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Isny, Juni 2020 

Dethleffs firar med Aero 90 husvagnens 90onde födelsedag  

Ny designade husvagnen Aero med mycket utrustning som jubileumspresent - 

En gammal bekant i en ny klänning med en fräsch, modern design och attrak-

tivt pris-prestanda förhållande - Designad för unga i hjärta och sinne - Många 

utrustningsalternativ för insteget i husvagnsvärlden - Flödande mjuka formar 

och ovanlig interiördesign - Kompakt resehusvagn med 5 planlösningar - At-

traktivt 90-årsjubileumspaket med omfattande utrustning 

 

1931 uppfann en Allgäu’isk pisk- och skidstavstillverkare den första husvagnen i 

Tyskland av kärlek till sin fru och för att han ville att hans familj skulle vara med 

honom på långa affärsresor. Denna årsdag och den ursprungliga formen av hus-

vagnen, kommer att fira 90-årsjubileum under det kommande året och är anled-

ning nog för husbils- och husvagnstillverkaren Dethleffs att fira sin företagspion-

jär med en helt ny husvagnsserie under modellåret 2021. Den nya familjemed-

lemmen heter Aero, ett namn som borde ringa en klocka hos vissa Dethleffs-

fans. Eftersom den här serien redan har funnits tillgänglig hos Dethleffs. Det står 

för tillförlitlighet, solid kvalitet tillverkad i Tyskland och för ett ovanligt modernt 

designspråk. 

Aero följer också sina föregångares fotspår. Det är en designorienterad husvagn 

av hög kvalitet, som främst är inriktad på en yngre, prismedveten målgrupp för 

husvagn, men som inte på något sätt vill vara utan enskilda utrustningsalterna-

tiv. Förutom pris/prestanda och dess exceptionella design är detta en av de 

största tillgångarna i Aero. Eftersom i de flesta fall, till förmån för ett lågt pris, 

undviks imponerande design-, varians- och urvalsmöjligheter. Inte hos Aero!   
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Det är ett extraordinärt smycke som förutom tre olika klädslar erbjuder en hel 

rad individualiseringar. 

De fem modellerna är alla populära, delvis något modifierade planlösningsklassi-

ker och designade för resande par eller familjer. För årsdagen finns det inte bara 

de nya Aero-modellerna i beprövad kvalitet med en ny design, utan också det 

särskilt omfattande 90-årsjubileumspaketet. Detta paket får smycket att skina 

ännu mer. 

 

Perfekt formad 

Även från utsidan fångar Aero blickar med sin moderna design. Detta avrundas 

perfekt av det omfattande jubileumspaketet. Detta inkluderar 17-tums alumini-

umfälgar, en yttre slätplåt, designelement fram och bak, ett fönster i den extra 

breda bodelsdörren, en extra midi-heki och ett dragskydd. Enbart detta gör den 

till ett blickfång. Husvagnen utvecklar dock sin fulla skönhet i interiören, med sitt 

eget designspråk. Här möter klara, flödande linjer rundade, mjuka element och 

trycker fram en modern, luftig, lätt och mycket bekväm känsla av rymd. De två-

färgade möbelfronterna med sina kontrasterande detaljer, som kombinerar det 

ljusa träutseendet med vita skåpsdörrar, luckor och väggdekorationer, ger vag-

nen ytterligare fräschhet och ljusstyrka. 
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Aero modellerna 

Nya Aero finns i fem layouter. Alla husvagnar är 230 cm breda, har en totallängd 

på 634 cm till 751 cm, är enaxlade fordon och därför perfekta resekompisar. När 

de valde planlösningar koncentrerade Dethleffs-utvecklarna sig på favoritmo-

dellerna av husvagnar och placerade absoluta bästsäljare i Aero-serien. Den 

minsta i gruppen är Aero 410 QS, med en tvärgående dubbelsäng fram och en 

sidosittgrupp och en stor garderob bak. Aero 470 FR är en gammal bekant i 

Dethleffs modellserie och har en dubbelsäng samt ett angränsande badrum med 

ett öppet tvättområde och en stor rund sittggrupp bak. Aero 500 QSK är tillgäng-

lig för familjer. Här sover föräldrarna i dubbelsängen i fronten och barnen i vå-

ningssängarna bak. Älskare av enkelsängar kommer att älska Aero 510 ER och 

den något större Aero 520 ER. Modellerna har en tillåten totalvikt på 1 200 till 1 

400 kg och kan lastas upp till 1 500 eller 1 800 kg beroende på utformning. 

 

 Planlösningar 

 

 

 

 
 
 
 
 

Aero 410 QS     Aero 470 ER       Aero 500 QSK  Aero 510 ER        Aero 520 ER 
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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. 

 


