären
Rund sittgrupp med fristående, styvt bordsunderrede och rund sätes- och ryggkudde med flexibelt nackstöd.
Stor spegel
Överskåpsluckor med Soft-close
Kök
Gourmet-kök: 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås
Kylskåp (153 l), kan öppnas åt båda sidor, med integrerad ugn
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor
Köksöverskåp med belyst baldakin
MultiFlex skenasystem
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation
Toalettutrymme
Duschkonsol i svart och badtillbehör
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur
Trägolv i dusch
Multimediasystem
Radioantenn DAB+ monterad på taket
TV-förberedelse
Värme
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet
Värme monterad i sittgrupp för optimal värmefördelning
Elektro-installation
Antal uttag 1x 12V, 6x 230V, 2x USB
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 2x USB
Baldakin med spotlights över ingångsdörren
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare
Förtältlampa 12V
Kontrollpanel lyxig
LED-belysning i hela fordonet
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
Vattenförsörjning / -installation
Brytare till vattenpump
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)
Tryckvattenspumpsystem
Gasinstallation
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst

Tilläggsutrustning
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Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

I 7820-2

I 6820-2

Standardutrustning

PAKET ALPA INTEGRERAD
Paket

Family paket I 6820-2 (12213)

Family paket I 7820-2 (12213)

Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt

x

x

Indirekt belysning ovanför överskåpen

x

x

Köksfläkt med stopp mot dragluft

x

x

Indirekt dimbar, belysning på väggytan

x

x

Stödben bak (2 styck)

x

x

Förardörr, vänster

x

x

Radioantenn DAB+ monterad på taket

x

x

Sky Roof (2 x panorama-taklucka 70x50 cm på tvären) över sittgrupp i bak

x

Centrallås för förarhytt och ingångsdörr

x

Sky Roof (extra panorama-taklucka 75x105 längs över sittgrupp i bak) inkl.
baldakin och lampa

x
x

Paketets värde kr

76 200,−

89 700,−

Specialpris kr

58 400,−

69 800,−

Du sparer kr

17 800,−

19 900,−

Mervikt (kg)

69.5

69.5

Elektro paket 2 (7489)

Pris kr

2x 150 Ah bodelsbatteri (istället för standardbatterier)
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A
Victron PowerAssist & PowerControl
Högströmmodul
Elektro-block EBL 111
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren
Specialpris

72 300,−

Mervikt (kg)

Förberedelseskit (11665)
Förberedelse för solcell
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Pris kr
3 100,−

Förberedelse för AC på taket

1 000,−

Förberedelse för första backkamera

3 300,−

Förberedelse för satellit-system

2 500,−

Paketets värde

9 900,−

Specialpris

5 600,−

Du sparer

4 300,−

Mervikt (kg)

6.5

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.
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Aluminiumsfälgar Dethleffs 16"

15 700,−

0

8045

Aluminiumsfälgar Dethleffs 16" till 3-axlad

20 100,−

0

8045

9663

Tilläggsutrustning*

I 7820-2

Kod
I 6820-2

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

Chassi Fiat

Chassi utrustning Fiat
Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion

133 500,−

72

Luftfjädring på bakaxel (2-axlad)

60 700,−

45

1658

82 500,−

75

12906

Luftfjädring på bakaxel (3-axlad)

23)

Luftfjädring på fram- och bakaxel (2-axlad)

162 600,−

55

1796

184 400,−

85

12907

35 200,−

36

7505

15 800,−

0

11147

21 300,−

35

273

9 100,−

17

1732

Kassettmarkis Omnistor 5 m (manuell)

20 700,−

54

697

Kassettmarkis Omnistor 5,0 m (elektrisk)

29 200,−

54

428

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)

36 400,−

64

519

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)

27 900,−

61

560

Ventilation i taket (monterad i genomgång till duschrum)

3 600,−

1

7507

27 900,−

0

511

13 700,−

0

1969

0

9555

0

8032

0

9785

8

851

Luftfjädring på fram- och bakaxel (3-axlad)

23)

Pilot-luftsvängstolar från SKA
Sittuppvärmning och ventilation av sittytan

19) 18)

Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)
Utvändig utrustning
Garagelucka i bak

Utvändig design
Sidoväggar i titansilver, metallic
Invändig design
Alternativa överskåpsluckor
Klädsel Goa
Skylight skinn

18)

Äkta läder individuell

57 100,−
18) 20)

Textilutföranden
Formsydda golvmattor

9 700,−

Toalettutrymme
Keramiktoalett

21)

Kvarntoalett med fäkalietank
Toalett-ventilation via taket

21)

2 300,−

25

7243

42 500,−

22

1625

7 300,−

2

1681

25 800,−

15

9127

11 000,−

2

1641

6 100,−

2

1642

4 600,−

3

1809

9 700,−

3

1799

9 700,−

5

7490

26 700,−

6

7173

Multimediasystem
32" TV (inkl. fäste, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 mottagare, DVD, HDMI, vidvinkel) inkl. Soundpaket
Plus
Backkamera (dubbelkamera)
Backkamera (enkelkamera)

14)

14)

Extra fäste till TV
TV 22" (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)

8)

TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)

22)

Top View 360° kamera
Värme

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
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avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)

11 000,−

10

6709

Värmeväxlare till vattenburen värme

11 000,−

7

565

29 200,−

34

609

Tilläggsutrustning*

I 7820-2

Kod
I 6820-2

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

AC / klimatanläggning
Takmonterad AC
Elektro-installation
Extra ABM-bodelsbatteri 95 Ah

6)

4 900,−

27

830

23 100,−

15

922

2 500,−

1

793

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

6 700,−

2

1577

Gasoluttag utvändigt (30 mbar)

3 100,−

1

878

Solcellanläggning 100 Watt
Vattenförsörjning / -installation
Utedusch (kallt vatten)
Gasinstallation

Säkerhet
Brandsläckare 2 kg

1 900,−

3.5

1878

Brandvarnare

1 300,−

0.5

1891

Larm (till dörrar med centrallåsning)

7 900,−

5

322

Säkerhetsskåp

2 500,−

12.5

323

Paket
Elektro paket 2

6)

72 300,−

113

7489

Family paket I 6820-2

58 400,−

69.5

12213

Family paket I 7820-2

69 800,−

69.5

12213

Förberedelseskit

5 600,−

6.5

11665

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Master Class

Kodnummer

I 6820-2

I 7820-2

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget:

8045

-



Goldschmitt alufälgar



-

Family paket (Se paketöversikt)





Alpa I
Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)
Dethleffs alufälgar

Kassettmarkis Omnistor 5,0 m elektrisk

428



-

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m elektrisk

519

-



Värmeväxlare

565





Formsydda golvmattor

851





kg

139

149

kr.

