
 

För aktiv semester: Bürstner presenterar nya 
Backrack+ för Camper Van 

Düsseldorf, 26:e Augusti 2022 

 

Med nya Bürstner Backrack+ får de aktiva som tillbringar semester i en 
Camper Van möjligheten att ta med även skrymmande sport- och 
fritidsutrustning på ett bekvämt och säkert sätt på husbilens bakdörr. 
Bürstner Backrack+ är ett moduluppbyggt system, som kan kombineras 
ihop efter de egna önskemålen – och som i efterhand lätt kan 
kompletteras. 

 

Düsseldorf. Många som använder en Camper Van på sin semester, vill gärna leva 
sportigt och aktivt även under sin lediga tid. För att göra det möjligt för dessa att ta 
med sig sin sportutrustning på ett tryggt och säkert sätt, erbjuder nu Bürstner helt 
nya Backrack+. Detta moduluppbyggda och flexibla lasthållarsystem gör det möjligt 
att ta med skrymmande saker – exempelvis el- eller trampcyklar eller ett reservhjul 
– på husbilens bakdörr. För att underlätta lastningen av tunga cyklar, har 
cykelhållaren en svängbar arm som cyklarna inte behöver lyftas högt utan kan lastas 
direkt på marken. Systemet är avsett för Camper Van-modeller baserade på Fiat 
Ducato eller Citroën Jumper.   

Bürstner Backrack+ består av en grundhållare, som väger under 10 kg. Till detta kan 
kunden köpa olika enheter för att utforma lasthållaren efter de egna önskemålen – 
eller för att i efterhand komplettera systemet: 

• Bürstner Backrack+ Bike Carrier Swing: 
Cykelhållare med lättmanövrerad svängbar arm. Klarar även två el-cyklar. 
Höger dörr förblir fri.  

• Bürstner Backrack+ Number and light bar: 
Avtagbar hållare för nummerskylt med baklyktor. Försedd med fällbart fotsteg 
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som klarar belastning upp till 100 kg. 

• Bürstner Backrack+ Bike Carrier Shuttle: 
Cykelhållare för upp till två elcyklar. Höger dörr förblir fri. 

• Bürstner Backrack+ Wheelholder: 
Reservhjulshållare för alla vanligen förekommande hjuldimensioner. 

• Bürstner Backrack+ Mini Rack: 
Fällbar bygel för transport av lätta – upp till 20 kg – föremål. Kan monteras 
upptill eller nertill på Bürstner Backrack+. 

 

Bürstner Backrack+ kan således sättas samman efter varje kunds specifika önskemål 
och gör det möjligt att ta med sport- och fritidsutrustning på semestern, utan att det 
inkräktar på innerutrymmena. Bürstner kommer även att erbjuda attraktiva 
paketlösningar. 

Bürstner Backrack kan redan nu beställas genom auktoriserade Bürstner-
återförsäljare, men kommer också att visas i Bürstners monter (hall 6, monter D03) 
på Caravan Salon i Düsseldorf. 

 



 

Bürstner på sociala medier 

  

 

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 www.buerstner.com/se.  

 

Erwin Hymer Group 
Ervin Hymer Group är ett helägt dotterbolag till Thor Industries – den världsledande tillverkaren av 
fritidsfordon, med över 31 000 medarbetare över hela världen. I Erwin Hymer Group finns husbils- och 
husvagnstillverkare, tillbehörspecialister samt uthyrnings- och finansieringsbolag samlade under ett 
och samma tak. 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 Crossrent, McRent och rent easy, chassispecialisten 
Goldschmitt, tillbehörsspecialisten Movera och reseportalen freeontour. Ytterligare information hittar 
du på: www.erwinhymergroup.com. 

 

Detaljerad information och förklaringar i samband med alla uppgifter om vikt och sittplatser finns i 
våra försäljningsdokument, på vår webbplats, i vår konfigurator eller hos vår återförsäljare för våra 
varumärken. 
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