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Isny, Juni 2020 

Pulse Classic 90: klassisk jubileumsmodell extra allt  

Halvintegrerad Pulse Classic med omfattande standardutrustning –  Mycket för 

pengarna – Klassisk modern interiördesign med jubileumsklädsel – Enastående 

standardutrustning – Fyra Planlösningar: T 7051 DBM, DBL, EB och EBL 

För dig som föredrar en mer tidlös, klassisk inredning i en husbil, men uppskattar 

de många positiva egenskaperna hos Pulse, var specialutgåvan Pulse Classic ett 

alternativ förra året. Denna designvariant skiljer sig i  interiördesign från den 

konventionella, mycket modernt utseende Pulse. För att markera 90-årsjubileet 

för uppfinningen av den första husvagnen i Tyskland fortsätter Pulse Classic som 

en halvintegrerad specialserie Pulse Classic 90 med fyra planlösningar - två 

queen-size-sängar och lika många enkelsängvarianter, var och en med ett annat 

arrangemang av sittgrupperna - och massa utrustning på toppen. Den slående 

yttre designen med den rundade indragna baksidan och den aerodynamiska 

fronten på T-modellerna, den homogena möbelarkitekturen, det extraordinära 

belysningskonceptet och alla andra komponenter som gör pulsen så ojämförbar 

är naturligtvis bibehållen. Till detta - som en slags födelsedagspresent - är en 

omfattande jubileumsutrustning till ett värde av mer än xx xxx kr, vilket gör Pulse 

Classic 90 med sin klassisk-moderna design till ett reseklart smycke och en speci -

ellt ögonsten.  
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Allt ingår till jubileet 

Med Pulse Classic 90 ger Dethleffs sina kunder en riktig pris/prestanda-gåva. 

Jubileumsserien finns med full standardutrustning som inkluderar allt som be-

hövs för en sorglös, oberoende och extremt bekväm husbilsemester. Det omfat-

tande jubileumspaketet inkluderar ett fönster i karossdörren och centrallås, 

automatisk luftkonditionering i hytten, LED-dagsljus, läderratt, instrumentpane-

ler med kromfärgade ringar och ett öppningsfönster i T-huven. Ljuskomposition-

en "Light Moments" är också standard ombord. I Pulse Classic 90 består detta av 

fyra belysningsnivåe. Var och en av dessa nivåer tilldelas en specifik uppgift som 

uppfyller funktionalitet, välbefinnande samt humör och atmosfär och är harmo-

niskt kombinerat som ett övergripande koncept. Standardfönster är också ram-

fönster och den bekväma sängen bäddas från enkelsängar till en stor liggyta för T 

7051 EB och T 7051 EBL. Jubileumsutrustningen inkluderar också den slående 

och makalösa yttre designen av Pulse Gran Turismo med den svarta hytten, den 

röda frontdetaljen, en matchande design av karosseriet, ett trappsteg och en 

silverfärgad kylargrill. 

Olika förarassistentsystem eller komponenter för vintercamping kan väljas som 

tillval. Dessutom kan dem halvintegrerade fördelaktigt utrustas som tillval med 

en, elektrisk nedfällbar säng, en motoruppgradering och automatisk växellåda. 

Om du vill klara dig utan en nedfällbar säng av pris- eller viktskäl, men vill ha ett 

extra sovutrymme, kan du använda den nya specialutrustningen ”Bäddbar sitt-

grupp" i DBL- och EBL-modellerna, vilket gör loungen till en bekväm gästsäng 

fram. 
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Pulse vs. Pulse Classic 90: Original eller klassik stil i tidens puls! 

Älskare av klassiska mönster kommer att känna sig särskilt bekväma i Pulse Clas-

sic 90. Möbelfronternas ljusa nötbruna i kombination med golvet i elegant sten-

design och dess egna, matchande levande klädsel Cosmopolitan förkroppsligar 

den ganska tidlösa, något mer solida versionen av detta innovativa fordon jäm-

fört med konventionell Pulse, men vars grundgener poängterar i båda variation-

erna. Dessa pluspunkter inkluderar den lätta konstruktionen, som garanterar en 

bekymmersfri belastning även med en fyra-personsregistrering på 3,5 ton, och 

den ovanliga komforten tack vare det innovativa IsoProtect komfortgolvet, som 

är ett jämnt golv utan risk att snubbla 

Planlösningarna 

De fyra planlösningarna, i vilka den halvintegrerade Pulse Classic 90 erbjuds, är 
populära dubbel- och enkelsängvarianter med en längd på nästan 740 cm med 
separat dusch och badrum, som kan sammankopplas för att bilda ett bekvämt 

badrum. Båda sängvarianterna erbjuds med olika sittplatser. Å ena sidan det 
klassiska arrangemanget med säkerhetsbälte i riktning för resan och en sidopall 
eller som en mysig lounge-sittgrupp med motsatta soffor. Samtliga Pulse Classic 

modeller är som standard utrustade med 130hk motor enligt heavy duty homo-
logation vilket leder till minskad fordonsskatt. 
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Planlösningar Pulse Classic 90 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 


