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LIMITED T
Pluspunkter utvändigt

 + 16" lättmetallfälgar
 +  Tak av glasfiberarmerad plast minskar risken för 

hagelskador och är motståndskraftigt mot väder 
och vind

 + Frontspoiler lackerad i förarhyttens färg
 + Markis med LED-belysning
 + Förarhytt med svart speciallackering
 +  Bodelsdörr Premium XL (2-punktslåsning, 

centrallås, fönster, myggnät, hållare och ladd-
ningsstation för ”Home Light”)

 +  Takluckor med myggnät och mörkläggningsgardin 
i vardagsrum och sovrum

 +  Sun-Roof-takfönster (öppningsbart samt försett 
med myggnät och mörkläggningsgardin)

Pluspunkter invändigt

 + Upp till 5 sittplatser under färd
 + Upp till 5 sovplatser
 + Bäddbar sittgrupp som tillval
 + Ståhöjd: 212 cm
 + Indirekt belysning
 + Stort (142 l) kompressorkylskåp
 + Vario-rullgardiner
 +  Flerzons kallskummadrasser för alla  

sängvarianter
 + Exklusiva dynor med förstklassig, vattrad struktur
 +  Elektriskt manövrerad nedsänkbar säng över 

mittsittgruppen som tillval
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Mer information om

Limited T hittar du på

www.buerstner.com/se
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Redan utsidan, med den exklusiva dekoren, visar 
att här kommer något alldeles extra. Det unika 
fortsätter även invändigt, där du kommer att bli 
bortskämd av den rikhaltiga utrustningen.

Såväl vardagsrummet, med sin generöst tilltag-
na sittgrupp, som köket tar emot dig med öppna 
armar, och har små delikatesser redo för dig. 
Lägg dig sedan tillrätta bland de härliga kuddar-
na i sängen – den franska sängen i T 600 eller 
någon av enkelsängarna i T 690 G, T 726 G eller 
T 727 G – och koppla av. Bürstners uppfinning – 
den från taket nedsänkbara sängen i en halvinte-
grerad husbil – hittar du givetvis också i din Limi-
ted T. (Tillval för samtliga planlösningar.)
Detaljer som Vario-badrummet, Sun-Roof-tak-
fönstret och väggbeklädnaden i köket utgör en 
perfekt avrundning på helhetsintrycket av denna 
komplett utrustade husbil.

Att alltid när man är på resande fot kunna känna 
sig precis som hemma – det är #välbefinnande!

Semester innebär

tid att njuta!

Allt du 
kan begära
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Limited T: 

fullutrustad både

in- och utvändigt!

Klädslar

Lecce Melange Bari Melange

Snickerier

Riva Loft

Lackering

Svart  
(endast förarhytt)

Nyckelfunktioner

 +  Helt plant golv i vardagsrum 
och kök

 +  Väggbeklädnad i köket
 +  Modern utvändig  

”Limited”-dekor
 +  2 exklusiva dynvarianter med 

förstklassig stoppning
 + Markis med LED-belysning
 + Sun-Roof
 +  Upp till 5 sitt- och sovplatser 

(tillval)
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VIKTIG INFORMATION
•  Varje förändring av fordonet gentemot fabriksutförandet, kan medföra förändringar av köregenskaper och trafiksäkerhet
•  Observera alla anvisningar rörande ett säkert framförande av ditt fritidsfordon.
•  Kontrollera att du har rätt körkortsbehörighet för att framföra din husbil.
•  Observera fordonets tillåtna totalvikt. Denna får under inga omständigheter överskridas!
•  Observera att vid ändring (höjning/sänkning) av totalvikten kan även högsta tillåtna släpvagnsvikt komma att ändras!
•  Observera fordonets tillåtna axelbelastningar, och fördela lasten så att dessa ej överskrids!
•  Vid montering av antenner och andra tillbehör på taket, förändras fordonets totalhöjd.
•  Beroende på husbilsmodell är det inte säkert att alla takmonterade tillbehör kan kombineras med varandra.
•  Tekniska data i denna katalog gäller fordon i standardutförande, och var aktuella vid katalogens tryckning. Trots noggrann kontroll, kan dock tryckfel 

inte helt uteslutas. Under löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska förändringar och förbättringar.
•  Vi reserverar oss för avvikelser ifråga om färg och struktur på avbildade material och produkter, vilka beror på materialets egenskaper eller på den 

fotografiska eller trycktekniska processen. Likaså reserverar vi oss för tekniska förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller höjs, 
och så länge användningsmöjligheterna ej påverkas.

•  Kontrollera all information rörande fritidsfordonet och dess standardutrustning med din Bürstner-återförsäljare före köpeavtalets undertecknande.
•  Alla priser på tillvalsutrustning och tillbehör gäller vid fabriksmontering i samband med tillverkningen av fordonet.

** Förklaringar till viktuppgifterna i ”Tekniska data”:
•  Färskvattentankens volym anges enligt EU-kommissionens förordning 1230/2012, Bilaga V, Del A, Punkt 2.6., förklaring h). Beroende på fordonsmodell 

kan färskvattentanken vara försedd med ett överlopp så att vattenmängden vid körning reduceras till 5, 20 eller 50 liter.
•  ”Vikt i körklart skick” tillåts, enligt EU-kommissionens förordning 1230/2012, Tillägg 2, Punkt 2.2. b), att variera med ±5 %.

•  ”Tillåten totalvikt” definieras enligt EU-kommissionens förordning 1230/2012, Artikel 2, Punkt 7 som ”den maximala vikten hos ett fordon i lastat 
skick”, och anges av tillverkaren.

•  Med ”maxlast” menas skillnaden mellan ”tillåten totalvikt” och ”vikt i körklart skick”.
•  Observera att andra motoralternativ (mot pristillägg), samt andra chassitillval som t.ex. automatlåda eller luftkonditionering, medför en  ändring av 

vikten i körklart skick. Vikttilläggen för de olika motoralternativen och chassitillvalen finns angivna i tillvalsprislistan.
•  ”Vikt i körklart skick” i standardutförande anges enligt EU-kommissionens förordning 1230/2012 och omfattar förare (75 kg), fylld bränsletank, fylld 

vattentank i ”körläge”, en till 100 % fylld gasolflaska av aluminium samt anslutningskabel. Denna vikt – och därmed maxlast och/eller antal passagera-
re – påverkas av valt motoralternativ och annan fabriksmonterad tillvalsutrustning. Avvikelser, beroende på tillåtna tillverkningstoleranser kan 
förekomma.

•  Angiven lastförmåga är beroende på vikten i körklart skick, och minskar vid fabriksmontering av tillvalsutrustning (vikten av tillvalen framgår av 
prislistan, men din Bürstner-återförsäljare kan också upplysa dig), och förutsätter dessutom att lasten fördelas jämnt. Minsta acceptabla lastförmåga 
består av 75 kg/passagerare (förarens vikt ingår i vikt i körklart skick) samt 10 kg/person och 10 kg/ meter fordonslängd. Återstående lastförmåga kan 
utnyttjas för tillbehör och extrautrustning.

•  Angivet antal passagerare kan komma att minska när vikten i körklart skick ökar – t.ex. på grund av annat motoralternativ, valt utrustningspaket eller 
val av annan fabriksmonteras tillvalsutrustning. Förvissa dig om att tillåten totalvikt ej överskrids och lastförmågan är tillräcklig för det antal personer 
bilen är avsedd för. Se viktuppgifterna i prislistan, eller låt din Bürstner-återförsäljare hjälpa dig.




