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Isny, Juni 2020 

Pulse Classic 90: klassisk jubilæumsmodel med en del ekstra  

Delintegreret Pulse Classic med omfattende standardudstyr – Attraktiv pris – 

Klassisk-moderne interiørdesign med jubilæumstekstiler – Udvidet standard-

udstyr – Fire Grundrids: T 7051 DBM, DBL, EB og EBL 

For de kunder, der foretrak et mere tidsløst, klassisk interiør, men påskønnede 

de mange positive egenskaber ved Pulse, var Pulse Classic alternativet i sidste 

modelår. Denne designvariant adskiller sig i interiørdesignet fra den konventio-

nelle, meget moderne udseende Pulse. I anledning af 90 året for opfindelsen af 

campingvognen i Tyskland videreføres Pulse Classic i den delintegrerede special-

serie Pulse Classic 90 med fire grundrids – to med queensseng og to med enkelt-

senge med hver sin placering af siddegrupperne – og med endnu mere udstyr 

som standard. Det markante, udvendige design med afrundet, let indtrukket bag 

og aerodynamisk front på T-modellerne, den homogene møbelarkitektur, og det 

usædvanlige lyskoncept og alle andre elementer, der gjorde Pulse til et sidestyk-

ke uden sammenligning er selvfølgelig bibeholdt. Dertil kommer – nærmest som 

en fødselsdagsgave – et omfattende jubilæumsstandardudstyr, der gør Pulse 

Classic 90 med sit klassisk-moderne design til en rejseklar eye-catcher.  

 

Alt som standard til jubilæet 

Med Pulse Classic 90 giver Dethleffs sine kunder meget autocamper for pengene. 

Jubilæumsserien fås med komplet standardudstyr, der inkluderer alt, hvad der 

skal til for en ubekymret, uafhængig og særdeles komfortabel autocamperferie. 

Den omfattende jubilæumspakke inkluderer blandt andet et vindue i bodelsdø-

ren, centrallås, automatisk klimaanlæg i førerkabinen, LED-kørelys, læderrat og 

gearstang, instrumentpanel med kromfarvede ringe og oplukkeligt vindue i ud-
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bygningen over førerhuset. Også lyssammensætningen „Light Moments“ er også 

standard. Denne er i Pulse Classic 90 sammensat af fire belysningsniveauer. Hver 

af disse niveauer er har sin egen specifikke opgave, der opfylder funktionalitet, 

velvære samt stemning og atmosfære, og som samler hele konceptet på en 

harmonisk måde. Rammevinduer og komfortabel sengeombygning fra enkelt-

senge til en stor liggeflade ved T 7051 EB og T 7051 EBL er også standard. Til ju-

bilæumsudstyret hører også det markante og uforlignelige udvendige design af 

Pulse Gran Turismo med det sorte førerhus, den røde skid plate, et matchende 

design af karrosseriet, et trinbræt og en sølvfarvet kølergrill.  

Forskellige førerassistentsystemer og komponenter til vintercamping kan vælges 

som ekstraudstyr. Derudover kan den delintegrerede også udstyres med elek-

trisk sænkeseng, en motoropgradering eller automatgear. Ønsker man af pris- 

eller vægtmæssige årsager ikke en sænkeseng, men ej heller vil opgive den eks-

tra soveplads, kan der ved DBL- og EBL-modeller vælges det nye ekstraudstyr 

„Ombygning af siddegruppen på tværs“, som omdanner loungen til en komfor-

tabel gæsteseng. 

 

Pulse vs. Pulse Classic 90: Original eller klassisk altid med på tidens puls! 

Tilhængere af klassisk design vil føle sig godt tilpas i Pulse Classic 90. Møbelfron-

terne i lys nøddebrun i kombination med gulvet i smart stenoptik og det mat-

chende tekstil ‚Cosmopolitan‘ udtrykker i sammenligning med den konventionel-

le Pulse en mere tidløs, noget mere solid version af dette innovative køretøj. Til 

pluspunkterne tæller blandt andet også den lette konstruktion, en god nyttelast 

selv med en registrering til 4 personer under 3,5 ton, og den usædvanlig høje 

komfort takket være det innovative IsoProtect komfortgulv, der giver et jævnt 

gulv i køretøjet uden risiko for at snuble.  
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Grundridsene 

De fire grundrids, der tilbydes i den delintegrerede serie Pulse Classic 90, er po-

pulære modeller med en længde på næsten 740 med queens- og enkeltsenge, 

separat toilet og bruserrum, der kan forbindes til et komfortabelt badeværelse. 

Den tilladte samlede vægt er under 3,5 ton. Begge sengevarianter tilbydes med 

forskellige former for siddegrupper, både den klassiske med en bænk i kørsels-

retningen og en hyggelige lounge-siddegruppe med siddebænk overfor. 

 
 
Grundrids Pulse Classic 90 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

       T 7051 DBM    T 7051 DBL           T 7051 EB T 7051 EBL 
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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. 


