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Isny, heinäkuu 2021 

Lyhyt versio 

XLI: uusi muotoilu, uusi varustelu, uudet toiminnot 

XLI esittäytyy Dethleffs-perheessä muotoilun ja toimivuuden pioneerina. 
Mallivuonna 2022 tämä matkailuautojen yläluokan integroitu edustaja säväyttää 
täysin uuden ulkoasunsa lisäksi myös uudella oleskelutilan muotoilulla ja 
lukemattomilla innovatiivisilla toiminnallisilla varusteilla. Pulse- ja Esprit-malleista 
tuttu yhtenäinen Dethleffs-ilme esittäytyy myös tässä mallissa. Ulkoseinää 
koristavat tunnusomainen punainen kaari ja suuripintainen, porrastettu värikuvio, 
jotka osoittavat mallin kuuluvan Dethleffs-perheeseen. Täysin uudeksi muotoiltu, 
lasikuituinen peräosa hurmaa selkeillä reunoilla, kapealla takavalopaneelilla ja 
alareunan dynaamisella ilmanohjaimella ja on siten puhdasta nykyaikaista 
automuotoilua. Käytännöllisyyttä: jarruvalot ja peruutuskamera istuvat 
harmonisesti peräosan kaariin ja muotoihin. Ensimmäistä kertaa nähtävissä 
XLI:ssä: kahvattomat säilytystila- ja takatalliluukut, jotka voi avata yhdellä 
painalluksella. Sitä varten Dethleffs on kehittänyt näppärät, sisäpuoliset saranat. 
Uudet takatallin ovet ja säilytystilan luukut toimivat täysin ilman kahvoja ja luukun 
lukkoja, mikä mahdollistaa erittäin sileän ulkoseinän. Sulkeminen ja avaaminen 
tapahtuu keskuslukituksen avulla. XLI:n oleskelutila hurmaa miellyttävän vaalealla 
ulkoasullaan. Pintojen ja pehmusteiden vaihtoehdot seuraavat nykyistä trendiä 
hillittyjen värien, vaaleiden pintojen ja tyylikkäiden harmaiden 
korostuselementtien ansiosta. Sivupenkin tähänastinen paikka L-istuinryhmää 
vastapäätä on nyt varattu monitoimiselle sivutasolle, jossa on ulosvedettävä 
istuintyyny. Täydellisesti varustetun ammattitason keittiön työtaso on valmistettu 
mineraalimateriaalista. Light Moments -valaistus ulottuu uusimmassa 
sukupolvessa neljälle alueelle eli kattoon, seinään, lattiaan ja kohdevalaistukseen 
taikoen jokaiseen tilanteeseen sopivan valaistustunnelman oleskelu- ja 
makuutilassa. Kaksi uutta lisävarusteena saatavaa Elektrik-pakettia 1 600 W:n tai 
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3 000 W:n laturi-invertteriyhdistelmän kanssa sisältävät ensimmäistä kertaa 
litiumioniakut. Ensiesitys myös kulutuslaitteiden digitaalisessa ohjauksessa: XLI on 
ensimmäinen Dethleffsin matkailuauto, joka on varustettu connect-järjestelmällä. 
Sen avulla voi ohjata ja hallita älykkäästi esimerkiksi jääkaappia, lämmitystä ja 
valaistusta keskitetyn näytön tai älypuhelinsovelluksen kautta. XLI:n perustana 
toimii AL-KO-matalalattialla varustettu 3-akselinen Fiat Ducato Maxi, jonka sallittu 
kokonaispaino on 5,0 tonnia tai vaihtoehtoisesti jopa 5,4 tonnia. Premium-
matkailuauton perusmallin voimanlähteenä on 140 hv:n Euro 6 -moottori. 
Saatavana on 160 hv:n tai 180 hv:n moottorimallit. XLI on saatavana kahdella eri 
pohjaratkaisulla 148.880 eurosta alkaen. 
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Pitkä versio 

XLI: muotoilun ja toimivuuden pioneeri 

XLI on mallivuonna 2022 uudistettu täysin sekä ulkoa että sisältä. Premium-
integroitu matkailuauto esittelee Dethleffs-mallien uuden ulkomuotokielen 
dynaamisilla viivoilla, tarkoilla muodoilla ja urheilullisilla elementeillä 
korostettuna. XLI tarjoaa myös useita uusia, innovatiivisia varusteita 
kahvattomista takatallin luukuista aina keskitettyyn Smart-Home-ohjaukseen. 

