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Tekniska data i denna broschyr innefattar aktuella versioner vid trycktillfället. Trots att vi noggrant har gått igenom innehållet före tryckningen 
går det inte att utesluta att texten innehåller tryckfel. Under modellåret förbehåller vi oss rätten till ändringar i utrustning och produktförbätt-
ringar. Avvikelser i struktur och färg i förhållande till föremål på bilderna kan förekomma i fråga om använda material och tillgång. Samma sak 
gäller för tekniska ändringar på fordonet, så vida produktionskvaliteten i stort förblir likvärdig eller bättre och användningssy� et inte påverkas. 
Informera dig innan du skriver kontakt hos någon av våra auktoriserade Bürstner-återförsäljare om aktuella produkter och serier. Alla tillbehör-
spriser utgår från fabriksmontering inom ramen för tillverkning av nytt fordon. Bilderna innehåller delvis specialutrustning eller dekorelement 
som inte ingår i leveransen. Alla priser är angivna i euro. Alla priser är icke bindande prisrekommendationer från Bürstner GmbH & Co. KG, plus 
TÜV. Gäller för leveranser från och med 15 augusti 2018. Endast så länge lagret räcker. Det maximala antalet är begränsat till 60 fordon. Priser-
na är inklusive aktuell moms på 19 % och måste anpassas vid förändring av momssatsen. Vi reserverar oss för tryckfel och ändringar. Alla 
uppgi� er är baserade på den tyska marknaden.  
Varje gång man ändrar fordonets fabriksinställningar fi nns det risk att man begränsar kör- och trafi ksäkerheten. Beakta alla tillämpliga före-
skri� er för säker användning av fordonet. Kontrollera att du är innehavare av rätt typ av körkort, så att du får köra husbilen. Observera fordo-
nets ”maximala tillåtna tekniska totalvikten” och överskrid inte vikten. Observera axeltryck och fördela lasten över axlarna. Fordonshöjden 
ändras om man monterar konstruktioner på taket eller antenner. Fordonets totallängd ändras om man monterar på bakstegen eller en cykel-
upphängningsanordning. Beroende på fordonstyp är det kanske inte möjligt att placera alla typer av tillbehörskomponenter på taket. 
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Känslan 
av att äga något 

utöver det vanliga.



Slappna av
och njut
Det känns som att komma hem. Vardagsrummet väntar 
på dig med öppna armar och små godbitar. Sjunk ner i 
kudden och slappna av. Hemkänsla vart man än är på väg. 
Detta är #välbefi nnande. 



För verkliga 
fi nsmakare, eller 

för dig som 
vill bli en sådan

Den härliga do� en av utvalda örter, det nybakade olivbrö-
det från bageriet runt hörnet och de läckra antipasti-vari-
anterna för att reta aptiten: Under semestern ska man 
också kunna njuta. Du är beredd på precis allt – till och med 
på spontanbesök av dina vänner.



Att bädda 
för sig
Klockan har redan hunnit bli mycket. Och så småningom 
vill man inget hellre än att falla i djup sömn och drömma 
ljuva drömmar. Som genom ett trollslag sänker sig tak-
fodret och framför dig breder ditt sovrum ut sig. Nu be-
höver du bara ta ett steg till innan du kan låta dig invag-
gas i god sömn i en jättestor säng. Sov gott!



Förälskad in 
i minsta detalj

Lättheten är ständigt närvarande, uppburen av färger-
nas, formernas och materialens harmoniska samspel. 
Ljus är alltid och överallt din mjuka följeslagare som gör 
rummet trivsamt. Känn varje detalj med alla dina sinnen 
och förälska dig alltid på nytt. 



Vi skapar 
utrymme av 
drömmar
Det krav på utrymme som du ställer på ditt hem vill du inte 
heller vara utan när du befi nner dig på resande fot. Låt 
blicken svepa genom rummet och upptäck hela tiden nya 
detaljer som inger en känsla av tillfredsställelse och väl-
befi nnande. Din dröm har gått i uppfyllelse och du njuter 
i fulla drag att alltid känna dig som hemma oavsett vart 
du är på väg.  



Sätta 
prägel

Ögat sveper över de mjuka formerna, och blir gång e� er 
annan förtrollat av inredningen. Diskret ljussatta material 
får ny glans och skickligt placerade färgpunkter ger rum-

met dess särskilda ton. Så här är det att uppleva #välbe-
fi nnande med alla sinnen. 



