Net binnen
Nieuw op de markt

Dreamer D51 Select (by Rapido)
Het Franse merk Dreamer komt uit Mayenne en is al ruim acht jaar
onderdeel van de Rapidogroep. De Dreamer buscamperserie
omvat de instapserie Fun en de luxere Select. Momenteel zorgen
de moeilijk te verkrijgen materialen voor een terugloop van
modellen. Toch zien we voor 2023 een nieuweling: de D 51 Select,
een luxe buscamper op basis van een Ford Transit.
TEKST KEES EN CARLA WITVLIET FOTOGRAFIE KEES WITVLIET

De Dreamer D51 is luxe uitgevoerd. Compleet met lichtmetalen velgen en een zilver metallic uiterlijk staat er een toffe
camper. Echt een verademing is de automatische sluiting van de schuifdeur, even
de handgreep aantrekken en de deur sluit
of opent geruisloos. Hier genieten de
campingburen zeker van! Dat Dreamer
aandacht voor details heeft, toont een
extra handgreep aan de binnenzijde van
de achterdeur. Fijn en veilig om ook vanuit bed naar buiten te kunnen.

Exterieur
Smaakvol licht interieur, tv-plek
boven dinettebank

Wastafelwand draaien om douchecabine te creëren
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De Ford Transit 2.0 liter 170 pk Bleu HDI
motor met automaat maakt het rijden tot
een feestje. De standaard hulpluchtvering

op de achteras van fabrikant VB Airsuspension, verhoogt de veiligheid en het rijcomfort. Via het duidelijke
bedieningspaneel regel je de luchtdruk in
de luchtbalgen. Tijdens onze testrit dringt
er weinig motorgeluid door in de cabine,
daardoor valt dan wel het windgeruis
rondom het dakluik op. De draaibare
voorstoelen zitten prima, aandachtspuntje bij de omgedraaide passagiersstoel in de achterste stand is de
uitstekende slede. Oppassen dat je je
daar niet aan bezeert. Campingmeubilair
verdwijnt makkelijk achterin, in de
opbergruimte onder het bed. Het grote
panoramadakluik boven de cabine laat
overdag veel licht binnen en ‘s avonds
heb je fraai zicht op de sterrenhemel. Een
Pioneer multimediasysteem met een 9

Comfortabel rijdende,
compacte reiswagen

Technische
gegevens
(volgens opgave fabrikant)
Interieur in strak wit

inch scherm hoort ook bij de uitrusting,
evenals een achteruitrijcamera. Een kleine
gasfles volstaat want die gebruik je alleen
bij het koken.

Opvallend is de speels gevormde kraan
boven het ronde wasbakje. Door de wastafelwand om te draaien ontstaat een
krappe douchecabine.

Interieur

Installaties

Eenmaal binnen krijg je direct een goed
gevoel, het lichte interieur oogt smaakvol
en je hebt een stahoogte van boven de
twee meter! De dinettebank van de zithoek biedt een relaxte zit als je het zitgedeelte even uittrekt. Handige ledspotjes
hangen boven de tafel en de voorstoelen,
even aantikken en voilà! Het keukenblok
is top qua uitstraling, robuuste pannendragers sieren het tweepits kooktoestel.
Fijn zijn de afscheidingen in de grote lades
voor een goed overzicht op de keukenvoorraad. Echt een luxe is de grote
Vitrifrigo koelkast (140 liter) met royale
vrieslade. Het tweepersoonsbed achterin
is een dwarsslaper (190 x 140 cm), je stapt
er makkelijk in en uit via een uitklapbare
opstap. Boven het voeteneinde hangt een
kleine kledingkast en de drie bovenkasten
hebben een fraaie stroomlijn. Sowieso is
de kastruimte dik in orde. Eventueel kan
de zithoek slaapplaats bieden aan een
kleine passagier. De zogenoemde Duo
Space toiletruimte sluit met een kunststof schuifdeur. Hier staat een Dometic
draaitoilet met porseleinen wc-pot.

Linksachter in de camper staat de watertank met de waterpomp ernaast. Handig
is de buitendouche aansluiting. De Combi
dieselverwarming van Truma staat onder
de dinettebank en zelfs aan voorbekabeling voor een zonnepaneel is gedacht!
Ook wat betreft stopcontacten is het
goed voor elkaar, we zien 4 usb, twee 12
volt en twee 230 volt-aansluitingen.
Samenvattend is deze camperbus perfect
uitgerust en door z’n lengte van slechts
zes meter een comfortabel rijdende, compacte reiswagen. •

Dreamer D51 Select (by Rapido)
Motor Ford Transit 170 pk EcoBlue
automaat
Max. vermogen kW/(pk) 125/
(170)/3.500
Maximum koppel Nm/toeren:
405/1.600
Wielbasis 3.750 mm		
Lengte x breedte 598 x 206 cm
Hoogte/stahoogte 280 / 205 cm
Maximummassa 3.500 kg
Massa rijklaar 2.960 kg
Laadvermogen 540 kg
Bed achter 190 bij 140 cm
Bed voor 174 bij 92/71 cm
Uitrusting onder meer 3-4 zitplaatsen,
Truma Combi diesel, 2 gaspitten,
Dometic draaitoilet, 100 liter schoonwatertank, 65 liter afvalwatertank,
140 liter compressor Vitrifrigo koelkast, led binnenverlichting, 100 AH
huishoudaccu, etc.
Prijs € 78.900 (onder voorbehoud)

Plus / Min
+
+
+
–

Compleet uitgerust
Motor prestaties
Elektrische schuifdeur
Passagiersstoel in
omgedraaide stand
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