 

Dynaaminen, urheilullinen, mukava ja innovatiivinen: mallivuoden 2022 XLI on 
puettu uuteen asuun keulasta perään ja ulkopuolelta sisäpuolelle saakka. Sen 
lisäksi tähän Premium-integroituun malliin on lisätty eräitä uusia ja näppäriä 
varusteita. Jälleen kerran XLI esiintyy siis Dethleffs-perheen pioneerina muotoilun 
ja toiminnallisuuden suhteen sekä asettaa modernilla ilmeellään ja innovatiivisella 
varustelullaan riman korkealle mukavuuden, käytännöllisyyden ja arvon 
säilyvyyden osalta. XLI on hyvästä syystä erityisen suosittu juuri sellaisten 
aktiivisten matkailuautoilijoiden keskuudessa, jotka käyttävät matkailuautoaan 
ympäri vuoden. Ei vain siksi, että XLI hyötyy yhtenä ensimmäisistä Dethleffs-
malleista aina uusista teknisistä edistysaskelista ja mukavuutta lisäävistä 
innovaatioista. Kokeneet matkailuautoilijat arvostavat sitä myös lämmitetyn 
kaksoispohjan ja vakiona saatavan nestekeskuslämmityksen tarjoaman 
talvenkestävyyden ansiosta, arvonsa säilyttävän ja kosteudelta suojatun Lifetime 
Plus -korirakenteen ansiosta sekä premium-matalarunkoalustan ja leveäraiteisen 
tupla-akselin takaamien erinomaisten ajo-ominaisuuksien ansiosta. Ei sovi 
myöskään unohtaa yläluokan mukavuutta, jonka 8,65 metriä pitkä, 3-akselinen 
integroitu malli tarjoaa runsaan liikkuma-alan, peräosan tilavan makuutilan, 
erillisen pesutilan, ammattitason keittiön ja tilavan L-istuinryhmän ansiosta. 
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Uusi Dethleffs-ulkoasu 

XLI-mallin ulkopuolen uusi muotoilu jatkaa Dethleffs-muotokielen jo tutuilla 
elementeillä ja täydentää niitä uusilla dynaamisilla viivoilla ja muodoilla. Siten XLI 
säilyttää yhtenäisen Dethleffs-ilmeen, joka on nähtävissä jo Pulse- ja Esprit-
sarjojen integroiduissa malleissa. Tunnusomainen, Dethleffsin punainen 
dynaaminen kaari johdattaa katseen saumattomasti ulkoseinään, jossa se yhdessä 
suuripintaisen, porrastetun värikuvion kanssa korostaa kuulumista muuhun 
Dethleffs-perheeseen.  

Täysin uudistettu peräosa huokuu tyylikkyyttä ja muotoilun hurmaa. Aistilliset, 
hillityt pinnat, veistokselliset siirtymät ja urheilulliset mittasuhteet määrittävät 
kokonaiskuvan modernin automuotoilun mukaisten kapeiden perävalojen 
korostamana vaakatasossa olevan punaisen yhdistävän elementin kanssa. 
Perävalojen LED-tekniikka ja dynaamiset vilkut mainitaan tässä vain ohimennen.  

Uuden peräosan alahelman muodostaa dynaaminen, musta ilmanohjain, joka on 
myös moderni ja urheilullinen. Peräosa on valmistettu yhdestä 
lasikuitumuovisesta muotoelementistä, mikä mahdollistaa uudet 
muotoiluratkaisut ja toimivuuden. Kaaret ja muodot tarjoavat mahdollisuuden 
integroida teknisiä elementtejä, kuten kolmannen jarruvalon, ylemmät 
seisontavalot ja peruutuskameran, saumattomasti ja harmonisesti peräosan 
kokonaisuuteen. Peruutuskamerassa käytetään kahta huomaamatonta 
nappikameraa, joista toinen on seisontavalojen ja toinen perävalojen korkeudella. 

