
TEKSTI JA KUVAT PEKKA VIRTANEN

DETHLEFFS JUST GO T 7055 EB

K oronavirusepidemian ja 
Venäjän Ukrainassa käy-
män hyökkäyssodan seu-
raukset ovat näkyneet 

matkailuajoneuvoalalla tuotanto- 
ja toimitusongelmina. Matkailuau-
tojen valmistuksessa ongelmat ovat 
johtuneet merkittävässä määrin Fiat 
Professionalista.

Italialaisvalmistajalla on ollut 
vaikeuksia uudistuneen Ducaton 
valmistuksessa, eivätkä matkailu-
ajoneuvovalmistajat ole pystyneet 
vastaamaan koko ajan kasvussa ole-
vaan matkailuautojen kysyntään. 
Fiat on syönyt yhteistyökumppa-
neidensa uskottavuutta myös useil-
la hinnankorotuksilla.

Ford yleistyy vauhdilla 
matkailuautoissa
Moni matkailuajoneuvovalmistaja on aloittanut yhteistyön Fordin kanssa.  
Dethleffsin Transit-alustaisten matkailuautojen uutuusmallistossa on kuusi  
puoli-integroitua pohjaratkaisua.

Pitkäaikaisen luottoyhteistyö-
kumppanin ongelmat ovat johtaneet 
siihen, että isot matkailuajoneuvo-
valmistajat ovat laajentaneet matkai-
luautojensa alustavalikoimaa malli-
vuodelle 2023. Uudet yhteistyöso-
pimukset tarkoittavat vääjäämättä 
Ducaton aseman heikentymistä.

Viime vuosina Ducaton rinnal-
le on tullut hinnaston alapäähän 
Citroën Jumper- ja Peugeot Boxer 
-malleja. Siirtyminen näihin saman 
konsernin malleihin on ollut varsin 
helppoa, ovathan ne Ducaton sisar-
malleja, mutta kumpaankaan enti-
seen PSA-malliin ei saa automaatti-
vaihteistoa. Kalliimman hintaluokan 
matkailu- ja retkeilyautoissa Merce-

Dethleffsin 
uuden Transit- 
alustaisen Just Go 
-mallisarjan kuu-
desta pohjarat-
kaisusta puolet 
on 7,36-metrisiä. 
Vakiovarusteluun 
kuuluu Thulen 
sähköporras, 
mutta ulko-oven 
ikkuna ja oven 
kuuluminen kes-
kuslukituksen 
piiriin ovat Com-
fort-lisävaruste-
paketin osasia.

des-Benz Sprinter on lisännyt suo-
siotaan varsinkin tuoreimman mal-
lipäivityksen jälkeen, ja monella 
matkailuajoneuvovalmistajalla on 
nykyään Sprinter-alustaisia ja -ko-
risia malleja.

Ford ja Volkswagen
Euroopan suurin matkailuajoneu-
vovalmistaja Erwin Hymer Group 
(EHG) tiedotti alkuvuodesta, että 
se rakentaa jatkossa matkailu- ja ret-
keilyautoja myös Fordin Transit- ja 
Transit Custom -malleista. Sittem-
min Ford-yhteistyöstä kertoi myös 
Knaus- ja Weinsberg-matkailuajo-
neuvoja valmistava Knaus Tabbert 
-konserni.
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si maailman johtavista vapaa-ajan 
ajoneuvojen valmistajista, jolla on 
maailmanlaajuisesti yli 31 000 työn-
tekijää. EHG-konsernissa on 15 mat-
kailuajoneuvomerkkiä, joista suo-
malaisittain merkittävimmät ovat 
Hymer, Bürstner, Carado, Dethleffs, 
LMC ja Sunlight.

Vahvan Mercedes-Benz-tarjon-
nan omaavalta Hymeriltä ei ole tu-
lossa Ford-malleja, mutta ainakin 
Bürstner, Carado, Etrusco ja Sun-
light ovat jo esitelleet ensimmäiset 
Transit-koriset retkeilyautonsa. 

