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Bürstner-komfort: Lineo Camper Van med maxi-tvärbädd 

Bürstners Ford Transit-baserade Camper Van-modell Lineo, som presenterades 
så sent som i mars 2022, har nu försetts med två ”utbyggnader” i sovrummet. 
Bürstner är därmed den första tillverkaren i branschen som kan erbjuda en van 
med bakre tvärplacerad dubbelsäng med en längd på över 2 meter.  Även i övrigt 
bjuder bilen på hög komfort och en Bürstner-typisk invändig miljö som skänker 
välbefinnande. 

 

Kehl. Till den nya säsongen 2023 kan även storvuxna spekulanter på en Bürstner 
Lineo C 590 glädja sig åt en ännu högre sovkomfort. Företaget i tyska Kehl har 
nämligen som standard försett sovavdelningen i sin Ford Transit-baserade Camper 
Van-modell med två ”utbyggander” – en på vardera sidan – vilket möjliggjort en 
tvärställd dubbelsäng i XXL-format – 145 x 201 centimeter. Samtidigt har man 
behållet den för märket så typiska ombonade känslan inne i bilen. 

Denna optimering gör inte bara att sovutrymmet ser större ut, utan ger också en 
ännu bättre sovkomfort för storvuxna personer. Även den invändiga ståhöjden – 199 
centimeter – gör Lineo C 590 till det idealiska valet för dem som är över medellängd. 

Utvändigt är ”utbyggnaderna” knappt märkbara, då Bürstner lyckats integrera dem 
väl i bilens totala design. 

”Med vår palett av kompakta Camper Van-modeller vänder vi oss explicit till yngre 
målgrupper”, säger Carolin Gebhardt som är produktansvarig för Bürstners Camper 
Van-modeller. ”Dessa har en genomsnittslängd på 180 centimeter, och vill sova 
skönt och avslappnande även när de är på resande fot. Denna breddning som vi nu 
gjort innebär ytterligare ett säljargument, och jag är glad över att vi är den första 
tillverkaren som i en Camper Van kan erbjuda ett sådant bäddmått i kombination 
med en varm och ombonad interiör som förstärker känslan av välbefinnande.” 

 
 
 

En kort tillbakablick: I mars 2022 kunde Bürstner presentera modellen Lineo – 



företagets första Camper Van baserad på Ford Transit – men då med ett, för 
biltypen, traditionellt bäddmått. Lineo kan levereras i flera olika lackeringar, och den 
är försedd med en 130 hk stark motor och manuell växellåda. Sidvindsassistent, 
antislirreglering och antispinnsystem är standard, och bilen har skjutdörr på höger 
sida samt bakdörrar med eluppvärmda fönster. 

Invändigt imponerar nya Lineo fullt ut med den Bürstner-typiska känslan av 
välbefinnande. I den främre delen av Lineo C 50 återfinns en bekväm sittgrupp. Kök 
och badrum har sina platser i mitten, längst bak finns den stora tvärställda 
dubbelsängen och tack vare den fria siktaxeln uppnås en generös känsla av 
välbefinnande. Utmärkande för denna modellserie är dubbelgolvet, där ledningar och 
annan teknik är skyddat placerade. Samtidigt finns i den bakre delen av bilen ett 
lastutrymme som, med hjälp av backar kan utnyttjas på ett effektivt sätt. En extra 
highlight är, att utrymmet är uppvärmt. 

Inredningen i Lineo är den från andra husbilsmodellserier välkända Brava, med 
moderna snickerier med en blandning av trä och varmt och ljust sandgrått samt 
möjligheten att välja mellan tre olika textilkollektioner. Som tillval finns dessutom 
olika utrustningspaket. 

Nya Lineo kommer att finnas hos Bürstners återförsäljare från mitten av november, 
men redan på Caravan Salon i Düsseldorf (27 augusti – 5 september) kommer 
nyheten att presenteras – då i hall 6, monter D03. 

 
 



 

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: 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 i Sverige 
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  
 
 

 

 

 
 

 


