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Bürstner presenteert haar noviteiten en modellen voor het seizoen 2022 

Bürstner presenteert haar noviteiten en modellen voor het komende modeljaar: twee 

innovatieve technologieën, de uitbreiding van het modellenportfolio en een facelift 

voor de caravanserie Premio Life.    

Kehl. Traditiegetrouw presenteert de branche in het voorjaar innovaties en modellen 

voor het seizoen 2021/22 - en de Kehlse fabrikant van vrijetijdsvoertuigen Bürstner 

vormt hierop geen uitzondering. Tot de innovaties behoren oplossingen voor meer 

leefruimte met dezelfde voertuiglengte, milieuvriendelijkere motoren, een ruimer 

indelingsaanbod en een complete facelift.  

Meer woonruimte met gelijke voertuiglengte! De Bürstner Lyseo Gallery is de 

belangrijkste innovatie en staat voor een geheel door Bürstner ontwikkelde 

woonoplossing. De interieurspecialisten uit Kehl hebben het in feite mogelijk gemaakt 

om met één druk op de knop een camper om te bouwen tot een model met bed 

boven de cabine. De technische oplossing hierachter is een dakconstructie waarmee 

het dak in het voorste gedeelte met behulp van een persluchtsysteem kan worden 

opgetild. Bürstner noemt dit, reeds gepatenteerde, in eigen huis ontwikkelde 

mechanisme "Gallery Roof". Met een druk op de knop stroomt er met minimale druk 

lucht in de kamers van het materiaal en ontstaat er in slechts 90 seconden een 

tweede woonverdieping die kan worden gebruikt om in te slapen, voor ontspanning 

of als werkruimte. Bijzonder highlight: de "bovenverdieping" is veilig en comfortabel 

bereikbaar via een vaste trap. 

De tweede innovatie met een technologisch karakter is de Eliseo CNG, een hybride 

voertuig op CNG (gecomprimeerd aardgas) met een actieradius van ongeveer 400 

kilometer met een motor die indien nodig ook op benzine loopt. Hij heeft een 

benzinetank van 15 liter aan boord die als reserve kan worden gebruikt als de CNG 

tank leeg is. De Eliseo CNG is gebaseerd op een Fiat Ducato "Natural Power" en 

vertegenwoordigt een milieuvriendelijk alternatief voor de gebruikelijke 

dieselmotoren: bijna geen uitstoot van fijnstof, lage uitstoot van stikstofoxiden (NOX) 

en koolstofemissies die vergelijkbaar zijn met die van moderne voertuigen op benzine 



of diesel. Door het voertuig op biogas te laten rijden, wordt de koolstofuitstoot zelfs 

tot nul gereduceerd. 

De fabrikant uit het Zuid-Duitse regio Baden heeft ook zijn campervan portfolio 

uitgebreid: vanaf het seizoen 2022 is de Campeo ook verkrijgbaar in de "Black 

Forest"-uitvoering. Het exterieur wordt bepaald door een design van dennenbomen 

uit het Zwarte Woud, terwijl het interieur met materialen en designs duidelijk de 

lokale betrokkenheid van Bürstner en de regionale banden van het bedrijf 

weerspiegelt.  

De compacte serie Copa, die in December 2020 werd gelanceerd, zal worden 

uitgebreid met een variant met extra functies, de Copa Trail – ook weer op basis van 

Ford. 

Last but not least breidt Bürstner ook de succesvolle Eliseo modellenreeks uit met 

vijf indelingen die vooral overtuigen door de extra opbergruimte die ze bieden en de 

nieuwe Vario wasruimte. De nieuwe Eliseo C 644 beschikt over een ronde lounge 

achterin, een elektrisch hefbed achter en een vrijstaande tafel die ook buiten 

gebruikt kan worden. De nieuwe indelingen C 602 en C 642, die de huidige modellen 

C 600 en C 641 vervangen, zijn eveneens uitgerust met de nieuwe multifunctionele 

Vario wasruimte. Afmetingen voertuig: lengte 5,99 meter of 6,36 meter.  

Na vier succesvolle jaren krijgt het instapmodel Premio Life van Bürstner een facelift, 

net op tijd voor het nieuwe seizoen. Het interieur werd volledig vernieuwd en het 

aanbod wordt uitgebreid met twee extra indelingen: Een compacte gezinsindeling die 

uitzonderlijk veel bergruimte biedt, en een gezinsindeling met een kingsize bed van 

200x160 cm die uniek is in deze voertuigklasse. 

"We hebben al veel geïnvesteerd in de uitbreiding van onze Copa, Campeo 4x4 en 

Nexxo Van familie van compacte voertuigen in december 2020. Er blijft veel vraag 

naar onze compacte voertuigen", zegt Bürstner-directeur Jens Kromer. "Dit jaar ben 

ik bijzonder trots op onze technologische innovaties, en vooral op onze Lyseo Gallery, 

die in slechts achttien maanden door onze technologieafdeling en onze 

interieurontwerpers werd ontwikkeld." 

Ontdek alle noviteiten en modellen op www.buerstner.com/nl 

 

 



 

Bürstner op social networks 

 

 

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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