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Sem a minha 
 família, não!

Arist Dethleffs inventa o caravanismo em 1931
Para estar sempre na companhia da sua família durante as viagens de negócios, Arist Dethleffs inventa a primeira “Wohnauto” (autocaravana) — 
e, com ela, uma forma completamente nova de passar férias. A inovação do fabricante de chicotes e bastões de ski é um marco pioneiro numa 
história de sucesso que continua até aos dias de hoje.

A ideia avança para  
a produção em série
Onde quer que a família Dethleffs apareça na sua carava-
na, pessoas curiosas não resistem em ver mais de perto. 
O protótipo desperta grande interesse e ganha cada vez mais 
seguidores. A ideia transforma-se numa empresa, a empresa 
transforma-se em toda uma indústria de férias e lazer.

» ARIST DETHLEFFS TRANSFORMOU UMA IDEIA 
NUM MOVIMENTO. O SEU ESPÍRITO PIONEIRO 
PERMANECE VIVO NA DETHLEFFS, INSPIRANDO 
MILHÕES DE PESSOAS DESDE ENTÃO.«

Alexander Leopold 
Presidente da Direção da Dethleffs
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90 anos de experiência, fiabilidade e serviço

Rumo ao futuro com um espírito pioneiro

Bem-vindo ao sentimento 
Dethleffs
Um veículo recreativo da Dethleffs confere 
uma sensação fantástica desde o primeiro 
momento. Porque a relação entre a qualida-
de e o preço dos nossos produtos é perfeita. 
Com uma equipa de serviço que faz tudo 
para proporcionar aos nossos clientes 
inesquecíveis experiências de férias sobre 
rodas. E uma gama de produtos que oferece 
o veículo certo para cada situação de vida 
e cada necessidade.

A nossa fábrica em Isny im Allgäu é uma das mais 
modernas instalações de produção de veículos 
de lazer em toda a Europa e sempre operou sob 
os mais elevados padrões de qualidade. Aqui, 
foram desenvolvidas e produzidas mais de 55 000 
Camper Vans nos últimos 17 anos.

Mais de 90 modelos 
de caravanas e autocara-
vanas para inesquecíveis 
experiências de férias 
sobre rodas.

30 ha
Produção de 

última geração
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A primeira 
Camper Van 
da Dethleffs.
A nossa estreia mundial: a Dethleffs apresenta a sua 
primeira Camper Van sob marca própria! Ao longo dos 
últimos 17 anos, a unidade de Isny concebeu, desen-
volveu e construiu mais de 55 000 Urban Campers 
e Camper Vans. Agora, tinha chegado a hora de produ-
zirmos as nossas.

Com esse objetivo em mente, Dethleffs aplicou os 
seus longos anos de experiência na construção de uma 
Camper Van que o irá fascinar com detalhes pensados 
ao pormenor, um ambiente moderno e um abrangente 
pacote de equipamentos 90 Anos — naturalmente, 
tudo com a qualidade a que a Dethleffs já nos habitou.   

Confie na experiência de mais de 90 anos na constru-
ção de veículos recreativos e aguarde com expectativa 
a primeira Camper Van da Dethleffs.
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O nosso modelo especial  
inaugural com o pacote 90 Anos.
O toldo generoso proporciona um recanto com uma agradável sombra. 
E a luz do toldo confere um ambiente acolhedor.

Pré-instalação de cabos para módu-
los  solares, câmara de marcha-atrás, 
TV e  ligação por satélite

As jantes em alumínio preto acrescentam um toque 
desportivo à sua Globetrail.
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O nosso modelo especial  
inaugural com o pacote 90 Anos.

Equipamento luxuoso também na cabine do condutor: 
Volante em pele, banco tipo “Captain's Chair” com apoios 
de braços e muito mais.

Grelha do radiador em preto brilhante

Para-choques na mesma cor do chassis
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Depósito de combustível de 90 litros
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Quando a Dethleffs constrói uma Camper Van, pode confiar na qualidade, no ambiente e nas soluções pensadas ao pormenor. 
E não é de admirar, pois os nossos designers vivem o campismo e sabem exatamente o que precisa.
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V IVER & COZ INHAR

A sua sala de estar sobre rodas.

1 Materiais de alta qualidade, combinações de cores sofisticadas e 
acabamentos de excelência fazem da Globetrail um verdadeiro 
veículo Dethleffs. As janelas encastradas estão incluídas na edição 
comemorativa dos 90 Anos.