Jos XLI:n ulkoasua haluaa tehostaa entisestään, lisävarusteena saatava GT 
Advance -paketti sisältää mustat, 18-tuumaiset ORC-vanteet kaikkiin kuuteen 
renkaaseen. 
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Kahvattomat ovet ja luukut avattavissa yhdellä painalluksella 

XLI:n harmonisen muotoilun pääosin sileän ulkopinnan korostamiseksi Dethleffs 
on kehittänyt uusia lukitus- ja saranamekanismeja, jotka tulevat toimeen ilman 
perinteisiä ulos päin työntyviä saranoita, ilman pinta-asennettuja tai upotettuja 
kahvoja ja ilman mekaanisia luukun lukkoja. Mekanismit ovat käytössä sekä 
takatallin ovissa että säilytystilan luukuissa. Uuden tekniikan keskeisiä 
elementtejä ovat massiiviset, näppärät, sisäpuoliset saranat sekä yhdellä 
painalluksella avattava lukitus, joka on tuttua esimerkiksi pöytälaatikoiden tai 
luukkujen yhteydestä. Oven ja säilytystilan luukun avaamiseen riittää pelkkä lyhyt 
painallus. Avaamiseen käytettäviä kahvoja tai ovissa ja seinissä olevia perinteisiä 
kiinnityskiiloja ei tarvita, sillä kaasuiskunvaimennin pitää asunto-osan oven auki.  

Takatallin ovet voi avata ja lukita XLI:ssä vakiona keskuslukituksen avulla. 
Lisävarusteena on saatavana myös säilytystilan luukkujen ja huoltoluukkujen 
keskuslukituksen kaasupullokoteloa lukuun ottamatta. Samoin saatavana on 
asunto-osan oven avaimeton lukitseminen ja avaaminen RFID-sirukortin avulla. 

Lisää toimintoja, lisää mukavuutta, lisää hyötyjä 

Muotoilun ja toimintojen uudistus ja parannus näkyy myös XLI:n sisätiloissa. 
Oleskelutila hurmaa miellyttävän vaalealla ulkoasullaan. Pintojen ja 
pehmusteiden vaihtoehdot seuraavat nykyistä trendiä hillittyjen värien, vaaleiden 
pintojen ja tyylikkäiden harmaiden korostuselementtien ansiosta. Ilmavuus sekä 
vaalean puun ja valkoisten pintojen yhdistelmä antaa sisätiloille avaruuden 
tuntua. Uudet yläkaapit ja niiden suuret, vaaleat luukut sekä selkeä, alaspäin 
kallistuva muoto korostavat ilmavaa mukavuutta ja oleskelutilan modernia 
kokonaisilmettä. 

Monitoimisella vetolaatikolla varustettu sivutaso 

Aiemmin oikealla sivulla ollut pitkittäispenkki täydensi L-istuinryhmän runsasta 
istumapaikkatarjontaa, mutta nyt sen paikalla on monitoiminen sivutaso. 
Puolikorkea kaappi toimii säilytystilana, mutta toisaalta myös käytännöllisenä 
työtasona. Varsinainen vetonaula on kuitenkin alalaatikossa: se kätkee sisäänsä 
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erittäin kestävän istuintyynyn, joka toimii sekä käytännöllisenä askelmana 
nostovuoteeseen mentäessä sekä apukuljettajan jalkarahina tai lisäistuimena 
pöydän ääressä. Perinteinen pitkittäispenkki on edelleen saatavana 
lisävarusteena. Seinässä sivutason yläpuolella on tilaa 32 tuuman televisiolle. 

Valoa kauneimmassa muodossaan 

Light Moments -valaistuksen uusi sukupolvi tarjoaa mallivuoden 2022 XLI:ssä 
harmonisen valaistustunnelman oleskelu- ja makuutilassa. Entisen kolmen alueen 
sijaan nyt voi ohjata erikseen neljää aluetta: kattoa, seinää, lattiaa ja kohdevaloja. 
Siten jokaiseen tilanteeseen voidaan taata sopiva, miellyttävä tunnelma. 
Esimerkiksi yöllä riittää pelkkä lattiavalaistus, jolloin näkee riittävästi 
häiritsemättä kuitenkaan muita nukkujia. Kohdevalaistus tarjoaa juuri sopivaa 
valoa ruoanlaittoa ja lukemista varten. Useimpia lamppuja ja valaistusalueita voi 
myös himmentää. 

