
Globevan

op basis van Ford

Alledaags of avontuur? De Globevan van Dethleffs kan beide. Hij is 
net zo indrukwekkend als compact gezinsvoertuig in het 
dagelijkse gebruik als tijdens kampeertripjes. Doordachte details, 
een hoge mate van flexibiliteit voor gebruik in het dagelijks leven 
en in de vrije tijd - dankzij moderne veiligheids- en 
assistentiesystemen en de comfortabele uitrusting is de nieuwe 
Urban Camper een Dethleffs voor elke dag.

Technische info

Totale lengte ca. 497 cm

Totale breedte ca. 199 cm

Totale hoogte ca. 210 / 210 cm

Maximale waarden deels niet mogelijk voor alle modellen of alleen in 
combinatie met optionele uitrusting

Bekleding

Meubeldecor

 

+ Decor Renolit Makalu Parelgrijs

 

+ Ford stoelhoes 

Ebony black

De pluspunten

Uiterst compact met een totale lengte van minder dan 
5 meter en een hoogte van 2,10 meter

+

Uitklapbaar dak met twee comfortabele slaapplaatsen 
en panoramafunctie

+

Comfortabel bed (onder) tot 140 x 210 cm+
Standaard buitendouche met 16 l watertank+
Uitschuifbaar gasfornuis aan de achterzijde+
Trekhaak+
Uitgebreide standaarduitrusting met cruise control, 
centrale vergrendeling, audiosysteem met 
multifunctioneel display en DAB+, airconditioning en 
vele veiligheidsrelevante assistentiesystemen

+
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Prijs € (incl. btw) €

Standaard chassis

Emissienorm

Totale lengte ca. cm

Totale breedte ca. cm

Totale hoogte ca. cm

Aanhangergewicht geremd/ 
ongeremd

kg

Bedmaat midden L x B ca. cm

Slaapplaatsen

kw (PK)

Gewicht in rijklare toestand 
(+/-5%)*

kg

Door de fabrikant opgegeven 
massa voor optionele 
uitrusting*

kg

Technisch toelaatbare 
maximumgewicht*

kg

Toegestaan aantal zitplaatsen 
(met inbegrip van de 
bestuurder)*

Bedmaat slaapdak L x B ca. 
cm

cm

Inhoud verswatertank totaal/ 
Inhoud verswatertank tijdens 
het rijden

l

Globevan 

Globevan Camp One Camp Two Trail One Trail Two

59.190,- 61.990,- 64.790,- 67.690,-

Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Trail Ford Transit Custom Trail

Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

497 497 497 497

199 199 199 199

210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 

2500 (750) 2500 (750) 2500 (750) 2500 (750)

210 x 130 - 140 210 x 130 - 140 210 x 130 - 140 210 x 130 - 140

4 4 4 4

96 (130) 96 (130) 110 (150) 110 (150)

2427 (2306 tot 2548)* 2427 (2306 tot 2548)* 2492 (2367 tot 2617)* 2492 (2367 tot 2617)*

448 448 383 383

3190 3190 3190 3190

4 4 4 4

200 x 125 200 x 125 200 x 125 200 x 125

16 16 16 16

 Optionele uitrusting  Niet mogelijk  Standaarduitrusting  Verplicht  Nog niet bekend op het moment van publicatie

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de 
typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van 
fabricagetoleranties kan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 
afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % 
van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het 
toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare 
toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is 
een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt 
om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek 
gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is 
bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het 
wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde 
accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs 

geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan 
alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt 
gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke 
nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de 
minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of 
bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten 
verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch 
toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare 
maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde 
informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het 
voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde 
informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de 
toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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Standaard uitvoering

Basisvoertuig Ford

FORD 2.0 l D 110 kW (150 pk)

Ford 2,0 l D 96 kW (130 pk)

Chassis uitrusting Ford

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

70 liter brandstoftank

ABS met elektronische remkrachtverdeler (EBD)

Aanhangerstabilisatie

Achterklep met verwarmbare achterruit

Active Park-Assist met Park-Pilot systeem voor en achter, met extra sensoren aan de zijkant incl. inparkeerfunctie

Afsluitbaar handschoenenvakje

Airbag aan bestuurder- en passagierszijde

Airconditioning incl. stof- en pollenfilter

Beschermingsstrips aan zijkanten in zwart kunststof

Bi-Xenon-koplampen met statisch bochentlicht, LED dagrijverlichting en mistlampen

Bluetooth®-, USB aansluiting en handsfree systeem1)

Boordcomputer

Bumper voor en achter deels in kleur meegespoten

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Comfort stoelen in de cabine, draaibaar en voorzien van armleuningen en lendensteun

