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Korte versie 

 

Camper voor starters met aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding 

Dethleffs Just Go: drie extra indelingen voor de nieuwe 
camperserie op Ford-basis 

In mei 2022 vierde de Dethleffs Just Go zijn première. Voor het modeljaar 2023 

breidt Dethleffs de nieuwe camperserie op basis van de Ford Transit nu uit met 

drie extra indelingen. Kampeerliefhebbers die op zoek zijn naar een compacte 

camper van goede kwaliteit met een reisklare uitrusting, kunnen nu kiezen uit 

in totaal zes verschillende indelingen.  

 

Met de Just Go komt Dethleffs tegemoet aan de vraag naar een voordelige en 

tegelijk reisklare camper. De halfintegraal op basis van de Ford Transit 

onderscheidt zich door een bijzonder aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. 

Het omvangrijke startpakket omvat in de basisuitvoering een EcoBlue-

dieselmotor van 96 kW (130 pk) met voorwielaandrijving en een uitgebreide 

comfort- en veiligheidsuitrusting. Twee uitrustingspakketten – het 

Assistentiepakket en One-pakket – vullen de uitgebreide basisuitrusting naar 

wens aan. Een wintercomfortpakket is ook verkrijgbaar. 

De Just Go was tot nu toe slechts in drie indelingen verkrijgbaar, maar nu breidt 

Dethleffs het gamma voor modeljaar 2023 uit met drie extra indelingen. De 

compacte Just Go T 6615, de net geen zeven meter lange Just Go T 6905 en de Just 

Go T 7055 EBL, die eenpersoonsbedden achterin combineert met een in de 

lengterichting geplaatste zitbank voorin.  

Dankzij een slimme indeling en innovatieve oplossingen biedt de compacte Just 

Go T 6615 veel meer camper dan u zou verwachten bij een lengte van slechts 6,69 
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meter. Onder de 2,0 meter lange, verhoogde eenpersoonsbedden blijft voldoende 

ruimte over voor kleding- en linnenkasten alsook voor een grote garage. De 

badkamer met praktische draaibare wandoplossing draagt ook bij tot de 

ruimtewinst in de Just Go T 6615. Als de douchewand naar buiten wordt gedraaid, 

draait de wastafel tegelijk over het toilet, zodat er ruimte vrijkomt voor een 

comfortabele douche met vaste kunststof wanden. De keuken is naar keuze 

beschikbaar met ofwel een groot werkblad en een koelkast van 83 liter eronder, 

ofwel een hooggeplaatste koelkast met een inhoud van 137 liter.  

Een tweepersoonsbed in het achterste gedeelte en het royaal open woongedeelte 

voorin kenmerken de Just Go T 6905. De camper uit de zeven-meter-klasse heeft 

een luchtige zitgroep en ook een hoekkeuken met veel opbergruimte, omdat de 

koelkast tegenover de keuken en wat hoger is geplaatst. Het comfortabele, in de 

lengte geplaatste tweepersoonsbed achterin meet 200 centimeter in de lengte en 

135 centimeter in de breedte aan het hoofdeinde. Een grote badkamer in de 

lengterichting met toilet en scheidbare douchecabine grenst aan de 

bestuurderskant.  

De 7,36 meter lange Just Go T 7055 EBL biedt nog meer ruimte voor wonen en 

slapen. Deze combineert eenpersoonsbedden in het achterste gedeelte met een 

ruime badkamer. In het voorste gedeelte nodigt een royale zitgroep met twee in 

de lengte geplaatste banken uit om lekker te relaxen. De grote, vrijstaande tafel 

in het midden kan opzij geschoven worden om de toegang tot de cabine te 

vergemakkelijken.  

In alle drie nieuwe indelingen van de Just Go kunnen extra slaapplekken gecreëerd 

worden met een optioneel hefbed boven de zitgroep. 
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Camper voor starters met aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding 

Dethleffs Just Go: drie extra indelingen voor de nieuwe 
camperserie op Ford-basis 

In mei 2022 vierde de Dethleffs Just Go zijn première. Voor het modeljaar 2023 

breidt Dethleffs de nieuwe camperserie op basis van de Ford Transit nu uit met 

drie extra indelingen. Kampeerliefhebbers die op zoek zijn naar een voordelige 

camper van goede kwaliteit met een reisklare uitrusting, kunnen nu kiezen uit 

in totaal zes verschillende indelingen.  

