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Isny, Juni 2020 

Til jubilæet: XLI Edition 90 garanterer endnu mere luksus 

Globetrotter XLI som jubilæumsmodelserie med luksuriøs standardudstyr – 

Limited edition med 90 modeller – 2 grundrids – Interiør med ægte læder – 

Enestående eksteriør – Favorabel pris i anledning af jubilæet 

Til det nye modelår, som også er jubilæumsår præsenterer Dethleffs Globetrot-

ter XLI som limited editionmodel XLI Edition 90 med så omfattende standardud-

styr, at ingen ønsker er uopfyldt. Specialserien i anledning af 90 års jubilæet for 

Arist Dethleffs’ opfindelse af ”campingvognen” i 1931, og dermed starten på 

camping som ferieform, er begrænset til 90 modeller. Hvert køretøj har numme-

rering ved siden af indgangsdøren, der viser, hvilket nummer i rækken den på-

gældende autocamper er. Allerede har viser specialserien sin eksklusivitet og 

åbner dørene for autocamping i luksusklassen. Globetrotter XLI Edition 90 findes 

i to grundrids med udvendigt edition-design, læder-interiør og en lang liste af 

udstyr, der før den fuldintegrerede til et luksusdomicil for en 5-stjernet-

campingferie med førsteklasses komfort. Modellen har højt, lastbart dobbelt-

gulv, der gør den egnet til helårsbrug, dertil kommer Lifetime Plus karrosseritek-

nologi, lette møbler i elegant yacht-design, et GourmetPlus-køkken, veludstyret 

bad i høj kvalitet og en hyggelig siddegruppe med panoramavindue. Som en jubi-

læumsgave er, at den fuldtudstyrede editionsmodel fås til en favorabel pris i 

sammenligning med de øvrige modeller med samme udstyrsniveau.  

Når luksus er standard 

Omfanget af editionsudstyr er virkelig imponerende og gør Globetrotter XLI Edi-

tion til et luksuskøretøj af særklasse. Til standardudstyret til de 90 køretøjer i 

serien hører blandet andet en 160 hk motor og et glat 9-trins automatgear. AL-

KO lavramme-chassiset og de komfortable, drejbare SKA-sæder med luftaffjed-
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ring sikrer en køreglæde uden sammenligning. Så kan ferien begynde allerede 

ved afrejsen, hvor også Dethleffs Naviceiver og bakkamera gør rejsen både lette-

re og mere sikker. Elementer som to ekstra tagluger i bodelen, et klimaanlæg på 

taget, støtter i bag, udendørs bruser i baggagerummet, keramisk toilet, tæpper i 

hele køretøjet, ekstra indbyggede batterier og en 1.600 watt omformer, et elek-

trisk rullegardin til frontruden og centrallås til både bodelsdør og serviceluger 

bidrager til et højt komfortniveau på feriedestinationen.  

Den tilladte totalvægt på 5.400 kg giver en høj nyttelast trods den store mængde 

standardudstyr. Således er den en ren fornøjelse at pakke til ferien, hvor både 

den store garage i bag og dobbeltgulvet kan fyldes op. Den indirekte ambiente-

belysning, for blot at nævne et inkluderet element i specialserien, bader det luk-

suriøse interiør i behageligt lys om aftenen og spreder en hyggelig stemning.  

 

Editiondesign 

XLI Editionmodeller har ikke kun et omfattende og luksuriøst standardudstyr, 

men stråler også med et særligt design. Jubilæumsserien har glatte, hvide sider 

og har et specielt editionsdekor og sorte 16-tommers alu-fælge. Interiøret er 

creme de la creme med ægte læder i cremehvid, som afrunder det luksuriøse 

look helt perfekt. 
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Globetrotter XLI Edition 90 grundrids 

 

 

 

 

 

 

 

  XLI 7820-2 DBM   XLI 7850-2 EB 

 

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.  
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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. 

 