Just Go ja Just 90
EHG:n yksi ensimmäisistä Tran-
sitiin pohjautuvista matkailuau-
tomallistoista on Dethleffsin uu-
si puoli-integroitujen autojen Just 
Go, jonka mallitarjonnassa on sa-
mankaltaisuutta Just 90 -malli-
en kanssa. Dethleffs esitteli Just 
90 -malliston kaksi vuotta sitten 

Koeajo tehtiin  
13.–18. heinäkuuta 

Lämpötila  
9–20°C 

Koeajomatka  
noin 180 km

Ford Transit ja Volkswagen Crafter ovat isoja  
pakettiautoja, Transit Custom ja VW Transporter  
niin sanottuja tonniluokan autoja. 

Ford ei ole ainoa iso hyötyajoneu-
vovalmistaja, joka on tulossa aiem-
paa selvästi näkyvämpään rooliin 
matkailuautosektorilla, sillä Hobby, 
Knaus ja Weinsberg esittelivät Düs-
seldorfin Caravan Salon -messuilla 
Volkswagen-pohjaisia uutuusmalleja.

Hobby aloittaa yhteistyön Volks- 
wagen Hyötyautojen kanssa uudel-
la Crafter-korisella Maxia Van-ret-
keilyautolla. Nykyisissä matkailu- ja 
retkeilyautomalleissaan Hobby käyt-
tää ainakin toistaiseksi Fiat Ducatoa 
ja Citroën Jumperia.

Knaus Tabbertin brändeiltä on 
tulossa matkailu- ja retkeilyauto-
ja Volkswagenin Crafter- ja Trans- 
porter-malleista. Fordin ja Volks- 
wagenin lisäksi Knaus Tabbert 
on solminut yhteistyösopimuk-
sen myös Mercedes-Benzin kanssa, 
ja konsernin ensimmäinen Sprin-
ter-malli on Weinsbergin CaraCom-
pact-van-malli. Knaus Tabbert jatkaa 
yhteistyötä myös Fiatin ja MAN:n 
kanssa. MAN TGE on sama auto kuin 
Volkswagen Crafter, mutta rinnak-
kaismallien käyttö parantanee alus-
tojen saatavuutta.

Volkswagen aloitti muutama 
vuosi sitten omien Crafter-koris-
ten Grand California -retkeilyauto-
jen valmistuksen Puolassa olevalla 
Crafter-tehtaalla, mutta autojätti ei 
suunnittele omien Crafter-alustais-
ten matkailuautojen valmistamista.

Transitin uusi tuleminen
Ford ei ole uusi merkki matkailuau-
tona, mutta Transit on ollut pitkään 
statistin roolissa ainakin keskieu-
rooppalaisten valmistajien keskuu-
dessa. Suomeen tuotavista matkai-
luautomerkeistä ranskalainen Chal-
lenger on lähes ainoa, jolla on ollut 
Transit-malleja. Nyt tilanne tulee 
muuttumaan merkittävästi, kun Eu-
roopan johtava kevyiden hyötyajo-
neuvojen valmistaja on solminut 
yhteistyöstä Erwin Hymer Groupin 
kanssa. 

Transit tarkoittaa tässä yhteydes-
sä Fordin isoa, Volkswagen Crafterin 
kokoista pakettiautoa. Nämä mallit 
ovat valmistajiensa omia tuotteita, 
mutta niin sanottuun tonniluokkaan 
sijoittuvat Transit Custom ja Trans-
porter ovat jatkossa Fordin ja Volks-

wagenin yhteistyömalleja. Tran-
sit Customista ei ole ainakaan vie-
lä esitelty malleja, jotka täyttäisivät 
Suomen matkailuautovaatimuk-
set, mutta Weinsberglta on tulossa 
Trans porter-alustainen van-malli.

EHG:n merkit eivät ole käyttä-
neet Fordia matkailu- tai retkeily-
autoissaan ainakaan kymmeneen 
vuoteen. EHG:n Ford-yhteistyön 
taustalla on matkailuautojen saata-
vuuden varmistamisen lisäksi myös 
Euroopan ulkopuoliset matkailuajo-
neuvomarkkinat, valmistaahan Ford 
Transiteja myös Pohjois-Amerikassa 
ja Kiinassa. EHG:lle tulevat Tran-
sit- ja Transit Custom -mallit val-
mistetaan Turkissa Fordin Kocaelin 
tehtaalla, ja nyt solmitun sopimuk-
sen autotoimitukset kattavat vuo-
det 2022–2024. 

