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Isny, heinäkuu 2021 

Lyhyt versio 

Camper, Nomad, Beduin Scandinavia: Uusi design ja lisää 
pohjaratkaisuja Dethleffsin huippuvaunuihin 

Mallivuoden 2022 myötä Dethleffs tuo markkinoille uuden yhtenevän 
ulkodesignin keski- ja yläluokan mallistoihin Camper, Nomad ja Beduin 
Scandinavia. Samanaikaisesti uudet pohjaratkaisut ja niiden innovatiiviset 
asuinratkaisut täydentävät näiden suosittujen vaunusarjojen tarjontaa. Uusi 
ulkodesign erottuu dynaamisella, nykyiseen automuotoiluun nojautuvalla 
linjallaan ja selkeillä muodoillaan. Uudelleen suunniteltu takapää ja sen 
voimakkaat muodot ja selkeät reunat ovat identtiset kaikissa kolmessa 
rakennesarjassa. Kapea, suoraksi muotoiltu takavalojen kannatin mustalla 
korostettuine LED-valoineen korostaa optisella poikkiliitoksellaan ajoneuvon 
leveyttä. Alaspäin huomiota herättävä musta diffuusori viimeistelee perän. 
Camperin, Nomadin ja Beduin Scandinavian sivuseinistä jätetään mallivuonna 
2022 alaneljänneksen massiivinen kaksoisraita kokonaan pois. Vain ohut tumma 
viiva erottaa nyt alemman kolmanneksen ikkunatasosta. Mallisarjan logo on 
siirtynyt ylemmäksi paremmin näkökenttään. Vaunujen arvoa nostaa 
ylimääräinen teippaus etummaisen sivuikkunan ympärillä.  

Dethleffs täydentää perheystävällistä Camper-mallisarjaa yksittäisvuodemallilla 
Camper 510 EL. Tässä 2,30 metriä leveässä matkailuvaunussa on kaksi metriä 
pitkät ja 85 senttiä leveät yksittäisvuoteen perässä, mukava lounge-istuinryhmä 
keulassa sekä suuri keittiö, jossa on 142 litran jääkaappi-pakastinyhdistelmä. 
Nomad-mallisarjaan tulee nyt lisää tilava, 250 senttiä leveä kahden hengen vaunu: 
Nomad 520 ELT. Siinä yhdistyvät tilava peräkylpyhuone ja ajoneuvon keskelle 
ryhmitetty runsas pyöreä istuinryhmä, näyttävät keittiökaapit ja yksittäisvuoteet 
keulassa. Kylpyhuone ja erillinen suihku levittäytyvät perässä koko ajoneuvon 
leveydeltä ja siksi ne ovat epätavallisen tilavia. Beduin Scandinavia -mallisarjaa, 
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Dethleffsin vaunuvalikoiman lippulaivaa, täydennetään jopa kolmella mallilla. 
Beduin Scandinavia 550 BET, 550 RD ja 550 SE ovat kukin 2,30 metriä leveitä ja 
niissä on sama 675 senttimetrin asuinosan pituus. Beduin Scandinavia 550 BET 
esittelee mitä parhaiten varustellun, valtavan gourmet-keulakeittiön koko 
ajoneuvon leveydeltä. Ajoneuvon keskellä ylellinen L-istuinryhmä ja vastakkainen 
pitkittäinen istuinpenkki kutsuvat oleskelemaan. Yksittäisvuoteet ja äärimmäisen 
tilava kylpyhuone perässä täydentävät tämän pohjaratkaisun. Beduin Scandinavia 
550 RD kerää pisteitä innovatiivisella kylpyhuoneratkaisullaan, jossa käytävän 
vasemmalla ja oikealla sijaitsevat kylpyhuone ja suihku voidaan yhdistää yhdeksi 
ainoaksi kylpytilaksi, jonka kylpyhuoneen ovi erottaa optisesti ja akustisesti 
oleskelutilasta. Perässä olevassa makuuhuoneessa tilava saarekevuode tarjoaa 
erinomaista nukkumamukavuutta. Beduin Scandinavia 550 SE:lle on ominaista sen 
valtava L-istuinryhmä keulassa sekä sitä vastapäätä oleva matala kaapisto. 
Jälkimmäisessä on ihanteellisesti tilaa lisävarusteena saatavalle 32-tuumaiselle 
televisiolle. Perässä oleva makuuhuone on varustettu yksittäisvuoteilla, jotka 
voidaan muuttaa suureksi parivuoteeksi. 
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Pitkä versio 