Ammattitason keittiö mineraalimateriaalisella työtasolla varustettuna 

Yksi XLI:n merkittävimmistä varusteluominaisuuksista on nyt ja tulevaisuudessa 
täysin varustettu, tilava ammattitason keittiö, josta löytyy tehokas kolmiliekkinen 
keitin ja suuret vetolaatikot, jotka lukittuvat keskuslukituksen kautta 
automaattisesti ajoneuvon käynnistämisen yhteydessä. Keittiön käytännöllisyyttä 
lisää työtaso, joka on valmistettu helppohoitoisesta, hygieenisestä ja 
haponkestävästä mineraalimateriaalista. Korkealaatuinen materiaali tuntuu 
lämpimältä ja sametinpehmeältä, ja se muodostaa saumattoman siirtymän 
työtason ja tiskialtaan välille. 

Ammattitason keittiöön sisältyy vakiona myös 141 litran jääkaappi-
pakastinyhdistelmä. Sen voi halutessaan vaihtaa 177 litran kummaltakin sivulta 
avattavaan jääkaappi-pakastinyhdistelmään integroidun uunin kanssa. Toinen 
suosittu lisävaruste XLI:n keittiöön on takaiskuventtiilillä varustettu liesituuletin.  

Suuren pesutilan luksusta 
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XLI:n keittiön ja makuuhuoneen väliin Dethleffs on sijoittanut pesutilan ja 
suihkukaapin käytävän vasemmalle ja oikealle puolelle. Kokonaan avattuna 
kylpyhuoneen ovi erottaa pesutilan oleskelutilasta ja yhdistää siten suihkun, 
kylpyhuoneen ja keskikäytävän suureksi pesutilaksi, jossa on paljon liikkumatilaa. 
Makuuhuoneen voi erottaa liukuovella. Kylpytilaan tuo lisäluksusta lisävarusteena 
saatava keraaminen WC, jonka voi saada lisäksi maseraattorilla ja kiinteästi 
asennetulla jätesäiliöillä varustettuna, jolloin tavallisen kasetti-WC:n 
tyhjentäminen jää pois. 

Kahden tai yhden hengen sängyt 

Olennainen eroavuus saatavissa olevien I 7850-2 DBM- ja I 7850-2 EB -
pohjaratkaisujen välillä ovat sängyt takaosan makuutilassa. XLI 7850-2 DBM -
mallissa on kaksi metriä pitkä parisänky keskellä, kun taas XLI 7850-2 EB -mallissa 
on kaksi kahden metrin pituista yhden hengen sänkyä. Ergonomiset 
puusälepohjat ja 150 mm:n paksuiset hengittävät 7-vyöhykkeiset Premium-patjat 
kuuluvat vakiona kumpaankin sänkyversioon. 

Premium-mukavuutta ohjaamon istuimille 

XLI tarjoaa luksusmukavuutta oleskelualueen lisäksi myös ajamisen aikana. 
Korkealaatuiset, ergonomiset SKA-pilotti-istuimet, joissa on pehmustetut 
käsinojat, integroitu niskatuki ja istuimeen integroidut 3-pistevyöt takaavat 
kuljettajalle ja apukuljettajalle erinomaisen istuinmukavuuden ja turvallisuuden. 
Ilmajousitetut istuimet tarjoavat lähes kuninkaallista mukavuutta turistibussien 
tapaan. Istuimiin voi tilata myös istuinlämmityksen ja istuintuuletuksen. 

Uutta ja innovatiivista: kulutuslaitteiden älykäs ohjaus ja valvonta 

Mallivuonna 2022 Dethleffs esittelee XLI:ssä ensimmäisen kerran 
matkailuautoissa digitaalisen Dethleffs connect -ohjaus- ja valvontajärjestelmän. 
Sen avulla keskitetyn ohjausyksikön kautta voi lukea erilaisia käyttötilatietoja, 
kuten veden määrän raikas- ja jätevesisäiliössä sekä akun varaustilan. Ohjauksen 
avulla voi myös säätää keskitetysti eri käyttölaitteita, kuten jääkaappia, 
lämmitystä, ilmastointia, satelliittiantennia ja valaistusta. Käyttö tapahtuu asunto-
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osan oven yläpuolella olevalla kosketusnäytöllä. Lisävarusteena saatavan 
älypuhelinsovelluksen avulla kulutuslaitteiden toimintoja voi valvoa ja ohjata 
myös älypuhelimesta käsin. 