EHG on THOR Industries -kon-
sernin 100-prosenttinen tytäryhtiö. 
THOR Industries on puolestaan yk-

 Takaylitystä on noin 2,4 metriä, 
mutta tukijalkoja ei saa tehdasvarus-
teena. Fordin mustat kevytmetallivan-
teet kuuluvat Comfort-pakettiin.

Lämpimässä tavaratilassa on kiinni-
tyskiskot ja -lenkit, yksi valo ja kolme 
avolokeroa. Reilun kokoista tilaa ei ole 
täysin eristetty asunto-osasta.
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90-vuotisjuhlavuotensa kunniak-
si Ducato-alustaisena, mutta Fiatin 
ongelmien vuoksi mallivuoden 2023 
Just 90:t ovat Citroën-malleja.

Just 90 -mallit suunnattiin uusil-
le karavaaniharrastajille houkuttele-
valla hinnoittelulla ja mahdollisim-
man käyttövalmiilla varustelulla. 
Myös Just Go -mallit ovat Dethleff-
sin mukaan hinta-laatusuhteeltaan 
ensiostajien matkailuautoja. Mo-
lemmissa mallisarjoissa on kuusi 
pohjaratkaisua.

Koeajettu Just Go T 7055 EB on 
pohjaratkaisultaan sama auto kuin 
Just 90 T 7052 EB. Transit-alustai-
sen Just Go:n perushinta on 73 890 
euroa, Jumper-alustaisen Just 90:n 
80 390 euroa. Citroënissa on perus-
moottorisena kymmenen hevosvoi-
maa enemmän tehoa, mutta malli-
en perusvarustelun eroja ei ole ver-
tailtu. 

Pitkä lisävarustelista
Koeajoautossa oli lisävarusteita pe-
räti 19 490 eurolla. Kallein varus-
te oli 9 150 euron hintainen Com-
fort-paketti, joka sisältää monia 
matkustamisen kannalta tärkeitä 
varusteita, muun muassa etumat-

kustajan turvatyynyn, ohjaamon 
kaihdinverhot sekä sähkösäätöiset 
ja -lämmitteiset ulkopeilit. 

Comfort-paketin tarkempi si-
sältö selviää tekniikkalaatikosta, 
mutta ajamisen kannalta tärkeitä 
pakettivarusteita ovat tuulilasin-
pyyhkimien sadetunnistin, aktii-
vinen hätäjarruavustin, kaistavah-
ti, kuljettajan vireystilan valvonta, 
kaukovaloavustin ja kaistallapito-
avustin.

Comfort-paketin varusteita pys-
tyy toki hankkimaan myös yksittäin. 
Koska paketointiin ei liity mitään 
hintaetua, ostajan kannalta olisi fik-
sumpaa jakaa varusteita pienem-
piin paketteihin.

Lähes pakollisiin lisävarustei-
siin kuuluu myös 2 860 euron hin-
tainen Talvipaketti. Sen myötä 
asunto-osan eriste vaihtuu styrok-
sina paremmin tunnetusta paisute-
tusta polystyreenistä EPS:stä suu-
lakepuristettuun polystyreeniin 
XPS:ään, Truman kiertoilmaläm-
mittimeen tulee sähkövastus ja di-
gitaalinen käyttöpaneeli, ja sekä 
alustan alapuoliset putket että har-
maavesisäiliö eristetään ja varuste-
taan sähkölämmityksellä.

Kompaktissa keittiössä on vain yksi yläkaappi, sillä nosto-
vuoteen alla oleva keittiönpuoleinen kaappi on vain silmän-
lumetta – ratkaisun ansiosta sohvan pääntukia ei tarvitse 
irrottaa vuodetta laskettaessa.

Muovipintaisessa suihkutilassa on pleksilasiovet. 
Vastakkaisella seinustalla olevan vessan puuovi toimii 
käytäväseinänä.