107.000

146.000

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt
(Fabrikstolerans +/- 5%)
Master Class 2 - Vattenburen värme

Pristillägg
Master Class 2 - Vattenburen värme

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet.
På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika
från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna
och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart
skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för
varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig
för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens
vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs
faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan
fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om



Ingår i Master Class

-

Ingår inte i Master Class, se tillval

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din
återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter
typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning.
Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får
inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration
av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Globetrotter
XL Integrerad
Med extra mycket standardutrustning
Detta livsstils-lyxfordon kombinerar ett rymligt boutrymme,
modern design och äkta kördynamik. Det sportiga designspråket
betonas av ett förstklassigt chassi med låg ram och ett brett spår
för äkta körupplevelser. Med Globetrotter XLI är du lika bra som
du ser ut: sportig, dynamisk och säker - 365 dagar om året tack
vare den vinterlämpliga dubbelgolvkonstruktionen.

Klädsel

Kännetecken
Totallängd, ca.

861 cm

Totalbredd, ca.

233 cm

Totalhöjd, ca.

304 cm

Ståhöjd, bodel, ca.

208 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Pluspunkter
+
+

+ Klädsel Samir

+ Äkta läder
individuell

+
+
+
+

+ Collin skinn

+ Klädsel Melia

+

Dynamiskt och säkert körbeteende tack vare
premiumchassi med bredt spår och låg ram
Konstruktionsteknik Lifetime Plus med absolut
råtesäker och hållbar väggkonstruktion
Vintersäker: uppvärmt dubbelgolv med frostskyddad
vatteninstallation och vattenburen värme som standard
Dethleffs Connect - digital styrenhet för nätverk av hela
fordonet inklusive styrning via digital display och egen
app
Harmonisk ljuskomposition ,, Light Moments ‘‘ ingår i
Master Class i Sverige
Ergonomiska pilotsäten, som tilläggsutrustning med
luftfjädersäten med värme och ventilation
Fullt utrustat kök med massiv kökbänksyta och
automatisk centrallås för lådorna

Trädekor

+ Trädekor Amberes Oak
möjligt som Tilläggsutrustning

95

Globetrotter XL Integrerad
Globetrotter XL Integrerad
Pris (inkl. moms)

kr

Standardchassi

Utsläppsklass

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

2 008 000,−

2 008 000,−

Fiat Ducato
Maxi AL-KO låg
ram 3-axlad

Fiat Ducato
Maxi AL-KO låg
ram 3-axlad

Euro VI-E

Euro VI-E

Totallängd, ca.

cm

861

861

Totalbredd, ca.

cm

233

233

Totalhöjd, ca.

cm

304

304

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

208

208

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

1600 (750)

1600 (750)

mm

4500

4500

Säng: Fram, L x B, ca.

cm

200 x 150

200 x 150

Säng: Mittsäng, L x B, ca.

cm

206 x 150 - 90

206 x 150 - 95

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

200 x 150

210 x 200 145 / 2x 200 x
82

Axelavstånd, ca.

Sovplatser standard / max.

4/5

Basmotor
kW (hk)

4/5

180 MultiJet 3
Power

180 MultiJet 3
Power

132 (180)

132 (180)

Vikt i körklart skick*

kg

4043 (3841 4245)*

4043 (3841 4245)*

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*

kg

956

976

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

5400

5400

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

4-5

4-5

Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.

l

177 (35)

177 (35)

Spillvattentank, ca.

l

156

156

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning

l

166 / 20

166 / 20

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om
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vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Globetrotter XL Integrerad
Globetrotter XL Integrerad

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

Mått servicelucka, vänster (B x H)

cm

100 x 105

100 x 80 / 100
x 110

Mått servicelucka, höger (B x H)

cm

100 x 105

100 x 80 / 100
x 110

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Chassi Fiat
Fiat Ducato maxi ALKO lågram 3-axlad (5 000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hk) Heavy Duty, 9-växlad Wandler-automatlåda
Stålfälgar 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkåpor
Chassi utrustning Fiat
10" DAB+ naviceiver inkl. trådlös Apple CarPlay & Android Auto, Navigation betjäning via ratten
Automatisk bromsassistent efter en kollision
ABS (låsningsfritt bromssystem) / EBD (elektronisk bromskraftsfördelning)
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank
Digital hastighetsmätare med digitala skärmar och en stor 7" skärm
Däckpumpssats och bogserögla
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder och Hill Descent Control
Framhjulsdrift
Förstärkt framaxelfjädring
Horisontellt justerbart insynsskydd i vindrutan och persienner för sidorutor för bästa isolering
Instrumentbräda med aluminium applikation
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk
Kylaren extra skyddad med galler i fordonsfronten
Läderratt och växelknopp i läder
Mugghållare mitt på instrumentbrädan
Pilotstolar: Integrerade nackstöd, vridbara, höjd- och lutningsjustering inkl. två stoppade armstöd
Sidovind-assistans
Startspärr
Stänkskydd på framaxeln
Sätesigenkänning för förare och främre passagerare
Tempomat/farthållare
Trailer stabiliseringsprogram
Trådlös telefonladdare i mittkonsolen
Varningstriangel
Vibrationsfria, elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterspeglar i buss-look (tvådelad)
Utvändig utrustning
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK
klädd golv och väggar med fleece
Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden
Elektrisk stängningshjälp för ingångsdörr
GFK bak i modern buss-optik med 3. bromsljus, LED-baklampor, dynamiska blinkers
GFK tak
Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 34 mm och taktjocklek: 35 mm
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak
Myggnätsdörr för ingångsdörr
Panorama-taklucka 40x40 cm med myggnät och mörkläggningsrullgardin över taksängen
Ramfönster, tvåglas, med mörkläggnings- och myggnättrullgardiner
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium
Sovrumsfönster höger och vänster
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg
Utvändig design
Utvändig lackering påbygg vit
Invändig design
Klädsel Samir
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I 7850-2 EB

