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Tyska husbils- och husvagnstillverkaren Bürstner fortsätter att förgylla sitt 50-års-jubileum. Efter 
framgångarna med nya Ixeo (tidigare Quadro) kommer nu Viseo, en helintegrerad husbil som 
vänder sig till förstagångsköparna. Viseo och 2009 års övriga nyheter gör Bürstners utbud ännu 
bredare – och steget till husbil allt mindre. Något som också märks i registreringsstatistiken. 
– Vi är i början av en trend där nya kundgrupper, även barnfamiljer, intresserar sig för husbilar, säger 
Conny Ekman, ansvarig hos Bürstner Sverige AB tillsammans med Jörgen Carlsson. 
Viseo-serien blir inte ensam om att attrahera de nya kundgrupperna. Bürstners jubileums-modell, Ixeo 
(tidigare Quadro), som släpptes på marknaden i början av året, blev snabbt populär. Nu kommer två nya 
modeller i serien. IT 666 är den ”barnvänligaste” med sin rymd och den längsgående våningssängen där 
bak. 
Andra nyheter hittar man i Solano-serien, som är Bürstners premiumklass i det halv-integrerade 
segmentet. Hela fyra nya modeller släpps. En av dem, T 697 G, är en efterlängtad modell som trots sin 
ringa längd rymmer både vinkelkök, dinettsoffa i vinkel och rymligt garage för cyklar och annat under den 
fasta dubbelbädden bak. 
– T 697 G är en modell som har ”allt”, och som vi tror kommer att bli en storsäljare, fortsätter Jörgen 
Carlsson. 
Sammanlagt släpps inte mindre än 17 nya modeller, ett imponerande antal. En nyhet är också att 
utrustningspaketen utökats. Under året har design- och komfortpaket kompletterats med ett chassipaket. 
Paketen sparar tusentals kronor för den som vill kosta på sig lite extra. 
Generalagenten tror mycket på utrustningspaketen och vill också lyfta fram att instegs-modellerna fått en 
större plats i det nya sortimentet. 
– Det känns roligt att vårt nya produktsortiment passar alla plånböcker. Med 2009 års utbud möter 
Bürstner upp förstagångsköparna och de nya kundgrupperna bättre än någonsin. Steget till att köpa en 
husbil i stället för husvagn är inte längre lika stort, säger Jörgen Carlsson.  
Medan husvagnsförsäljningen sjunkit något, fortsätter husbilsförsäljningen att öka. Sedan tre månader 
tillbaka är Bürstner Sveriges mest sålda husbil. Conny Ekman är inte förvånad: 
– Nej. Vi har legat bland de mest köpta fabrikaten varje år sedan 1997. Ett bra betyg och vi hoppas våra 
kunder värdesätter att vi jobbar långsiktigt och sätter tryggheten främst, avslutar Conny Ekman. 
Bürstners husbilsnyheter för 2009 
Samtliga modeller kommer att finnas tillgängliga på marknaden under hösten 2008. 
City Car C 600 
är Bürstners senaste tillskott i segmentet Van-husbilar. 
Nya City Car C 600 bygger på Fiat Ducato med motorer från 2,2 liter upp till hela tre liter och 157 hk. 
Totalvikten spänner mellan 3 300 kilo upp till 3 500 kilo.  
Bilen är 5,99 meter lång och vänder sig till personer som vill ha en liten smidig husbil, men utan att för 
den skull tumma på funktion och utrustningsnivå. Den är anpassad för 2 personer med en generöst 
tilltagen dubbelbädd på tvären (195x150), samt en bäddbar halvdinett med vändbara pilotstolar.  
Kylskåpet är på 97 liter. Den nya dieseldrivna och platsbesparande värmepannan Dual Top RHA 100 från 
Webasto, visar att man fortsätter sin inslagna väg med innovationer.  
ABS-bromsar, förarairbag, fönsterhissar och elbackspeglar samt Thetford kassett-toalett är en del av 
utrustningen som ingår som standard.  
City Car C 600 kan fås i tre olika lackeringar varav två mot pristillägg.  
T Prismo 626 G 
är en ny, halvintegrerad bil med garage som klarar att dra ett släp på upp till två ton. Bilen lämpar sig 
extra bra till en av Bürstners nya kundgrupper: familjer med ridsportsintresse som behöver dra hästsläp. 
Nya Prismo är baserad på Fordchassi med bakhjulsdrift och tvillinghjul, och har en totalvikt på 3500 kilo. 
Med sin totallängd på 6,26 meter och bredd på 2,18 meter är detta en kompakt husbil med mycket goda 
lastmöjligheter. 
Planlösningen är med dubbelbädd på tvären ovan garaget, och den populära halva dinetten med 
vändbara stolar.  
T Prismo 626 G finns med två motoralternativ. Båda har 2,4 liter med 115 hk respektive 140 hk.  
Standardutrustning är bland annat ABS, ASR, ESP, centrallås och fönsterhissar, farthållare, airbag för 
föraren, pilotstolar, skyroof/takfönster, 106 liters kyl och Truma 6 D dieselvärmare för bodelen.  
 