Tyylikkäästi verhoillussa vessassa on puu- ja levypintoja. 
Peilikaapin ovi liikkuu sivusuunnassa.

Varusteiden paketointiin ei 
liity hintaetua, joten kallis 
Comfort-paketti olisi fiksua 
jakaa pienempiin paketteihin. 

Istumattomat istuinsuojat
Transitia valmistetaan etu-, taka- ja 
nelivetoisena. Puoli-integroidut Just 
Go:t ovat etuvetoisia, mutta Cara-
don, Etruscon ja Sunlightin ensim-
mäiset Transit-retkeilyautot ovat 
nelivetoja.

Koeajoautossa oli 130-hevosvoi-
maisen perusmoottorin tilalla te-
hokkaampi moottori (+1 600 e), ja 
6-portainen manuaalivaihteisto oli 
korvattu 6-portaisella automaatti-
vaihteistolla (+2 560 e). Koeajoau-
tossa oli tehoa 160 hevosvoimaa, 
mutta heinäkuun tuotannosta al-
kaen Transitin tehokkaampi matkai-
luautomoottori on ollut 155-hevos-
voimainen. Molemmissa tehoversi-
oissa on vääntöä 390 newtonmetriä. 

Noin 3 000 kiloa painava auto 
kulkee kevyesti 120 km/h:n moot-
toritienopeutta. Sähköisesti ohjattu 

DETHLEFFS JUST GO T 7055 EB

Muhkeilla pat-
joilla varustetuil-
le takavuoteille 
on helppo nous-
ta. Ikkunoiden 
päällä on tasoti-
laa, takaseinällä 
matalat yläkaa-
pit ja vuoteiden 
alla ilman valoa 
olevat kaapit.

Täyteen mit-
taan levitetylle 
takavuoteelle 
on hiukan han-
kala nousta. 
Siskonpetistä on 
yritetty tehdä 
tasainen, mutta 
keskiosan jalko-
pääpatja on hiu-
kan liian paksu.
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momentinmuunninautomaatti vaih-
taa pehmeästi, mutta ajosuunnanva-
litsimen vetää helposti automaatti-
asennon ”yli” manuaalikäytölle. 

Just Go -mallit ovat alle 3,5-tonni-
sia, mutta kokonaismassa on mah-
dollista korottaa 4 100 kiloon. Tran-
sitin vetomassa on 2 000 kilogram-
maa, mutta automaattivaihteisto ei 
mahdollista vetokoukun asentamista. 

Transit on helppo ja pääosin mu-
kava ajettava. Epämukavuus johtuu 

verhoiltu asunto-osan tapaan, mut-
ta istuinosan päällisen istuvuudessa 
on parantamisen varaa.

Kolme pituusluokkaa
Dethleffs aloitti Just Go -mallis-
ton lanseerauksen keväällä kolmel-
la pohjaratkaisulla, ja loppukesäs-
tä mallivaihtoehtojen määrä kak-
sinkertaistui. Kaikki mallit ovat 233 
senttiä leveitä ja noin kolme met-
riä korkeita. 

ohjauksesta, jossa ei ole keskialueel-
la yhtään löysyyttä. Kuljettajan työs-
kentely-ympäristö on varsin henki-
löautomainen. 

Transitissa on molempiin suun-
tiin säätyvä ohjauspyörä, joten For-
dissa saa hiukan paremman ajo-
asennon kuin Fiatissa. Transitin 
alkuperäiset istuimet ovat lyhyttä 
istuinosaa lukuun ottamatta koh-
tuullisen hyvät. Korkeussäädettä-
villä pääntuilla varustetut penkit on 

 Transitin istui-
met kääntyvät 
melko helposti 
pöydän suun-
taan. Perusva-
rusteluun kuuluu 
harmaasävyinen 
kangasverhoilu, 
mutta Com-
fort-paketin 
myötä verhoiluk-
si vaihtuu värik-
käämpi Salerno.

