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Copa
Pluspunten - buiten
+
+
+
+
+

compact-Van op basis van Ford Transit Custom
compacte afmetingen
6 verschillende lakkleuren
breedte slechts 199 cm
geavanceerde rijassistentie systemen (Hill Start
assist, zijwind- en actieve remassistentie)
+ 16” aluminium velgen
+ donker getinte achterruiten
+ hefdak standaard

Pluspunten - binnen
+ comfortabele stahoogte in woongedeelte 		
door slaapdak
+ gezinsvriendelijk met tot 6 zitplaatsen en tot
4 slaapplaatsen
+ flexibel interieur, intelligente oplossingen
+ grote laadruimte
+ variabel zitconcept
+ functionele keukenuitrusting
+ ‘Bus’- of ‘Holiday’-uitrustingsvariante
optioneel naar keuze

COPA

De allrounder
De Copa is de meest compacte campervan in het
Bürstner assortiment. Dankzij het modulaire
railsysteem is de indeling variabel en maakt de Copa
geschikt voor elke toepassing. Het is de succesvolle
combinatie van talrijke gebruiksmogelijkheden en
modern wooncomfort. Onder andere aan boord: een
functionele keuken met indrukwekkende
stahoogte tot 2,47 meter, veel slimme opbergmogelijkheden en een groot tweepersoonsbed in het
slaapdak.
U kunt ook individueel de stoelopstelling kiezen die
het beste bij u past, met een keuze uit tot zes stoelen*. Dit maakt de campervan met zijn smalle buitenbreedte van slechts 1,99 meter zowel geschikt als
betrouwbare metgezel voor sportieve activiteiten,
familie-uitstapjes als ook voor het vervoer van volumineuze goederen.

alles!
Een voor

*optie: individuele stoelen
5 en 6e zitplaats

Afb. Holiday versie

COPA

Onderweg of ter plaatse

Voor de grote en kleine trek

Of het nu gaat om een kleine snack onderweg of een uitgebreid menu met lokale specialiteiten ter plaatse: In de
Copa vindt u een volledig uitgeruste keuken in een modern design, zelfs in een uiterst compacte ruimte.

Het is het flexibele interieurconcept dat de Copa zo uniek maakt.
In een handomdraai creëert u een uitnodigende zitgroep met of zonder tafel voor twee tot vier personen.
Afbeeldingen “Holiday versie” met extra te bestellen enkele stoelen).

Goed verborgen en altijd praktisch: een 41-liter compressor
koelbox (onderdeel van het ‘Holiday’- en ‘Bus’- pakket).

En natuurlijk ruime kasten
met ruimtebesparende
schuifdeur.

COPA

Plaats voor iedereen...

Slaapdak standaard met comfortabel
tweepersoonsbed. Hoogwaardige matras
en schijfveren voor een rustige slaap.
Raamopeningen en horren maken de ruimte licht
en beschermen tegen vervelend ongedierte.

In de ‘Holiday versie’ wordt de
Copa aangevuld met een
achterste zitbank, die
omgebouwd kan worden
tot een slaapbank. Wie kiest
voor de ‘bus versie’, krijgt
twee stoelen in plaats van de
bank achterin. Met het extra
tweepersoonsbed in het
slaapdak kunnen vier personen comfortabel slapen in het
voertuig.

...en voor alles.

Het achterste gedeelte biedt
een grote laadruimte.

Extra opbergruimte voor kleding of
wat u verder mee wilt nemen.

Aansluiting voor de buitendouche (douchekop met
slang verkrijgbaar via
Bürstner toebehoor ‘OTZ’).

COPA

Pakketten (optie)
Holiday versie
+
+
+
+
+

zitbank incl. Isofix
koelbox
verduistering binnen
opbergvak onder zitbank
kussen voor slaapbank

Bus versie
+ e
 nkele stoelen incl.
Isofix
+ koelbox
+ verduistering binnen

Weergave van de
maximumwaarden in deze serie.

