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LIMITED T

Meer details ov
er  

de Limited T op  

www.buerstner.com/nl LIMITED T
Pluspunten buiten

 + Aluvelgen 16"
 +  GFK dak voor een betere bescherming tegen 

hagel en weersinvloeden
 + Frontspoiler in lakkleur
 + Luifel incl. LED-verlichting
 + Cabine in speciale lakkleur zwart
 +  Opbouwdeur Premium XL (2-punts vergrendeling,  

centrale vergrendeling, raam, hor, afvalhouder en  
 laadstation voor acculamp Home-Light)

 +  Dakluiken met verduisteringsrollo en hor in 
woon- en slaapgedeelte

 +  Sun-Roof (open te zetten, met verduistering  
en hor)

Pluspunten binnen

 + Tot 5 zitplaatsen tijdens de reis
 + Tot 5 slaapplaatsen
 + Middenzitgroep tot bed om te bouwen
 + Stahoogte 212 cm
 + Indirecte verlichting
 + Grote compressor koelkast, 142 l
 + Vario-rollo’s
 +  Multizone koudschuimmatras voor alle  

bedvarianten
 +  Hefbed boven middenzitgroep elektrisch  

verstelbaar (optie)
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LIMITED T

Al aan de buitenkant herkent men de exclusieve 
buitengrafiek: Daar komt iets bijzonders aan. 
Deze uniciteit komt ook tot uiting in het interieur 
en verwent u met een exclusieve uitrusting.

De woonkamer met een royale zithoek en de 
keuken ontvangen u met open armen en hebben 
kleine lekkernijen voor u klaar staan. Daarna ge-
woon in de kussens van het Franse bed zoals hier 
in de T 660 of de eenpersoonsbedden in de T 
690 G, T 726 G of T 727 G laten vallen en ont-
spannen. De Bürstner uitvinding van het hefbed 
in de halfintegrale camper is natuurlijk ook te 
vinden in uw Limited T (optioneel beschikbaar 
voor alle indelingen). Veel slimme en functionele 
details zoals het Vario-bad, de Sun-Roof of de 
zijwandbekleding in de keuken ronden het to-
taalbeeld van het volledig uitgeruste voertuig 
perfect af.

Voel je thuis, waar je ook heen gaat. Dat is 
#overalthuis!

Vakantie is ti
jd om te 

genieten!

Alles erop, 
alles eraan
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LIMITED T

De Limited T: 

volledig uitgerust van binnen 

en buiten!

Stofferingsselectie 

Lecce Melange Bari Melange

Meubeldecor

Riva Loft

Lak

Zwart 
(alleen cabine)

Highlights

 +  Doorgaande vloer in woonge 
deelte en keuken

 + Zijwandbekleding in de keuken
 + Moderne buitengrafiek “Limited”
 +  2 exclusieve bekledingsvarianten 

met hoogwaardige stiksels
 + Luifel met LED verlichting
 + Sun-Roof
 +  Tot 5 zit- en slaapplaatsen 

(optie)
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10 jaar vochtdicht-
heidsgarantie

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• Elke verandering in de fabriekstoestand van uw voertuig kan leiden tot vermindering van de rij- en verkeersveiligheid.
• Neem alle relevante voorschriften voor veilig gebruik van uw voertuig in acht.
• Zorg ervoor dat u het juiste rijbewijs heeft om uw camper te mogen besturen.
• Let op de “technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand” van uw voertuig en ga ze niet te boven.
•  Houd er rekening mee dat als de technisch toelaatbare totale massa wordt gewijzigd (verhoogd of verlaagd), de massa van de  

aanhangwagen ook kan veranderen.
• Let op de maximaal toelaatbare asbelastingen en zorg voor de asbelastingsafhankelijke laadverdeling.
• Bij montage van accessoires en antennes op het dak verandert de hoogte van de camper.
• Afhankelijk van het type voertuig kunnen niet alle op het dak te plaatsen toebehoorcombinaties worden gemonteerd.
•  De technische gegevens van deze brochure zijn conform de specificaties zoals bekend bij het ter perse gaan. Ondanks zorgvulde controle 

van de inhoud zijn drukfouten voorbehouden. In de loop van het betreffende modeljaar behouden wij ons het recht voor om uitrustingen te 
wijzigen en productverbeteringen te doen.