 

Uusi lisävarusteena saatava Elektrik-paketti litiumioniakun kanssa 

Uusi litiumioniakkutekniikka on nyt saatavana kulutuslaitteille myös XLI:ssä. 
Litiumioniakut ovat tavallisesti asennettuja AGM-akkuja kevyempiä, niitä on 
nopeampi ladata ja niiden latauksen voi käyttää tyhjäksi asti niiden 
vaurioitumatta. Litiumioniakut toimivat myös optimaalisesti yhdessä katolla 
olevien aurinkopaneelien kanssa. XLI:n kahdessa lisävarusteena saatavassa 
Elektrik-paketissa litiumioniakut täydentävät jo aiemmin olemassa olevaa AGM-
akkua 95 Ah:n kapasiteetilla. Pakettiin sisältyy sopiva Victron Energy MultiPlus -
laturi-invertteriyhdistelmä 1 600 -wattisena (paketti 1) tai 3 000 -wattisena 
(paketti 2), jotka sopivat optimaalisesti litiumtekniikkaan.  

Paljon lisää kantavuutta ja tehokkaita moottoreita 

XLI:n perustana toimii AL-KO-matalattialla varustettu 3-akselinen Fiat Ducato 
Maxi, jonka sallittu kokonaispaino on 5,0 tonnia. Haluttaessa sallittu 
kokonaispaino voidaan nostaa jopa 5,4 tonniin. Siten kantavuutta saadaan jopa yli 
tonnin verran. Premium-matkailuauton perusmallin voimanlähteenä on 140 hv:n 
Euro 6 -moottori. Lisää vetotehoa ja ajamisen riemua saa valitsemalla 
moottorivaihtoehdoksi 160 hv:n tai 180 hv:n mallin.  XLI on saatavana 
perusversiona 148.880 eurosta alkaen. 
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Yhteenveto XLI -pohjaratkaisuista 

  

  

I 7850-2 DBM I 7850-2 EB   
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Tietoja Dethleffsistä 

”Perhe kulkee mukana” päätti Arist Dethleffs vuonna 1931 ja suunnitteli Saksan ensimmäisen 

matkailuvaunun, jonka hän nimitti ”Wohnautoksi” eli ”asuinautoksi”, koska halusi hiihtosauvoja 

ja piiskoja valmistavan yrityksen johtajana ottaa perheensä mukaan pitkille liikematkoille. ”Vapaa-

aika” oli tuolloin vielä melko tuntematon käsite, sillä perheloma oli vain harvojen etuoikeus, ja 

turismikin oli vielä lapsenkengissään. Dethleffs-matkailuvaunut aloittivat uuden aikakauden 

erityisesti yrityksen kannalta, sillä se siirtyi myöhemmin kokonaan matkailuvaunujen ja sen jälkeen 

matkailuautojen valmistukseen.  

Arist Dethleffsin pioneerihenkeä on havaittavissa yrityksen toiminnassa vielä nykyäänkin. Se elää 

mallistojen jatkuvassa kehitystyössä, lukemattomissa innovaatioissa ja tietenkin matkailuhistorian 

sydämessä: perheessä. Yrityksellä on ollut alusta pitäen kiinteä yhteys synnyinsijaansa eli Isny im 

Allgäun kaupunkiin, ja se keskittyy yhä edelleen ydinmarkkina-alueeseensa ”perheen ystävä” -

periaatteensa mukaisesti.  

Isnyssä kehitetään ja valmistetaan Dethleffs-merkin matkailuautojen ja -vaunujen lisäksi muun 

muassa Pössl- ja Crosscamp-merkkien matkailuautoja ja asuntoautoja. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group on 100-prosenttinen tytäryhtiö Thor Industries -konsernissa, joka on vapaa-

ajan ajoneuvojen maailmanlaajuisesti johtava valmistaja yli 25 000 työntekijällään. Erwin Hymer 

Group tuo matkailuautojen ja -vaunujen valmistajat, lisävarustespesialistit sekä vuokra- ja 

rahoituspalvelut saman katon alle. Erwin Hymer Groupiin kuuluvat matkailuauto- ja vaunumerkit 

Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, 

Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight ja Xplore, matkailuautovuokrapalvelut Crossrent, 

McRent ja rent easy, alustaspesialisti Goldschmitt, lisävarustespesialisti Movera sekä 

matkailuportaali freeontour. Lisätietoja on osoitteessa www.erwinhymergroup.com. 


