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Kortversjon 

 

Kjørevogn med senkeseng 

Dethleffs Aero up er kompakt og romslig på samme tid   

Dethleffs utvider campingvognserien Aero med tre nye planløsninger med 
senkeseng over rundsittegruppen. Til tross for kompakte mål går det raskt og 
enkelt å få ekstra soveplasser, og det går ikke på bekostning av plassen i 
bodelen. Særlig familier og campingturister som av og til får overnattingsbesøk, 
kommer til å sette pris på den ekstra fleksibiliteten.  

 

I modellår 2023 utvider Dethleffs den populære kjørevognserien Aero med tre 
ekstra planløsninger. Alle tre har fått tillegget «up» i navnet fordi de er utstyrt 
med senkeseng. Senkesengen er plassert i taket over rundsittegruppen og kan 
vippes ned i en håndvending. Den gir flere sengeplasser uten å legge beslag på 
bodelen. Med denne løsningen har Dethleffs fått plass til opptil syv soveplasser 
på relativt begrenset plass. Alle som er på tur med mange personer eller av og til 
har besøk av venner og barnebarn, finner en perfekt kombinasjon av kompakte 
mål og mange soveplasser i Aero-up-modellene. 

Dethleffs tilbyr den nye Aero up i tre planløsninger. Alle har en stor 
rundsittegruppe bak med senkeseng i taket over sittegruppen. Dethleffs-
designerne har skrådd overskapene over rundsittegruppen nedover, noe som gir 
bedre romfølelse. Senkesengen løses ut med et trykk på to knapper på høyre og 
venstre side. Deretter kan sengen vippes mykt nedover. Liggeflaten er 2,0 meter 
lang og 1,44 meter bred og har en 13 centimeter tykk 7-soners 
temperaturregulerende kaldskumsmadrass på fjærende lister. Den er klart til bruk 
med én gang uten behov for mer ombygging.  
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Den kompakte Aero up 460 KR har tverrmonterte køyesenger i fronten og opptil 
seks soveplasser når rundsittegruppen bygges om. Hvis modellen utstyres med 
treetasjes køyesenger (ekstrautstyr), kan den få hele syv soveplasser. I den 70 
centimeter lengre Aero up 530 KR gir de langsmonterte køyesengene foran og 
dinettgruppen som er plassert overfor sengene, et romslig, separat barnerom. 
Planløsningen i Aero up 530 ER har på sin side langsmonterte enkeltsenger i 
fronten, et stort kjøkken, masser av oppbevaringsplass og en enormt sjenerøs 
romfølelse. 

Kjøkkenet i alle de tre modellene har en koketopp med tre bluss og et kjøleskap 
på 137 liter med en frysedel på 15 liter. Alle modellene er utstyrt med et bad som 
har toalett og servant. Dusjutstyr kan fås som ekstrautstyr. Touring-pakken 
(ekstrautstyr) har en 70 centimeter bred panoramatakluke som gir masser av 
dagslys, en Truma Therme for varmtvannsforsyning og luftbåren varme.  

Prisene for den nye Aero up er 352.00,- for 530 KR og 362.000,- kr. for 530 ER.  
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Lang versjon 

 

Kjørevogn med senkeseng 

Dethleffs Aero up er kompakt og romslig på samme tid   

Dethleffs utvider campingvognserien Aero med tre nye planløsninger med 
senkeseng over rundsittegruppen. Til tross for kompakte mål går det raskt og 
enkelt å få ekstra soveplasser, og det går ikke på bekostning av plassen i 
bodelen. Særlig familier og campingturister som av og til får overnattingsbesøk, 
kommer til å sette pris på den ekstra fleksibiliteten.  

 

I jubileumsåret 2021 lanserte Dethleffs, produsent av fritidskjøretøy, den 
designorienterte kjørevognserien Aero i 90-årsutgave. Det viste seg å være 
populært, og Aero ble en bestselger. I modellår 2023 utvider Dethleffs det 
omfattende programmet. Hittil har modellen vært å få i åtte populære 
planløsninger – fra den kompakte modellen Aero 410 QS med tverrmonterte 
senger via ulike familiemodeller med køyesenger og til den romslige 
enkeltsengvarianten Aero 520 ER med rundsittegruppe bak. Nå kommer det tre 
ekstra planløsninger. Alle tre har fått tillegget «up» i navnet, og hos Dethleffs 
betyr det at de er utstyrt med senkeseng.  

