
 

Bürstner presskonferens:  
Vi sätter hjul på hemkänslan 

Düsseldorf, 26:e Augusti 2022 

 

Bürstner fortsätter konsekvent att utvidga sitt utbud, och erbjuder till 
den nya säsongen ytterligare husbilsmodellserier – även med eldrift – 
med den för märket så typiska hemkänsla, och till detta kommer en 
facelift för husvagnarna. Förutom de rena produktnyheterna tar 
digitaliseringen ett stort kliv framåt med appen ”My Bürstner”, och under 
mottot ”Bürstner Individual” erbjuds nya tjänster och valmöjligheter. 

 

Düsseldorf. Hos Bürstner fortsätter man att utvidga sin produktpalett, och den mest 
spektakulära nyheten på detta års Caravan Salon är den innovativa husbilsmodellen 
Lyseo TD Gallery. Endast ett år efter presentationen av konceptbilen är nu denna 
strömlinjeformade halvintegrerade modell som – för ännu mer #hemkänsla – med en 
knapptryckning kan blåsas upp till en tvåvåningsbil, färdig för serietillverkning.  

 

Fler husbilsnyheter 

I komfortklassen har nyhetsfokus hos Bürstner legat på Limited-modellerna och på 
den omtyckta Lyseo TD. Utöver detta har Bürstner Lyseo-familjen – förutom Lyseo 
TD Gallery – kompletterats med ännu en modellserie. I den helintegrerade Bürstner 
Lyseo I, som fyller en lucka i mellanprissegmentet, tolkas Bürstners #hemkänsla-
koncept på ett klassiskt sätt.  

 

Camper Van-nyheter 

Med nya Urban Camper Bürstner Playa, baserad på Renault Traffic, har Bürstner 
skapat ännu en milstolpe bland ”de nya kompakta”. 

https://www.instagram.com/burstner/?hl=de�
https://de-de.facebook.com/buerstnergmbh/?ref=page_internal�


Bürstner Playa startar med en LIMITED-version. I en omtyckt planlösning återfinns all 
den utrustning som gör bilen både bekväm och ombonad, såväl under semestern som 
vid dagligt bruk. 

I och med starten på det nya modellåret introduceras begreppet ”Bürstner Individual” 
– en möjlighet till professionell hjälp med att skapa sin personliga Camper Van-
modell, där köparna av vissa modeller kan få sin unika bil levererad färdig från fabrik. 
Detta genom att man redan vid beställningen kan välja ur ett utbud av exklusiva 
designelement: specialfoliering med olika design, individuell text, lättmetallfälgar och 
exklusivare kylargrill. Alternativt kan kunden framföra sina egna önskemål om en 
individuell utformning, varefter Bürstner undersöker om detta låter sig genomföras. 

Som en blick in i framtiden, med elektriskt drivna fritidsfordon, visar Bürstner sin 
Camper Van Lineo Electric. Denna modell visar ännu en gång, efter den år 2021 
visade CNG-drivna Eliseo Erdgas, att Bürstner är redo för alternativa drivmedel. Lineo 
Electric är baserad på Lineo-serien, den är till 100 procent eldriven och den har en 
räckvidd på upp till 317 kilometer. Huruvida modellen kommer att gå i 
serieproduktion är till stor del beroende på hur stor efterfrågan från kunderna 
kommer att bli. 

 

Husvagnsnyheter 

Den viktigaste förändringen är den facelift som modellserierna Premio och Premio 
Plus genomgått, samt en app för övervakning av diverse funktioner i Averso Plus-
modellerna. 

 

My Bürstner – en app för smart övervakning och styrning 

Ytterligare en highlight i Bürstners premiumklasser är den nya appen ”My Bürstner” 
som gör livet i en Bürstner ännu bekvämare. ”My Bürstner” finns i två versioner: I 
husvagnsmodellserien Averso Plus kan alla vätskenivåer visas, liksom kultrycket eller 
lufttrycket i däcken, och i husbilsmodellserien Elegance kan dessutom bland annat 
värme, luftkonditionering och belysning styras med hjälp av appen.  

Alla mässnyheter visas i Bürstners nya monter – hall 6, monter D03 – på Caravan 
Salon i Düsseldorf. 

 

Aktuella pressbilder och presstexter finns för nedladdning på 
www.buerstner.com/pressday. 

http://www.buerstner.com/pressday


 

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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