Cozinhar (quase) como em casa. Utilização ideal do espaço e das 
superfícies. O frigorífico de grande dimensão é facilmente acessível 
por fora e por dentro, através de uma porta com um ângulo de 
abertura de 180°. 

Os armários no tejadilho oferecem bastante espaço para  
o seu equipamento.

A iluminação indireta ilumina a gaveta, criando ao mesmo tempo  
um ambiente quente e acolhedor.



1

Quem viaja constantemente não quer abdicar do conforto. Um aproveitamento ideal do espaço e a utilização de materiais de alta 
qualidade garantem verdadeiros momentos de bem-estar durante as viagens. 

C A SA DE BANHO & DORMIR

Na estrada, mas em casa.

10   CASA DE BANHO & DORMIR
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A casa de banho impressiona com uma porta deslizante extra 
ampla, dando uma impressionante sensação de espaço.

Os armários no tejadilho de série, acima da porta traseira, 
proporcionam um espaço de arrumação adicional e estão  
iluminados indiretamente.

Dois em um: cama de casal e local de repouso. Naturalmente, 
com um verdadeiro estrado de ripas dobrável. A iluminação 
indireta dos armários no tejadilho cria um ambiente agradável.
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Dethleffs 
 Globetrail.
A “Wohnauto”.
A Dethleffs Globetrail é mais do que apenas uma car-
rinha convertida. É a sua “Wohnauto” (autocaravana), 
na qual pode viver confortavelmente durante as viagens. 
Os detalhes pensados ao pormenor comprovam todos os 
dias que os nossos designers sabem como utilizar o espaço 
de forma ideal e criar um ambiente onde pode viver 
de forma confortável.
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Contamos com mais de 17 anos de experiência na construção 
de Camper Vans — os detalhes não enganam. Os engenheiros 
da Dethleffs sabem o que realmente importa.

DESTAQUES

Os detalhes fazem 
a diferença.
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Os olhais de fixação padrão asseguram um transporte seguro. 
Se necessário, também pode transportar máquinas de lavar. 

Cabe tudo e mais alguma coisa: o frigorífico de 84 litros 
com congelador de 3 estrelas

No próprio patamar, também existe espaço de armazenamento.

Cria um ambiente agradável e seguro: a iluminação indireta 
do patamar, que também funciona como luz de entrada.

Sem igual: a gaveta deslizante oferece bastante espaço para 
pequenos utensílios.

Tomadas para ligações Schuko e USB

6

As camas de solteiro podem ser dobradas separadamente, 
criando um espaço de arrumação adicional.

Os guarda-roupas integrados ajudam a manter 
a organização e a proteger a sua roupa.

Gavetas espaçosas e sem puxadores, com fecho central 
manual, para o armazenamento seguro de todos os utensílios 
de cozinha.



4 5

6 7

8 9

DESTAQUES   15



16   GLOBETRAIL

Quem está em 
viagem, precisa 
sentir-se seguro.
Mais de 300 revendedores especializados Dethleffs estão 
à disposição para oferecer aconselhamento competente 
e ajuda especializada no caso improvável de uma emer-
gência. O serviço de peças sobressalentes assegura que 
as peças sobressalentes certas chegam ao lugar certo, 
no momento certo. 

Este excelente serviço é valorizado pelos clien-
tes da Dethleffs há várias décadas. Porque a nossa 
 interpretação do conceito de assistência ao cliente 
 sempre foi absolutamente literal. 
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ACESSÓRIOS

Mas não fica 
por aqui...
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Isolamento térmico para as portas traseiras. Mantém o calor 
dentro e o frio fora. Ou vice-versa.

Mosquiteiro para as portas traseiras. Evita visitas indesejadas.

A escada telescópica é estável graças aos pés antideslizantes 
opcionais e facilita a utilização no exterior.

Tela de proteção contra o sol para o vidro para-brisas 
e as  janelas laterais

Pacote multimédia Dethleffs: sistema de navegação ZENEC 
Z-E3766EHG, incl. software de navegação para Camper Vans 
e câmara de marcha-atrás apropriada.

Pode encontrar mais acessórios para a sua Globetrail online, 
em www.dethleffs-original-zubehoer.com

O tapete da cabine do condutor está dimensionado à medida 
e cria uma atmosfera agradavelmente acolhedora.

