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Caravan modeljaar 23 bij Bürstner: Facelifts en Bürstner App 

Bürstner Noviteiten 2023: De belangrijkste veranderingen zijn de facelift voor de 
Premio en Premio Plus caravanseries, evenals de Bürstner app voor uw 
voertuigbewaking. 

 

Kehl. Het komende caravan seizoen staat bij Bürstner in het teken van model 
updates. Premio en Premio Plus krijgen een facelift en vanaf de Averso Plus-serie 
wordt in de toekomst de digitale app "My Bürstner" aangeboden, waarmee 
belangrijke voertuiggegevens vanaf een smartphone kunnen worden gecontroleerd. 

Nieuw: instapmodel Premio Life-serie met Knott-chassis 

Nieuw bij de Premio Life caravan in de instapklasse is het Knott chassis. Het biedt 
standaard zware uitdraaisteunen tot 1.000 kg en een afdekking voor de 
oploopinrichting. Het nieuwe ETS Plus-stabilisatiesysteem, de nieuwe 
veiligheidskoppeling en een disselafdekking kunnen als optie worden besteld. De hele 
serie zal met onmiddellijke ingang worden uitgerust met compressor koelkasten. De 
indeling van de 490 TK is herzien en kan nu worden besteld met een 142 L 
compressor koelkast. Bovendien is het onderste stapelbed opklapbaar en verbeterd 
de toegang tot de garage eronder. Optimaal gebruik van de ruimte: in combinatie met 
een optioneel 3e stapelbed ontstaan er in totaal tot 7 slaapplaatsen bij een totale 
lengte van slechts 714 cm. 

Facelift voor Premio en Premio Plus 

Deze series vertegenwoordigen de middelhoge instapklasse en werden volledig 
herzien wat het interieur betreft. Het meubeldecor Brava kan nu worden 
gecombineerd met vier hoogwaardige bekledingsvarianten. Het Premio-programma 
is uitgebreid van negen naar tien indelingen met de nieuwe 455 TS: een compacte 
toercaravan met tweepersoonsbed en gezellige rondzitgroep. Het nieuwe, als optie 
verkrijgbare comfort-douchepakket creëert een ca. 67 x 60 cm grote douchecabine 
met douchepanelen, douchecabinedeur en douchekraan met doucheslang.  



 

Averso Plus nu standaard met My Bürstner Information app  

Vanaf de Averso Plus serie biedt Bürstner voor het eerst de mogelijkheid om 
verschillende statussen via uw smartphone te monitoren. Sensoren zijn standaard 
ingebouwd, bijvoorbeeld voor de spanningsweergave. Optioneel zijn er nog andere 
functies beschikbaar om het waterpeil weer te geven, de binnentemperatuur te 
meten, de sluiting van de ramen te controleren of ervoor te zorgen dat de 
disselbelasting niet wordt overschreden. Het systeem kan worden uitgebreid met 
afzonderlijke sensoren. De Smart Caravan Unit (SCU) levert zijn gegevens aan de "My 
Bürstner App" en ondersteunt zo de eigenaar. Om de My Bürstner App te gebruiken, 
kan deze gewoon op een smartphone (iOS + Android) worden geïnstalleerd. 

 ***EINDE*** 

 

 



 

Bürstner op sociale netwerken 

  

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner is een merk in het mainstream segment dat campers, caravans en buscampers 
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/Alsace), en is onderdeel 
van de Erwin Hymer Group. Meer informatie vindt u ook op https://www.buerstner.com/ 

Erwin Hymer Group 
 
Erwin Hymer Group is een 100 procent dochter van THOR Industries, een van 's werelds grootste 
fabrikanten van recreatieve voertuigen met meer dan 31.000 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 Crossrent, McRent 
en Rent Easy, chassisbouwer Goldschmitt, onderdelenleverancier Movera en het reisportaal 
FREEONTOUR. Meer informatie is beschikbaar op www.erwinhymergroup.com. 

Voor gedetailleerde informatie en uitleg over alle gewichts- en zitspecificaties, verwijzen wij u 
naar onze verkoopdocumenten, onze website, onze configurator of neem contact op met onze 
merkdealer. Als u specifieke vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op: 
 
Perscontact  

Raymond Lesage 

Erwin Hymer Group Nederland 

raymond.lesage@erwinhymergroup.com 

 

Thorsten Erhardt 

Marketing Director 

thorsten.erhardt@buerstner.com 

 


