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Sunlight Bucket Edition T 68
Sunlight is binnen de Hymergroep al jaren succesvol met campers in het instapsegment. Een groot gedeelte van 
de productie bestaat uit halfintegrale campers. Voor de 2019 modellen komt de fabrikant met enkele interieur-
verbeteringen. 

TEKST EN FOTOGRAFIE KEES EN CARLA WITVLIET

xpliciet voor de Nederlandse markt 
komt Sunlight met twee halfinte-
gralen, de T 66 en T 68 als Bucket 

Edition. Uitgerust met veel extra’s, dus 
instappen en wegwezen! De langste van 
de twee, de T 68 is bijna zeveneneenhalve 
meter. En door z’n indeling met enkele 
bedden en een gescheiden douche- en 
toiletruimte een succesformule. Wij gin-
gen een weekje op stap met deze kanjer 
en delen onze ervaringen. 

EXTERIEUR

De buitenzijde smoelt goed! Het vakan-
tiegevoel spat ervan af door z’n frisse 
oranje bestickering met palmboom. Als 
basis dient het Fiat Ducato light chassis 
met Euro-6-motor. De camper heeft een 
dak en achterwand van polyester (GFK) 
en 34 mm dikke wanden van aluminium. 
In het dak zitten zes dakluiken inclusief 
een groot panoramadakluik boven de 
cabine. De Sunlight bezit een ruime 
garage met aan de rechterzijde een aparte 
gaskast, geschikt voor twee grote gasfles-

sen. Ondanks een elektrische opstap is 
de instap bij de toegangsdeur aan de 
hoge kant. De Truma combi 6 staat links 
onder het bed, de schoonwatertank in de 
dinettebank en de vuilwatertank ligt voor 
de achteras. Deze tank is helaas niet 
geïsoleerd, dus oppassen bij vorst! Fijn is 
de nieuwe plek voor het bedieningspa-
neel, boven de koelkast. Goed in het zicht 
en simpel bedienbaar. Jammer dat de 
bedrading in de kasten op sommige 
plaatsen niet goed is weggewerkt, dit kan 
in de toekomst problemen geven.

INTERIEUR 

De nieuwe, lichtere wandbekleding com-
bineert goed met de eigentijdse meubels. 
In de zithoek is plek voor z’n vijven waar-
bij de stabiele tafel goed draaibaar is. De 
cabineverduistering gebeurt met behulp 
van een gordijn op een rail, oogt simpel 
maar is wel effectief. ’s Avonds brengt 
sfeerverlichting onder de kastkleppen 
gezelligheid. Jammer dat de brede, ver-
lichte afscheiding tussen zithoek en keu-

ken niet dimbaar is. De hoekkeuken is 
prima met op het driepitsgasstel zelfs een 
fraai smeedijzeren pannenrek. Wel aan 
een aansteker denken want de piëzo-ont-
steking ontbreekt! Met drie lades en een 
grote keukenkast met afvalemmer is er 
meer dan genoeg opbergruimte. Goed 
overzicht in de bovenkast vraagt om een 
opstapje. In de kast boven de grote koel-
kast hangt de tv die zowel naar de zit-
hoek als de slaapkamer draaibaar is, 
super! Wel oppassen tijdens het lopen 
want de vloer heeft diverse opstapjes. De 
toiletdeur sluit tevens het woongedeelte 
af, dit blijkt in de praktijk ideaal. Bij bed-
tijd gewoon de tussendeur sluiten dan 
hoef je voorin niets te verduisteren. Lek-
ker ruim is de douche met een prima sta-
hoogte en in de enkele bedden achterin 
sliepen wij heerlijk! Boven de dinette 
hangt nog een hefbed met handmatige 
bediening, dus een logeetje kan gezellig 
mee. Al met al een goed uitgeruste cam-
per met veel leefruimte die tijdens onze 
rit geen bijgeluiden gaf. Deze Sunlight 
biedt de camperaar beslist veel waar voor 
z’n geld!

INSTALLATIES 

In de camper zien we vier 230 V-aanslui-
tingen en één in de garage. Verder nog 

Specificaties (volgens opgave fabrikant)
Sunlight Bucket Edition t 68
Chassis Fiat Ducato Light chassis
Motor   standaard 2.3 Multijet (130 pk Multijet Power)
Uitrusting onder meer   beklede draaibare cabine Fiat stoelen, airbags, ABS, ESP, Hill holder, cruise control, 

airco. Fix en Go kit (geen reservewiel), 90 liter brandstoftank, centrale deurver-
grendeling, dagrijverlichting.

Maximum vermogen kW / (pk) 96/ (130) / 3.600
Maximum koppel Nm / toeren 320 /1.500
Wielbasis  4.040 mm
Lengte 741 cm
Breedte 233 cm
Hoogte 291 cm
Stahoogte 210 cm
Maximummassa 3495 kg
Rijklaar gewicht 2895 kg
Laadvermogen 600 kg
Bedden achter 210/215 bij 80 cm
Hefbed boven dinette 195 bij 140/110 cm
Aantal zit-/slaapplaatsen 4/4
Uitrusting onder meer Truma Combi 6 kW verwarming, 3 gaspitten, Thetford C 260 toilet, 122 liter schoonwatertank, 92 
liter afvalwatertank, 141/23 liter Thetford koel-vrieskast, led- binnenverlichting, Omnistore luifel, 16 inch velgen, Thule 
fietsendrager voor drie fietsen, radio, tv plus schotel, hordeur, 95 AH Gel huishoudaccu, 2 maal 11 kg gasflessen.
Prijs  € 69.990
i  www.sunlight.de/nl

 goede uitrusting
  gescheiden douche/ 

toiletruimte
  geen vlakke vloer
  aanleg bedrading

Plus/min

Een vrolijke 
reisgenoot!

  Op je tenen om de bovenkast te 
bereiken

 Fijne keuken met voldoende werk-
ruimte

 De grijze kastkleppen maken het interieur lekker trendy

twee usb-aansluitingen en één 12 V. Een 
aandachtspunt is de bedrading. Doordat 
die op sommige plaatsen in kasten onbe-
schermd is, ligt beschadiging tijdens 
belading op de loer. •
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