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Isny, Juni 2020 

Pulse Classic 90: klassisk jubileumsmodell med mye ekstrautstyr 

Delintegrert Pulse Classic med omfattende standardutstyr - Attraktiv pris - 

Klassisk, moderne interiørdesign med jubileumsstoffkombinasjon - Utvidet 

standardutstyr - Fire planløsninger: T 7051 DBM, DBL, EB og EBL 

For de som foretrekker et ganske tidløst, klassisk interiør i bobilen, men setter 

pris på de mange positive egenskapene ved Pulse, var spesialutgaven Pulse 

Classic et alternativ i fjor. Denne designvarianten skiller seg i interiørdesign fra 

vanlige, veldig moderne utseende Pulse-modeller. For å markere 90-årsjubileet 

for oppfinnelsen av den første campingvognen i Tyskland, blir Pulse Classic 

videreført som en delintegrert spesialserie Pulse Classic 90 med fire 

planløsninger - to queenseng- og enkeltsengsvarianter som har forskjellig 

arrangement av sittegruppen - og enda mer utstyr som standard. Den markante 

utvendige designen med den avrundede tilbaketrukne bakvegg og den 

aerodynamiske fronten til T-modellene, den homogene møbelarkitekturen, det 

ekstraordinære belysningskonseptet og alle andre komponenter som gjør Pulse 

så makeløs, er selvfølgelig beholdt. Lagt til dette - som en slags bursdagsgave - er 

et omfattende jubileumsutstyr, som gjør Pulse Classic 90 med sin klassisk-

moderne design til en reiseklart partner  og et spesielt blikkfang. Den fullt 

utstyrte Pulse Classic 90 er tilgjengelig i DBM- eller EB-versjon samt en versjon 

med en loungesittegruppe.  

Alt er standard til jubileet 

Med Pulse Classic 90 ger Dethleffs sine kunder en ekte pris-gave. Jubileumserien 

er tilgjengelig med fullt standardutstyr som inkluderer alt som trengs for en 

bekymringsløs, uavhengig og ekstremt komfortabel bobilferie. Den omfattende 

jubileumspakken inkluderer et vindu i bodelsdørren og sentrallås, automatisk 
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klimaanlegg i førerhuset, LED-kjørelys, skinnratt og girknott, instrumentpanel 

med kromfargede ringer og et åpningsbart vindu i T-kappen. Lyskomposisjonen 

"Light Moments" er også standard ombord. I Pulse Classic 90 er dette 

sammensatt av fire lysnivåer uten baldakin. Hver av disse nivåene er tildelt en 

spesifikk oppgave som oppfyller funksjonalitet, velvære så vel som stemning og 

atmosfære og er harmonisk kombinert som et overordnet konsept. 

Rammevinduer er også standard og en praktisk ombygning fra enkeltsenger til 

en stor liggeplass for T 7051 EB og T 7051 EBL. Jubileumsutstyret inkluderer også 

den markante og makeløse utvendige designen av Pulse Gran Turismo med det 

svarte førerhuset, den røde skid plate, et matchende design på bodelen, et 

inngangstrinn og en sølvfarget pansergrill.  

Ulike førerassistansesystemer eller -komponenter for vintercamping kan velges 

som tilleggsutstyr. I tillegg kan den delintegrerte bobil utstyres med en elektrisk 

senkeseng, en alternativ motorisering og automatgir som ekstrautstyr. Hvis du 

kan klare deg uten en senkeseng av pris- eller vektårsaker, men stadig ønsker en 

ekstra soveplass, kan du bruke det nye tilleggsutstyret "sengeombygging av 

sittegruppe på tvers" i DBL- og EBL-modellene, som gjør loungen til en 

komfortabel soveplass for gjester. 

 

Puls vs. Pulse Classic 90: Original eller klassisk -  alltid med fingeren på pulsen! 

De der elsker klassisk design vil føle seg spesielt komfortable i Pulse Classic 90. 

De lys nøttebrune møbelfrontene i kombinasjon med gulvet i elegant 

steinutseende og sin egen, matchende stoffkombinasjon Cosmopolitan 

legemliggjør den ganske tidløse, noe mer gedigne versjonen av dette innovative 

kjøretøyet sammenlignet med konvensjonell Pulse, men hvis grunnleggende 

gener scorer i begge varianter. Disse plusspunktene inkluderer den lette 

konstruksjonen, som garanterer god lasteevne selv med en registrering til 4 

personer og under 3,5 t totalvekt, og den uvanlige komforten takket være det 
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innovative IsoProtect komfortgulvet, som tryller frem et jevnt gulv uten 

snublefelelr.  

Planløsningerne 

De fire planløsningene, der den delintegrerte Pulse Classic 90 tilbys i , er 

populære queen- og enkeltsengvarianter med en totallengde på nesten 740 cm 

med separat dusj og toalettrom, som kan kobles sammen for å danne et 

komfortabelt baderom. Den tillatte totalvekten for alle modeller er under 3,5 t. 

Begge sengevariantene tilbys med forskjellige sittegruppeopplegg. På den ene 

siden det klassiske arrangementet med beltebenk i kjøreretning og en sidesete 

eller som en koselig lounge-sittegruppe med motsatte benker. 

 

Planløsninger Pulse Classic 90 
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Om Dethleffs 

«Ikke uten familien min!» Det bestemte Arist Dethleffs seg for i 1931. Han var 

fabrikant av skistaver og pisker og konstruerte Tysklands første «Wohnauto» 

(bobil) fordi han ville ha med seg familien på de lange forretningsreisene sine. 

Ordet «fritid» var det ikke mange som kjente til, og familieferie var et 

privilegium forbeholdt de få. Kort sagt var turistindustrien i sin spede barndom. 

Oppfinnelsen av Dethleffs campingvogn var startskuddet for en ny æra. Ikke 

minst for foretaket selv, som på et punkt gikk helt over til å produsere 

campingvogner og senere også bobiler.  

Grunnleggeren Arist Dethleffs pionerånd preger foretaket den dag i dag. Den 

viser seg i kontinuerlig videreutvikling av de ulike seriene, i utallige nyvinninger 

og naturligvis også i det som hele camping-historien handler om, nemlig 

familien. Fra første stund har foretaket vært tett knyttet til stedet Isny i det tyske 

Allgäu. Med den familievennlige innstillingen har foretaket nøyaktig det samme 

utgangspunktet som da det begynte å produsere campingvogner.  

I Isny utvikles og produseres det også campervans og bybobiler for merkene 

Pössl og Crosscamp i tillegg til bobiler og campingvogner for Dethleffs. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et heleid datterselskap av Thor Industries, verdensleden-

de produsent av fritidskjøretøyer med over 25 000 ansatte. Erwin Hymer Group 

omfatter produsenter av bobiler og campingvogner, tilbehørsspesialister og leie- 

og finansieringstjenester. I Erwin Hymer Group inngår bobil- og 

campingvognmerkene Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, 

Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight 

og Xplore, bobilutleierne McRent, og rent easy, understellsspesialisten 

Goldschmitt, tilbehørsspesialisten Movera samt reiseportalen freeontour. 