A cobertura do painel de instrumentos com função de isola-
mento protege o painel de instrumentos contra radiações UV 
nocivas no verão e mantém o calor no inverno.

O serviço de acessórios originais da Dethleffs oferece-lhe 
os acessórios perfeitos para a sua Globetrail, assim como 
engenhosos utensílios de campismo. Adapte o seu veículo 
na  perfeição aos seus desejos pessoais, para que se sinta 
 completamente em casa durante as viagens.

Jantes em alumínio de 18” em preto brilhante acrescentam 
à sua Globetrail um toque personalizado. 

O conjunto de mangueiras para águas residuais evita a reali-
zação de manobras incómodas para a eliminação.
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Designação 600 640
Motor
Motorização básica 2,2 Mjet 2,2 Mjet

Potência 120 CV (88 kW) 120 CV (88 kW)

Norma de emissões Euro 6d-final Euro 6d-final

Dimensões
Comprimento do veículo 599 cm 639 cm

Largura do veículo  205 cm 205 cm

Altura do veículo 265 cm 265 cm

Altura interior 190 cm 190 cm

Massa em ordem de marcha 2820 kg 2970 kg

Carga útil 680 kg 530 kg

Massa máxima em carga tecnicamente admiss. 3500 kg 3500 kg

Distância entre eixos 404 cm 404 cm

Número de pessoas admiss. 4 4

Lugares para dormir 2 / 3 opcional 2 / 3 opcional

Área de repouso, traseira (C x L) 197 x 157/140 cm 195/179 x 197 cm

Área de repouso, centro (C x L) 188 x 88 cm 188 x 88 cm

Aquecimento Combi 4 Combi 4

Capacidade de reboque travado/destravado 2500 kg/750 kg 2500 kg/750 kg

Pneus 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP

Equipamento
Reservatório de água de consumo 100 l 100 l

Reservatório de águas residuais 90 l 90 l

Frigorífico 84 l 84 l

Capacidade da bateria 95 Ah 95 Ah

Número de tomadas de 12 V 1 1

Número de tomadas de 230 V 2 2

Número de ligações USB 4 4



Design
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Branco (padrão)

 Cinzento metálico Artense

Cinzento Lanzarote

Preto metálico brilhante

Cinzento Campovolo

Estofo bicolor Decoração dos móveis Pneus da edição 90 Anos

  
Gama Camino



Veículo básico

Fiat Ducato 8 (2022) 2,2 Mjet, 88 kW (120 CV), norma de emissões EURO 6d-final

Luzes diurnas

Airbag do condutor e do acompanhante

ABS, ESP incl. ASR & assistente de arranque em subidas

Elevadores de vidro elétricos

Sistema de fecho central na cabine do condutor com controlo remoto por rádio

Computador de bordo, incl. indicação da temperatura exterior

Travões de disco, estabilizador de eixos dianteiro e traseiro, aquecimento por circulação 
de ar, conta-rotações, direção assistida, faróis ajustáveis em altura, imobilizador

Suporte para tablet e tomada USB

Banco do condutor/banco do acompanhante rotativo no mesmo material usado para 
a zona de estar; Ajuste da altura e da inclinação para o banco do condutor

Ar condicionado da cabine do condutor Fiat Ducato

Espelhos retrovisores exteriores eletricamente reguláveis e aquecidos

Tempomat

Carroçaria

Gama Camino

7 anos de garantia de estanqueidade

Janelas encastradas nas portas traseiras (incl. persiana)

Claraboia Midi Heki 700 x 500 mm acima da dinette, com proteção contra insetos e cortina 
black-out de enrolar

Claraboia Mini Heki 400 x 400 mm na área traseira, com proteção contra insetos
e cortina black-out de enrolar

Compartimento de arrumação traseiro com 4 olhais de fixação integrados

Degrau de entrada elétrico

Proteção visual no vidro para-brisas

Porta com mosquiteiro

Aquecimento / Gás

Caixa de garrafas de gás para 2 garrafas de gás de 11 kg   

Aquecimento a gás Combi 4   

Unidade de comando padrão para o aquecimento CP Classic, analógico  

Torneira de fecho do gás facilmente acessível e posicionado centralmente  
(na área da cama)  

Equipamento de série no veículo básico

22   EQUIPAMENTO DE SÉRIE NO VEÍCULO BÁSICO

Tecnologia de bordo

Isofix para 1 lugar

Barra de luz flexível, holofote montado na superfície, livremente posicionável

Patamar da dinette iluminada

Bateria de montagem potente e isenta de manutenção (95 Ah)

