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Marka Globe-Traveller powstała 14 lutego
2012 roku z chęci dzielenia się z innymi
wolnością, niezależnością i wygodą.
Wysoka jakość leży u podstaw filozofii marki.
Każdy pomysł, każdy prototyp i każdy pojazd,
który projektujemy i produkujemy, musi
spełniać najwyższe możliwe standardy. A te
standardy wyznaczają nasi klienci. Wszystko,
od wstępnego szkicu do końcowego montażu,
jest wykonywane z pasją i niezwykłą dbałością
o szczegóły, po czym następuje rygorystyczna
kontrola jakości. To podstawowe zasady, które
czynią markę Globe-Traveller wyjątkową.
Dziś nasze kampery można zobaczyć na drogach
całej Europy. Nasze produkty ewoluują, ale nasza
wizja i misja nie podlegają żadnym zmianom.
Niezmiennie naszym celem jest bycie szanowanym
producentem samochodów kempingowych,
zawsze spełniającym oczekiwania. Otrzymane
nagrody potwierdzają, że nasze starania są
doceniane nie tylko przez naszych klientów,
ale także wśród ekspertów branżowych.

German Brand Award 2022
– Excellence in Brand Strategy and Creation –
Brand Design / Product Design
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Explorer 2XS
Fiat Ducato | Peugeot Boxer

280 cm

599 cm

NOWY model

Explorer 2X
Fiat Ducato | Peugeot Boxer

280 cm

636 cm
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NOWY model

Doskonałe połączenie funkcjonalności,
jakości i wzornictwa.
Tylko dla dwojga. Wyjątkowy, nowatorski
i innowacyjny. Łazienka i łóżko znajdują się
w tylnej części pojazdu. W miejscu ławki
pasażera zrobiliśmy siedzisko dla jednej
osoby. Zależało nam na zapewnieniu jak
największej przestrzeni wewnątrz pojazdu.
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Voyager
Wyjątkowe wnętrze,
atrakcyjny wygląd zewnętrzny
Kampery Globe-Traveller z serii Voyager zapewniają cztery
miejsca siedzące z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa.
Duże, komfortowe łóżka w tylnej części pojazdu są przewidziane
dla dwóch dorosłych osób. Rozkładane łóżko górne zostało
zaprojektowane z myślą o dwójce dzieci lub nastolatków.
Dzięki dodatkowej modyfikacji dachu modele Voyager mają 3 metry
wysokości. Standardowe drzwi furgonu zostały zastąpione lekką ścianą
kompozytową, dając dodatkową przestrzeń użytkową wewnątrz.
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Pathfinder
Praktyczny samochód
kempingowy dla rodzin
Seria Globe-Traveller Pathfinder jest podobna do serii Voyager.
Te kampery mają również 4 miejsca siedzące i 4 miejsca do
spania, a także zmodyfikowany dach. Standardowe tylne
drzwi pozostawiono bez zmian, zapewniając łatwy dostęp
do garażu. Oba skrzydła można otworzyć pod kątem 90
lub 180 stopni, co ułatwia załadunek i rozładunek.
Pathfinder Z jest również dostępny w wersji rowerowej,
dzięki czemu do garażu można zabrać dwa rowery.

