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Pulse Classic 90: jubileummodel met veel extra´s  

Halfintegraal Pulse Classic met uitgebreide standaarduitrusting - Aantrekkelijke 

prijs-kwaliteitverhouding - Klassiek, modern interieur met jubileumbekleding-  

Omvangrijke standaarduitrusting - Vier indelingen: T 7051 DBM, DBL, EB en EBL 

Voor degenen die liever een vrij tijdloos, klassiek interieur in de camper hebben, 

maar de vele positieve eigenschappen van de Pulse waarderen, was de speciale 

editie Pulse Classic een alternatief in het afgelopen modeljaar. Deze designvari-

ant verschilde qua interieurdesign van de conventionele, zeer modern ogende 

Pulse. Ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van de uitvinder van de eerste 

Duitse “woonauto”, wordt de Pulse Classic voortgezet als Pulse Classic 90 met 

vier indelingen - twee queensbed- en twee eenpersoonsbed indelingen met ver-

schillende zitgroepopstellingen en met nog eens meer uitrusting on top. Het op-

vallende exterieurdesign met de rond teruglopende achterzijde en de aerody-

namische looks aan de voorzijde, de bijzondere meubelvormgeving, het buiten-

gewone verlichtingsconcept en alle andere componenten die de Pulse zo onver-

gelijkbaar maken, blijven natuurlijk behouden. Daarnaast is er – als een soort 

verjaardagscadeau – een uitgebreide jubileumuitrusting, wat de Pulse Classic 90 

met zijn klassiek-modern design tot een bijzonder chique verschijning maakt 

Alles aanwezig, omdat we jarig zijn 

Met de Pulse Classic 90 krijgen Dethleffs-klanten een waar prijs-

kwaliteitscadeau.  De jubileumserie is verkrijgbaar met volledige standaarduit-

rusting die alles bevat wat nodig is voor een zorgeloze, onafhankelijke en uiterst 

comfortabele vakantie. Het uitgebreide verjaardag pakket omvat o.a. een toe-

gangsdeur met raam en voorzien van centrale deurvergrendeling, automatische 

airconditioning in de cabine, led-dagrijverlichting, lederen stuur en versnellings-
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pook, instrumentenpanelen met chroomkleurige ringen en een dakraam in de 

cabine. Het verlichtingsconcept “Light Moments” is ook standaard aan boord en  

bestaat uit vier verlichtingsniveaus. Elk van deze niveaus krijgt een specifieke 

taak toegewezen, die zowel functionaliteit, je thuis voelen en sfeer vervult en 

harmonieus wordt gecombineerd als een totaalconcept. Ook standaard zijn luxe 

inlegramen en de comfortabele bedombouw van de eenpersoonsbedden naar 

een groot tweepersoonsbed voor de T 7051 EB en T 7051 EBL. De jubileumuit-

rusting omvat ook het opvallende, markante exterieurdesign van de Pulse Gran 

Turismo met zijn zwarte cabine, de rode skidplate, instaptredes bij de cabine en 

een zilverkleurige koelergrill.  

Aanvullende assistentiesystemen of componenten voor winterkamperen kunnen 

als optie worden geselecteerd. Bovendien kunnen de halfintegraalmodellen 

worden uitgerust met een optioneel elektrisch bedienbaar hefbed, alternatieve 

motorisering en met een automatische versnelling. Indien u een extra slaap-

plaats wenst, maar geen hefbed wilt mee bestellen, kunt u voor de DBL- en EBL-

modellen gebruik maken van de nieuwe optie "Ombouw van de zitgroep", zodat 

van de lounge een comfortabel gastenbed maakt kan worden. 

 

Pulse vs. Pulse Classic 90: Modern of klassiek, altijd een klasse meer!  

 

Liefhebbers van een chique maar ook klassiek ontwerp voelen zich bijzonder 

comfortabel in de Pulse Classic 90. Het licht notenbruin van de meubelfronten in 

combinatie met de vloer in chique steenlook en een eigen, bijpassende stoffe-

ring Cosmopolitan straalt de meer tijdloze, ietwat meer solide versie van dit in-

novatieve voertuig uit in vergelijking met de conventionele Pulse, maar de basis-

principes daarvan scoren in beide varianten . Deze pluspunten zijn onder meer 

de lichtgewicht constructie, voor een zorgeloze belading, ook mogelijk voor toe-
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lating met vier personen bij 3.500 kg toegestaan totaalgewicht en het uitzonder-

lijke comfort dankzij de innovatieve Iso Protect-comfortvloer, een gelijkmatige 

vloer zonder niveauverschillen.   

 

De indelingen 

De vier verschillende indelingen waarin de halfintegraal Pulse Classic 90 wordt 

aangeboden, zijn populaire indelingen met queensbedden en eenpersoonsbed-

den, met een lengte van 740 cm en voorzien van een aparte douche en badka-

mer, die kan worden gecombineerd tot een comfortabele badkamer. Beide bed-

varianten zijn met verschillende zitopstellingen gemaakt. De traditionele opstel-

ling met een veiligheidsgordel in de rijrichting en een zijbankje en de modellen 

met comfortabele loungezitgroep met lengtebanken.  

 
Indelingen Pulse Classic 90 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 
 

P E R S I N F O R M A T I E  

 

Dethleffs Presseabteilung  
Helge Vester  
helge.vester@dethleffs.de    
Tel. +49 (0)7562 987-210  
www.dethleffs.de 
  

Over Dethleffs 

“Niet zonder mijn gezin!” besloot Arist Dethleffs in 1931. Hij bouwde toen de 

eerste caravan van Duitsland, die hij toen nog “woonauto” noemde, omdat de 

fabrikant van skistokken en zwepen zijn gezin tijdens lange zakenreizen bij zich 

wilde hebben. Het begrip “vrije tijd” kenden toen slechts enkelingen, gezinsva-

kantie was een privilege en het toerisme stond nog in de kinderschoenen. Met 

de uitvinding van de Dethleffs caravans begon een nieuw tijdperk, vooral voor 

de onderneming, die zich op een bepaald moment volledig aan de productie van 

caravans en later ook van kampeerauto's wijdde. De pioniersgeest van Arist 

Dethleffs is ook tegenwoordig nog in de onderneming merkbaar: in de perma-

nente verdere ontwikkeling van series, in talloze innovaties en natuurlijk cen-

traal in het campingverhaal: het gezin. Van meet af aan is het bedrijf nauw ver-

bonden met de plaats Isny in Allgäu. Door zijn engagement als “vriend van het 

gezin” blijft het merk zich concentreren op zijn kerntaak. In Isny worden naast 

campers en caravans van het merk Dethleffs ook buscampers en Urban Vehicles 

van de merken Pössl en Crosscamp ontwikkeld en geproduceerd.  

 

Erwin Hymer Group 

Die Erwin Hymer Group is voor 100% een dochtermaatschappij van Thor Indu-

stries, wereldwijd de leidinggevende fabrikant van recreatievoertuigen met 

meer dan 25.000 medewerkers. De Erwin Hymer Group herbergt fabrikanten 

van kampeerauto´s en caravans, specialisten in accessoires en dienstverleners 

voor verhuur en financiering onder één dak. Tot de Erwin Hymer Group behoren 

de kampeerauto- en caravanmerken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, 

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

LMC, Sunlight en Xplore, de camperverhuurbedrijven McRent en rent easy, de 

chassisspecialist Goldschmitt, de specialist in accessoires Movera en het reispor-

taal Freeontour. 