 

Met de Just Go, die nog maar enkele weken geleden op de markt werd gebracht, 

komt Dethleffs tegemoet aan de vraag van heel wat nieuwe kampeerders naar 

een compacte en tegelijk reisklare camper. De halfintegraal op basis van de Ford 

Transit onderscheidt zich door een bijzonder aantrekkelijke prijs-

kwaliteitverhouding. Zo behoren draaibare pilotenstoelen met twee armsteunen, 

een cabineverduistering en 150 millimeter dikke premium 7-zone-matrassen van 

klimaatregulerend materiaal op de vast ingebouwde bedden al tot de 

standaarduitrusting. Het omvangrijke startpakket omvat in de basisuitvoering een 

EcoBlue-dieselmotor van 96 kW (130 pk) met voorwielaandrijving en een 

uitgebreide comfort- en veiligheidsuitrusting.  

Het exterieur van de Dethleffs Just Go met de dynamisch gebogen lijn onder de 

ramen en de fraaie achterbumper past naadloos in het karakteristieke design van 

de Dethleffs camperseries. In het interieur combineert de Just Go de lichte, 

houten oppervlakken van de meubels met fijn gestructureerde wanden in grijze 

viltoptiek en de trendy donkergrijze deuren van de bovenkasten, zonder greep en 
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met Softclose-technologie. In overeenstemming daarmee bieden de stofferingen 

‘Ravello’ en ‘Salerno’ nieuw, qua kleur bij elkaar horend design. 

Voor Nederland en België is gekozen voor een standaard Comfort line uitvoering, 

met extra standaard uitrusting. Twee uitrustingspakketten – het Assistentiepakket 

en het One-pakket – vullen de uitgebreide basisuitrusting naar wens tegen 

aantrekkelijke voorwaarden aan. Een wintercomfortpakket met voorzieningen 

voor kamperen in het koude seizoen is ook verkrijgbaar. 

Drie extra indelingen voor het modeljaar 2023 

De Just Go was tot nu toe slechts in drie indelingen verkrijgbaar – een korte versie 

met eenpersoonsbed en twee zeven-meter-versies met een ruime badkamer en 

eenpersoonsbedden of een centraal tweepersoonsbed -, maar Dethleffs breidt 

het gamma voor modeljaar 2023 uit met drie extra en zeer verschillende 

indelingen. Er is de compacte Just Go T 6615, de net geen zeven meter lange Just 

Go T 6905 en de Just Go T 7055 EBL, een derde versie met een lengte van 7,36 

meter, die eenpersoonsbedden achterin combineert met een in de lengterichting 

geplaatste zitbank voorin. Dit betekent dat nu voor bijna alle eisen in dit segment 

de juiste oplossing kan worden gevonden. 

Just Go T 6615: korte lengte, perfect gebruikt 

De Just Go T 6615 is compact en wendbaar. Dankzij een slimme indeling en 

innovatieve oplossingen biedt deze indeling veel meer camper dan u zou 

verwachten bij een lengte van slechts 6,69 meter. De 2,0 meter lange 

eenpersoonsbedden in het achterste gedeelte zijn verhoogd, zodat er veel ruimte 

onder is voor kleding- en linnenkasten alsook voor een grote garage. In combinatie 

met het Comfortpakket krijgt de garage er een praktische beladingsmogelijkheid 

bij, dankzij een tweede achterklep links. De badkamer met praktische draaibare 

wandoplossing draagt ook bij tot de ruimtewinst in de Just Go T 6615. Hier zijn de 

wastafel en een kunststof scheidingswand aan een centraal geplaatste, draaibare 

kolom bevestigd. In ‘normale toestand’ is de draaibare wand parallel aan de 
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buitenwand opgesteld, terwijl de wastafel zich goed toegankelijk in het 

douchegedeelte van de badkamer bevindt. Als de wand naar buiten wordt 

gedraaid, draait de wastafel over het toilet en ontstaat een comfortabele douche 

met vaste kunststof wanden. De keuken tegenover de badkamer is beschikbaar 

met ofwel een groot werkblad en een koelkast van 83 liter eronder, ofwel een 

hooggeplaatste koelkast met een inhoud van 137 liter. Voor wie de Just Go T 6615 

met drie personen wil gebruiken, is er een optie voor een hefbed. 

