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“

JEUGDIG, MODERN EN RUIM. DE DETHLEFFS GENERATION WIL HET 
MIDDENKLASSE-AANBOD VERRIJKEN MET EEN RUIME GEZINSCARAVAN. 
VOOR ACSI FREELIFE TEST DIETRICH DE CARAVAN MET ZIJN GEZIN MET 
VIER KINDEREN.

W
ie op zoek is naar een gezinsca-
ravan van slechts 230 centimeter 
breed, wordt op zijn wenken 
bediend door de klassieke inde-

ling van deze Dethleffs. Met stapelbedden aan 
de achterzijde, een keuken in het midden, een 
zithoek die je om kan bouwen tot twee slaap-
plaatsen en een dwars tweepersoonsbed aan 
de voorkant kiest de nieuwe Generation 515 
QSK van Dethleffs voor de vertrouwde indeling. 
Alle zes slaapplekken in de Generation 515 QSK 
zijn bezet. Eenmaal op de camping zetten we 
nog een kleine tent op, wat de leefruimte in de 
caravan ten goede komt.

GEZINSINDELING NIEUWE STIJL
Natuurlijk is ook opslagruimte belangrijk. Het 
serviceluik onder het tweepersoonsbed is van 
buitenaf te openen om bijvoorbeeld opklap-
bare tafels en stoelen tevoorschijn te halen. 
Ook onder het kinderbed, in de zitgroep, in 
de keuken, in de kledingkast en uiteraard in 
de dertien bovenkasten kan je genoeg spul-
len kwijt. De kledingkast is wel een beetje 
smal. Daar staat een ruime koelkast van vloer 
tot plafond tegenover, wel zo handig voor 
gezinnen. Heb je een van de slaapruimtes 
niet nodig? Dan kan je het onderste stapelbed 
inklappen om extra laadruimte te creëren. Met 
twaalf vierkante meter vloeroppervlak is de 515 
QSK een ruimtewonder. De indeling is goed 
doordacht. Alleen merkten we tijdens het inla-
den voor de trip naar Sardinië dat de disselbak 
niet zo soepel opent. Bij het openen moet je de 
bovenste hoeken naar voren trekken. Je hebt 
steeds het gevoel dat de klep niet opent of dat 
je iets kapot maakt. De Generation-serie verte-
genwoordigt een geheel nieuwe stijl. Het grijs 

Met de Generation 515 
QSK biedt Dethleffs 
een gezinsindeling in 
een trendy lifestyle-
uitvoering (boven).  
Het testgezin reist 
met de Dethleffs naar 
Sardinië (links).

Alle hens  
        aan dek
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beklede meubilair met houten elementen oogt 
heel modern. Alleen de kleur van de kastdeur 
naast de koelkast past niet echt bij de andere 
wanden in het interieur, maar dat is een kwes-
tie van smaak. In elk geval oogt alles fris.

IN DE GATEN HOUDEN
Dankzij de ramen aan de voor- en achterkant 
kan je alles wat er rond de caravan gebeurt 
van binnenuit in de gaten houden. De ver-
lichting is ook optimaal, op de lampen bij de 
kinderbedden na die wat weinig licht geven 
om een boek bij te kunnen lezen. Maar na 
een lange dag is dat voor de nachtrust van de 
kinderen misschien maar goed ook. De kleine 
lampen passen wel goed in het design, maar 
voldoende licht om ‘s avonds in bed te kunnen 
lezen is ook wel prettig. De bedden zelf zijn 
groot genoeg, comfortabel en goed beveiligd. 
Opslagruimte ontbreekt hier echter. Boven 
aan de achterwand van de toiletruimte be-
vindt zich een ruimte die niet gebruikt wordt, 
dus dat zou de ideale plek zijn geweest.

FORNUISKNOPPEN
Het tweepersoonsbed is comfortabel en 
groot genoeg. De toiletruimte en keuken zijn 
ondanks hun compacte afmetingen goed uit-
gerust. Toch komen we nog enkele minpun-
ten tegen. De fornuisknoppen staan in directe 
verbinding met de gaspitten en zijn dus niet 
afgeschermd. Niet zo handig als er een pan 
overkookt. De handgreep aan de bovenste lade 
van het keukenblok steekt te ver uit, daar blijf 
je makkelijk achter hangen. In de badkamer 
zouden meer stangen welkom zijn om hand-
doeken aan te kunnen hangen.

