
Prezentacja Nowego Modelu Explorer 2XS



Prezentacja
Doskonałe połączenie funkcjonalności, jakości i designu. Tylko dla dwóch osób. Wyjątkowy i innowacyjny.

Kampery, które do tej pory oferowaliśmy, zawsze miały 4 miejsca do jazdy. Można było je zamówić z 2, 3 lub 4 miejsca do 
spania, ale nigdy bez ławki pasażera. Dziś do gamy produkowanych przez nas samochodów kempingowych dołącza 
wyjątkowy pojazd. To Globe-Traveller Explorer 2XS dedykowany dla dwóch osób. Ma dwa miejsca do spania i tylko dwa 
miejsca do jazdy. Jest on niezwykły z kilku powodów.



Wyjątkowy pod wieloma względami
Explorer 2XS ma tylko 599 cm długości i 280 cm wysokości.

Naszym celem było przede wszystkim takie zagospodarowanie wnętrza, aby zapewnić jak najwięcej wolnej przestrzeni. Kiedy 
ma się do dyspozycji tak niewielki pojazd jest to dużym wyzwaniem. Postawiliśmy na układ z tzw. łóżkiem francuskim, czyli 
dokładnie ten sam, który dziś można znaleźć we wszystkich modelach X i XS. Łazienka i łóżko są w tylnej części pojazdu. W 
miejscu ławki pasażera zrobiliśmy siedzisko dla jednej osoby.

Zależało nam bardzo, aby samochód był nie tylko krótki i niewysoki, ale również, aby można było go użytkować cały rok, w 
tym zimą w temperaturach poniżej 0 stopni Celsjusza. Dlatego Globe-Traveller Explorer 2XS, jak wszystkie nasze kampery, 
ma podwójną podłogę. Przestrzeń pomiędzy podłogami ma wysokość 16 cm. Umieściliśmy tam nie tylko zbiornik wody szarej 
wraz z zaworem spustowym, ale również wszystkie elementy instalacji wodnej. Są tam też poprowadzone przewody rozprow-
adzające ciepłe powietrze z ogrzewania Truma Combi.



Dlaczego seria Explorer?
Nie bez powodu pojazdem wyjściowym był pojazd z linii modelowej Explorer. Ta bowiem zapewnia najwięcej miejsca do 
przechowywania rzeczy, a to dzięki dużej ilości szafek i wnęk wewnątrz pojazdu, oferując jednocześnie bardzo duży bagażnik.   
Zachowaliśmy najlepsze cechy pozostałych modeli z oferty Globe-Traveller stosując materiały i komponenty najwyższej 
jakości.

To nasza najnowsza propozycja dla osób, które podróżu-
ją parami. Gwarantujemy, że w środku można nawet 
zatańczyć.





- Układ elektryczny z monitorem zużycia energii
- Regulowany uchwyt do telewizora
- Nowe siedzisko z szufladą pod nim
- Rozkładany stolik, który można schować w podłodze
- Łóżko z podnoszonym, regulowanym oparciem
- Dwie ładowarki bezprzewodowe
- Lodówka do wina dla miłośników tego trunku
- Szafka na buty w podłodze

Co nowego?





A przede wszystkim …



… dużo wolnej przestrzeni w środku



www.facebook.com/globetravellereu

www.instagram.com/globetravellereu

www.linkedin.com/company/globe-traveller

www.globe-traveller.pl