•  Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de geïllustreerde voorwerpen van de inrichting blijven voorbehouden, voor zover het in 
de aard van de gebruikte materialen ligt of algemeen gebruikelijk is. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, voor zover 
de productiekwaliteit gelijkwaardig blijft of verbetert en de toepassingsmogelijkheden niet worden beperkt.

• Informeer voor het sluiten van het contract met een van onze geautoriseerde dealers over de huidige stand van product en serie.
• Alle accessoires prijzen gelden voor inbouw af fabriek bij aanschaf van een nieuw voertuig.

Verklaringen voor de gewichtspecificaties in de technische gegevens:
•  De capaciteit van de drinkwatertanks als omschreven in bijlage V, deel A, lid 2.6 Fn (h) van verordening (EU) 1230/2012 is door de overloop, 

die op het waterreservoir is geïnstalleerd (indien beschikbaar), tot 5, 20 of 50 liter (=rijtoestand) begrensd.
•  De massa van het voertuig in rijklare toestand kan afwijken met maximaal +/- 5% van de aangegeven waarden (zie bijlage 2, lid 2.2.b) ver-

ordening (EU) 1230/2012.
•  De technisch toelaatbare maximummassa overeenkomstig artikel 2, lid 7, van de verordening (EU) 1230/2012 is gedefineerd als: de door 

de fabrikant opgegeven maximummassa van het voertuig in beladen toestand.
•  Het laadvermogen in de zin van de technische gegevens wordt gedefineerd als: technisch toelaatbare maximummassa verminderd met de 

massa in rijklare toestand.
•  Let op: De alternatief mogelijke motoren tegen meerprijs en alle andere chassisopties zoals automatische versnellingsbak en airconditio-

ning zorgen voor een gewichtsverandering. Het extra gewicht van de afzonderlijke chassis- en motorvarianten en de chassisopties wordt 
aangegeven in de afzonderlijke optionele accessoireslijsten voor de speciale uitrusting van het chassis.

•  Massa in rijklare toestand volgens verordening (EU) Nr. 1230/2012 inclusief basisuitrusting (75 kg voor de bestuurder, gevulde brandstof-
tank, gevulde watertank in rijklare toestand met 20 liter, gas in een aluminiumfles tot 100% en elektrische aansluitkabel) in de basisuitvoe-
ring. De massa in rijklare toestand (en het mogelijke laadvermogen of aantal personen) verandert met verschillende motortypes of uitrus-
tingsvarianten en door het aanbrengen van speciale accessoires. Afwijkingen binnen de fabriekstoleranties zijn mogelijk en toegestaan.

•  Het opgegeven laadvermogen is afhankelijk van het leeggewicht en wordt verminderd met het gewicht van de gemonteerde optionele 
extra‘s (de waarden staan vermeld in de prijslijst of zijn verkrijgbaar bij de dealer). Het vereist een overeenkomstige verdeling van de belast-
ing. De maximale belasting bestaat uit een conventionele belasting: 75 kg per passagier, persoonlijke uitrusting (10 kg bagage per passagier 
en bestuurder plus 10 kg per meter voertuiglengte) en het resterende laadvermogen, dat kan worden gebruikt voor extra gemonteerde 
optionele extra‘s of extra bagage.

•  Het opgegeven aantal personen wordt gereduceerd wanneer de massa in rijklare toestand toeneemt. Deze verhoging doet zich met name 
voor als de motor anders is dan de basisvariant, als er optionele extra‘s zijn geïnstalleerd en als er een overeenkomstige uitrustingsvariant 
wordt gekozen. Controleer op basis van de gewichtsinformatie in de prijslijst of in overleg met uw Bürstner-dealer of de technisch toelaat-
bare totale massa niet wordt overschreden en of er voldoende laadvermogen overblijft voor personen en uitrusting.