I 7850-2 DBM

Standardutrustning

I 7850-2 EB

I 7850-2 DBM

Standardutrustning
Trädekor Amberes Oak
Textilutföranden
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
Möbelvarianter
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
Boutrymme utan nivåskillnader
Dubbelsäng i bak, hög
Elektrisk taksäng
Enkelsängar, låga för komfortabel tillgång och hög takhöjd
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst uppe
Garderob till vänster och höger bredvid queenssängen
Hemtrevlig L-sittgrupp med fristående, fast bordsunderrede och 2 integrerade 3-punktsbälten
Ombäddning av enkel- till dubbelbädd
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet
Skänk inkl. utdragbart benstöd, lådor och belyst väggpanel
Stor spegel
Överskåpsluckor med Soft-close
Kök
Gourmet-kök: 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor
Köksbänk i sten
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation
Toalettutrymme
Duschkonsol i svart och badtillbehör
Extra fönster i duschrum
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur
Trägolv i dusch
Multimediasystem
TV-förberedelse
Värme
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet
Värmeväxlare till vattenburen värme
Elektro-installation
Antal uttag 1x 12V, 8x 230V, 2x USB
Baldakin med spotlights över ingångsdörren
Belyst köksbakvägg
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah
Dethleffs connect - System Control Unit
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare
Förtältlampa 12V
Kontrollpanel Premium med Touch Display
LED-belysning i hela fordonet
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
Uttag och brytare i tvåfärgad dekor
Vattenförsörjning / -installation
Brytare till vattenpump
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)
Tryckvattenspumpsystem
Gasinstallation
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst
Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering
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PAKET GLOBETROTTER XL INTEGRERAD
Paket

Lithium paket 1 (7488)

Lithium paket 2 (7489)

Victron PowerAssist & PowerControl

x

x

Högströmmodul

x

x

Elektro-block EBL 111

x

x

Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren

x

x

Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 1600W / 70A

x

153 Ah litiumbatteri

x

307 Ah litiumbatteri

x

Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A

x

Specialpris kr

62 200,−

101 500,−

Mervikt (kg)

63

113

Travel paket (11938)

Pris kr

Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt

11 000,−

Radioantenn DAB+ monterad på taket

4 800,−

Förardörr, vänster

24 300,−

Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme

16 400,−

Indirekt belysning ovanför överskåpen

8 400,−

Stödben bak (2 styck)

3 900,−

Elektrisk rullgardin, vindruta

22 600,−

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

6 700,−

Köksfläkt med stopp mot dragluft

6 100,−

Backkamera

3 700,−

Backkamera nr. 2 i bakljusramp

3 700,−

Paketets värde

111 600,−

Specialpris

99 000,−

Du sparer

12 600,−

Mervikt (kg)

60.5

Light Moments (11993)

Pris kr

Sockelbelysning i hela fordonet
Väggbelysning - genomgående baldakin med indirekt belysning
Indirekt dimbar, belysning på väggytan
Indirekt belysning i badrum med upplyst duschkonsol
Indirekt belysning av skänk / sidosits till höger och ingångsmodul samt det höga köksskåpet
Specialpris

21 600,−

Mervikt (kg)

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

100

14

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.

Förberedelseskit (11350)

Pris kr

Förberedelse för solcell

3 100,−

Förberedelse för AC på taket

1 000,−

Förberedelse för satellit-system

2 500,−

Förberedelse för första backkamera

3 300,−

Förberedelse för andra backkamera

1 700,−

Paketets värde

11 600,−

Specialpris

6 400,−

Du sparer

5 200,−

Mervikt (kg)

GT paket Advance (12214)
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt
Radioantenn DAB+ monterad på taket

7

Pris kr
11 000,−
4 800,−

Förardörr, vänster

24 300,−

Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme

16 400,−

Indirekt belysning ovanför överskåpen
Stödben bak (2 styck)
Elektrisk rullgardin, vindruta
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

8 400,−
3 900,−
22 600,−
6 700,−

Köksfläkt med stopp mot dragluft

6 100,−

Backkamera

3 700,−

Aluminiumsfälgar ORC 18" svart (för 3-axlar)

91 000,−

LED varselljus

12 200,−

Pilot-luftsvängstolar från SKA

35 200,−

Sidosolskydd som rullgardiner för förare och frampassagerare

3 200,−

Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum

5 400,−

Interiör GT inkl. utökat kök bakvägg

3 700,−

Backkamera nr. 2 i bakljusramp

3 700,−

Paketets värde

262 300,−

Specialpris

175 900,−

Du sparer

86 400,−

Mervikt (kg)

132

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.
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20 100,−

0

8045

22 600,−

8

1782

8 500,−

11

435

133 500,−

72

9663

I 7850-2 EB

Kod

I 7850-2 DBM

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

Chassi Fiat
Aluminiumsfälgar Dethleffs 16" till 3-axlad
Chassi utrustning Fiat
Elektrisk rullgardin, vindruta

TR-P, GT

Extra sittplats inkl sidosoffa och skjutfönster istället för skänk

24) 25)

Hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering och vägningsfunktion
LED varselljus

GT

Luftfjädring på bakaxel (3-axlad)

