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Färsk statistik från Husvagnsbranschens riksförbund visar att Bürstner fortsätter 
vara Sveriges mest köpta husbil. Också till och med augusti månad ligger den tyska 
husbils- och husvagnstillverkaren i topp när det gäller antalet nyregistrerade husbilar. 
  
– Det känns verkligen kul och inspirerande att vi ökat vår försäljning så kraftigt i år, och vi 
ser inga tecken på avmattning. Utan snarare tvärtom, säger en glad Conny Ekman, som delar 
ansvaret för Bürstner Sverige AB tillsammans med Jörgen Carlsson. 
  
Fram till och med augusti i år har 385 husbilar av märket Bürstner registrerats i Sverige. Det 
är en ökning med 120 bilar från samma period förra året. Därmed ligger Bürstner i klar topp 
bland det fyrtiotal fabrikat som registrerats i Sverige. 
  
Hela husbilsbranschen befinner sig i ett uppsving. Antalet husbilsregistreringar för samtliga 
tillverkare har ökat med drygt 12 procent jämfört med förra året. Men Bürstner ökar ännu 
mer.  
  
– Vi har ökat med hela 45 procent hittills i år. Bakom den stora ökningen finns flera 
faktorer. Bürstner, som alltid legat i det lite högre segmentet, presenterade till årsmodell 
2008 ett antal instegsmodeller som togs emot väldigt positivt. Jag tror att de nya 
instegsmodellerna - tillsammans med Bürstners kvalitetstänkande och långsiktiga arbete att 
skapa mervärden och extra trygghet kring produkten – är de starkaste skälen till årets 
framgångar, säger Conny Ekman. 
  
En annan nyhet är att modellen som Bürstner tog fram till sitt 50-årsjubileum i år, Quadro, 
byter namn. Försäljningsframgångarna fortsätter för den halvintegrerade husbilen, men nu 
med namnet Ixeo. Bakgrunden är att biltillverkaren Audi anser Quadro vara allt för likt 
namnet på företagets fyrhjulsdrivna bilmodeller Audi Quattro. 
  
– Namnändringen kommer inte att påverka modellen det minsta. Både utseendet och den 
unika funktionen med fyra fasta bäddplatser genom den smarta fällbädden över sittgruppen 
kommer att vara oförändrad, förklarar Jörgen Carlsson. 
  
Ixeo-serien finns i fyra modeller. Nya för 2009 är IT 634 och IT 666. Båda kommer att visas 
på mässan Elmia Husvagn Husbil i Jönköping den 11-14 september.  
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