Når senkesengen ikke er i bruk, ligger den diskre og elegant inntil taket. Ved behov 
kan den vippes ned i en håndvending og bli til en høy dobbeltseng. På den måten 
blir det flere sengeplasser uten at det går ut over plassen i bodelen. Med denne 
løsningen har Dethleffs fått plass til opptil syv soveplasser på relativt begrenset 
plass. Alle som er på tur med mange personer eller har besøk av venner og 
barnebarn av og til, finner en perfekt kombinasjon av kompakte mål og mange 
soveplasser i Aero-up-modellene. 
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Masser av plass i rundsittegruppen – også med senkeseng 

Dethleffs tilbyr den nye Aero up i tre planløsninger. Alle har en stor 
rundsittegruppe bak med senkeseng i taket over sittegruppen. Med en innvendig 
høyde på 1,98 meter, er det nok av plass over sittegruppen i Aero up. Dethleffs-
designerne har skrådd overskapene over rundsittegruppen nedover, noe som gir 
bedre plass rundt hodet og en sjenerøs romfølelse.  

Senkesengen låses mekanisk når den ikke er i bruk. Den løses ut ved at en knapp 
på høyre og venstre side trykkes inn, og senkesengen kan vippes mykt nedover. 
Liggeflaten er 2,0 meter lang og 1,44 meter bred og har en 13 centimeter tykk 7-
soners temperaturregulerende kaldskumsmadrass på fjærende lister. Den er klart 
til bruk med én gang uten behov for mer ombygging. Den stødige sengen kan 
belastes med opptil 200 kg. Den medfølgende, opphengbare stigen gjør det enkelt 
å klatre inn og ut. Både over og under senkesengen er det nok av plass slik at den 
ombygde rundsittegruppen kan brukes som soveplass til opptil to personer når 
sengen er senket. 

Med køye- eller enkeltsenger 

Den kompakte Aero up 460 KR har tverrmonterte køyesenger i fronten, et kjøkken 
i midten, et bad og opptil seks soveplasser når rundsittegruppen bygges om. Hvis 
modellen utstyres med treetasjes køyesenger (ekstrautstyr) kan den få hele syv 
soveplasser på en samlet lengde på bare ca. syv meter. Også den 70 centimeter 
lengre Aero up 530 KR er beregnet på reiseglade familier. De langsmonterte 
køyesengene i fronten og dinettgruppen som er plassert overfor sengene, gir et 
romslig, separat barnerom foran. Rommet kan skilles fra resten av bodelen med 
en foldedør. Planløsningen i Aero up 530 ER har på sin side et soverom som kan 
skilles av, med langsmonterte enkeltsenger i fronten, et stort kjøkken, masser av 
oppbevaringsplass og en enormt sjenerøs romfølelse. 

Resten av utstyret i de nye Aero-up-modellene er det heller ikke noe å si på. Som 
standard har kjøkkenet en koketopp med tre bluss og en kokesone som er lett å 
rengjøre. I tillegg har det et kjøleskap på 137 liter med en frysedel på 15 liter. Alle 
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modellene er utstyrt med et bad som har toalett og servant. Dusjutstyr kan fås 
som ekstrautstyr, enten for seg selv eller i en pakke med City-vanntilkobling. 
Touring-pakken (ekstrautstyr) har en 70 centimeter bred panoramatakluke som 
gir masser av dagslys, en Truma Therme for varmtvannsforsyning og luftbåren 
varme. En sikkerhetspakke for ekstra sikkerhet på kjøreturen, en stylingpakke med 
17-tommers alufelger, støtteben med Big-Foot-plater, et dragdeksel og en 
innebygget støttelastvisning kan også fås til alle de tre modellene. 

Prisene for den nye Aero up er 352.00,- for 530 KR og 362.000,- kr. for 530 ER.  

 

Planløsninger 

 

  

Aero up 460 KR Aero up 530 KR Aero up 530 ER 

 
Isny, juni 2022  
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Om Dethleffs 

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

og pisker og konstruerte Tysklands første «Wohnauto» (campingvogn) 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, en av verdens ledende 

produsenter av fritidskjøretøyer med over 31 000 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, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, 

Sunlight og Xplore, bobilutleierne Crossrent, McRent, og rent easy, understellsspesialisten 

Goldschmitt, tilbehørsspesialisten Movera samt reiseportalen freeontour. Du finner mer 

informasjon på www.erwinhymergroup.com. 