23)

Luftfjädring på fram- och bakaxel (3-axlad)

23)

Pilot-luftsvängstolar från SKA

GT

Sittuppvärmning och ventilation av sittytan

18) 19)

Släpvagnskoppling (beakta husbilens och släpvagnens gemensamma vikt)
Stödben bak (2 styck)

TR-P, GT

12 200,−

1.5

7152

82 500,−

75

12906

184 400,−

85

12907

35 200,−

36

7505

15 800,−

0

11147

21 300,−

35

273

3 900,−

6

390

1890

Utvändig utrustning
Dubbelgolv i bakre garage

3 700,−

5

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)

36 400,−

64

519

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)

27 900,−

61

560

Panorama-taklucka 70x50 cm i sovrum

GT

5 400,−

8

246

TR-P, GT

16 400,−

12

849

3 600,−

1

7507

31 600,−

0

511

57 100,−

0

11952

0

11950

0

9785

9 700,−

8

851

Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg

6 100,−

5

652

Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen

4 300,−

5

8125

Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme
Ventilation i taket (monterad i genomgång till duschrum)
Utvändig design
Utvändig lackering av front, GFK bak- och sidoväggar i titansilver, metallic
Invändig design
Collin skinn

18)

Klädsel Melia
Äkta läder individuell

18) 20)

Textilutföranden
Formsydda golvmattor
Möbelvarianter

Ombäddning i sittgrupp på tvären

26)

Överskåp i förarhytt i stället för taksäng

6 700,−

9

1944

6 800,−

0

679

6 100,−

2

344

Kök
Köksfläkt med stopp mot dragluft

TR-P, GT

Toalettutrymme
Keramiktoalett

21)

Kvarntoalett med fäkalietank
Toalett-ventilation via taket

21)

2 300,−

25

7243

42 500,−

22

1625

7 300,−

2

1681

3 700,−

5

7636

Multimediasystem
Backkamera

27) 14)

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
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TR-P, GT

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Backkamera nr. 2 i bakljusramp

27) 14)

TR-P, GT

Extra fäste till TV
15)

Soundpaket Plus

TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)

22)

3 700,−

1

4 600,−

3

1809

34 000,−

8

8082

9 700,−

5

7490

I 7850-2 EB

Tilläggsutrustning*

Kod

I 7850-2 DBM

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

11541

TV 32''

16 300,−

7

9807

Top View 360° kamera

26 700,−

6

7173

11 000,−

10

6709

29 200,−

34

609

23 100,−

15

922

4 300,−

1

1574

6 700,−

2

1577

3 100,−

1

878

Värme
Vattenburen värme i förarhytt (värme mattor)
AC / klimatanläggning
Takmonterad AC
Elektro-installation
Solcellanläggning 100 Watt
Vattenförsörjning / -installation
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget
Gasinstallation
Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

TR-P, GT

Gasoluttag utvändigt (30 mbar)
Säkerhet
Brandsläckare 2 kg

1 900,−

3.5

1878

Brandvarnare

1 300,−

0.5

1891

Larm (till dörrar med centrallåsning)

7 900,−

5

322

Säkerhetsskåp

2 500,−

12.5

323

11350

Paket
Förberedelseskit
GT paket Advance

14)

Light Moments

6 400,−

7

175 900,−

132

12214

21 600,−

14

11993
7488

Lithium paket 1

6)

62 200,−

63

Lithium paket 2

6)

101 500,−

113

7489

99 000,−

60.5

11938

Travel paket

Tilläggsutrustning
TR-P Travel paket

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

GT GT paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Master Class

I 7850-2 DBM

I 7850-2 EB

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.

Dethleffs alufälgar

8045





Travel paket (Se paketöversikt)

11938





Light Moments paket (Se paketöversikt)

11993





Kassettmarkis Omnistor, elektrisk

519





Extra fäste till TV

1809





Höga enkelsängar

652

-



kg

142

147

kr.

181.000

187.000

Globetrotter XL I

Kodnummer

Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)

Vikttillägg i förhållande till grund-tjänstevikt
(Fabrikstolerans +/- 5%)
Master Class 2 - Vattenburen värme
Pristillägg
Master Class 2 - Vattenburen värme

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet.
På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika
från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna
och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart
skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för
varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig
för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens
vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs
faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan
fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om



Ingår i Master Class

-

Ingår inte i Master Class, se tillval

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din
återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter
typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning.
Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får
inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration
av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Globetrotter XXL
Alkov
Den stora lyxen! Med sitt robusta Iveco Daily bakhjulsdrivna chassi
är Globetrotter XXL A arbetshästen blandt Dethleffs-modellerna.
Perfekt för bogsering av släpvagnar som väger upp till 3,5 ton.
Perfekt utrustad, med gott om plats och helt vinterlämpad tack
vare den frostsäkra installationen i dubbelgolvet!

Kännetecken
Totallängd, ca.

886 cm

Totalbredd, ca.

235 cm

Totalhöjd, ca.

345 cm

Ståhöjd, bodel, ca.

211 cm

Max.-värde delvis inte möjligt till alla modeller eller ev. endast i kombination
med tilläggsutrustning mot extrakostnad.

