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Copa Trail – Bürstners nya kompaktmodell med off-road-design 

Med Copa Trail presenterar Bürstner ytterligare en version av sin Copa. Trail-modellens främsta 

kännetecken är den off-road-inspirerade designen, med en distinkt kylargrill som främsta element.  

Kehl. Det var så sent som i december 2020 som Bürstner presenterade sin kompaktvan Copa, men 

redan till våren 2022 kommer den att få sällskap av en “vildare” bror – Copa Trail. Även denna är 

baserad på Ford Transit Custom med en 128-hästars motor (som tillval finns en 182-hästars motor), 

och imponerar framför allt med sin dynamiska off-road-look: En distinkt kylargrill, “Trail”-dekaler, 

16” lättmetallfälgar, en stötfångare lackerad i matchande grått och mycket mer. 

Copa Trail har en totallängd på 4,7 meter, en bredd på 1,99 meter och en höjd på ca 2,09 meter. Med 

uppfällt tak är ståhöjden vid köket imponerande 2,47 meter. Copa Trail finns i ytterligare två 

versioner med flera tillvalsmöjligheter: ”Bus”-versionen med två enkelsäten och ”Holiday”-versionen 

med en soffa för två. Som tillval finns också möjligheten att beställa ett eller två enkelsäten. 

Beroende på version kan Copa Trail därför erbjuda bältade sittplatser för upp till sex personer. Både 

enkelsätena och soffan kan, när de inte behövs, snabbt och enkelt tas ut vilket ger maximal 

flexibilitet och många användningsområden. Copa Trail kan därför användas som familjebil med 

campingmöjlighet, som kompakthusbil eller som van för transport av skrymmande föremål – 

exempelvis när det är dags att flytta. Den är därför den perfekta följeslagaren för sportaktiviteter, för 

familjeutflykter på landet eller för att upptäcka storstaden. 

Alla versioner av denna nya kompaktvan är försedda med ett uppfällbart tak med sovplats för två 

personer. ”Holiday”-versionen erbjuder dessutom ytterligare två sovplatser, tack vare att soffan kan 

förvandlas till en helt plan säng som dessutom kan förstoras med hjälp av en speciell sidokudde. 

Copa Trail är försedd med en färskvattentank på 50 liter, och som tillval finns en kompressorkylbox 

på 40 liter. Ytterligare tillval är ett laddningsbart el-paket med USB-uttag, 230 V-uttag och Bürstners 

”Home Light”. Två olika komfort-paket finns också på tillvalslistan. 

"Med Copa Trail vänder vi oss till en kundgrupp som atttraheras av off-road-looken men inte vill köpa 

ett 4x4-fordon” säger Bürstners produktchef Markus Pangerl. 

Copa Trail kommer att premiärvisas för publiken på CMT-mässan i Stuttgart i början av 2022.   
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Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner är ett fabrikat i Mainstream-segmentet som tillverkar husbilar, husvagnar och campervans. 
Bürstner har främst utmärkt sig genom ett harmoniskt boende, hög funktionalitet och komfort samt 
ett modernt utseende. Bürstner GmbH & Co. KG har sitt säte i Kehl i Baden-Elsass vid tysk-franska 
gränsen, och har även en produktionsanläggning i franska Wissembourg. Företaget är en del av Erwin 
Hymer Group. För ytterligare information, se https://www.buerstner.com/ 

 

Erwin Hymer Group 

Ervin Hymer Group är ett helägt dotterbolag till Thor Industries – den världsledande tillverkaren av 
fritidsfordon, med över 25 000 medarbetare. I Erwin Hymer Group finns husbils- och 
husvagnstillverkare, tillbehörspecialister samt uthyrnings- och finansieringsbolag samlade under en 
hatt. Till Erwin Hymer Group hör husbils- och husvagnsmärkena Buccaneer, Bürstner, Carado, 
Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, 
Sunlight och Xplore, husbilsuthyrningsföretagen McRent och rent easy, chassispecialisten Goldschmitt, 
tillbehörsspecialisten Movera och reseportalen freeontour. Ytterligare information hittar du på: 
erwinhymergroup.com 
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