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Lineo - Bürstnerin uusi Ford-pohjainen 

retkeilyauto 

 

Saksalainen Bürstner laajentaa Ford Transit -pohjaista retkeilyautotarjontaansa uudella 

Lineo-mallilla, jonka erikoisuutena on retkeilyautomarkkinoiden pisin poikittaisvuode.  

 

Kehl, heinäkuu 2022. Mallivuosi 2023 alkaa mukavilla retkeilyautouutisilla. Uusi Bürstner 
Lineo C 590 tarjoaa aivan uutta asumisen tuntua – ja erityisesti hyvät unet pitkillekin 

matkaajille. Auton erikoisuus ovat molemmin puolin korirakennetta tehdyt levennykset. 

Retkeilyautojen korit ovat perinteisesti kapeita ja riittävän pitkän poikittaisvuoteen 

rakentaminen on haastavaa. Poikittaisen vuoteen ansiosta voidaan puolestaan optimoida 

asuintilaa mahdollisimman tehokkaasti etenkin alle 6-metrisessä ajoneuvossa. Bürstnerin 

ratkaisu ovat molemmin puolin korin takaosaan rakennetut levennysosat. Näiden ansiosta 

vuoteelle saadaan yli kahden metrin pituus. XXL-vuoteen mitat ovat 201 x 145 senttimetriä. 

Lineon pohjana käytettävä Ford Transitin koriversio on myös korkea, jolloin asunto-osan 

vapaa sisäkorkeus on peräti 199 senttimetriä: 

- Kompaktin kokoiset retkeilyautot houkuttelevat entistä enemmän nuorempia käyttäjiä. 

Ostajamme ovat nykyään myös entistä pidempiä, yleensä keskimäärin 180 senttimetriä 

pitkiä ja haluavat nukkua mukavasti ja arvostavat myös sisätilojen korkeuden tuomaan 

väljyyttä entistä enemmän, sanoo Bürstnerin tuotepäällikkö Carolin Gebhardt.  

- Vuoteen pituus ja sisäkorkeus ovat ratkaisevia lisäargumentteja ostopäätökselle ja olemme 

iloisia siitä, että voimme nämä ominaisuudet tarjota korin levennysratkaisulla ja Ford 

Transitin korkeuden avulla, Gebhardt jatkaa. 

Yksi Lineon käyttömukavuutta parantava ominaisuus on lattian tuplarakenne, jonka väliin on 

sijoitettu asunto-osan putkistoa sekä lattialämmitys. Korin korkeutta pystytään 

hyödyntämään myös auton takaosassa erillisillä helposti lastattavilla säilytystiloilla. 

Sisustuksen osalta Lineo ei tee poikkeusta muista Bürstnerin matkailuajoneuvoista. Tarjolla 

on modernia ja mukavaa #asumisentuntua. Lineossa on Brava-sisustusvaihtoehto: modernit 

huonekalut, jotka luovat lämpimän, kevyen ja nykyaikaisen tunnelman. Valittavana on myös 



kolme kodikasta verhoilukangasta. 

Vakiovarusteena on 128-hevosvoimainen moottori manuaalivaihteistolla, sivutuuliavustin, 

luistonestojärjestelmä, lasitetut ja lämmitetyt takaovet. Lisävaruste- ja 

varustepakettivalikoima on laaja, joten asiakas voi rakentaa itselleen mieluisan 

retkeilyauton. 

Uusi Lineo tulee Suomeen ensi kevään aikana, mutta haluamansa auton varustukseen voi 

vaikuttaa vielä syksyn aikana. 

 

Bürstner on social networks 

  

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner on matkailuajoneuvojen valtavirtasegmentin merkki, joka valmistaa matkailu- ja retkeilyautoja sekä 

matkailuvaunuja. Bürstner tunnetaan erityisesti harmonisista asumisideoista, toimivuudesta ja 

asumismukavuudesta nykyaikaisella ilmeellä. Bürstner GmbH & Co. KG sijaitsee Kehlissä Saksassa, ja sen toinen 

tuotantolaitos on Wissembourgissa (Ranska/Alsace). Büstner on osa Erwin Hymer -konsernia. Lisätietoja: 

https://www.buerstner.com/ 

 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group on THOR Industriesin, yhden maailman johtavan vapaa-ajan ajoneuvojen valmistajan, 100-

prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Koko konsernissa on 31 000 työntekijää. Erwin Hymer Group yhdistää saman 

katon alle matkailuautojen ja -vaunujen valmistajat, tarvikeasiantuntijat sekä vuokra- ja rahoituspalvelut. Erwin 

Hymer Groupiin kuuluvat matkailuauto- ja vaunumerkit Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, 

Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight ja Xplore sekä 

vuokrausyritykset Crossrent, McRent ja rent easy, alusta-asiantuntija Goldschmitt, lisätarviketoimittaja Movera 

ja matkailuportaali freeontour. Lisätietoja on osoitteessa www.erwinhymergroup.com 

 

LISÄTIETOJA: 

Erwin Hymer Group Suomi Oy, Merkkivastaava Lars Myrberg 

lars.myrberg@erwinhymergroup.com 0400-954 662 
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Erwin Hymer Group Suomi Oy, Vesa Riihinen 

vesa.riihinen@erwinhymergroup.com, 040-761 5155 

 

 


