Dethleffs Just Go: compleet
zonder toeters en bellen
Ook Dethleffs ontkomt niet aan de leveringsknelpunten bij Fiat. Een mooie gelegenheid
voor de presentatie van een nieuwe serie op de Ford Transit: de Just Go. Zoals de naam al
doet vermoeden is deze halfintegrale nieuweling afgeleid van de populaire camperserie
Just. Wel zien we enkele karakteristieke verschillen zoals een aangepaste cabinekap en
een fraai gevormde achterlichtdrager. De serie omvat zes modellen. Wij nemen een kijkje
in de Dethleffs Just Go T 7055 DBL. Een wagen met queensbed, die 7,36 meter lang is.
Exterieur
De Just Go staat op een Ford Transit-chassis met
krachtige 2.0 l EcoBlue dieselmotor die standaard
130 pk (96 kW) levert. Optioneel is de 155 pk
versie met automatische versnelling verkrijgbaar.
Nederlandse dealers rusten de campers standaard
uit met een comfortpakket. Dit omvat een breed
scala aan veiligheid zoals ABS, EBD, ESP, TCS, Hill
Start Assist, zijwind assistent en remhulpsysteem,
kantelbeveiliging en cruise control. Het Fordaudiosysteem met DAB+ radio brengt gezelligheid.
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Het uitzetbare panoramische dakluik (70 x 50)
boven de cabine geeft veel licht binnen. Een
brede toegangsdeur van zeventig centimeter
is bijna niet meer weg te denken, omdat dit
zoveel prettiger instapt. Fijn dat het centrale
deurvergrendelingsysteem ook op deze deur
functioneert. De ruime garage met antislipvloer
heeft aan beide zijden een toegangsdeur. Bij
Dethleffs fabriceren ze de Just Go volgens hun
Lifetime Smart constructie, dit staat voor een
houtvrije, goed geïsoleerde bodem.

CAMPERNIEUWS
Interieur
Het moderne interieur geeft je bij binnenkomst
direct een goed gevoel. De combinatie van
blank hout met de greeploze donkergrijze
bovenkastkleppen oogt modern. Knap gevonden
zijn de grijze wandvlakken in viltlook, kortom
een aantrekkelijk geheel. De face to face
bankopstelling maakt de zithoek lekker ruim,
mede doordat je de tafel kunt halveren. Je
hebt voldoende licht door de beide zijramen
en een raam in de deur. Het dakluik boven
de zithoek verdwijnt uit het zicht wanneer je
kiest voor een extra hefbed boven de zithoek.
Naast de toegangsdeur is er plek voor de tv en
sfeerverlichting langs de bovenkasten maakt het ’s
avonds extra gezellig.
Keuken
Bij de hoekkeuken vindt de kok geen luxe
inrichting maar wel voldoende bewegingsruimte.
Boven de ronde spoelbak staat een robuuste
kraan, een tweepits kooktoestel maakt de
uitrusting compleet. Wat kastruimte betreft zit
het wel snor, in de lades en keukenkasten past
flink wat keukengerei. Het kruidenrekje en de
keukenrolhouder aan de wand zorgen voor een
speels effect. De hoge koelkast (137 liter) staat
tegenover de keuken, binnen handbereik.

Technische gegevens (opgave fabrikant)
Chassis

Ford Transit

Motor

Ford Transit TDCi EcoBlue 2.0 l

Max. vermogen

kW/(pk): 96/ (130)

Maximum koppel

360 Nm

Wielbasis

3954 mm

Lengte

736 cm

Breedte

233 cm

Hoogte

299 cm

Stahoogte

213 cm

Maximummassa

3499 kg

Rijklaar gewicht

2993 kg

Laadvermogen

506 kg

Queensbed

150 x 190 cm

Douche- en toiletruimte
In de doorgang naar het bed tref je de separate
toilet- en doucheruimte. De toiletdeur kan de
woonruimte afsluiten, zo heb je bovendien wat
meer zitruimte op het draaitoilet. Prettig dat
er een aparte douchecabine is, al is ook hier
de ruimte beperkt. Beide ruimtes hebben een
ontluchtingsrooster in het dak.
Slapen
In de slaapkamer staat een queensbed van
190x150 centimeter klaar. Met een losse
matrasstrook kun je het bed nog iets verlengen.
De garage inhoud bepaalt of je makkelijk in en
uit je bed stapt. Wil je de fietsen erin plaatsen dan
staat het bed in de hoogste stand. Zo wordt het
uiteraard lastiger instappen. Ook het slaapvertrek
ziet er wat inrichting betreft gelikt uit. Mooi detail
zijn de bijpassende gordijnen. Top is de dubbele
usb aansluiting boven het hoofdeinde evenals twee
spotjes om bij te lezen. Ook de kastruimte is dik in
orde, ieder je eigen kast is toch luxe.
Resumé
Zo presenteert Dethleffs met de Just Go een prima
uitgeruste complete camper, zonder al te veel
toeters en bellen, waarmee je goed uit de voeten
kunt. Met een lengte van 7,36 meter geen kleintje,
wel een met een fijne leefruimte. De prijs is
€ 89.290. Past het binnen je budget, kies dan voor
de 155 pk versie met automaat. Wat een fijne
combinatie! <
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