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Isny, Juni 2020 

Den nye Esprit: Rejs smagfuldt og med stil 

Komplet gennemarbejdet modelserie – Integreret autocamper med ny dob-

beltgulvteknologi for helårscamping – Endnu mere komfort til de rejselystne – 

Moderne design med skandinavisk touch – 4 grundrids  

Esprit har altid kombineret moderne design med førsteklasses komfort i øverste 

klasse. Til det nye modelår fremstår modelserien i en helt ny glans, da den har 

fået en komplet make-over. Grundopskriften bestående af en autocamper med 

maksimal værdibevarelse takket være Lifetime-Plus karrosseriteknologien er 

selvfølgelig bevaret. Dog er indpakningen og ingredienslisten helt ny ved auto-

camperen, der er særlig populær hos par, der rejser meget. Et særligt pluspunkt: 

det 26 cm tykke dobbeltgulv, der ikke kun giver masser af opbevaringsplads, 

men også gør autocamperen vinteregnet. Sit individuelle krydderi får autocam-

peren fra det moderne, skandinavisk inspirerede interiør tvistet med komponen-

ter, som gør autocamperlivet til en fornøjelse. Da øjet som bekendt spiser med, 

er den integrerede model med sit aerodynamiske design også set udefra en op-

tisk lækkerbisken. Apropos mad: Det fuldtudstyrede køkken i Esprit er udviklet af 

professionelle til alle hobbykokke, der gerne vil forkæle deres kære med lække-

rier på ferien. Afhængig af grundrids er der god plads til at spise flere-retters-

menuer i en behagelig L-formet eller lounge-lignende siddegruppe sammen med 

gode venner. Den rette atmosfære kan skabes med lyssammensætningen „Light 

Moments“, der som ekstraudstyr ikke kun sørger for belysning, men den helt 

rette stemning og atmosfære i autocamperen. Alt i alt er den nye Esprit en vel-

lykket opskrift på en autocamper, som sikkert vil falde i mange autocamperes 

smag. 
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Yderst smagfuld indpakning 

Den nye Esprit overtager de yndefulde, klare og flydende linjer fra Dethleffs‘ 

eget designsprog, som først og fremmest afspejles i den integrerede models ae-

rodynamiske front og det let tilbagetrukne bagparti.  

Modellen er baseret på et Fiat Ducato AL-KO lavramme-chassis med et påmonte-

ret, ekstra lastbar 266 mm højt dobbeltgulv, der er en fordel ved vintercamping. 

Samtidig muliggør dette en bodel, hvor gulvet flugter fra førerhuset i front til bad 

og soveafdelingen i bag. Dethleffs LifetimePlus karrosseriteknologien garanterer 

holdbarheden og optimal beskyttelse og dermed den højeste værdibevarelse på 

hele bodelen. Således er Esprit en loyal og stabil rejseledsager gennem mange 

år.  

Den tilladte totalvægt for alle fire Esprit grundrids er 4.250 kg. Takket være den 

forstærkede, sænkede bagende kan garagen, der er beklædt med filt, lastes med 

250 kg og har således plads til den helt store feriebagage. Garagedørene i bag er 

standard og kan nemt åbnes med en hånd. Praktiske, formfuldendte rammevin-

duer og en bred bodelsdør med vindue, centrallås og topunktslåsning afrunder 

eksteriøret perfekt. 

En 140 hk motor gør rejsen med Esprit hurtig, mens pilotsæder af høj kvalitet 

med ergonomisk højde- og hældningsjustering samt integreret bælte- og sidde-

hyndejustering til forskellige kropsformer og –størrelser garanterer, at køreturen 

også bliver en behagelig oplevelse. Tilmed er alt gængs sikkerhedsudstyr som 

ABS, ESP, ASR, Hill Holder og Hill Descent Control med ombord som standard. 

For en endnu bedre køreoplevelse kan der bestilles specielle pilotsæder med 

luftvibration, som yderligere kan udstyres med ventilation på varme dage og 

opvarmning til de kolde dage. Disse luftaffjedringssæder tilpasser sig automatisk 

efter kropsvægten, ligesom de tilpasser sig til vejforholdene med en progressiv 

dæmper. Føreren oplever således maksimal komfort uanset vej- eller vejrfor-

hold.  
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Lækre ingredienser i interiøret 

Interiøret i den gennemarbejdede Esprit fremstår åbent og med en frisk, nordisk 

brise, som får et naturligt element fra en profileret trædekor og dermed udstrå-

ler en hjemlig komfort trods det moderne design. Møblernes skandinaviske de-

sign er raffineret kombineret med en landlig stil, der inviterer til afslapning og 

hygge. Hyggefaktoren kan forstærkes yderligere af lyssammensætningen  „Light 

Moments“, der fås som ekstraudstyr og gennem flere lysniveauer skaber en 

harmonisk atmosfære af glæde og afslapning. Specielt lysbanerne ved gulvet 

giver hele interiøret et svævende, let look. Homogene overgange og de lige linjer 

i møbelkonstruktionen bidrager til endnu mere renhed og ro i autocamperens 

indre.  

Der er flere stofkombinationer at vælge imellem. Som standard kan der vælges 

imellem versionen ‚Kari, der er holdt i en moderne grå, eller ’Nubia’, som er en 

kombination af creme- og beigefarvede toner. Hvis man foretrækker ægte læ-

der, kan du give interiøret et individuelt præg ved at vælge farvevarianten creme 

eller en anden læderfarve mod merpris. Alle Dethleffs‘ tekstiler er sammensat, 

så de farvemæssigt passer til træstrukturen og overskabslågerne i Greige høj-

glans – en smagfuld kombination af grå og beige. 