Just Go T 6905: open interieur 

Een tweepersoons “Frans” bed en het royale interieur kenmerken de Just Go T 

6905. De luchtige zitgroep met extra zitplaats aan de passagierskant biedt 

comfortabel plaats aan vijf personen. De camper uit de zeven-meter-klasse heeft 

ook een grote hoekkeuken met een werkblad van 1300 millimeter en veel 

bergruimte in de laden en bovenkasten: deze ruimte ontstaat doordat de koelkast 

tegenover de keuken en wat hoger is geplaatst. Naar achteren toe vormen een 60 

cm brede garderobekast aan de ene kant en een 30 cm grote linnenkast aan de 

andere kant de overgang naar de slaapkamer en de badkamer. Het comfortabele 

bed meet 200 centimeter in de lengte, 135 centimeter in de breedte aan het 

hoofdeinde en is aan het voeteneinde afgeschuind voor een betere doorgang naar 

de badkamer. Een in lengterichting geplaatste badruimte met banktoilet en 

scheidbare douchecabine grenst aan de bestuurderskant. Een extra 

tweepersoonsbed kan besteld worden als een optioneel hefbed. 

Just Go T 7055 EBL: combinatie van eenpersoonsbedden en zitbank in 

lengterichting.  

De 7,36 meter lange Just Go T 7055 EBL biedt nog meer ruimte voor wonen en 

slapen tijdens de reis. Deze combineert eenpersoonsbedden achterin met een 

badkamer die, wanneer de deur open is, de douche- en toiletruimte samenvoegt 

tot een ruime badkamer, die het slaap- en badgedeelte scheidt van de 

woonruimte. In het voorste gedeelte nodigt een royale zitgroep met twee in de 
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lengte geplaatste banken uit om lekker te relaxen. De grote, vrijstaande tafel in 

het midden kan opzij geschoven worden om de toegang tot de cabine te 

vergemakkelijken. Ook kopers van de T 7055 EBL kunnen het aantal bedden 

uitbreiden tot vier met een optioneel hefbed. 

 

Indelingen 

   

T 6615 T 6905 T 7055 EBL 

 
 
Isny, juni 2022  
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Over Dethleffs 

“Niet zonder mijn familie!” besloot Arist Dethleffs in 1931. Hij bouwde toen de eerste caravan van 

Duitsland, die hij toen nog ‘woonauto’ noemde, omdat de fabrikant van skistokken en zwepen zijn 

gezin tijdens lange dienstreizen bij zich wilde hebben. Het begrip ‘vrije tijd’ kenden toen slechts 

enkelingen, gezinsvakantie was een privilege en het toerisme stond nog in de kinderschoenen. 

Met de uitvinding van de Dethleffs-caravans begon een nieuw tijdperk, vooral voor de 

onderneming, die zich op een bepaald moment volledig aan de productie van caravans en later 

ook van kampeerauto’s wijdde.  

De pioniersgeest van Arist Dethleffs is ook tegenwoordig nog in de onderneming merkbaar: in de 

permanente verdere ontwikkeling van series, in talloze innovaties en natuurlijk centraal in het 

campingverhaal: het gezin. Van meet af aan is het bedrijf nauw verbonden met de plaats Isny im 

Allgäu. Door zijn engagement als ‘vriend van het gezin’ blijft het merk zich concentreren op zijn 

kerntaak.  

In Isny worden naast campers en caravans van het merk Dethleffs onder andere ook camper vans 

en urban campers voor de merken Pössl en Crosscamp ontwikkeld en geproduceerd. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group is een 100 procent dochter van THOR Industries, een van ’s werelds grootste 

fabrikanten van recreatieve voertuigen met meer dan 31.000 werknemers wereldwijd. Erwin 

Hymer Group verenigt aanbieders van kampeerauto’s, caravans en accessoires, alsmede verhuur- 

en financieringsmaatschappijen, onder één dak. Tot Erwin Hymer Group behoren de 

kampeerauto- en caravanmerken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, 

Elddis, Eriba, Etrusco, HYMER, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight en Xplore, de 

kampeerautoverhuurders Crossrent, McRent en Rent Easy, chassisbouwer Goldschmitt, 

onderdelenleverancier Movera en het reisportaal Freeontour. Meer informatie is beschikbaar op 

www.erwinhymergroup.com. 


