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Copa Trail – de nieuwe Bürstner campervan met offroad design 
 

Bürstner presenteert de Copa Trail, een extra uitvoering van de Copa. Het 

onderscheidende kenmerk van de Trail is zijn offroad-uitstraling met de opvallende 

grille als middelpunt. 

 

Kehl. In december 2020 presenteerde Bürstner zijn Copa, die vanaf het voorjaar van 

2022 een "avontuurlijk" broertje krijgt, de Copa Trail. Hij is eveneens gebaseerd op de 

Ford Transit Custom met 130 pk (optioneel 185 pk) en maakt vooral indruk met zijn 

sportieve offroad-uitstraling: opvallende grille, doorlopende instap, trail design, 16'' 

aluminium velgen, bumpers in de accentkleur grijs en nog veel meer. 

 

De Copa Trail heeft een voertuiglengte van 4,97 m, een breedte van 1,99 m en een 

hoogte van ongeveer 2,09 m. De stahoogte binnen in het keukengedeelte is een 

indrukwekkende 2,47 m met het pop-up dak omhoog geklapt. Het voertuig kan 

tegen meerprijs ook in twee uitvoeringen worden geleverd: als busuitvoering met 

twee enkele zitplaatsen en als Holiday-uitvoering met een zitbank voor twee 

personen. Optioneel is het ook mogelijk om één of twee extra enkele stoelen te 

bestellen. Afhankelijk van de uitvoering kunnen zo tot zes met gordels beveiligde 

zitplaatsen worden gecreëerd. De afzonderlijke stoelen, evenals de bank, kunnen in 

een handomdraai uit het voertuig worden verwijderd, wat maximale flexibiliteit biedt 

voor verschillende doeleinden. De Copa Trail kan dus worden gebruikt als gezinsauto 

met kampeeroptie, als campervan of als bedrijfswagen voor grote spullen, 

bijvoorbeeld bij een verhuizing. Het is ook een perfecte partner voor 

sportactiviteiten, familie-uitstapjes in de natuur of stedentrips.  

 

De nieuwe campervan heeft twee slaapplaatsen in het standaard pop-up dak. Twee 

extra slaapplaatsen worden toegevoegd als de Holiday-versie wordt besteld, omdat 

de bank dan kan worden omgebouwd tot een vlak liggedeelte, dat nog verder kan 

worden uitgebreid door een kussen aan de zijkant toe te voegen. 

 

De Copa Trail is uitgerust met een watertank van 50 l en, indien gewenst, met een 

compressorkoelkast met een volume van 40 l.  Bovendien kan tegen meerprijs een 

elektriciteitspakket worden besteld met een extra USB-poort, een 230 V 

stopcontact en de Bürstner Home Light. Twee comfort pakketten zijn eveneens als 

optie verkrijgbaar.  



 

"We bieden de Copa Trail specifiek aan voor een doelgroep die de voorkeur geeft aan 

een offroad-uitstraling, maar geen 4x4 aandrijving wil aanschaffen", zegt Markus 

Pangerl, verkoopmanager bij Bürstner. 

 

De Copa Trail wordt voor het eerst aan het publiek voorgesteld tijdens de CMT 2022.  

 

 

 
 



 

 

Bürstner op social media 

 

 
 

 

 
Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner is een merk in het mainstream segment dat campers, caravans en campervans 

produceert. Bürstner staat vooral bekend om harmonieuze woonideeën, functionaliteit en 

wooncomfort met een eigentijdse uitstraling. Bürstner GmbH & Co. KG is gevestigd in Kehl, 

Duitsland, met een tweede productiefaciliteit in Wissembourg (Frankrijk/Elsass), en is onderdeel 

van de Erwin Hymer Group. 

 

Erwin Hymer Group 

Erwin Hymer Group is een 100 procent dochter van Thor Industries, ’s werelds grootste fabrikant van 

recreatieve voertuigen met meer dan 25.000 werknemers wereldwijd. Erwin Hymer Group verenigt 

aanbieders van campers, caravans en accessoires, alsmede verhuur- en financieringsmaatschappijen, 

onder één dak. Tot Erwin Hymer Group behoren de camper- en caravanmerken Buccaneer, Bürstner, 

Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, 

Niesmann+Bischoff, Sunlight en Xplore, de camperverhuurders McRent en Rent Easy, chassisbouwer 

Goldschmitt, onderdelenleverancier Movera en het reisportaal FREEONTOUR. Meer informatie is 

beschikbaar op www.erwinhymergroup.com. 
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