Hjertet i Esprit er, som i ethvert andet hyggeligt hjem, køkkenet, hvor trumfen er 

et rigtig professionelt gaskomfur med store kogeplader og en sort højglansover-

flade og forskellige effektniveauer på de tre kogeplader. Ekspres kogepladen har 

en effekt på 1,6 KW, så selv de mere komplicerede ferieretter kan klares på kort 

tid. Madosen klares af emhætten med udblæsningsluft og tilbageslagsventil, så 

der heller ikke trænger lugte ind udefra. Store skuffer, der som standard kan 

låses centralt, et køleskab på 177, der kan åbnes på begge sider, og et praktisk 

apotekerudtræk giver god plads til madvarer og alskens køkkenredskaber. Så-

fremt det ønskes, er det også muligt at indbygge en ovn i Esprit, der i så fald ville 
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blive placeret over køleskabet. Så kan der også hygges med hjemmebag på feri-

en. 

Typisk for Dethleffs blev der også lagt vægt på sovekomforten ved udviklingen af 

den integrerede model. Dobbeltsengene har en komfortabel bredde på 160 cm 

og kan trækkes ud til en længde på to meter. Enkeltsengene fås i to højder og 

kan nemt omdannes til en enorm dobbeltseng. Begge sengetyper har selvfølgelig 

7-zoners komfortmadrasser og ergonomisk tilpassede trælamelbunde. Alle Esprit 

modeller har som standard en elektrisk sænkeseng.   

Den integrerede model er også tilgængelig med ekstraudstyr som f.eks. ALDE 

vandbåren varme, et fast tanktoilet, hydrauliske løftestøtter inklusive vejefunk-

tion og et for autocampere kæmpe TV på 32 tommer. Selv et kværntoilet kan fås 

som ekstraudstyr.    

Esprit GT: sporty, markant og individuel 

Den nye Esprit kan bestilles i en Gran Turismo version Esprit GT som eks-

traudstyr. Gran Turismo-pakken indeholder en række af ekstraudstyr og design-

elementer, der gør rejsen både mere komfortabel og optisk tilføjer en sporty stil. 

Der kan vælges mellem udstyrslinjer og eksteriør i hvid eller sort. Elementer som 

f.eks. 16-tommers alu-fælge, instrumentbræt med aluminiumsapplikationer og 

drejbare gør luft-pilotsæder GT-versionen til en sporty rejsemakker. Et automa-

tisk klimaanlæg, fartkontrol, en stor tagluge og bordcontrol-panel tilføjer luksus-

varianten endnu mere komfort.  

Grundrids  

Den nye Esprit fås i fire forskellige grundrids, alle med en længde på 7,81 m, og 

en bredde på 233 cm og 304 cm høje. Alle modeller har en teknisk tilladt total-

vægt på 4,25 ton, der som ekstraudstyr kan øges til 4,5 ton. Der kan vælges mel-

lem to modeller med enkeltsenge og to med queenssenge, hvor siddepladserne 

er arrangeret forskelligt.  I 7150-2 EBL og I 7150-2 DBL har en loungelignende 
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siddegruppe, der får autocamperens indre til at virke endnu større. Esprit I 7150-

2 DBM og I 7150-2 EB har en L-formet siddegruppe i kørselsretningen og et eks-

tra, komfortabelt sæde til en ekstra gæst, der som ekstraudstyr også kan om-

dannes til en 5. plads med sikkerhedssele.  

Ved alle modeller er bruserrum og toilet/vask adskilt, men kan ved hjælp af døre 

omdannes til et stort bad. Klædeskabene er alt efter sengetype enten placeret 

under enkeltsengene eller på hver sin side af dobbeltsengen.  

 

Esprit grundrids 
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Om Dethleffs 

„Ikke uden min familie!“ besluttede Arist Dethleffs i 1931 og konstruerede den 

første campingvogn i Tyskland, som han dengang kaldte „Wohnauto“ (autocam-

per), fordi skistok- og piskefabrikanten gerne ville have sin familie hos sig på 

lange forretningsrejser. Ordet „fritid“ var der dengang kun få, der kendte, fami-

lieferie var et privilegie, og turismen var stadig i sin vorden. Med opfindelsen af 

Dethleffs campingvogne begyndte en ny æra, først og fremmest for virksomhe-

den, som engagerede sig helt i produktionen af campingvogne og autocampere. 

Arist Dethleffs pionerånd mærkes også i dag i virksomheden. Den gemmer sig i 

den kontinuerlige videreudvikling af serierne, i utallige nyudviklinger og naturlig-

vis også i hjertet af familiens campinghistorie. Siden den første tid har virksom-

heden været fast tilknyttet lokationen Isny i sydtyske Allgäu og holder fokus på 

brandets kerneværdi med sin positionering som „En ven af familien“. I Isny pro-

duceres udover campingvogne og autocampere af brandet Dethleffs også cam-

per vans eller kassebiler for henholdsvis brandet Pössl og Cross-camp. Dethleffs 

er en virksomhed i Erwin Hymer Group.  

 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et datterselskab af Thor Industries, verdens førende pro-

ducent af fritidskøretøjer med over 25.000 medarbejdere. Erwin Hymer Group 

samler producenter af autocampere og campingvogne, tilbehørsspecialister 

samt leje- og finansieringsservices under ét tag. Erwin Hymer Group omfatter 

autocamper- og campingvognsmærkerne Buccaneer, Bürstner, Carado,  

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Nies-

mann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight og Xplore, autocamperudlejningerne 

McRent og rent easy, chassisspecialisten Goldschmitt, tilbehørsspecialisten Mo-

vera, teltvognsproducenten 3DOG camping samt rejseportalen free on-tour. 

 