Connected radio

Cruisecontrol

Digitale radio ontvangst DAB+

Elektrisch bedienbare ramen, met Quickdown/-up-schakelaar aan bestuurderszijde

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, met geïntegreerde richtingaanwijzers

Elektronisch Stabiliteitscontrole (ESP) met tractioncontrol (TCS)

Ford Easy Fuel (Comfort-tankdopsluiting met bescherming tegen verkeerd tanken)

FordPass Connect*** incl. Live-Traffic verkeersinformatie en WLAN-Hotspot

Gordelspanners en -begrenzers

Grill en omranding in zwart kunststof

Halogeen-projector koplampen met LED dagrijverlichting, mistlampen met statisch bochtenlicht

Hill Start assist

Integrale bediening en radiobediening aan het stuur

Interieurverlichting voor met leeslampjes en vertraagd uitschakelen

Koplampen - dimlicht met uitschakelvertraging

Lederen stuurwiel

Mechanisch sperdifferentieel op de vooras

Noodremondersteuning incl. noodremverlichting

Openslaande ramen, rechts en links (in zijruiten op de 2e rij)

Opstap voor schuifdeur links en rechts

Opstap voor schuifdeur rechts

Park Pilot systeem, voor en achter

Rollover bescherming

Ruitenwisser achter

Schuifdeur links en rechts

Schuifdeur rechts

Spoor assistent met vermoeidheidsherkenning en grootlicht assistent - met extra spoor assistentie

Start&Stop systeem

Stoelcomfort pakket 13: bestuurdersstoel 4-traps instelbaar, met lendensteun en opklapblad in passagiersstoel - stoffering in Ebony zwart

Stuurkolom, in hoogte en diepte verstelbaar

Trail radiator gril, striping en bumper zwart

Trail zwarte aluminium velgen

Twee luidsprekers

Tweede sleutel, inklapbaar met afstandsbediening
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Standaard uitvoering

Vaste trekhaak, 13-polige stekkerdoos, inclusief aanhangwagenstabilisatie (TSC)

Veiligheids-rem assist

Warmte-isolerende beglazing op de zijruiten (vanaf de 2e rij), medium tint

Zicht pakket 3 - incl. audiosysteem 21 met 8" multifunctioneel touch display, Android Auto, Apple CarPlay, DAB+

Zicht pakket 3 - incl. audiosysteem 25 met 8" multifunctioneel touch display, Android Auto, Apple CarPlay, DAB+ en Adaptive Cruise Control.

Zijwind assist

Kleurvarianten Ford

Frozen White

Magnetic Grijs metallic

Moondust zilver metallic

Exterieur uitrusting

Dakreling links en rechts voor plaatsen zonnescherm of luifel

Panorama view slaapdak in zwart

Sticker Globevan

Interieuruitrusting

2 opbergkisten links voor, achter bestuurdersstoel

Dimbare multifunctionele lichtstrook met ruimte voor opbergnet

Flexboard uitneembaar incl. stoffering (slaapbankverlenging)

Koelbox 36 liter - achter passagiersstoel - met adapterplaat

Opbergnet onder het slaapgedeelte aan de multifunctionele lichtstrook

Slaapzitbank voor 2 personen

Verswatertank 16 liter, uitneembaar met pomp en buitendouche

Zwanenhalsverlichting met USB aansluiting

Meubeldecor

Decor Renolit Makalu Parelgrijs

Stof uitrusting

Ford stoelhoes Ebony black

Verwarming

Standverwarming met bedieningspaneel
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 Optionele uitrusting  Niet mogelijk  Standaarduitrusting  Verplicht  Nog niet bekend op het moment van publicatie
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Optionele uitrusting*
in pakket 
aanwezig

Prijs € (incl. 
btw)  

Meergewicht 
(kg)*

Code

Basisvoertuig Ford

FORD 2.0 l D 110 kW (150pk) 3.200 kg 3.050,- 0 13323

FORD 2.0 l D 110 kW (150pk) 3.200 kg Automaat 4.065,- 40 13324

Ford 2,0 l D 96 kW (130 pk) automaat 2.035,- 40 13322
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 Optionele uitrusting  Niet mogelijk  Standaarduitrusting  Verplicht  Nog niet bekend op het moment van publicatie

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt de feitelijke 
massa van het voertuig en vermindert de nuttige massa. Het extra gewicht dat 
is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht 
aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of 
de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele 
uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor 
optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende 
waarde voor elk type en elke indeling, die Dethleffs gebruikt om het 
maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek 

gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het 
onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie. Bij een verhoging van de 
technisch toelaatbare maximummassa neemt de door de fabrikant opgegeven 
massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van de hogere 
nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het 
alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte 
zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken. 
Een meer gedetailleerde presentatie van alle verplichte technische 
afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten.