Klädsel

Pluspunkter
+
+

+ Klädsel Samir

+ Äkta läder
individuell

+
+
+

+ Collin skinn

Konstruktionsteknik Lifetime Plus med absolut
råtesäker och hållbar väggkonstruktion
Kraftfull 3,0 l JTD-motor med 154 kW / 210 hk med
utmärkt dragkraft tack vare bakhjulsdrift och
dubbeldäck
Vintersäker: uppvärmt dubbelgolv med frostskyddad
vatteninstallation och vattenburen värme som standard
Professionell självförsörjning med 150 Ah batteri och
230 l vattentank
Rymligt bodel med gott om rörelsefrihet

+ Klädsel Melia

Trädekor

+ Trädekor Amberes Oak
möjligt som Tilläggsutrustning
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Globetrotter XXL Alkov
Globetrotter XXL Alkov

A 9000-2 EB

Pris (inkl. moms)

kr

2 719 000,−

Standardchassi

IVECO Daily
ledram

Utsläppsklass

EURO VI-D

Totallängd, ca.

cm

886

Totalbredd, ca.

cm

235

Totalhöjd, ca.

cm

345

Ståhöjd, bodel, ca.

cm

211

Släpvagnsvikt bromsad/obromsad

kg

3500 (750)

Axelavstånd, ca.

mm

4750

Säng: Alkov, L x B ca.

cm

215 x 150

Säng: Mittsäng, L x B, ca.

cm

195 x 130 / 210
x 130

Säng: Bak, L x B, ca.

cm

210 x 200 160 / 200 x
80 / 195 x 80

Sovplatser standard / max.

6

Basmotor

3,0 l JTD

kW (hk)

154 (210)

Vikt i körklart skick*

kg

5021 (4770 5272)*

Tillverkarens specifika vikter för valfri utrustning*

kg

1115

Högsta tekniskt tillåtna lastvikt*

kg

6700

Tillåtna sittplatser (inklusive förare)*

6-6

Kylskåpsvolym (varav frysfack) ca.

l

177 (35)

Spillvattentank, ca.

l

222

Färskvattentankens totala kapacitet/färskvattentankens tillåtna fyllnadsnivå vid körning

l

230 / 20

cm

105 x 120

Mått servicelucka, vänster (B x H)

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om
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vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Globetrotter XXL Alkov
Globetrotter XXL Alkov

A 9000-2 EB

Mått servicelucka, höger (B x H)

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

cm

Standard

Obligatoriskt

105 x 120

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid
typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd
vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt
i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram
anges inom parentes efter vikt i körklart skick. Den tillverkarspecifika vikten för
tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för varje typ och planlösning och
fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig för tilläggsutrustning
som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens vikt ska
säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av
Dethleffs faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska
vikt från fabrik kan fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots
begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund
av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att
gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge
t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av antalet
sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning. Fordonets högsta tekniskt tillåtna
lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får inte överskridas.Utförliga
anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration av fordonet finns
i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Chassi Iveco
16" stålfälgar med 225/75 R16 M+S
IVECO Daily stegram (6 700 kg) 3.0L JTD (210 hk), Wandler-automatväxellåda
Chassi utrustning Iveco
90l bränsletank och 20l AdBlue
Adaptiv farthållare
Airbag på förar- och passagerarsidan
Bakhjulsdrift med dubbla däck
Differentialspärr för drivaxel
Dimstrålkastare med statisk kurvljus
Däcktrycksensorer
ESP, ASR, ABS med EBD, Hill Holder och hydraulisk bromsassistent
Elektrisk handbroms
Elektrisk justerbara, uppvärmda ytterspeglar
Förvaringsfack (A4-format) mitt på instrumentpanelen inkl. 2x USB och Aux-In
Generator 220 Ah
Helljus-assistent
Hill Descent Control
Klimatanläggning förarhytt (klimatautomatik)
LED-strålkastare (Iveco)
Luftfjädring till drivaxel (original Iveco)
Lyxiga förarstolar inkl. sätesuppvärmning, två stoppade armstöd, 3-vägs justerbara, hydrauliskt fjädrade och lyxiga nackstöd med Dethleffs-logo
Multifunktionsratt i läder
Regnsensor
Reparationssats till däck
Reservhjul under fordonet i bak
Sidovind-assistans
Startspärr
Säkerhetspaket II: 3-punktsbälte för bänk mot körriktningen
Tempomat / farthållare
Varselljus integrerade i strålkastarna
Utvändig utrustning
Alkov sidofönster, vänster sida, öppningsbart
Alkov siofönster, höger sida, öppningsbart
Bakre garage: 2 garageluckor med enhandsmanövrering, sänkning bak (250 kg), uppvärmd, surrband, LED-lampa över hela bredden, 230 V-uttag, GFK klädd
golv och väggar med fleece
Dubbelgolv som delvis kan lastas i hela fordonsbredden
Elektrisk stängningshjälp för ingångsdörr
GFK tak
Golvtjocklek: 43 mm, sidoväggstjocklek: 44 mm och taktjocklek: 45 mm
Hög, karakteristisk bakljusramp: 3. bromsljus, LED-baklampor, dynamiska blinkers
Ingångsdörr: 70 cm med fönster och mörkläggning
Lifetime Plus konstruktionsteknik: Fuktsäker byggnadskonstruktion utan trä, XPS-isolering - med GFK-klädd undergolv och tak
Myggnätsdörr för ingångsdörr
Sidoväggar och bakvägg i slät plåt aluminium
Sovrumsfönster höger och vänster
Stabila, tvåglas ramfönster med integrerade mörkläggnings- och myggnättrullgardiner (Privacy Black)
Taklucka 40 x 40 cm över sittgruppen
Takrails
Tillgång till boutrymme med bekväm kupé-insteg
Tillgång till boutrymme med bekvämt, brett, elektrisk steg
Utvändig design
Utvändig lackering påbygg vit
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A 9000-2 EB

