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Bürstner presenter ny teknik och nya modeller modellåret 2022 

Inför modellåret 2022 presenterar Bürstner flera spännande nyheter: Två innovativa tekniska 

lösningar, ett utökat utbud av van-modeller och en facelift för husvagnsserien Premio Life.   

Kehl. Att husvagns- och husbilsbranschen presenterar sina nyheter inför det kommande modellåret 

under våren hör till vanligheterna, och Kehl-baserade Bürstner utgör inte något undantag. Till 

nyheterna detta år hör större innerutrymmen utan att fordonet behövts göras längre, mindre 

miljöbelastande motorer, ett ännu större utbud av planlösningar och en komplett facelift.  

Större innerutrymmen utan att fordonet behövts göra längre! Bürstner Lyseo Gallery är den 

viktigaste tekniska innovationen och innebär en boendelösning helt utvecklad av Bürstner. 

Inredningsspecialisterna i Kehl har lyckats göra det möjligt att förvandla en halvintegrerad husbil till 

en alkovhusbil med bara en knapptryckning. Den tekniska lösning som gör detta möjligt består av en 

konstruktion som gör att den främre delen av taket kan höjas med hjälp av luft. Bürstner har därför 

valt att döpa lösningen – som redan har patenterats – till "Gallery Roof". Med en knapptryckning fylls 

textilväggarnas kamrar med luft, vilket på endast 90 sekunder skapar en ovanvåning lämplig att 

använda som sovrum – eller bara för avkoppling. En speciell highlight är att ovanvåningen lätt och 

tryggt nås med hjälp av de fasta fotstegen. 

Den andra tekniska innovationen är Eliseo CNG, en hybridhusbil med en räckvidd på cirka 400 

kilometer vid gasdrift. Motorn kan även köras på bensin, och en bränsletank på 15 liter ger backup 

om gastanken skulle vara tom. Eliseo CNG är baserad på Fiat Ducato "Natural Power", och innebär 

ett mindre miljöbelastande alternativ till den vanligtvis använda dieselmotorn: Nästan inget 

partikelutsläpp, låga kväveoxidutsläpp (NOX) utsläpp av kolföreningar som är jämförbara med 

utsläppen från en modern bensin- eller dieselmotor. (Om husbilen körs på biogas, minskar dessa 

utsläpp till nära nog noll.) 

Den nya Copa-serien – kompakta van-modeller, presenterade i december 2020 – kompletteras med 

ytterligare en modell: Ford-baserade Copa Trail. 

Sist, men inte minst, bland husbilsnyheterna är att den framgångsrika Eliseo-serien utökas till fem 

modeller där både de goda förvaringsmöjligheterna och det nya Vario-badrummet imponerar. Nya 

Eliseo C 644 erbjuder både en svängd lounge-grupp och en nedsänkbar säng i den bakre delen samt 

ett fristående bord som även kan användas utomhus. De nya modellerna C 602 och C 642, som 

ersätter nuvarande C 600 och C 641, är försedda med det multifunktionella Vario-badrummet. Längd 



för de två sistnämnda: 5,99 respektive 6,36 meter. 

Efter fyra framgångsrika år har Bürstners serie med husvagnsinstegsmodeller, Premio Life, fått en 

facelift till den kommande säsongen. Interiören är helt nydesignad, och två nya planlösningar har 

tillkommit: En kompakt familjeplanlösning med osedvanligt stora förvaringsutrymmen och en 

familjemodell med en 160x200 cm stor King Size-säng – något som är unikt i denna klass. 

“Vi har lagt ner stor möda på att utöka våra kompakta modellserier – Copa, Campeo 4x4 och Nexxo 

Van – och resultatet visades i december 2020”, säger Bürstners vd Jens Kromer. ”Efterfrågan är 

fortsatt hög på våra kompakta modeller”, fortsätter han, ”och detta år är jag speciellt stolt över våra 

tekniska innovationer och då speciellt över Lyseo Gallery som utvecklades av våra tekniker och 

designers på endast arton månader.”  

Upptäck alla nyheter och modeller på www.buerstner.com/se. 

 

 


