
 
 

P R E S S E M E D D E L E L S E  

 

 
  

 
Isny, Juni 2020 

Klassikeren Nomad udvides: 3 nye grundrids til de aktive par 

Endnu større udvalg til det rejsende par: den populære klassiker Nomad udvi-

des med tre grundrids – to med enkeltsenge og et med dobbeltseng. Modelse-

rien omfatter nu i alt 15 grundrids, der strækker sig fra smalle rejsevogn til 

tandemakselede vogne for flere generationer.  

I modelåret 2020 fik Nomad et re-design, hvor intet blev ved det gamle, og mo-

dellen fremstår nu moderne, lys og venlig. Til det nye modelår får serien nu fami-

lieforøgelse med tre yderligere grundrids – heraf to med enkeltsenge og en med 

dobbeltseng. Således omfatter modelserien, der er målrettet det aktive, rejsen-

de par, i alt 15 grundrids. Den mindste nye model er Nomad 510 LE med en kon-

struktionslængde på 630 cm, en bredde på 230 cm og en teknisk tilladt totalvægt 

på 1,6 ton. Den har enkeltsenge i bag, som nemt kan omdannes til en stor dob-

beltseng. I front har vognen en indbydende siddegruppe, der ved behov også 

nemt kan omdannes til en seng for to personer. Køkkenet har god opbevaring og 

store arbejdsflader, og dertil et stort køleskab, der er placeret mellem et højt 

klædeskab og badeværelset i den modsatte side af køkkenet. Dette grundrids er 

perfekt for det rejselystne par, da den er kompakt og praktisk, men stadig har 

god plads for to.  

Nomad seriens to øvrige, nye modeller er samtidig også blandt seriens største 

modeller. Med en konstruktionslængde på 805 cm og en bredde på 250 cm samt 

en teknisk tilladt totalvægt på 2,2 ton tilbyder disse tandemakslede vogne plads, 

plads og atter plads. Såvel Nomad 760 DR som Nomad 760 ER har en rummelig 

rundsiddegruppe i bag i direkte tilknytning til køkkenet, der har et praktisk ud-

træk, som skaber en endnu større arbejdsflade. Køkkenet har desuden et 175 l 

køleskab og en kommode på den modsatte side, som giver et frit udsyn i bode-
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len, som således fremstår meget rummelig. I begge grundrids har separat bad og 

toilet, der dog kan lægges sammen til et stort badeværelse på tværs af vognen. 

Klædeskabet befinder sig i dette rum, så alt er indenfor rækkevidde efter badet – 

og uden generende blikke. Nomad 760 DR er queenssengvarianten af enkelt-

sengsmodellen Nomad 760 ER. Ved begge modeller er det muligt at stige ind og 

ud af sengen uden at forstyrre din partner. Her er det søvnvaner og smag, der 

afgør valget af det mellem de to 760-modeller.   

Interiør med stil – det unikke ved Nomad 

Ved design og udvikling af Nomad er der kælet særligt for interiøret og køkkenet. 

Interiøret i  Nomad fremstår i en harmonisk kombination af lys valnød på møbel-

fronterne, grå-beige overskabslåger i højglans og et gulv i en matchende, mo-

derne sten-optik. Strukturen i træ-dekoren, Noce Nagano, går på tværs, hvilket 

optisk giver endnu større rummelighed. Det moderne udtryk tilføjes en behage-

lig ambiente af stemningsfuld, indirekte belysning. Til polsteret kan der vælges 

mellem tre forskellige high-end tekstiler i grå nuancer, der passer til møbelfron-

terne. Ligesom rygpolsteret kan opdeles, så den forreste del består af praktisk 

kunstlæder. Alle polsterfarver er udvalgt, så de kan kombineres med puder og 

tilbehør i en farve efter ejeren af vognens smag.   

Køkkenet i Nomad indeholder alt, hvad et campinghjerte begærer, blandt andet 

et nyt, high-end komfur med tilpasset vask, der har multifunktionel afdækning. 

Køkkenbagvæggen har ovenover vinduet med kvalitetsrullegardinet en indby-

dende lysliste, ligesom også fronten af køkkenbordet har belysning. Store køk-

kenskuffer, et apotekerudtræk samt det store køleskab sætter prikken over i’et, 

hvad angår det praktiske i Nomads gourmetområde.  
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Bredt udvalg 

Konstruktionslængderne varierer fra kompakte 550 cm til hele 805 cm. Modelse-

rien omfatter således alt fra kompakte rejsevogne til tandemakselede vogne for 

flere generationer. Vognbredderne er enten 230 eller 250 cm. Paletten af stan-

dardudstyr er omfangsrig med blandt andet antislingerkobling, selvjusterende 

bremser, varmtvandsforsyning, GFK-tag, indirekte interiørbelysning, stort køle-

skab, indgangsdør med vindue og klimaregulerende, ergonomiske 7-zoners ma-

drasser. 

 

Nomad grundrids 

Grundrids med enkeltsenge 

 

 

 

 

 

 

 460 EL            490 EST           510 ER        NY: 510 LE       560 RET      NY: 760ER  
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Grundrids med dobbeltsenge 

 

  470 FR           490 BLF            530 DR            590 RF           650 RQT       NY: 760 DR   

 

 

 

 

Grundrids med køjesenge 

 

 

 

 

 

 

 

  560 FMK           730 FKR                 740 RFK 
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Om Dethleffs 

„Ikke uden min familie!“ besluttede Arist Dethleffs i 1931 og konstruerede den 

første campingvogn i Tyskland, som han dengang kaldte „Wohnauto“ (autocam-

per), fordi skistok- og piskefabrikanten gerne ville have sin familie hos sig på 

lange for-retningsrejser. Ordet „fritid“ var der dengang kun få, der kendte, fami-

lieferie var et privilegie, og turismen var stadig i sin vorden. Med opfindelsen af 

Dethleffs campingvogne begyndte en ny æra, først og fremmest for virksomhe-

den, som engagerede sig helt i produktionen af campingvogne og autocampere. 

Arist Dethleffs pionerånd mærkes også i dag i virksomheden. Den gemmer sig i 

den kontinuerlige videreudvikling af serierne, i utallige nyudviklinger og naturlig-

vis også i hjertet af familiens campinghistorie. Siden den første tid har virksom-

heden været fast tilknyttet lokationen Isny i sydtyske Allgäu og holder fokus på 

brandets kerneværdi med sin positionering som „En ven af familien“. I Isny pro-

duceres udover campingvogne og autocampere af brandet Dethleffs også cam-

per vans eller kassebiler for henholdsvis brandet Pössl og Cross-camp. Dethleffs 

er en virksomhed i Erwin Hymer Group.  

 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group er et datterselskab af Thor Industries, verdens førende pro-

ducent af fritidskøretøjer med over 25.000 medarbejdere. Erwin Hymer Group 

samler producenter af autocampere og campingvogne, tilbehørsspecialister 

samt leje- og finansieringsservices under ét tag. Erwin Hymer Group omfatter 

autocamper- og campingvognsmærkerne Buccaneer, Bürstner, Carado,  

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Nies-

mann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight og Xplore, autocamperudlejningerne 

McRent og rent easy, chassisspecialisten Goldschmitt, tilbehørsspecialisten Mo-

vera, teltvognsproducenten 3DOG camping samt rejseportalen free on-tour. 

 