Camper, Nomad, Beduin Scandinavia: Uusi design ja lisää 
pohjaratkaisuja Dethleffsin huippuvaunuihin 

Mallivuoden 2022 myötä Dethleffs tuo markkinoille uuden yhtenevän 
ulkodesignin keski- ja yläluokan mallistoihin Camper, Nomad ja Beduin 
Scandinavia. Samanaikaisesti uudet pohjaratkaisut ja niiden innovatiiviset 
asuinratkaisut täydentävät näiden suosittujen vaunusarjojen tarjontaa. 

Tasan 90 vuotta sitten Arist Dethleffs keksi "asuntoauton" ja siten uuden 
matkailumuodon – vaunumatkailun. Vaikka Dethleffsin mallisarjojen Camper, 
Nomad ja Beduin vaunut ovat olemassa jo ikuisuuden – mallivuonna 2022 ne 
vaikuttavat uudemmilta kuin koskaan ennen. Siitä vastaa vaunuperheen uusi ilme, 
jonka piirteitä ovat dynaaminen, nykyiseen automuotoiluun pohjautuva linjaus ja 
selkeät muodot, jotka antavat asuntovaunulle modernin ilmeen. Camper, Nomad 
ja Beduin Scandinavia ovat ehdottomasti aikuistuneet.  

Perän automainen muotoilu 

Silmiinpistävin uudistus koskee mallivuonna 2022 perää, joka kuuluu kaikissa 
kolmessa mallisarjassa vaunuilun keski- ja yläluokkaan ja joka voimakkaine 
muotoiluelementteineen tulee näkymään myös Dethleffsin matkailuautoissa. 
Voimakkaissa muodoissa ja selkeissä reunoissa voidaan helposti nähdä pohjana 
moderni autojen muotoilu. Siinä missä taustavalot näyttivät tähän asti 
ystävälliseltä hymyltä, kapeat, suoraksi muotoillut takavalon kannattimet ja 
mustalla korostetut LED-valot korostavat nyt dynaamisesti optisella 
poikkiliitoksellaan ajoneuvon leveyttä. Tyyppinimityksen käsittävä logo on tähän 
asti ollut keskellä takavalojen yläpuolella. Nyt se on suoraan vasemman takavalon 
alapuolella – myös tämä viittaa esikuvana olevaan autojen muotoiluun ja on 
samalla merkkinä tulevasta yhtenäisestä sijoituksesta kaikissa matkailuvaunu- ja 
matkailuautomallisarjoissa.  
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Alaspäin huomiota herättävä musta diffuusori sulkee perän ja lisää laadukkaalla 
designillaan uuden perän urheilullista muotoilua. Diffuusorin musta väritys 
tarjoaa perälle lisäksi vakautta. 

Vaikka keula näyttää aluksi muotoilultaan muuttumattomalta, siinä toistuu 
kuitenkin muutamia uuden perämuotoilun dynaamisista muotoiluelementeistä. 
Näin tumma grafiikka alaosassa peilaa uusien takavalojen dynaamista muotoa ja 
korostaa näin ilmettä entisestään. 

Selkeä ja kevyt sivuseinien design 

Camperin®, Nomadin ja Beduin Scandinavian sivuseinistä jätetään mallivuonna 
2022 alaneljänneksen massiivinen kaksoisraita kokonaan pois ja näin se vaikuttaa 
ilmavammalta ja kevyemmältä. Sivu saa vakautta yhdestä ohuesta tummasta 
linjasta, joka erottaa alemman kolmanneksen huolto- ja säilytysluukkuineen 
ikkunatasosta. Mallisarjan logo siirtyy nyt ylöspäin ja näin voimakkaammin 
näkökenttään. Vaunujen arvoa nostaa ylimääräinen teippaus etummaisen 
sivuikkunan ympärillä, kuten tähän asti ainoastaan Beduin Scandinaviassa on ollut 
tapana. Tämä korostaa vaakailmeellään sivuseinämän designin 
pitkittäisdynamiikkaa. 