Kun sähkötoi-
minen ylävuode 
on alhaalla, 
ulko-ovelle pitää 
kulkea kyyryssä, 
eikä oven vieres-
sä olevan korkean 
jääkaapin ovi 
mahdu avautu-
maan kuin 45 
astetta.
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Erillisvuodemallien pituudet 
ovat 669, 699 ja 736 senttiä – jälkim-
mäistä pituutta edustavat koeajettu 
T 7055 EB ja sen rinnakkaismalli T 
7055 EBL. EB:ssä on suihku ja keit-
tiö kuljettajan puolella, vessa ja jää-
kaappi ulko-oven vieressä. EBL:s-
sä suihku ja vessa ovat vaihtaneet 
paikkoja, sillä mallissa on pitkittäi-
set sohvat.

Niin ikään 7,36-metrisessä  
T 7055 DBL:ssä on pitkittäinen saa-
rekevuode. 6,99-metrisessä T 6905 
EB:ssä on ranskalainen saarekevuo-
de, joten siinä on muista pohjaratkai-
suista poiketen vessa-pesuhuone au-
ton takanurkassa.

Kaikissa malleissa on vakiona 
kaksi makuupaikkaa, mutta niihin 
saa sähkötoimisen etuvuoteen – ly-
himmässä mallissa etuvuode on vain 
yhdelle hengelle. Isompiin mallei-
hin saa viidennen vuodepaikan is-
tuinryhmästä lisävarusteena (+375 e).

Vuode ulko-oven kohdalla
Jalkopäästä viistetyillä takavuoteil-
la on pituutta 190–210 senttiä. Noin 
80 senttiä leveiden vuoteiden välissä 
on reilun metrin matkalla 50 senttiä 
leveä patja, ja vuoteen keskiosan pi-
tuus on jatkettuna 184 senttiä. Jous-
tinsälepohjien päällä on 15 senttiä 
paksut patjat, ja 211 senttiä leveää 
siskonpetiä on yritetty tasata välipat-
jojen paksuudella – yritys on onnistu-
nut pääpäässä (patja 17 cm), mutta 
jalkopään patja (20 cm) on pari sent-
tiä liian paksu.

Takana on 20 sentin lattiakoro-

tuksesta huolimatta seisomakor-
keutta yli 1,9 metriä. Vuoteiden jal-
kopäässä on puolikorkea verho, 
mutta vessan puuovi mahdollistaa 
makuu- ja pesutilojen erottamisen 
keittiö- ja oleskelutiloista. 2-liek-
kisellä liedellä varustetun keittiön 
kohdalla seisomakorkeutta on rei-
lusti (212 cm), ja lisävarusteisen ylä-
vuoteen allakin riittävät 191 senttiä. 
Edessä on yhdeksän sentin lattiako-
rotus ja korkeutta 181 senttiä.

Sohvan nojan kohdalla oleva ylä-
kaappi on pelkkä luukku, joten vuo-
teen lasku onnistuu ilman pääntu-
kien poistamista. Ulko-oven kohdalla 
olevan vuoteen alla on korkeutta 137 
senttiä. 195-senttinen vuode kaven-
tuu jalkopäästä 140:stä 110 senttiin. 
Ylävuoteella on 8-senttinen patja.

Matkustajasohvan pääntukien 
korkeussäätö riittää aikuismittaisel-
lekin. Turvavöissä on hyvä mitoitus, 
mutta isofix-turvaistuinvarustus on 
lisävaruste (+375 e). Kuljettajan is-
tuin rajoittaa 60 senttiä leveän pöy-
dän pituussäätöä, mutta ”vatsatilaa” 
on silti kelvollisesti. Sohvalla mah-
tuu istumaan myös silloin, kun vuo-
de on alhaalla.

Suoraa ja epäsuoraa valoa on 
mukavasti, mutta ylävuoteen nos-
to ei sammuta lukuvalospotteja. Ul-
ko-oven yläpuolella olevat kaksi kat-
tospottia toimivat myös silloin, kun 
valot sammutetaan pääkytkimestä. 
Puupinnat ovat vaaleat, seinäpin-
noissa on huopakangasmaista har-
mautta, ja yläkaappien luukut ovat 
pääväriltään tummanharmaat. 

