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Kortversion 

 

Husbil med attraktivt pris-prestanda förhållande 

Dethleffs Just Go: ny nybörjarmobil med Ford-Transit-bas  

Förstagångsköpare i branschen, som letar efter en prisvärd husbil med god 

kvalitet och resklar utrustning, hittar direkt vad de söker i Dethleffs nya serie 

Just Go. Den nya modellen på Ford Transit-bas får premiär i maj 2022 hos många 

Dethleffs-återförsäljare. 

 

Fritidsfordonstillverkaren Dethleffs presenterar i maj 2022 den nya serien 

Dethleffs Just Go och tillgodoser då önskemålet från många nya husbilsköpare på 

nya modeller av husbilar som är prisvärda och har en resklar utrustning. Den 

halvintegrerade husbilen utmärker sig genom ett mycket attraktivt pris-prestanda 

förhållande – både i basvarianten med en omfattande grundutrustning och i 

varianten med utrustningspaketet Comfort. Som basfordon baserar Dethleffs Just 

Go på Ford Transit. I det omfattande instegspaketet för det framhjulsdrivna 

fordonet ingår redan i basvarianten en 96 kW (130 hk) stark EcoBlue-dieselmotor 

samt en innehållsrik komfort- och säkerhetsutrustning. I denna ingår farthållare 

och en digital DAB+ bilradio med fjärrstyrning av ratten samt en mängd 

assistanssystem, t. ex. nödbromsassistent, starthjälp i backe, sidovind- och 

säkerhetsbromsassistent. För ännu bättre komfort vid körningen ingår en höj- och 

lutningsbar pilotstol med två armstöd. 

Som namnet antyder, kommer Just Go från Dethleffs omtyckta nybörjarserie för 

husbilar Just – med vissa karakteristiska skillnader. Just Go har t. ex. en anpassad 

T-huv. Baktill dekoreras Just Go med en nydesignad, formskön bakljusramp.  

Vid lanseringen presenteras den halvintegrerade husbilen Just Go med tre 

planlösningar och två utrustningsvarianter. Den korta T 6815 EB har enkelsängar 
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och ett L-kök. Den längre T 7055 finns med enkelsängar (T 7055 EB) eller med en 

höj- och sänkbar queensbed som standard och en lounge-sittgrupp (T 7055 DBL). 

Båda har dessutom ett badrum med separat dusch. Inredningen i Just Go 

kombinerar de ljusa träytorna med diskret strukturerade väggytor i grå filtlook och 

trendiga takskåpsluckor utan handtag i mörkgrått med soft-close-teknik. 

Två utrustningsvarianter underlättar valet 

För att underlätta för nybörjaren att välja en praktisk utrustning, erbjuder 

Dethleffs när det gäller nya Just Go endast ett överblickbart antal av 

extrautrustningar. Utöver den omfattande basutrustningen erbjuder det 

prisvärda Comfortpaketet intressanta extrautrustningar, som t.ex. regnsensor och 

klimatanläggning samt extra komfort för påbyggnaden, exempelvis fönster i 

förarhytthuv och ingångsdörr, plisserad mörkläggningsjalusie i förarhytten, 

ombyggnadsmöjlighet från enkelsängar till dubbelsäng, stämningsbelysningen 

Light Moments samt den speciella klädselvarianten Salerno. Med det valfria 

vinterkomfortpaketet är Just Go ordentligt förberedd för camping under den kalla 

årstiden. Dessutom tillgodoser extrautrustningar, som t.ex. en starkare motor 

med 118 kW (160 hk), automat istället förmanuell växellåda, elektrisk golvvärme, 

solceller och elmanövrerad taksäng över sittgruppen tillräckligt med individuella 

valmöjligheter – till ett fantastiskt pris-prestandaförhållande. 

De nya modellerna finns från mitten av maj hos utvalda Dethleffs återförsäljare. 
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Lång version 

 

Husbil med attraktivt pris-prestanda förhållande 

Dethleffs Just Go: ny nybörjarmobil med Ford-Transit-bas  

I tider med resebegränsningar på hotell och pensionat upptäcker fler och fler 

personer husbilslivet som ett attraktivt semesteralternativ. Förstagångsköpare 

och de som vill byta husbil och nu letar efter en husbil av god kvalitet med 

resklar utrustning, hittar hos Dethleffs direkt ytterligare ett alternativ: Dethleffs 

Just Go. Den nya modellen på Ford Transit-bas får premiär i maj 2022 hos många 

Dethleffs-återförsäljare. 