7

Explorer
Wygodny kamper dla
maksymalnie 2 podróżnych
Seria Explorer została zaprojektowana dla maksymalnie dwóch
podróżników. Podobnie jak wszystkie modele Voyager i Pathfinder, kampery
z tej serii wyposażone są w podwójną podłogę, mogą być użytkowane
przez cały rok. Duże schowki w górnej części pojazdu, szafa, w której można
powiesić odzież, głębokie szuflady i wiele innych schowków, w połączeniu
z dużym garażem zapewniają sporo miejsca do przechowywania.
Podobnie jak Pathfinder Z, w tej serii Explorer Z dostępny
jest również w wersji rowerowej.
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Co wyróżnia nasze kampery?
MODYFIKOWANE DACHY I WEWNĘTRZNE,
ROZKŁADANE ŁÓŻKO
Dzięki modyfikacji dachu, wewnątrz pojazdu
zamontowane zostało dodatkowe, rozkładane łóżko.
Wszystkie modele w seriach Voyager
i Pathfinder z tą adaptacją dachu, mają po 300
cm wysokości. Wysokość wnętrza, liczona od
podłogi do sufitu to 210 cm w okolicach stolika
i 195 cm w tylnej części wnętrza pojazdu.
MODYFIKOWANA ŚCIANA TYLNA
Standardowe drzwi tylne furgonu zostały
zastąpione lekką ścianą kompozytową.
Modyfikację tę znajdziecie w serii Voyager.
WEWNĘTRZNE DRZWI PRZESUWNE
Modele Voyager X i XS oraz Pathfinder X są wyposażone
w wewnętrzne drzwi przesuwne. W ciągu dnia, gdy
są otwarte, pozostają niemal niezauważalne. W nocy
zamykają sypialnię, oddzielając ją od części jadalnej.
WERSJA ROWEROWA
Rozwiązanie doceniane szczególnie przez
entuzjastów jazdy na rowerach. „Wersja
rowerowa” jest opcją wyposażenia modeli
Pathfinder Z oraz Explorer Z, która pozwala
przewozić dwa rowery wewnątrz bagażnika.
PODWÓJNA PODŁOGA
Najwyższa, dostępna wersja vanów (H3) stanowi
podstawę dla serii Voyager, Pathfinder oraz
Explorer. Umożliwiło to zaprojektowanie w pełni
zimowych kamperów. Podwójna podłoga w całej
części mieszkalnej i odpowiednia izolacja, pozwalają
na użytkowanie tych pojazdów przez cały rok.
NOWOŚCI
 Układ elektryczny z monitorem zużycia energii
 Fotel pasażera z szufladą pod nim
(Explorer 2X i Explorer 2XS)
 Rozkładany stolik, który można schować w podłodze
 Łóżko z podnoszonym, regulowanym oparciem
 Dwie ładowarki bezprzewodowe
(Explorer 2X i Explorer 2XS)
 Szafka na buty pod podłogą
 Sucha toaleta (opcja we wszystkich
modelach X i XS i w Voyagerze Z)
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Voyager Z
Całkowita długość [cm]

Voyager X
636

Voyager XS
599

Całkowita szerokość [cm]
Całkowita wysokość [cm]

300

Wysokość wewnętrzna [cm]

210 / 195

Waga w stanie gotowym do jazdy ±5% [kg]
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Ilość miejsc do jazdy
Ilość miejsc do spania
Rozmiar tylnego łóżka [cm]
Rozmiar przedniego łóżka [cm]
Zbiornik świeżej wody [l]
Zbiornik na ścieki [l]
Bateria hotelowa
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2+2
196x75, 183x75

205x123

200x123
187 x 134

Pathfinder Z

Pathfinder X

Explorer Z

636

Explorer 2X

Explorer 2XS

636

599

205
280
195
3050

2980
3500 / 3820
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2
2

196x75, 190x75

195x123

196x75, 190x75

200x123
–

100

85
85
120 Ah Lithium LiFePO4
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Voyager XS Layout
Długość 599 cm | Łóżko francuskie

Voyager and Pathfinder X Layout
Długość 636 cm | Łóżko francuskie

Voyager and Pathfinder Z Layout
Długość 636 cm | Duże, podwójne łóżko lub dwa łóżka pojedyncze
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Explorer 2XS Layout
Długość 599 cm | Łóżko francuskie

Explorer 2X Layout
Długość 636 cm | Łóżko francuskie

Explorer Z Layout
Długość 636 cm | Duże, podwójne łóżko lub dwa łóżka pojedyncze
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ul. Tyniecka 118 E
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