 



Solano-serien 
– ”premiumklassen” bland halvintegrerade husbilar – har utökats med flera intressanta nyheter. Samtliga 
modeller är byggda på Fiats lågbyggda och nu breddade chassi. 
Hela fyra nya modeller kommer att presenteras under året. De enda av de tidigare Solano-modellerna 
som blir kvar är storsäljarna T 615 och T 725.  
Ny är T 697 G, en garagebil med tvärställd dubbelbädd över garaget och en vinkelsoffa i dinetten. Här 
finns också det populära vinkelköket med stor kyl och frys som standard.  
Ny är också T 718 med en spännande planlösning, där bädden finns på tvären, men med en walk-around 
funktion så att man enkelt kan gå förbi bädden. Även i denna modell finns vinkelkök, vinkelsoffa och stor 
kyl och frys.  
T 727 är en bil med den generösa King-size bädden placerad längsgående i mitten av bilen. Även här 
finner man vinkelkök, dinettsoffa i vinkel och stor kyl och frys som standard.  
T 728 har vi längtat efter och nu är den äntligen här. Den nya Solanomodellen är en bil med långbädd 
och generöst garage. Trots sin längd på endast 7,44 meter har modellen både vinkelkök och dinettsoffa i 
vinkel. Vi räknar med att T 728 kommer att bli en av våra storsäljare.  
Utrustningsnivån i Solanoserien är som alltid hög, och man finner bland annat AC-bildel, farthållare, ABS, 
ASR, airbag förar- och passagerarplats, pilotstolar, Truma Combi 6 med inbyggd elkassett och 
skyroof/takfönster som standard. Tre slags lackeringar finns att tillgå, varav två mot pristillägg.  
Motor- och chassialternativen är fyra och börjar på 2,3 liter och 130 hk upp till 3,0 liter och 157 hk. 
Totalvikter är från 3 500 kilo till 4 000 kilo beroende på valet av chassi. Aldevärme finns som tillval i vissa 
modeller.  
Ixeo (tidigare Quadro) 
introducerades under första halvan av 2008 och mottogs med stor förtjusning. Med Ixeo möter Bürstner 
den ökande efterfrågan på bilar för nya kundgrupper, bland annat barn-familjer. För dem är Ixeoserien, 
främst nykomlingen IT 666 (se nedan), ett ypperligt alternativ. 
Ixeo innehåller det bästa av två världar, en kombination av den halvintegrerade husbilens köregenskaper 
med den helintegrerade husbilens möjligheter. Kort och gott, en husbil med fyra rejäla bäddplatser men i 
ett halvintegrerat utförande. Den hissbara sängen i mitten av bilen ger möjlighet till bra sovkomfort utan 
att man behöver bädda i sittgruppen.  
Under hösten ser två nya planlösningar dagens ljus: 
IT 634 är med sina 6,34 meter den minsta bilen i Ixeoserien. Tack vare den smarta planlösningen känns 
bilen väldigt rymlig trots små yttermått. 
IT 666 har en längsgående våningssäng med vinkelkök och halvdinett samt vändbara pilotstolar.  
Ixeomodellerna har samma motoralternativ som Solanoserien, men här finns även 2,2 liters motorn och 
100 hk som alternativ. Modellerna är byggda på Fiats bredspåriga chassi.  
Standardutrustningen är generös som alltid hos Bürstner med bland annat ABS, ASR, airbag för förare 
och passagerare, elfönsterhissar, centrallås, pilotstolar, skyroof/takfönster och värmesystem Truma 
Combi 4 med inbyggd elkassett. Tre lackeringsalternativ finns att tillgå, varav två mot pristillägg.  
Nexxo Family 
är liksom Ixeoserien ett svar på den ökade efterfrågan på alkovbilar för barnfamiljer likväl de som vill ha 
möjligheten att ha flera vänner med sig. Nya planlösningar är: 
A 694, en bil med längsgående våningssäng, vinkelkök, och dubbla dinetter. Här bor och äter 6 personer 
med lätthet utan trängsel.  
A 698 G, en alkovbil med stort garage och ovanliggande tvärställd dubbelsäng. Halvdinett med vändbara 
pilotstolar och längsgående soffa ger en generös sittgrupp som tillsammans med vinkelköket ger en 
öppen och trevlig känsla. I A 698 G finner man också det smarta, svängbara tvättstället Variobad från 
Bürstner.  
Båda bilarna byggs på Fords bakhjulsdrivna chassi med tvillinghjul och har en dragvikt på upp till två ton. 
Här är 140 hk, 2,4 liters motor det enda alternativet. Totalviktshöjning från 3 500 kilo till 3 850 kilo kan fås 
mot pristillägg.  
Övriga Nexxo Family-modeller byggs på Fords framhjulsdrivna chassi med motorer från 2,2 liter och 110 
hk respektive 140 hk.  
Modellerna är standardutrustade med bland annat ABS, ASR, farthållare, airbag förare, pilotstolar och 
Truma combi 4 med inbyggd elkassett.  
Två lackeringar finns att välja på, varav den ena (Crystal Blue), är mot pristillägg.  
 