* INFO
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7

cm

cm

cm

kg

kg

Standaard chassis

Emissienorm

Totale lengte ca.

Totale breedte ca.

Totale hoogte ca.

Technisch toegestane maximum massa

Massa in rijklare toestand ca.

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting

Half integraal 
Modellenoverzicht

Model 1 Model 2

Fiat Ducato Fiat Ducato

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

3499 3499

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

4

245 149

4

kg

Bij de aankoop van een camper, camper van of urban vehicle (hierna: camper) is het bijzonder belangrijk de juiste indeling 
en een aantrekkelijk design te kiezen. Daarnaast speelt ook het gewicht een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele 
uitrusting, accessoires en bagage – er moet plaats zijn voor alles en iedereen. Tevens zijn er wettelijke en technische 
grenzen m.b.t. de configuratie en de belading. Elke camper is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden 
niet mag worden overschreden. Kopers van een camper vragen zich dan ook af: hoe moet ik mijn voertuig configureren 
zodat het plaats biedt aan passagiers, bagage en accessoires naargelang mijn behoeften zonder dat het voertuig dit 
maximumgewicht overschrijdt? Om deze keuze voor u te vergemakkelijken, geven wij u hieronder een aantal tips die 
bijzonder belangrijk zijn bij de keuze van uw voertuig uit ons aanbod: 

1. Het technisch toelaatbare maximumgewicht…
… is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig niet mag overschrijden. Dethleffs specificeert een
bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die van indeling tot indeling kan verschillen (bijv. 3.500 kg,
4.400 kg). U vindt de betreffende informatie voor elke indeling in de technische gegevens.

2. De massa in rijklare toestand…
... omvat - simpel uitgedrukt - het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een vastgesteld gewicht van 75 kg 
voor de bestuurder. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht van uw voertuig in rijklare toestand 
afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten staat vermeld. De toegestane afwijking bedraagt
± 5 %. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. Om u volledige 
transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt Dethleffs elk voertuig aan het einde van 
de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig voor verzending aan u.
Voor een gedetailleerde uitleg van de massa in rijklare toestand, zie het hoofdstuk “Juridische informatie”.

kg

kg

Technisch toegestane maximum massa

Massa in rijklare toestand ca.

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting

3499 3499

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

4

245 149

4

kg

BELANGRIJKE INFORMATIE BIJ HET UITKIEZEN VAN UW CAMPER
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cm

cm

cm

kg

kg

Standaard chassis

Emissienorm

Totale lengte ca.

Totale breedte ca.

Totale hoogte ca.

Technisch toegestane maximum massa

Massa in rijklare toestand ca.

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting

Half integraal 
Modellenoverzicht

Model 1 Model 2

Fiat Ducato Fiat Ducato

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

3499 3499

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

4

245 149

4

kg

kg

kg

Technisch toegestane maximum massa

Massa in rijklare toestand ca.

Toegestaan aantal zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurder)

Door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting

3499 3499

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

4

245 149

4

kg

3. Het toegestane aantal zitplaatsen (inclusief bestuurder)…
… wordt door de fabrikant vastgesteld in de zogenaamde typegoedkeuringsprocedure. Dit resulteert in de 
zogenaamde massa van de passagiers. Hiervoor wordt een vastgesteld gewicht van 75 kg per passagier 
(zonder bestuurder) berekend. Voor een gedetailleerde uitleg van de massa van de passagiers, zie het hoofdstuk 
“Juridische informatie".

4. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting…
… is een door Dethleffs per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die 
kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. het 
wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk 
beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Dethleffs geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke 
gevallen uit de weging aan het einde van de productielijn toch blijkt dat de werkelijke nuttige massa door 
een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en 
u nagaan of wij bv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele 
uitrusting moeten verwijderen, voordat wij het voertuig afleveren. Een gedetailleerde uitleg van de effecten van 
de tolerantie op de minimale nuttige massa en de nuttige massa is te vinden in het hoofdstuk “Juridische 
informatie”.

5. Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten…
... verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele 
uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking
met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten 
en de optionele uitrusting mag de door het fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting 
niet overschrijden.

12

Opties
Prijs €
(incl. btw)

Meergewicht Code

359,- 9 1385

269,- 5 9845

549,- 15 713

238,- 1.5 1657

M
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 1

M
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 2

Badkamer

Douchevlonder

Raam in de toiletruimte (vluchtraam)

Multimedia

Automatisch satellietsysteem HD 65 Twin (TeleSat)

Dethleffs Naviceiver,  DAB+, trucknavi en verb. met controlepaneel

9

5

15
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