Tässä uudessa, yhtenäisessä perheilmeessä muotoiluvivahteet huolehtivat 
ominaisista eroavaisuuksista mallisarjojen välillä ja niiden kulloisessakin arvossa 
Dethleffs-vaunuvalikoimassa. Näin perhesuuntautunut Camper-mallisarja saa 
hillitymmän ikkunanauhateippauksen, samoin kuin matkaileville pareille 
suunnattu Nomad-mallisarja. Jälkimmäisen tunnistaa kuitenkin tummasta 
keularaidasta kahvojen alapuolella. Huippuunsa varusteltua Beduin Scandinavia -
mallisarjaa leimaa suurempialainen teippaus ikkunan ympärillä sekä samaten 
tummana erottuva raita keulassa. 
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Camper: Uusi yksittäisvuodemalli 510 LE  

Camper-mallisarjan vaunut erottuvat suurella valikoimallaan perheystävällisiä 
pohjaratkaisuja kerrosvuoteineen sekä kattavalla vakiovarustuksellaan. Tähän asti 
tusinan eri pituisen pohjaratkaisun joukkoon liittyy mallivuonna 2022 Camper 510 
EL. Se on leveydeltään 2,30 metriä, kokonaispituudeltaan 7,62 metriä ja sen 
sallittu kokonaispaino on 1600 kilogrammaa, eli todellinen matkailuvaunu. 
Ominaista: Sisäänkulku akselin edestä sekä kaksi metriä pitkät ja 85 senttiä leveät, 
normaalia suuremmiksi mitoitetut yksittäisvuoteet perässä. Mukava lounge-
istuinryhmä keulassa tarjoaa muutosten myötä kaksi ylimääräistä 
nukkumapaikkaa. Camper 510 LE:n keittiö ei ihastuta ainoastaan koollaan ja 
runsailla työskentelytasoillaan, vaan myös epätavallisella varustelullaan ja 
tilavuudeltaan 142 litran jääkaappi-pakastinyhdistelmällä. 

Nomad: uusi 2 hengen pohjaratkaisu 

Nomad-mallisarjan Dethleffs suuntaa ennen kaikkea matkustaville pareille. 
Runsas valikoima 15 erilaisesta asuintilaratkaisusta muodostaa tällöin koko kirjon 
kapeasta matkailuvaunusta aina suureen kaksiakseliseen luksusvaunuun asti. 
Uutena joukkoon tulee nyt tilava, 250 senttiä leveä kahden hengen vaunu: Nomad 
520 ELT. Kaikkea muuta kuin tavanomaisesti tämä pohjaratkaisu yhdistää tilavan 
peräkylpyhuoneen ajoneuvon keskelle sijoitettuun runsaaseen pyöreään 
istuinryhmään sekä vastakkaiseen, leveään keittiöryhmään. Kumpikin keulan 
yksittäisistä vuoteista ovat eri pituisia, 200 ja 190 senttiä, molemmat 85 senttiä 
leveitä. Lisävarusteena on saatavana muutosmahdollisuus parivuoteeksi. Keittiö 
tarjoaa tilaa ja työtasoja enemmän kuin riittävästi ja vakiona 142 litran jääkaappi-
pakastinyhdistelmän. Kylpyhuone ja erillinen suihku ovat normaalia tilavampia, 
koska ne ulottuvat koko ajoneuvon leveydelle.  
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Beduin Scandinavia: kolme uutta mallia  

