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Isny, Juni 2020 

Nya Esprit: Smakfullt resande på en högre nivå 

Komplett revision av serien - Integrerade husbilar med ny dubbelgolvsteknik 

för trevlig camping året runt - Ännu mer komfort för dig som älskar att resa - 

Modern design med skandinavisk prägel - 4 planlösningar 

Esprit har alltid kombinerat modern design med lyxkomfort. Under det nya mo-

dellåret lyser den i en helt ny glans och har varit blivit helt omarbetad. Dennes 

grundrecept som husbil med maximal värdetillstånd tack vare Lifetime -Plus-

kroppstekniken behålls naturligtvis. Förpackningen och ingredienslistan i serien, 

som är särskilt populär bland resande par, är ny. En speciell pluspunkt: tack vare 

det nya, 26 cm höga, lastbara dubbelgolvet, erbjuder den inte bara gott om lag-

ringsutrymme, utan har till och med förfinat sitt grundrecept som en vintersäker 

följeslagare året runt. Den får sin individuella smak från den moderna, skandina-

viska stilinredningen, som var peppad med komponenter som gör husbilslivet till 

ett nöje. Och eftersom ögat som känt alltid fångar smaken är den integrerade 

aerodynamiska designen också en visuell läckerbit på utsidan. På tal om mat: Det 

fullt utrustade Esprit-köket har utvecklats av proffs för hobbykockar som vill 

skämma bort sina nära och kära med alla typer av delikatesser även på se-

mestern. Beroende på planlösningen kan ni äta i den bekväma L-formade eller 

lounge-liknande sittgruppen, som erbjuder tillräckligt med utrymme för en fler-

rätters måltid med vänner. Det finns också rätt stämning för detta med ljuskom-

positionen "Light Moments", som inte bara ger ljus, utan framför allt humör och 

god atmosfär inne i husbilen. Sammantaget är nya Esprit en framgångsrik skap-

else som säkert kommer att möta smaken från många husbilsägare.  
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Extremt smakfull inramning 

Nya Esprit tar på sig de graciösa, tydliga och flödande linjerna från Dethleffs egna 

formspråk, vilket framför allt återspeglas i den aerodynamiska fronten och den 

integrerade modellens något inbyggda bakända. 

Den är baserad på ett Fiat Ducato AL-KO lågramschassi med ett anslutet, extra 

lastbart och särskilt lämpligt för helårsbruk, 266 mm högt dubbelgolv. Detta möj-

liggör ett plant vardagsrum från hytten ti ll badrummet utan klackar. Dethleffs 

LifetimePlus-kaross garanterar hållbarhet och optimalt skyd. Det betyder att 

Esprit förblir en lojal och stabil semesterkamrat under många år. 

Den tillåtna totalvikten för alla fyra planlösningar på Esprit är 4 250 kg. Tack vare 

den förstärkta ramsänkningen kan det filtfodrade garaget lastas med upp till 250 

kg och rymma alla typer av skrymmande semesterartiklar. De bakre lastluckorna, 

som finns på vänster och höger sida som standard, kan enkelt öppnas med en 

hand. Praktiska och eleganta ramfönster och den breda, centralt låsbara bodels-

dörren med fönster och tvåpunktslåsning ramar in utsidan av den reviderade 

serien perfekt. 

Standardmotorns 140 hk gör resandet med Esprit snabbt och högkvalitativa pi-

lotsäten med ergonomisk höjd, lutning och integrerat bälte samt justering av 

sittdynan för en mängd olika kroppsformer och storlekar är garanterat en riktigt 

bekväm upplevelse. Dessutom finns alla vanliga säkerhetskomponenter som 

ABS, ESP, ASR, Hill Holder och Hill Descent Control som standard ombord. För en 

ännu bättre körupplevelse kan specialpilotsäten med luftfjädring beställas, som 

till och med kan utrustas med ventilation för varma eller uppvärmda säten under 

kalla dagar. Dessa luftfjädrade säten anpassar sig automatiskt till kroppsvikt och 

anpassar sig automatiskt till vägens natur med ett progressivt spjäll. Detta ger 

föraren bästa möjliga komfort under alla vägförhållanden. 
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Speciella ingredienser i interiören 

Interiören i den reviderade Esprit presenterar sig öppet och med en frisk, nordisk 

bris, som presenterar en naturlig profilerad trädekor och därmed utstrålar en 

hemtrevlig komfort trots modern design. Den skandinaviska designen av möb-

lerna inbjuder dig att koppla av och må bra, framförallt tack vare den geniala 

kombinationen med den moderna lantliga stilen. Den mysiga hygge-känslan för-

bättras av den valbara ljuskompositionen "Light Moments", som skapar en har-

monisk atmosfär av njutning och avkoppling genom flera ljusnivåer. I synnerhet 

ger ljusslingorna nära golvet interiören en flytande, lätt känsla. Homogena över-

gångar och enkelheten i möbelskonstruktionen ger också klarhet och lugn till 

husbilens insida. 

Det finns flera alternativ för klädslar. Som standard kan du välja mellan Kari- i 

modern grå färg eller Nubia. Om du föredrar att sitta på äkta läder kan du an-

tingen välja äkta skinn mot en extra kostnad och därmed ge din interiör en indi-

viduell touch.  