SCHOENENVAK
We hebben ook enkele suggesties voor 
Dethleffs. We zouden graag een schoenenvak 
hebben bij de deur. Bij ons mogen de kinde-
ren tot daar de schoenen aanhouden, zodat 
de schoenen zich niet direct achter de deur 
ophopen. Ook zien we graag bescherming om 
de randen van de bekleding van de zithoek 
aan het gangpad, omdat deze doorloop tijdens 
dagelijks gebruik het meest wordt belast en 
kan slijten. De caravan heeft daarnaast geen 
enkele kapstok. In tegenstelling tot de boven-
kasten in de keuken, hebben de kasten boven 
de tafel geen valbeveiliging. Dit zou handig 
zijn, omdat we hier ook boeken bewaren. In de 
kasten boven het bed van de ouders ligt kle-
ding, dus daar is beveiliging niet nodig. Over 
het algemeen is de Generation 515 QSK een 
stijlvolle caravan en een opbergwonder, ideaal 
voor het gezin van nu! ■

 

Leefcomfort
Modern meubilair met goede afwerking, klassieke 
ruimte-indeling met 6 bedden, veel bergruimte, keuken 
en badkamer met compacte standaardafmetingen

Slapen

Zitgroep

Keuken

Toiletruimte

Meubilair

Beladen
Kledingkast, 10 grote bovenkasten, bergruimte in twee 
banken en onder de bedden, keuken met 3 bovenkasten 
en 3 lades

Bergruimte

Laadvermogen

Gewichtsverdeling

Uitrusting
Koelkast 142 liter, driepits fornuis, verwarming 
Combi 4 met uitstroomopeningen en 10-liter-boiler, 
schoonwatertank 38 liter, vuilwatertank 21 liter, 
draaibaar toilet

Opbouw

Veiligheid

Techniek

Afwerking

Verlichting

Rijeigenschappen
AKS 3004, wielschokbreker, bandenmaat 195/70 R 14 C 
en lange dissel zorgen ervoor dat caravan goed volgt

Rij-impressie

Rijveiligheid

Kosten 
De Dethleffs Generation 510 QSK is verkrijgbaar vanaf  
€ 26.190

Prijs-kwaliteit-
verhouding

Totale lengte 766 cm

Opbouwlengte 620 cm

Lengte binnen 565 cm

Totale breedte 230 cm

Breedte binnen 212 cm

Totale hoogte 265 cm

Stahoogte binnen 198 cm

Leeggewicht 1.385 kg

Rijklaar gewicht 1.455 kg

Max. toelaatbaar totaalgewicht 1.800 kg

Max. opwaardering 1.800 kg

Laadvermogen testcaravan 345 kg

TECHNISCHE GEGEVENS  
DETHLEFFS GENERATION 515 QSK

Chassis
Lichtgewicht chassis met rubbergeveerde as en automatische oploopremsysteem, twee 
antislingersystemen, Bigfoot-uitdraaisteunen, aluminium wielen, reservewiel

Opbouw
Wanden aluminiumsandwich met polystyrol (28 mm), front, achterwand en dak (34 mm) van 
vezelversterkte kunststof, bodem 42 mm, deur 70 cm, omloopmaat 983 cm, derde remlicht, 
mistlamp, serviceluik 100 x 42 cm, garagedeur, 6 klapramen met combirollo’s, Midi Heki 70 x 50 

Meubilair
Meubeldessin kiezelgrijs, tweepersoonsbed 210 x 145 cm, zitgroep 200 x 100 cm, stapelbed ieder 
210 x 78 cm, toiletruimte met draaibaar toilet en wasbak

Techniek
Ledverlichting, CEE 230 volt, omvormer 340 watt, voortentlamp, leesverlichting, tv-houder, tv-
buitenaansluiting.

Prijs
Basisprijs: € 26.190

BEOORDELING

+   Met de Generation 515 QSK biedt Dethleffs een gezinsindeling in een trendy lifestyle-uitvoering. De indeling is 
een uitzondering binnen de hogere middenklasse. 

+   Het keukenblok in de 515 QSK heeft standaardafmetingen, 
maar de ruime koelkast aan de linkerkant en de drie grote 
bovenkasten maken de keuken absoluut gezinsvriendelijk.

+ -  De ruimte-indeling is klassiek en toegespitst op het aantal bedden. Op slechts twaalf 
vierkante meter kunnen maximaal zes personen slapen, al passen er slechts vier personen 
in de zithoek.

+ -  Het stapelbed achterin biedt boven en onder een groot ligvlak, comfortabele 
matrassen met lattenbodem, maar ‘s avonds weinig licht. Het bovenste bed is 
goed beveiligd en gemakkelijk toegankelijk via de ladder.

+   De koelkast heeft een inhoud van 142 liter en een groot vriesvak. 
Hieronder een schoenenkast en daarnaast de ietwat smalle kledingkast 
zonder verwarming, omdat de Combi 4 met 10-liter-boiler is geïnstalleerd.

+   De toiletruimte is goed uitgerust en de spie-
gel maakt het optisch ruimer. De beenruimte 
op het toilet is wat beperkt.
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