Painel de controlo de bordo com indicação de todos os níveis de enchimento e capacida-
des de bateria

Carregador elétrico de montagem e bateria do veículo de 12 V / 18 A (carregamento de 
manutenção)

Ligação externa CEE para 230 V com corta-corrente automático

Ligações elétricas na zona de estar:
1 x 230 V na cozinha
1 x 230 V no grupo de bancos
1 x tomada USB dupla no armário no tejadilho, na parte traseira

Interruptores das luzes distribuídos de forma ideal no veículo, por exemplo, diretamente 
na entrada

Cozinha

Cozinha disposta de forma a favorecer a ergonomia, com uma superfície de trabalho ampla

Gaveta espaçosa com batente Servosoft

Combinação de lava-louças/fogão de 2 bocas com ignição elétrica

Reservatório de água de 100 l, reservatório de águas residuais de 90 l

Frigorífico de compressão de 84 l

Tubo de luz LED

Casa de banho 

Lavatório fixo

Compartimentos de arrumação generosos

Claraboia com persiana de proteção contra insetos integrada

Equipamento de duche (cabeça de chuveiro extensível, cortina de duche, calha guia, 
suporte do chuveiro, cabide)

Sanita tipo cassete

Conforto

Parede divisória incl. degrau para cama de casal traseira (degraus no modelo 640)

Grupo de bancos confortável

Patamar da dinette com compartimento de arrumação integrado

Cama traseira com estrado de ripas dobrável

Estofo moldado ergonomicamente para maior conforto

Espaços de arrumação generosos

Gaveta deslizante na traseira com bastante espaço para pequenos utensílios



Equipamento de aniversário         Pacote 90 Anos

EQUIPAMENTO DE ANIVERSÁRIO, PACOTE 90 ANOS   2 3

Equipamento de aniversário (já incluído no preço base) 600 640

2,2 litros/120 CV, com capacidade de carga de até 3,5 t  

Jantes em alumínio de 16 polegadas  

Depósito de diesel de 90 l  

Para-choques na mesma cor do chassis  

Grelha do radiador em preto brilhante  

Proteção lateral em preto (Skid Plate)  

Volante e punho da alavanca de velocidades em pele, Techno Trim  

Luzes diurnas LED  

Moldura dos faróis em preto  

Luz do toldo  

Toldo  

Janelas encastradas com vidro duplo, proteção contra insetos e cortina black-out 
de  enrolar na cozinha e no grupo de bancos  

Banco tipo “Captain's Chair” incl. 2 apoios de braços; banco do acompanhante ajustável em altura  

Janela basculante traseira direita, janela na casa de banho  

Antena exterior DAB com altifalantes, pré-instalação para módulos solares e TV, ligação 
por satélite, suporte para TV  

Pré-instalação para câmara de marcha-atrás  

Armários no tejadilho com iluminação indireta  

Tampo de mesa giratório  

1 tomada USB dupla na parte dianteira esquerda  



Equipamento especial
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Designação Código 600
Motores
Fiat Ducato Mjet 120 CV, 3,5 t 12051 Pacote 90 Anos
Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t 12052 

Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t / caixa de velocidades automática 12053 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t 12054 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t / caixa de velocidades automática 12055 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t 12056 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t / caixa de velocidades automática 12057 

Designação Código 640
Motores
Fiat Ducato Mjet 120 CV, 3,5 t 12064 Série
Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t 12065 

Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t / caixa de velocidades automática 12066 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t 12067 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t / caixa de velocidades automática 12068 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t 12069 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t / caixa de velocidades automática 12070 

Designação Código 640 Maxi
Motores
Fiat Ducato Mjet 120 CV, 3,5 t – –
Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t 12071 

Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t / caixa de velocidades automática 12072 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t 12073 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t / caixa de velocidades automática 12074 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t 12075 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t / caixa de velocidades automática 12076 
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Designação Peso adicional (kg) Código 600 640
Cores exteriores
Branco (padrão) – – Série Série
Cinzento Lanzarote 2,5 12084  

Cinzento metálico Artense 2,5 12734  

Cinzento Campovolo 2,5 9741  

Preto metálico brilhante 2,5 1333  

Equipamento do chassis
Travão de estacionamento elétrico 12098  

Pacote de segurança (assistente de travagem 
de emergência com detetor de peões e ciclistas, 
assistente de faixa de rodagem, sensor de chuva 
e sensor de crepúsculo, deteção de sinais de trânsito, 
sistema automático de luz de médios, controlo 
de velocidade inteligente adaptativo, assistente 
de  velocidade inteligente, monitorização da atenção)