Lak

Frozen White
(standaard)

Hokkaido Orange Polar Silver
(optie)
(optie)

Chrome Blue
(optie)

Magnetic
(optie)

Carmine Red
(optie)

Obsidian Black
(optie)

COPA

1

COPA

Download
Catalogus

Originele
onderdelen &
toebehoor

Blader op uw
gemak door ons
toebehoor assortiment.
Het catalogus-pdf
ligt voor u klaar.
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Pas uw Copa aan met onze originele onderdelen en accessoires. Of
het nu voor reizen met de hond is, extra sfeerlicht of een tweede
«huiskamer» voor buiten... Bürstner heeft het perfecte toebehoor
voor elke situatie. Exclusief in onze online shop www.buerstner.
com of in de geprinte catalogus kunt u uw artikel selecteren en
vervolgens ophalen bij uw Bürstner dealer. Gloednieuw is het
uitgebreide toebehoorprogramma voor onze campervans: achtertent, zonneluifel, opbergboxen en nog veel meer...
1. Met het startset voor campervans heeft Bürstner een basisassortiment ontwikkeld met de noodzakelijke basics voor een gemakkelijke start in het Vanlife. Verlengkabel met CEE-stekker en
koppelstuk, oprijplaten, alsmede zekeringen (platte zekering set
van 10, mini platte zekering voertuig 12V, set van 4) zijn goed opgeborgen in de praktische Bürstner rugzak. De waterdichte rugzak
is de ideale metgezel voor uw outdoor avontuur.
2. Zin in een verfrissende douche? Overal en altijd mogelijk. Dankzij
de douchekop met slang aan de achterkant van de Copa.
3. Met de Bürstner slaapdakisolatie voor de Copa bent u goed uitgerust voor het overgangs- en winterseizoen. Deze isolatie bestaat
uit vier delen en kan rechtstreeks van binnenuit op de dakhemel
worden bevestigd. De binnenkant bestaat uit zachte velours stof,
de buitenkant van ademend Tyvek materiaal. Tussen de twee lagen
bevindt zich 10 mm isolatie. De voorkant als ook de zijkanten kunnen worden geopend door middel van een ritssluiting voor ventilatie
of om licht binnen te laten. Zelfklevend klittenband wordt meegeleverd voor extra bevestiging.
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4./5. Voor een rustgevende slaap zoals thuis bieden wij een matrastopper voor het ligvlak van de Copa opvouwbare zitbank.
De topper is bekleed met donkere stof. Het anti-slip oppervlak voorkomt verschuiven. Wanneer opgevouwen, kan het
gemakkelijk met de meegeleverde riemen aan de achterkant van de bank bevestigd worden. Bijzonder praktisch: de hoes kan worden verwijderd en gewassen worden (40 °C fijne was).
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Elke verandering aan de fabrieksstaat van uw voertuig kan leiden
tot een verslechtering van het rijgedrag en de verkeersveiligheid.
Neem alle relevante voorschriften in acht voor de veilige werking
van uw voertuig.
Zorg ervoor dat u het juiste rijbewijs heeft om uw campervan te
mogen besturen.
Houd u aan de «technisch toelaatbare maximummassa in beladen
toestand» van uw voertuig en overschrijd deze niet.
Let op dat bij een aanpassing van de technisch toelaatbare totale
massa (gewichtsverhoging/-verlaging), ook de aanhangwagenbe
lasting kan veranderen!
Neem de maximaal toelaatbare asbelasting in acht en zorg ervoor
dat de belasting overeenkomstig de asbelasting wordt verdeeld.
Als dakaccessoires en antennes worden gemonteerd, verandert de
hoogte van de campervan.
Afhankelijk van het voertuigtype kunnen niet alle toebehoorcombi
naties op het dak worden aangebracht.
De technische gegevens in deze catalogus weerspiegelen de stand
op het moment van het ter perse gaan. Ondanks zorgvuldige
controle van de inhoud kunnen wij drukfouten niet uitsluiten. In de
loop van het lopende modeljaar behouden wij ons het recht voor om
wijzigingen en productverbeteringen aan te brengen.
Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde
inrichtingen blijven voorbehouden, voor zover zij in de aard van de
gebruikte materialen en in de handel gebruikelijk zijn. Hetzelfde
geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, op voorwaarde
dat de productiekwaliteit gelijkwaardig blijft of wordt verbeterd en
het beoogde gebruik niet wordt geschaad.
Alvorens een contract te sluiten, gelieve informatie in te winnen bij
een van onze geautoriseerde Bürstner dealers over de actuele
conditie van product en serie.
Alle prijzen voor toebehoor gelden bij montage af fabriek, in het
kader van de productie van een nieuw voertuig.

