
 

Ny: My Bürstner app – smart styrning för 
lyxserien Elegance 

Düsseldorf, 26:e Augusti 2022 

 

Det som redan är standard i många hem, hittar nu vägen in i 
lyxhusbilsserien Elegance från Bürstner. Med appen ”My Bürstner” kan 
köparen av en helintegrerad Bürstner Elegance från och med nu på ett 
smart sätt övervaka och styra sin husbil direkt från mobilen. 

 

Düsseldorf. Från och med den nya säsongen kommer Bürstner att leverera de 
helintegrerade husbilarna i modellserien Elegance med inbyggd centralenhet för det 
nyutvecklade, app-styrda systemet ”My Bürstner”. Detta system gör det möjligt att 
när som helst, och var som helst, via mobilen få åtkomst till viktig information om sin 
husbil – och även styra många av husbilens funktioner. 

Batteriernas laddningstillstånd liksom diverse nivåer och serviceintervall är alltid 
tillgängliga. Belysning, temperatur och parabolantennens inställning visas, och kan 
ändras via appen. Även intelligenta checklistor och olika säkerhetsfunktioner är 
också åtkomliga. Alla dessa funktioner ingår som standard i Elegance, och är ständigt 
åtkomliga. Det är också möjligt att skapa egna makron, till exempel så att 
parabolantennen och satellitmottagaren aktiveras, värmen slås på och belysningen 
tänds när man närmar sig husbilen. 

Systemet kräver ett abonnemang, och avgiften för de två första åren (räknat från 
första registreringsdatum) ingår. Det är också möjligt att erhålla push-meddelanden 
om exempelvis centrallåsets status och huruvida kylskåpsdörren är ordentligt 
stängd. 

”I en så lyxig husbil som vår Elegance är det ’State of the art’ att kunna erbjuda 
köparna en smart övervakning och styrning av husbilen så att de lever lika bekvämt, 
och känner sig lika trygga, som hemma” säger Bürstner styrelseordförande Jens 
Kromer. ”Utvecklarna av appen har bemödat sig om att skapa ett användarvänligt 
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och intuitivt handhavande, och jag kan föreställa mig att ’My Bürstner’ i framtiden 
kommer att erbjudas även i andra modellserier.” 

Den intuitiva appen finns för både iOS och Android, och kan gratis laddas ner från 
Google Play Store och Apple Store. När man är i närheten sker kommunikationen via 
Bluetooth och på längre avstånd via mobilnätet – även när man är i utlandet. 
Systemet är uppdateringsbart, så att framtida nya funktioner lätt kan läggas till. 

Den som vill bekanta sig med det nya systemet kan göra det 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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