12110  

Farol dianteiro de nevoeiro 2 12097  

Sistema automático de climatização da cabine 
do condutor 18 1310  

 Equipamento especial — não possível
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Designação Peso adicional (kg) Código 600 640
Equipamento do chassis
Gancho de reboque removível 40 9198  

Elementos de controlo para o rádio no volante 0,4 1453  

Assistente de ângulo morto e deteção de movimento transversal 1 10737  

Auxílio ao estacionamento (sensores de estacionamento traseiros) 0,8 053  

Carregador de telefone sem fios – 12101  

Tomada de 230 V na consola – 12102  

Defrosting Plus: Para-brisas aquecido e espelhos retrovisores 
exteriores eletricamente reguláveis e aquecidos – 12103  

Assistência de estacionamento ativo 360° – 12115  

Faróis LED com luz indicadora da mudança de direção oscilante, 
luzes de médios e máximos LED, luzes diurnas LED – 12089  

Pacote digital (câmara de marcha-atrás, cockpit digital e rádio com 
sistema de navegação e display tátil de 10” HD Color) incl. SA 1310 – –  

Carroçaria

Janelas adicionais ( janela basculante na área traseira, na parede 
lateral à esquerda) 5 354  

Estrutura interior / Zona de estar
Cama de hóspedes posicionada transversalmente na zona de estar 9 1944  
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Designação Peso adicional (kg) Código 600 640
Tecnologia de bordo
2.ª bateria de montagem 95 Ah 27 830  

Comutação automática de garrafas de gás 
incl. sensor de colisão 2 1577  

Acessórios/Destaques (Disponível para encomenda através do serviço de acessórios originais da Dethleffs. Os preços de venda recomendados aplicam-se ao mercado alemão, preços de exportação mediante solicitação.)

Conjunto de jantes de liga leve Borbet 18”, incl. 
abas do guarda-lamas à frente e atrás e tampa do cubo 
da roda Dethleffs

– –  

Tapete da cabine do condutor – –  

Mosquiteiro para portas traseiras – –  

Isolamento térmico (dobrável) para portas traseiras – –  

Isolamento do painel de instrumentos e da zona dos pés – –  

Tela de proteção contra o sol – –  

Tela de proteção térmica para as janelas (isolamento exterior) – –  

Cama adicional de criança (cabine do condutor) – –  

Pacote multimédia / sistema navegação+ 
Câmara de marcha-atrás DOZ (fornecida em separado) – 8091, 6355  

 Equipamento especial — não possível
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Reservado o direito a alterações técnicas e enganos. 
Algumas das ilustrações deste catálogo mostram elementos decorativos 
que não estão incluídos no volume de fornecimento, assim como aces-
sórios e equipamento especial que estão sujeitos a custos adicionais. 
Para informações sobre a tecnologia, o equipamento e os preços, entre 
em contacto com o seu revendedor Dethleffs. Existe a possibilidade 
de diferenças em relação às cores devido a motivos tipográficos.

Preços válidos a partir de 01.11.2021. Todos os preços indicados são 
preços recomendados e não vinculativos da Dethleffs GmbH & Co. KG 
(incl. IVA), à saída da fábrica e sem custos de transporte.

A massa em ordem de marcha de acordo com o regulamento (EU) 
1230/2012 inclui a tara do veículo (peso próprio do veículo incl. condutor 
(75 kg) e depósito de combustível abastecido a 90%) e o seguinte equi-
pamento básico: reservatório de água cheio (com volume reduzido do 
reservatório de água para a condução, ver dados técnicos), uma garrafa 
de gás de alumínio 100% cheia, com 11 kg de enchimento,  
e um tambor de cabo.

A massa máxima em carga tecnicamente admissível e as cargas sobre 
os eixos não podem ser excedidas por equipamento pessoal, passa-
geiros e equipamento especial. A montagem de equipamento especial 
aumenta o peso próprio do veículo e reduz a carga útil pelos valores 
de peso especificados.

O seu revendedor especializado Dethleffs.

Dethleffs GmbH & Co. KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny 
Tel. +49 7562 987-881 • www.dethleffs.pt
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