Standardutrustning

A 9000-2 EB

Standardutrustning
Invändig design
Klädsel Samir
Trädekor Amberes Oak
Textilutföranden
Fasta sängar med ergonomisk trälamellbotten och 150 mm tjock 7-zons madrasser i klimatreglerande material
Möbelvarianter
AirPlus bakre ventilation av överskåp för att förhindra kondensbildning
Boutrymme utan nivåskillnader
Breddade sitslådor, vikbara med förvaringsmöjlighet
Garderob i full höjd med praktiska hyllor överst uppe
Helhetsskåp i bakre delen av bilen med takskåp i full längd
Höjda enkelsängar inklusive bekväma steg
Ombäddning av enkel- till dubbelbädd
Ombäddning i sittgrupp på tvären
Rund sittgrupp (fristående, fast bordsunderrede samt sätes- och ryggkudde runt om)
Skjutdörr av trä i rumshöjd för avskiljning från sovrummet
Uppfällbar alkovsäng
Kök
Gourmet-kök: 3-lågig spis, rymliga lådor med Soft-close, skärbräda, utdragsskåp, soptunna och centrallås
Kylskåp (177 l) med ugn, kan öppnas åt båda sidor
Köksfläkt med stopp mot dragluft
Köksöverskåp med belyst baldakin
MultiFlex skenasystem
Vinteravtäckning till kylskåpsventilation
Toalettutrymme
Duschkonsol i svart och badtillbehör
Extra fönster i duschrum
Rymligt badrum med separat dusch och toalett med dörr till bodelen
Toalettutrymmet är utrustat med skåp, avläggningsytor, krokar, stor spegel och höjdställbar duscharmatur
Trägolv i dusch
Multimediasystem
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation och återkoppling med färddator
Radioantenn DAB+ monterad på taket
Radioförberedelse med Sound-paket i förarhytt
TV-förberedelse
Värme
Vattenburen värme med varmvattenpanna, automatisk avtappningsventil och avstängningsventil för sovrummet
Värmeväxlare till vattenburen värme
Elektro-installation
Antal uttag 1x 12V, 7x 230V, 3x USB
Baldakin med spotlights över ingångsdörren
Bodelsbatteri AGM, 150 Ah
EBL med överspänningsskydd och separat FI-brytare
Förtältlampa 12V
Kontrollpanel lyxig
Till- och frånkopplingsautomatik för start – och bodelsbatterierna samt kylskåpet
Vattenförsörjning / -installation
Brytare till vattenpump
Färsk- och spillvattentank monterade i dubbelgolvet (isolerat område)
Tryckvattenspumpsystem
Gasinstallation
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A 9000-2 EB

Standardutrustning
Oppbevaringsplass for 2 gassflasker med fyllvekt på 11 kg, med enkel åtkomst

Tilläggsutrustning
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Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

PAKET GLOBETROTTER XXL ALKOV
Travel paket XXL (9575)
Backkamera (dubbelkamera)

Pris kr
11 000,−

Formsydda golvmattor

9 700,−

Indirekt belysning ovanför överskåpen

8 400,−

Takmonterad AC

29 200,−

Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i boutrymme

16 400,−

Centrallås för förarhytt, ingångsdörr och serviceluckor

12 200,−

Indirekt dimbar, belysning på väggytan

7 800,−

Stödben bak (2 styck)

3 900,−

Paketets värde

98 600,−

Specialpris

92 600,−

Du sparer

6 000,−

Mervikt (kg)

Elektro paket 2 (7489)

75

Pris kr

2x 150 Ah bodelsbatteri (istället för standardbatterier)
Victron Energy MultiPlus laddare / växelriktarkombination 3000W / 120A
Victron PowerAssist & PowerControl
Högströmmodul
Elektro-block EBL 111
Victron kontrollpanel ovanför bodelsdörren
Specialpris

72 300,−

Mervikt (kg)

Förberedelseskit (11665)

113

Pris kr

Förberedelse för solcell

3 100,−

Förberedelse för AC på taket

1 000,−

Förberedelse för första backkamera

3 300,−

Förberedelse för satellit-system

2 500,−

Paketets värde

9 900,−

Specialpris

5 600,−

Du sparer

4 300,−

Mervikt (kg)

6.5

Okänd vid tidpunkten för publicering

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som

beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
avsnittet “Rättsliga anvisningar“.
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Kod

4 300,−

0

1636

19 800,−

35

273

3 900,−

6

390

A 9000-2 EB

Tilläggsutrustning*

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

Viktökning
Totalvikt 7.200 kg (beakta att husbil och släpvagn max får väga 10,2t)
Chassi utrustning Iveco
Släpvagnskoppling (Iveco)
Stödben bak (2 styck)

TR-P

Utvändig utrustning
Dubbelgolv i bakre garage

3 700,−

5

1890

Garagelucka i bak

9 100,−

17

1732

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (elektrisk)

36 400,−

64

519

Kassettmarkis Omnistor 6,0 m (manuell)

27 900,−

61

560

Panorama-taklucka 75x105 cm inkl. belyst baldakin i sovrum

16 200,−

12

442

Takrails - tillbehör: tvärstag och stege till takrails vid hög bakljusramp

12 200,−

16

1754

Ventilation i taket (monterad i genomgång till duschrum)

3 600,−

1

7507

57 100,−

0

11952

0

11950

0

9785

9 700,−

8

851

4 300,−

5

8125

2 300,−

25

7243

42 500,−

22

1625

7 300,−

2

1681

25 800,−

15

9127

11 000,−

2

1641

Backkamera (enkelkamera)

6 100,−

2

1642

Extra fäste till TV

4 600,−

3

1809

34 000,−

8

8082

9 700,−

5

7490

26 700,−

6

7173

9 700,−

3

1740

29 200,−

34

609

9 700,−

27

830

7 800,−

3

9119

23 100,−

15

922

Invändig design
Collin skinn
Klädsel Melia
Äkta läder individuell

20)

Textilutföranden
Formsydda golvmattor

TR-P

Möbelvarianter
Isofix barnsätefästen för 3: e och 4: e plats i körriktningen
Toalettutrymme
Keramiktoalett

21)

Kvarntoalett med fäkalietank
Toalett-ventilation via taket

21)

Multimediasystem
32" TV (inkl. fäste, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 mottagare, DVD, HDMI, vidvinkel) inkl. Soundpaket Plus
Backkamera (dubbelkamera)

Soundpaket Plus

TR-P

15)

TV 22", extra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel)

22)

Top View 360° kamera
Värme
Alkovsäng elektriskt uppvärmd
AC / klimatanläggning
Takmonterad AC

TR-P

Elektro-installation
Extra AGM-bodelsbatteri 150 Ah
Indirekt dimbar, belysning på väggytan
Solcellanläggning 100 Watt

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i
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TR-P

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.