 
 
 
 
 



Viseo 
är en helt ny generation helintegrerade husbilar. Med Viseo har Bürstner valt att ta fram en privsvärd 
instegsserie av helintegrerade bilar som i första hand vänder sig till förstagångs-köpare eller den som vill 
ta steget upp till helintegrerat, utan att spendera allt för mycket pengar. 
Viseo kommer i fem planlösningar från I 595 (5,95 meter) upp till I 715 (7,29 meter).  
Viseo byggs på Fiats bredspåriga chassi och ger ett gediget intryck. Detta intryck förstärks ytterligare när 
man tittar på vad som ingår i standardutrustningen. Snickerierna i almträ ger en ljus och fräsch atmosfär. 
Tillsammans med Bürstners rika utbud av klädslar bör inredningen kunna tillfredställa alla behov.  
Samtliga modeller har dinettsoffa i vinkel. Tre av modellerna har dessutom det populära vinkelköket.  
I 696 har en planlösning som varit en av de populäraste under senare år. Den är hämtad från Solano T 
615 och har förutom vinkelköket en fast, längsgående dubbelbädd bak, en generös sittgrupp och 
vändbara stolar fram.  
I 715 har en planlösning som liknar den i Solano T 718 med den nya tvärliggande walk-aroundbädden. I I 
715 är toaletten placerad längst bak vilket ger en öppen layout.  
Standardutrustning är bland annat ABS, ASR, Fiats bredspåriga chassi, pilotstolar, och Truma Combi 4 
med inbyggd elkassett med mera.  
Motoralternativen är från 2,2 liter 100 hk (I 595, I 620) upp till 3 liter och 157 hk. Totalvikterna spänner 
mellan 3 500 kilo upp till 4 000 kilo beroende av chassi.  
Kontaktuppgifter: 
Conny Ekman, 070-550 35 36, conny@ostcamp.se 
Jörgen Carlsson, 070-300 26 70. jorgen.carlsson@ostcamp.se 
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