Esprits hjärta är, som i alla mysiga hus, köket. Detta triumferar med en riktig pro-

fessionell gasspis med solida material, en svart högglansyta och olika effektni-

våer för de tre spisplattorna. Expresshällen har en effekt på 1,6 KW. Komplice-

rade semesterrätter kan göras här på nolltid. Förresten, tack vare köksfläkten 

med frånluft inklusive en backventil, sugs allt matos ut; luft kommer dock inte  in 

i fordonet från utsidan. Stora lådor som kan låsas centralt som standard, ett kyl-

skåp på 177 l som kan öppnas från båda sidor och ett praktiskt utdragsskåp er-

bjuder gott om utrymme för mat och alla slags köksredskap. På begäran kan du 

få en ugn i Esprit som hittar sin plats ovanför kylen. Så du behöver inte gå utan 

hembakade kakor ens på semester. 
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Dethleffs uppmärksamhet ägnades även åt komfort när man utformade den nya 

helintegrerade modellen. Dubbelsängarna har en bekväm bredd på 160 cm och 

kan förlängas till en längd av två meter. Enkelsängarna finns i två höjder och kan 

enkelt kopplas samman till en enorm dubbelsäng. Du sover på 7-zons komfort-

madrasser och ergonomiskt anpassade trälameller. Alla Esprit-modeller har en 

elektrisk taksäng som standard. 

De integrerade versionerna finns också som tillval med ALDE vattenburen värme, 

en fast-tanktoalett, hydrauliska stödben inklusive vägningsfunktion eller en 

enorm 32-tums TV för husbilar. Till och med en kvarntoalett finns tillgänglig på 

begäran. 

Esprit GT: sportig, distinkt och individuell 

På begäran kan den nya Esprit också beställas i Gran Turismo-varianten Esprit 

GT. Gran Turismo-paketet innehåller en mängd specialutrustningar och desig-

nelement som gör resan ännu mer bekväm och elegant. Så du kan välja mellan 

utrustningslinjer och exteriördesign i vitt eller svart. Komponenter som 16-tums 

aluminiumfälgar, instrumentbrädan med aluminiumapplikationer och luftfjäd-

rade pilotsäten gör GT till ett sportigt smycke. Ett automatiskt luftkonditioner-

ingssystem, farthållare, ett stort takfönster och styrpanelen ombord i lyxvariant 

ger ökad komfort. Paketet innehåller allt som en husbils hjärta önskar. 
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Planlösningar 

Den nya Esprit finns i fyra planlösningar, alla 7,81 m långa, 233 cm breda och 304 

cm höga. Alla modeller har en tekniskt tillåten totalvikt på 4,25 ton och kan val-

fritt ökas till 4,5 ton. Du kan välja mellan planlösningar med två enkelsängar och 

två queen-size-sängar, som var och en skiljer sig åt sitt alternativ. I 7150-2 EBL 

och I 7150-2 DBL har en lounge-liknande sittgrupp som gör att den integrerade 

interiören ser ännu större ut. Esprit I 7150-2 DBM och I 7150-2 EB har en L-

formad sittgrupp i körriktningen och ett extra, bekvämt säte för en ytterligare 

gäst, som också kan beställas med ett femte säkerhetsbälte. 

I alla modeller är dusch och toalett separata och kan kopplas samman till ett 

stort badrum med dörrar. Beroende på sängarrangemanget är garderoberna 

placerade under enkelsängarna eller till höger och vänster om dubbelsängen.  

 

Planlösningar Esprit  
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Om Dethleffs 

„Inte utan min familj! "Arist Dethleffs beslutade 1931 och designade den första 

husvagnen i Tyskland, som han kallade "Wohnauto" under den tiden eftersom 

skidstavs- och pisktillverkaren ville att hans familj skulle vara med honom på 

långa affärsresor. Ordet "fritid" kände inte många till på den tiden och familje-

semestern var ett privilegium och turismen var fortfarande i sin barndom. Med 

uppfinningen av Dethleffs husvagnar började en ny era, särskilt för företaget, 

som vid någon tidpunkt helt började ägna sig åt husvagns och senare till Hus-

bilsproduktion. 

Arist Dethleffs banbrytande ande kan fortfarande kännas i företaget idag. Det är 

i seriens kontinuerliga utveckling, i otaliga innovationer och naturligtvis i hjärtat 

av campinghistorien: familjen. Företaget har varit starkt anslutet till Isny i Allgäu 

från början och med sin positionering som "En vän i familjen" håller man alltid 

ett öga på varumärket. 

I Isny, förutom husbilar och husvagnar från märket Dethleffs, utvecklas och pro-

duceras också husbilar och campervans för märkena Pössl och Crosscamp. 

 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group är ett 100-procentigt dotterbolag till Thor Industries, värl-

dens ledande tillverkare av fritidsfordon med över 25 000 anställda. Erwin Hy-

mer-gruppen samlar tillverkare av husbilar och husvagnar, tillbehörspecialister 

och uthyrning och finansieringstjänster under ett tak. Erwin Hymer Group inklu-

derar husbils- och husvagnsmärkena Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, 

Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, 

LMC, Sunlight och Xplore, husbilsuthyrningen McRent och RentEasy , chassispe-

cialisten Goldschmitt, tillbehörspecialisten Movera och reseportalen freeontour.  

 