Kod

4 300,−

1

1574

Automatisk gastryckreglare Duo Control inkl. Crashsensor, EisEx och gasfilter

6 700,−

2

1577

Gasoluttag utvändigt (30 mbar)

3 100,−

1

878

Tilläggsutrustning*

A 9000-2 EB

Ingår i paket Pris i kr. (inkl. Mervikt (kg)*
moms)

Vattenförsörjning / -installation
Utvändig dusch varm/kall vatten i bakre garaget
Gasinstallation

Säkerhet
Brandsläckare 2 kg

1 900,−

3.5

1878

Brandvarnare

1 300,−

0.5

1891

Larm (till dörrar med centrallåsning)

7 900,−

5

322

Säkerhetsskåp

9 400,−

12.5

323

Elektro paket 2

72 300,−

113

7489

Förberedelseskit

5 600,−

6.5

11665

Travel paket XXL

92 600,−

75

9575

Paket

Tilläggsutrustning

Ej möjligt

Standard

Obligatoriskt

Okänd vid tidpunkten för publicering

TR-P Travel paket

* INFO
Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och
reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar
mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning. Den
utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som
beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Dethleffs och fastställer
hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras
på fabriken. Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i

avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Vid en ökning av tillåten belastning ökas den
tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den
större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras
med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt
tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK). Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till
fotnoterna.
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Master Class

Globetrotter XXL A

Kodnummer

A 9000-2

Nyckelfärdig semester - med Master Class har Dethleffs tänkt på allt.
Merparten av den utrustning, som efterfrågas i Sverige, ingår i pristilägget.

Utrustning i Master Class 2 (Vattenburen värme)
Travel paket (se paketöversikt)



Kassettmarkis Omnistor, elektrisk

519



kg

139

kg

128.000

Vikttillägg i förhålande till grund-tjänestevikt
(Fabrikstolerans +/- 5%)
Master Class 2 - Vattenburen värme

Pristillägg
Master Class 2 - Vattenburen värme

* INFO
Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet.
På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika
från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna
och möjliga. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart
skick. Den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning är ett värde som beräknats för
varje typ och planlösning och fastställer för Dethleffs hur stor vikt som finns tillgänglig
för tilläggsutrustning som monteras på fabriken. Begränsningen av tilläggsutrustningens
vikt ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag föreskrivna tillgängliga vikten
för bagage och i efterhand monterade tillbehör, för levererade fordon av Dethleffs
faktiskt även finns tillgänglig för tillsatsvikten. Ditt fordons faktiska vikt från fabrik kan
fastställas först vid slutet av monteringsbanan. Om



Ingår i Master Class

-

Ingår inte i Master Class, se tillval

vägningen i undantagsfall visar att den faktiska möjligheten för tillsatsvikt trots begränsning av tilläggsutrustningen underskrider minsta nyttovikten på grund av tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi innan fordonet levereras att gemensamt med dig och din
återförsäljare att kontrollera, om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter
typgodkännande, reducering av antalet sittplatser eller slopande av tilläggsutrustning.
Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt samt högsta tekniskt tillåtna vikt på axeln får
inte överskridas.Utförliga anvisningar och förklaringar av viktfrågorna och konfiguration
av fordonet finns i avsnittet “Rättsliga anvisningar“. Mera detaljerad framställning av alla
obligatoriska tekniska beroendeförhållanden finns i förklaringarna till fotnoterna.

Dethleffs – långvarig kvalitet
Dethleffs erbjuder 6 års täthetsgaranti på bodelen för alla Dethleffs husbilar*!
Lifetime-Plus konstruktionen är standard i alla husbilar från
ESPRIT-serien och uppåt.
Denna nya konstruktion förenar en fullständigt fuktsäker väggkonstruktion med
modern kunskap om ett sunt inomhusklimat:

Ytterskal av
aluminium

XPS-skum

Stegljudsisolering
av PVC och äkta trä

Äkta trä,
som andas

XPS-skum

Polyuretan stöttor
med pluggar

GFK-plåt


Väggar, tak och golv är fria från köldbryggor och konstruerade helt utan träkomponenter.
Istället garanterar stabila polyuretanstöttor en hög vridstyvhet.

Starka glasfiberplattor (glasfiberförstärkt plast) i tak och golv skyddar mot skador utifrån på
grund av hagel, stenskott, saltvatten med mera.
Ett extra tjockt skikt av hydrofobiskt, vattenavvisande XPS-skum av hög kvalitet sörjer för

mycket goda isolationsvärden.
Träbeklädnad på bodels-innersidan som dämpning av ljud. (Sidovägg/tak: 3 mm; golv: 6 mm)


I serierna Trend (inte A-modeller), Trend 90, Pulse och Pulse 90 används den
fuktsäkra Lifetime-Smart-golvkonstruktionen. Även här med polyuretan-lister
istället för träkomponenter och med en tjock glasfiberplatta som skyddar mot
skador!

Pålitligt beprovat golv- och påbyggnadskonstruktion med utmärkt isolering
(finns i Just 90, Trend (endast A-modeller) och Globebus)

* Garantin fordrar årliga inspektioner hos din Dethleffs återförsäljare mot avgift