 

Med växande fordonsregistreringar när det gäller husbilar ökar också antalet 

campare, som för första gången prövar på husbilslivet. Men för den som köper 

husbil för första gången känns valet av modell och individuell utrustning ofta svårt. 

Dethleffs tillgodoser nu önskemålet på en prisvärd husbil som dessutom är 

färdigutrustad genom ytterligare en prisvärd serie och lanserar från maj 2022 den 

nya serien Dethleffs Just Go. 

Den halvintegrerade husbilen utmärker sig genom ett mycket attraktivt pris-

prestanda förhållande – både i basvarianten med en omfattande grundutrustning 

och i varianten med utrustningspaketet Comfort. Som basfordon baserar 

Dethleffs Just Go på Ford Transit. I det omfattande instegspaketet för det 

framhjulsdrivna fordonet ingår redan i basvarianten en 96 kW (130 hk) stark 

EcoBlue-dieselmotor samt en innehållsrik komfort- och säkerhetsutrustning. I 

detta ingår farthållare, uppvärmd, elektriskt justerbar ytterspegel och en digital 

DAB+ bilradio med fjärrstyrning för ratten redan i standardspecifikationen samt 

en mängd assistanssystem, som t.ex. nödbromsassistent, starthjälp i backe, 



 
 

P R E S S I N F O R M A T I O N  

 

 Dethleffs pressavdelning  
Helge Vester  
helge.vester@dethleffs.de    
Tel. +49 (0)7562 987-210  
www.dethleffs.de  

sidovind- och säkerhetsbromsassistent. För ännu bättre komfort vid körningen 

ingår en höj- och lutningsbar pilotstol med två armstöd. 

Dynamisk exteriör-design Dethleffs modellår 2022 

Som namnet antyder, kommer Just Go från Dethleffs omtyckta nybörjarserie för 

husbilar Just – med vissa karakteristiska skillnader. Just Go har exempelvis en ny 

T-huv, anpassad till förarhytten i Ford Transits basfordon. Det är tydligt att den 

dynamiskt svängda linjen under fönstret, som är så karakteristisk för Dethleffs, är 

likadan som på syster-serien Just. Men baktill på Just Go finns en formskön 

bakljusramp i ny design, som vid anblicken påminner om ljusrampen på Dethleffs 

nya Premium integrerade XL I. På detta sätt integreras exteriören för Dethleffs 

Just Go sömlöst i Dethleffs design för modellåret 2022. 

Tre planlösningar vid lanseringen 

Vid lanseringen i maj 2022 kommer halvintegrerade Just Go i tre olika 

planlösningar och i två utrustningsvarianter. Den korta T 6815 EB har enkelsängar 

baktill och ett L-kök i mitten mittemot badrummet. För denna går det att välja en 

5:e sittplats. Den längre T 7055 finns antingen i en version med enkelsängar (T 

7055 EB) eller med en höjbar queensbed placerad i mitten baktill (T 7055 DBL). 

Båda långa planlösningarna utmärks dessutom av ett badrum med separat dusch, 

som går att avskilja från boytan. 

Inredningens grundstruktur påminner en hel del om släktskapet med 

systermodellen Just. Men i Just Go kombineras de ljusa träytorna med diskret 

strukturerade väggytor i grå filtlook och med takskåpsluckor utan handtag i 

trendigt mörkgrått med soft-close-teknik. Dessutom erbjuder inredningarna 

Ravello och Salerno nya färganpassade textilier, varav den senare endast ingår i 

Comfortpaketet. 

Sittgruppen är i enkelsängsmodellerna T 6815 EB och T 7055 EB i 

grundutrustningen konstruerad som en halvdinett med ett bord som är fäst i 

väggen. I utrustningsvarianterna med Comfortpaketet har dessa båda modeller 
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istället en L-sittgrupp med ett fristående bord. Dubbelsängsmodellen T 7055 DBL 

har inbyggd sittbänk längs båda sidoväggarna och däremellan ett fristående bord. 