DETHLEFFS JUST GO T 7055 EB

Dethleffs Just Go T 7055 EB

Alusta etuvetoinen Ford Transit Light -matalalat-
tia, ajonvakautus, mäkilähtöavustin, sivutuuliavustin, 
kaatumisenestojärjestelmä
Moottori 1 995 cm3, 96 kW (130 hv); koeajoautossa 118 kW 
(160 hv)/390 Nm 
Vaihteisto manuaali 6+1; koeajoautossa automaatti 6+1
Renkaat 235/65 R 16 C
Polttoainetankki 70 l
Kokonais-/omamassa 3 500 kg / n. 2 900 kg (perusauto)
Akseliväli 395 cm
Pituus/leveys/korkeus 736/233/299 cm
Sisäkorkeus 212 cm, keskivuoteen alla 191 cm, takana 192 
cm, edessä 181 cm
Matkustaja-/vuodepaikat 4 kpl/4 kpl
Vuoteet takana 190–210 × 79 cm ja 190–210 × 80, keskiosa 
50 × 184 cm, yhdistettynä leveys 211 cm; alas laskettava 
keskivuode 195 × 140/110 cm
Lämmityslaite Truma Combi 6
Raikasvesisäiliö/harmaavesisäiliö 115 l / 95 l
Jääkaappi Thetford, 137 l (sis. pakastinlokero 15 l)
Liesi 2-liekkinen Dometic, sähkösytytys, saranoitu lasikansi
Tavaratila leveys 99/109 cm (kaukalo/koko tila),  
pituus 215 cm, korkeus 122 cm; luukut 93 × 114 cm / 94 × 95 
cm (oikea/vasen)
Lisävarusteet moottori 160 hv 1 600 e, automaattivaihteis-
to 2 560 e, sähkötoiminen keskivuode 2 025 e, sähköinen 
lattialämmitys 725 e, Comfort-paketti (sis. Fordin 16 tuuman 
alumiinivanteet, etumatkustajan turvatyyny, ikkunallinen 
asunto-osan ovi keskuslukituksella, ohjaamon kattoikkuna 
ja kaihdinverhot, oleskelutilan kattoikkuna, erillisvuoteiden 
yhdistämismahdollisuus, L-istuinryhmä, kiinteä pöydänjalka, 
takatallin vasen luukku, Salerno-verhoilu (myös ohjaamon 
istuimissa), seinien epäsuora tunnelmavalaistus, tunnel-
mavalaistus yläkaappien yllä, tuulilasin lämmitys, tuulila-
sinpyyhkimien sadetunnistin, aktiivinen hätäjarruavustin 
(kamerateknologialla), kaistavahti, kuljettajan vireystilan 
valvonta, kaukovaloavustin, kaistallapitoavustin, ajovaloau-
tomatiikka hämärätunnistimella, staattiset kaarrevalot, 
ilmastointilaite pölyn- ja siitepölynsuodattimella, lukittava 
hansikaslokero, sisätilojen Trend-Line-varustepaketti, auton 
väriset kylkilistat ja etupuskuri (sis. sumuvalot), sähkökäyt-
töiset ja -lämmitteiset ulkopeilit) 9 150 e, valmius-paketti 
(sis. mm. valmiuden aurinkopaneelille, kattoilmastointilait-
teelle ja peruutuskameralle) 570 e, Talvipaketti (sis. mm. 
XPS-eriste, eristetyt alustan alapuoliset putket, harmaa-
vesisäiliö ja putket sähkölämmitetty, eristetty harmaave-
sisäiliö, vesipumpun katkaisija, kiertoilmalämmitys 6 kW:n 
sähkövastuksella) 2 860 e
Hinta perushinta 73 890 euroa, koeajoauto 93 380 euroa + 
toimituskulut
Verot perusvero 632,18 e, käyttövoimavero 114,97 e
Koeajoauto Helsinki Caravan Oy, Vantaa, Helsinkicaravan.fi

Pehmeästi sulkeutuvissa yläkaappien tummanharmaissa luukuissa ei ole veti-
miä. Ohjaamon kattoikkuna ja kaihdinverhot ovat lisävarusteita.

Vessan puuovi mahdollistaa  
makuuhuoneen ja pesutilojen 
erottamisen keittiö- ja  
oleskelutiloista. 
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