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Bürstner uudistaa logistiikka- ja tuotantotilojaan Kehlissä 

Äskettäin valmistunut Bürstnerin uusi tuotanto- ja logistiikkahalli on nyt 
virallisesti otettu käyttöön. Tämän seurauksena Bürstnerin logistiikkakonseptia 
ja tuotannon järjestelyjä on nykyaikaistettu ja standardoitu tuottavuuden 
parantamiseksi ja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. 
 

Kehl. Yksi Bürstnerin merkittävimmistä investoinneista yhtiön lähihistoriassa on nyt 
virallisesti luovutettu käyttöön Kehlin satamassa. Sen ytimessä on uusi tuotanto- ja 
logistiikkahalli kompaktien ja keskikokoisten matkailuautojen valmistukseen.  
 
Uusi kokoonpanolinja on yhdistetty hiljattain rakennettuun uuteen halliin sekä jo 
olemassa oleviin rakennuksiin. Tämän kompleksin sisällä on yhdistetty kaksi 
tuotantolinjaa. Kaikki esivalmistukset tehdään nyt tuotantolinjan alkupisteessä, mikä 
lisää linjan tehokkuutta. Uuden logistiikkakonseptin ansiosta tuotantolinjoille tuodaan 
tavaraa aina kulloinkin valmistettavan sarjan tarpeita vastaava määrä tilan ja ajan 
säästämiseksi. 
 
"Uusi kokoonpanolinja on ollut käynnissä 30. elokuuta lähtien. Henkilökunta oppii 
vähitellen uusia tehtäviään ja työnsä sisältöä", sanoo Bürstnerin tuotantolaitoksen 
johtaja Iskender Coskun. "Tuotantotilojen nykyaikaistaminen ja laajentaminen oli 
välttämätöntä, jotta voimme vastata Bürstnerin retkeily- ja matkailuautojen erittäin 
suureen kysyntään tulevaisuudessa." 
 
Myös seuraavat askeleet on jo suunniteltu: tammikuussa 2022 tehtaan ompelimo 
uusitaan ja siirretään lähemmäs kokoonpanolinjaa, ja huhtikuuhun 2022 mennessä 
Kehliin rakennetaan uusi kalusteverstas. Kalusteiden valmistus integroidaan myös 
tuotantolinjaan kalusteiden korkean laadun ja tuotannon joustavuuden takaamiseksi. 
Samanaikaisesti myös Ranskan Wissembourgissa sijaitsevan Bürstnerin 
tuotantolaitoksen kompaktien retkeilyautojen valmistuskapasiteettia lisätään. 
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Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner on ollut tunnettu matkailuvaunujen ja -autojen valmistaja jo 60 vuoden ajan. Baden-

elsassilaisella yhtiöllä on tehtaat Saksan Kehlissä ja Ranskan Wissembourgissa, ja se on osa Erwin 

Hymer -konsernia. 

Erwin Hymer Group 
Erwin Hymer Group on maailman johtavan matkailuajoneuvovalmistajan, amerikkalaisen Thor 

Industriesin 100-prosenttisesti omistama tytäryritys. Konserni työllistää maailmanlaajuisesti yli 25 

000 työntekijää.  

Erwin Hymer Groupiin kuuluu useita matkailuajoneuvovalmistajia sekä alan tarvikemyyntiä, 

ajoneuvovuokrausta ja rahoituspalveluja tarjoavia yrityksiä. Konserniin kuuluvat 

matkailuajoneuvomerkit Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, 

Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight ja Xplore, matkailuajoneuvovuokraamot 

McRent ja rent easy, alustatekniikkaan erikoistunut Goldschmitt sekä tarviketoimittaja Movera ja 

matkailuportaali freeontour. Lisätietoja konsernin internetsivuilta: www.erwinhymergroup.com. 
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