Två utrustningsvarianter underlättar valet 

För att underlätta för nybörjaren att välja en praktisk utrustning, erbjuder 

Dethleffs när det gäller nya Just Go endast ett överblickbart antal av 

extrautrustningar. I den omfattande grundkonfigurationen ingår t.ex. en 

ingångsdörr med myggnät, mörkläggning i förarhytten samt 150 mm tjocka 

madrasser på de fasta sängarna. I planlösningen för T 7055 DBL ingår till och med 

höjdjustering för Queensize-sängen i standardutrustningen. I garaget bak ingår 

redan som standard en anti-halkyta för golvet samt nya, lätthanterliga drag- och 

spännlås. 

Utrustningsvarianten Comfortpaket tillmötesgår kraven på en höjd nivå för bo- 

och körkomfort. Förutom ytterligare utrustningsfunktioner för basfordonet som 

strålkastarassistent, regnsensor och klimatanläggning innehåller Comfortpaketet 

bland annat fönster i förarhytthuven och ingångsdörren, en 70 cm lång midi-

taklucka över sittgruppen, en plisserad mörkläggningsjalusie i förarhytten, 

möjlighet att bygga om enkelsängar till en dubbelsäng samt en extra garagelucka 

i vänster sida baktill. Även stämningsbelysningen Light Moments ingår i 

Comfortpaketet. I jämförelse med separata priser för alla dessa utrustningsval ger 

paketet en fantastisk prisbesparing på 37.100 kr. 

I båda versionerna går det dessutom att välja ett assistans-paket med ytterligare 

säkerhetsassistenter samt paketet Export, som från fabrik planeras med 

kassettmarkiser och backkamera. Med vinterkomfortpaketet som tillval 

förvandlas Just Go till en perfekt vinterspecialist som vid frostkalla temperaturer 

kan erbjuda bästa bokomfort utan risk för att vattenanläggningen ska frysa. 

Dessutom erbjuder extrautrustningar, som t.ex. en starkare motor med 118 kW 

(160 hk), automat istället för manuell växellåda, draganordning, elektrisk 

golvvärme, solceller och elmanövrerad taksäng över sittgruppen, tillräckligt med 
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individuella valmöjligheter – och det med samma fantastiska pris-

prestandaförhållande. 

Fordonen kommer att finnas från maj 2022 hos utvalda återförsäljare. 

 

Planlösningar 

   

T 6815 EB T 7055 EB T 7055 DBL 

 
Isny, januari 2022  
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Om Dethleffs 

”Inte utan min familj” bestämde sig Arist Dethleffs år 1931 och konstruerade Tysklands första 

husvagn. På den tiden kallade han den fortfarande ”husbil” eftersom skidstavs- och piskfabrikören 

ville ha med familjen på långa affärsresor. Ordet ”fritid” var det inte många som kände till, 

familjesemester var ett privilegium och turismen låg ännu i sin linda. Med uppfinningen av 

Dethleffs husvagnar började en ny era, framför allt för företaget som efter ett tag helt ägnade sig 

åt tillverkning av husvagnar och senare även husbilar.  

Arist Dethleffs pionjäranda märker man än idag i företaget. Han finns bakom den kontinuerliga 

vidareutvecklingen av modellserierna, otaliga innovationer och självklart finns fokus på 

campinghistorians hjärta – familjen. Från första början är företaget starkt förknippat med 

företagssätet Isny i Allgäu och behåller alltid märkets kärna för ögonen med positioneringen 

som ”familjens vän”. 

I Isny utvecklas och produceras förutom husbilar och husvagnar av märket Dethleffs bland annat 

även Camper Vans och Urban camper för varumärkena Pössl och Crosscamp. 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group är ett 100-procentigt dotterbolag till THOR Industries, världsledande 

tillverkare av fritidsfordon med över 31 000 medarbetare. Erwin Hymer Group förenar tillverkare 

av husbilar och husvagnar, tillbehörsspecialister plus hyr- och finansieringstjänster under ett tak. 

Till Erwin Hymer Group hör husbils- och husvagnsmärken Buccaneer, Bürstner, Carado, 

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, 

Sunlight och Xplore, hyrbilsuthyrningsföretagen Crossrent, McRent och rent easy, 

chassispecialisten Goldschmitt, tillbehörsspecialisten Movera samt reseportalen freeontour. Mer 

information finns på www.erwinhymergroup.com. 