Beduin Scandinavia on Dethleffsin vaunuvalikoiman lippulaiva. Sen laadukkaasti 
työstetyn sisustuksen ja korkeatasoisen vakiovarustelun ansiosta Beduin 
Scandinavia on kohdistettu kaikille, jotka eivät halua tinkiä henkilökohtaisesta 
mukavuudestaan edes lomalla ja jotka arvostavat avaraa liikkumavapautta. 
Mallivuonna 2022 Dethleffs laajentaa Beduin Scandinavian mallivalikoimaa jopa 
kolmella nyt kymmeneen erilaiseen pohjaratkaisuun. Kaikki kolme mallia ovat 
2,30 metriä leveitä ja ne soveltuvat siksi täydellisesti myös matkavaunuiksi. Myös 
675 sentin asuinosan pituus ja suuntaus kahden hengen vaunuksi ovat identtiset 
uusissa Beduin Scandinavia -malleissa 550 BET, 550 RD ja 550 SE. Asuintilan 
ratkaisuiltaan ne ovat kuitenkin huomattan erilaisia. 

Beduin Scandinavia 550 BET  

Beduin Scandinavia 550 BET esittelee heti sisääntulossa valtavan gourmet-
keulakeittiön koko ajoneuvon leveydeltä. Panoraama-keulakattoikkuna luo tällöin 
ylimääräistä avaraa tilantuntua. Runsaan tilan ja työtasojen lisäksi keittiö kerää 
pisteitä ensiluokkaisella varustuksellaan, sillä siinä on vakiovarusteena laadukas 
liesi-uuniyhdistelmä. Heti keittiön vieressä on avara L-istuinryhmä ja sitä 
vastapäätä pitkittäinen istuinpenkki, ratkaisu, joka on löytynyt tähän asti vain 
leveistä ajoneuvoista. Pitkittäisen istuinpenkin sijaan on lisähintaan saatavana 
myös kaappi ja 32-tuumainen televisio. Makuuhuoneen ja myös suurikokoisille 
ihmisille soveltuvien yksittäisvuoteiden takana levittyy avara kylpyhuone ja 
erillinen suihku koko ajoneuvon leveydeltä. 

Beduin Scandinavia 550 RD 

Beduin Scandinavia 550 RD tarttuu matkailuautoissa erittäin suosittuun 
asuintilaratkaisuun ja toteuttaa nyt myös vaunussa tilakylpyhuoneratkaisun, jossa 
käytävän molemmin puolin sijaitsevat pesuhuone ja suihku voidaan yhdistää 
yhdeksi isoksi pesutilaksi ja jonka kylpyhuoneen ovi erottaa optisesti ja akustisesti 
oleskelutilasta. Peräpuolen makuuhuoneessa keskelle sijoitettu, avara 
saarekevuode tarjoaa 205 sentin pituisena ja 150 sentin levyisenä erinomaista 
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nukkumamukavuutta. Runsasta pyöreää istuinryhmää keulassa voidaan 
tarvittaessa myös käyttää nukkumapaikkana. Tämän lisäksi Beduin Scandinavia 
550 RD:n pohjaratkaisu ja sen suuri vaatekaappi keittiötä vastapäätä sekä kaksi 
pienempää kaappia parivuoteen vasemmalla ja oikealla puolella tarjoavat 
säilytystilaa enemmän kuin riittävästi myös pidempiä matkoja varten. 

Beduin Scandinavia 550 SE  

Beduin Scandinavia 550 SE:lle on ominaista sen valtava L-istuinryhmä keulassa 
sekä sitä vastapäätä oleva matala kaapisto. Jälkimmäinen tarjoaa ihanteellisesti 
tilaa 32-tuumaiselle televisiolle, joka on saatavan tilauksesta tehtaalta. Perässä 
oleva makuuhuone on varustettu yksittäisvuoteilla, jotka tarjoavat tarkalleen 
kahden metrin pituisina ja 85 sentin levyisinä parasta nukkumamukavuutta myös 
suurikokoisille ihmisille. Yksittäisvuoteet voidaan muuntaa yhdeksi suureksi 
parivuoteeksi.  
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Yhteenveto uusista pohjaratkaisuista 
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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 Camper®Vaneja ja Urban-Campereita®. 

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. 


