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Bürstner campervan Lineo 100% elektrisch
Bürstner presenteert de Lineo Electric met 100% elektrische aandrijving op de
Caravan Salon. Hij heeft een bereik tot 317 km. Of deze uitvoering in serie zal
worden geproduceerd, is nog niet bekend.
Düsseldorf. Bürstner zal op de Caravan Salon 2022 zijn eerste 100% elektrische
voertuig presenteren: De Lineo Electric campervan op basis van de Ford Transit als
demo-voertuig. Na de in 2021 gepresenteerde Eliseo op aardgas, is dit de 2e
ontwikkeling van de vrijetijdsvoertuigfabrikant uit Kehl in de richting van alternatieve
aandrijvingen.

De indeling van de C 590, reeds bekend van het Lineo-gamma, wordt ontwikkeld als
een 100% elektrische variant. De 400-volt accu met 68 kWh bruikbare energie is
onder de carrosserie geplaatst. Afhankelijk van de ingestelde serie- en
accuconfiguratie kan tot 317 kilometer worden afgelegd op een volledig opgeladen
accu. De actieradius kan variëren door factoren zoals weersomstandigheden,
rijgedrag, ritprofiel, toestand van het voertuig, leeftijd en conditie van de lithium-ion
accu.
De Lineo Electric kan thuis met een oplaadkabel worden opgeladen of bij
oplaadstations in heel Europa. Met de juiste hardware en software kan hij in iets meer
dan 8 uur van 0 tot 100 procent opgeladen worden. De 100% elektrische aandrijving
is milieuvriendelijker en produceert minder emissies dan conventionele
verbrandingsmotoren, en de toegang tot vele milieuzones is toegestaan.
Met behulp van 3 rijmodi kan de nieuwe Lineo Electric worden aangepast aan het
terrein en de rijstijl: dagelijks rijden, rijden op nat wegdek of in ijzige omstandigheden
en bijzonder efficiënt rijden worden zo specifiek door het voertuig ondersteund. Ook
het activeren van de Eco Mode biedt extra voordelen op het gebied van
milieubescherming en zuinigheid.
"Ik ben verheugd dat ik met de Lyseo op basis van de Ford E-Transit de volgende
toekomstgerichte stap naar duurzaamheid en alternatieve aandrijvingen kan zetten",
verklaart Jens Kromer, CEO van Bürstner. "De Europese registratiecijfers voor eauto's blijven in een recordtempo stijgen. Met de Lyseo E-Transit hebben we een

concrete oplossing om deze trend ook voor mobiel reizen te implementeren. De
snelheid van de ontwikkeling hangt echter in belangrijke mate af van de uitbreiding
van de oplaadinfrastructuur en de aanpassing van onze productieprocessen aan
voertuigen die op accu's rijden".
Het aantal nieuwe registraties van elektrische auto's in Duitsland bereikte in 2021
een recordniveau: er werden ongeveer 356 000 nieuwe personenauto's met zuiver
elektrische aandrijving geregistreerd, meer dan ooit tevoren. Deze trend zet zich
voort in de eerste 3 maanden van 2022.
***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:
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