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Bürstner presenterar kompakt-van med ny planlösning 

Med den nya modellen C 530 får nu den framgångsrika Copa en ”storebror”. Med ca 
30 centimeters större längd erbjuder denna kompakta modell både ett bakåt 
öppnande sovtak och ett badrum. 

 

Kehl. Den framgångsrika Copa-modellserien kompletteras nu med en ca 30 
centimeter längre modell: Copa C 530 med ännu bättre boendekomfort. 

Främsta skillnaden är att det nu finns en separat hygienavdelning i den bare delen av 
bilen. I detta badrum finns en fast monterad kassettoalett, och ovanför denna ett 
uppfällbart tvättställ. Den utdragbara tvättställskranen fungerar även som 
duschhandtag. Ett löstagbart duschkar som, när det inte används, kan förvaras på 
bakdörren samt ett duschdraperi kompletterar utrustningen. 

Copa C 530 är som standard utrustad med ett sovtak som öppnas i bakkant vilket 
ger bekväm ståhöjd i badrummet – praktiskt när man vill duscha. Sovtaket har 
dessutom en uppfällningsmekanism med dubbla leder, vilket gör att man erhåller 
tillräckligt god ståhöjd även i den främre delen av bilen. Sovtaket erbjuder dessutom 
en härlig panoramautsikt, tack vare att den främre delen av tygväggarna kan öppnas. 

Standard i nya Copa C 530 är dessutom en bäddbar soffa samt sittmöjlighet i 
anslutning till köket. Som tillval finns en enkelsits, och för att underlätta i- och ursteg 
är Copa C 530 försedd med skjutdörrar på båda sidor. 

Den generösa standardutrustningen kan som tillval kompletteras med en 
dieseldriven värmare, utöver detta erbjuds den redan bekanta Copa-tillbehören som 
exempelvis soltak och bakre tält. 

För ännu högre välbefinnande och komfort erbjuds olika utrustningspaket, 
exempelvis ”Home”-paketet som innehåller mörkläggningsgardiner för förarhytt och 
bodel, varmvattenberedare, kompressorkylskåp och ett extra stuvfack under soffan. 

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


Andra utrustningspaket är ”Active-” och ”Elektro”-paketen samt Fords komfortpaket, 
med eller utan adaptiv konstantfarthållare. 

Copa C 530 började levereras i Sverige redan under hösten 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/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: erwinhymergroup.com 
 
 
För detaljerad information samt förklaring av alla vikt- och sittplatsangivelser hänvisar vi till våra 
broschyrer/kataloger, vår hemsida eller vår konfigurator. Du kan också kontakta närmaste 
Bürstner-återförsäljare. För övriga frågor är du välkommen att kontakta oss direkt: 
 
 
PRESSKONTAKT  
Jörgen Fornander 
Varumärkesansvarig 
Tel: 070-300 26 70 
Mail: jorgen.fornander@erwinhymergroup.com   
 
BILDER 
Gitte Hehr 
Marknadsföring 
Tel: +45 25 98 04 43 
Mail: gitte.hehr@erwinhymergroup.com  
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