**Toelichtingen bij de gewichtsspecificaties in de technische gegevens:
• De inhoud van het waterreservoir als omschreven in aanhangsel V,
deel A, nr. 2.6. fn (h) VO (EU) 1230/2012 wordt, afhankelijk van het
voertuigmodel, beperkt door de op het waterreservoir geïnstalleerde overloop (indien aanwezig) tot 5, 20 of 50 liter (=
rijtoestand).
• De massa van het voertuig in rijklare toestand mag maximaal +/- 5
% van de aangegeven waarden afwijken (zie aanhangsel 2, nr. 2.2. b)
VO (EU) nr. 1230/2012).
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De technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand
overeenkomstig art. 2, nr. 7 VO (EU) 230/2012 wordt gedefinieerd
als: de maximummassa in beladen toestand van het voertuig zoals
opgegeven door de fabrikant.
Het laadvermogen in de zin van de technische gegevens wordt
gedefinieerd als: Technisch toelaatbare maximummassa in beladen
toestand min massa in rijklare toestand = laadvermogen.
N.B.: De alternatieve motoropties die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn,
evenals alle andere chassisopties zoals automatische versnellingsbak
en airconditioning resulteren in een verandering van het gewicht. Het
extra gewicht van de afzonderlijke chassis- en motoruitvoeringen en
individuele opties is aangegeven in de afzonderlijke lijsten met speciale
uitrustingen.
Massa in rijklare toestand volgens VO (EU) nr. 1230/2012 inclusief
basisuitrusting (75 kg voor bestuurder, gevulde brandstoftank, gevulde
watertank rijstand met 20 liter, gas in een aluminium fles op 100 % en
elektrische aansluitkabel) in de basisversie. De massa rijklaar (en het
mogelijke laadvermogen of het aantal personen) verandert met
verschillende motor- of uitrustingsvarianten en door de toevoeging van
optionele uitrusting. Afwijkingen binnen de fabriekstoleranties zijn
mogelijk en toelaatbaar.
Het aangegeven laadvermogen hangt af van het leeggewicht en wordt
verminderd met het gewicht van de aangebrachte optionele extra’s (de
waarden zijn vermeld in de prijslijst of kunnen worden opgevraagd bij
de dealer). Het veronderstelt een overeenkomstige verdeling van de
belasting. De maximale belasting bestaat uit conventionele belasting:
75 kg per reizende persoon, persoonlijke uitrusting (10 kg bagage per
passagier en bestuurder plus 10 kg per meter voertuiglengte) en
resterend laadvermogen, dat kan worden gebruikt voor extra optionele
uitrusting of extra bagage.
Het opgegeven aantal personen wordt verminderd als de massa rijklaar
toeneemt. Deze stijging doet zich met name voor bij een van de
basisuit voering afwijkende motor, indien optionele uitrusting is
gemonteerd en indien een overeenkomstige uitrustingsvariant is
geselecteerd. Controleer aan de hand van de gewichtsinformatie in de
prijslijst of met uw Bürstner dealer dat de technisch toelaatbare totale
massa niet wordt overschreden en dat er voldoende laadvermogen is
voor personen en bagage.
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