TEKNISK INFORMATION
FOTNOTER
1) "Släpvagnsdrag" och "Ford 6-växlad automatlåda" är inte möjliga i kombination.
2) Släpvagnenslasten reduceras till 1800 kg i samband med tillval "Ford Transit lågram Maxi (4 100 kg tillåten totalvikt)".
3) Endast möjligt tillsamman med tillval "Comfortpaket T" (kod 13247).
4) Inte möjligt i kombination med tillval "Ford assistanspaket" (kod 13248), ersätter Fords standardradio för ljudsystem.
5) Ersätter standard Ford Audiosystem Radio.
6) Standard 25A laddningsbooster ersätts av 45A laddningsbooster.
7) "Panoramataklucka 70x50 cm i bodelen" (kod 246) blir sammen med tillval "Elektrisk taksäng ovanför sittgruppen" (kod 680) monterad i sovrummet.
8) Endast möjligt tillsamman med tillval "Plattskärmshållare" (kod 325).
9) Endast möjligt tillsamman med tillval "Automatisk HD SAT-anläggning 65 Twin" (kod 11258).
10) "Chassis paket Advance" och "Dethleffs Naviceiver" är inte möjliga i kombination.
11) Endast möjligt tillsamman med tillval "Vattenburen värme" (kod 761).
12) Observera att bilden av backkamera (tillval) visas på en digital innerbackspegel.
13) Endast möjligt tillsamman med tillval "Chassi paket".
14) Observera att bilden av backkamera (tillval) visas på en separat skärm.
15) Endast möjligt tillsamman med tillval "Förberedt för radiosystem inkl. Soundpaket i förarhytt" (kod 659).
16) "Panoramataklucka i bodelen" (kod 246/849 ) inte möjligt tillsamman med tillval "AC på taket" (kod 11670).
17) Endast möjligt tillsamman med tillval "Chassi paket" eller "GT paket".
18) Endast möjligt tillsamman med tillval "Pilot-luftsvängsäten från SKA" (kod 7505).
19) Endast möjligt tillsamman med tillval "Klädsel i äkta skin".
20) Din återförsäljare hjälper dig gärna med designen och definitionen av "Äkta läder individuell".
21) Inte möjligt tillsamman med tillval "Keramisk kvärnartoalett med fäkalietank" (kod 1625).
22) Endast möjligt tillsamman med tillval "Extra plattskärmshållare" (kod 1809).
23) Totalvikt 5.400 kg inte möjligt tillsamman med "Luftfjädring på bakaxel (3-axlad)" (kod 12906) eller "Luftfjädring på fram- och bakaxel (3-axlad)" (kod 12907)
24) Observera att med tillvalsutrustningen "extra sittplats inkl. sidosoffa och skjutfönster istället för skänk" (kod 435) monteras platthållaren eller valfri 32"
plattskärm (kod 9807) på ingångsmodulen.
25) Endast möjligt tillsamman med tillval "Ombäddning i sittgrupp på tvären" (Kod 1944).
26) Endast möjligt tillsamman med tillval "Extra säte inklusive sidosoffa" (kod 435).
27) Tillval "Backkamera" (kod 7636) och "2. backkamera i bakljusramp" (kod 11541) är endast möjligt i kombination.
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RÄTTSLIGA ANVISNINGAR OM VIKTRELATERTE UPPGIFTER
Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och
regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och Dethleffs konfiguratorn på vår
webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i
Tekniska Data. Hos Dethleffs anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser
vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta
men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av
monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess
faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift
som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna
lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet
vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är
detta en förseelse som kan leda till böter.

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av
tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och
räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är
passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg.

2. Vikt i körklart skick

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här
ingår i huvudsak följande positioner:
- fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter,
oljor och kylvätskor.
- Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som
standard i leveransen från fabriken; Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och
en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
- 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
- Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är
nominellt satt till 75 kg.
Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje
modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och
möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det
nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är ± 5 %. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det
kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och
även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.
Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:
- Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
- Rättsligt tillåten tolerans på ± 5 %: 142,50 kg
- Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick:
2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej
ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkaren ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex.
markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning,
bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med
beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan til�läggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller
du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.
Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret
tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska
vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC).
Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt
lag tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikt i körklart skick – som del av
den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet
nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast
Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga
gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket til�läggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids.
Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde
enligt säljdokumentationen, se ovan

nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3)
från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en
minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller
andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast
beräknas så här:
Minsta nyttolast i kg ≥ 10 x (n + L)
Därvid gäller: “n“ = högsta antal passagerare plus förarens vikt och “L“ =
fordonets totala längd i meter
För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta
nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.
För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonsmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i
körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg:
3 500 kg
högsta tekniskt tillåtna lastvikt
- 2 850 kg vikt i körklart skick
- 3*75 kg
passagerarnas vikt
- 100 kg
minsta nyttolast
maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen
= 325 kg
Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn
till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är
helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan
hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger
under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder
möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett
fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2
% över det nominella värdet:
högsta tekniskt tillåten lastvikt
3 500 kg
- 2 907 kg	faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet
värde på 2 850 kg)
passagerarnas vikt
- 3x75 kg
tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
- 325 kg
faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)
= 43 kg
För att undvika en sådan situation sänker Dethleffs den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för
bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Dethleffs
levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.
Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av
monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av til�läggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast
även i sådana fall, kommer Dethleffs tillsamman med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av
sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten
Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga
produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både
uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade
grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275
kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika
från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om
ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i
säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till
218 kg:
3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
2 907 kg	faktiskt vägd vikt i körklart skick
(+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
3x75 kg passagerarnas vikt
150 kg
det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
= 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.
För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer
med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och til�låtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras.
Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen
före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att
se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln
stämmer.

Allmäna anvisningar

Med förbehåll för tekniska ändringar i konstruktion och utförande
samt eventuella fel. Tekniska specifikationer 3/2023 är gällande från
27.09.2022. Alla priser är vägledande priser inkl. moms vid fabriksmontering hos Dethleffs i Isny på nya husbilar. Bilder visar eventuellt
tillvalsutrustning som levereras till extra kostnad. Förbehåll görs för
prisändringar. Med dessa tekniska specifikationer/prislista är alla tidigare versioner inte gällande. Det kan existera skillnader i priser i Europa. Dessa prisskillnader kan uppstå med tanke på skillnader i
punktskatter, avgifter och mervärdeskatt, samt de olika landernas
nationella krav på standardutrustning.
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Mått- och viktuppgifter, omfattning av leverans och utseende är de
gällande på trycktidspunkten och enligt de europeiska homologationsbestämmelserna.