Tekniska 
data

Utrustning I 746 Limited

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi 4 250 kg–130 KW (177 PS)  Grundpris: 
1 344 600.- 

Mått och vikter

Totallängd (ca cm) 765 

Totalbredd (ca cm) 232

Totalhöjd (ca cm) 296

Tekniskt tillåten totalvikt (kg) 4.250

Vikt i körklart skick (kg) 3.565

Last (ca kg) 685

Tillåten släpvagnsvikt (12 % stigning, ca kg) 1.250

Axelavstånd (ca mm) 4.300

Vändradie (ca m) 15,3

Inre ståhöjd (ca cm) 198

Antal personer (inkl. förare) 3*

Trepunktsbälte i bodelen 2

Sovplatser 4 / 5**

Bäddmått, nedfällbar säng, fram (ca cm) 196 x 139

Bäddbar sittgrupp, tillval (ca cm) 211 x 125 / 42

Bäddmått, nedfällbar säng bak (serie) (ca cm) 192 x 150 

Tjocklek på golv/tak/sidovägg (mm) 41 / 34 / 34 

*  Man måste beakta den tekniskt tillåtna totalvikten.
**  Tillbehör ”Sittgrupp i mitten som kan byggas om till säng”: ytterligare 1 sovplats. 

Obs! Beroende på tillvalsutrustning kan antalet tillåtna personer reduceras. 
  Närmare uppgi� er om vikterna fi nns i ”Viktiga anvisningar” 

i huvudutgåvan av ”Tekniska data”.



Utvändig konstruktion

Låsbara serviceluckor Serie

Fönster med aluminiumkarm Serie

Bodelsdörr Premium XL 
(inkl. fönster, myggnät och avfallskorg) 

Serie

Förvaringsfack i golvet, åtkomlig inifrån Serie

Nedsänkt insteg, med el-trappsteg Serie

Taklucka 40 x 70 cm Serie

Taklucka på toaletten Serie

Tredje bromsljus som har utformats som Bürstners logga Serie

Förardörr med el-fönsterhiss Serie

Glasfi bertak, hageltåligt Serie

Glasfi bergolv Serie

Träfri karosskonstruktion Serie

Utvändigt kombinationsuttag (230 V/12 V/TV) Serie

Champagnefärgad markis, 5,0 m, med LED-belysning Serie

Bodel, invändigt 

Belysning i klädskåpet Serie

Vitrinskåp med LED-lampor Serie

Elektriskt manövrerad dubbelsäng bak Serie

Snickerier i Santina ”Limited” Serie

Skinnklädsel med brodyr och mönstersömnad Serie

Madrassöverdrag för bakre säng Serie

Växelriktare / Omformare (12 V till 230 V) Serie

Chassi I 746 Limited

ABS (antiblockersystem) Serie

Automatväxellåda, Comfort-Matic Serie

ESP inkl. Hill Holder och Traction Plus Serie

Fiat Ducato lågramschassi Serie

Fix and Go-kit (istället för reservhjul) Serie

Varselljus och strålkastare, LED Serie

Farthållare (Cruise Control) Serie

Thermo-Floor-funktionsdubbelgolv Serie

Partikelfi lter Serie

Bred spårvidd för bakaxel Serie

Förarhytt 

Airbag, förare & passagerare Serie

Lyxigare instrumentpanel med aluminiumdetaljer Serie

Elektriskt justerbara ytterspeglar med uppvärmning Serie

Vridkonsol för förar- och passagerarsäten, 
båda höjdjusterbara

Serie

Mörkläggning av förarhytt med kassettplissé Serie

Justerbar förar & passagerarstol, höjd och tiltbar Serie

Instrumentpanel med kromringar Serie

Automatisk lu� konditionering för förarhytt 
inkl. partikelfi lter 

Serie

Ratt och växelspaksknopp med läderinläggningar Serie

Pilotstolar i bodelens textilier Serie

Tekniska 
data



Kök  

Gasolspis med 3 brännare, inkl elektrisk tändning Serie

Kylskåp, 145 l (varav 15 l frysfack) Serie

Beklädnad för sidoväggar i köket Serie

Väggfäste för ka� ekapslar Serie

Vattenförsörjning – sanitär 

Avloppstank, 90 l Serie

Duschkar och komplett duschutrustning Serie

Höge� ektiv vattenpump Serie

Kassettoalett Serie

Service-enhet (central försörjning/tömning) Serie

Vattentank, 20 l/120 l (varav 20 l vid körning) Serie

Elinstallation – gasanläggning 

Stämningsbelysning i bodelen Serie

Bodelsbatteri AGM 95 Ah Serie

Taklampa och läs-spotlights, LED 12 V Serie

Indirekt belysning / Indirekte belysning Serie

Laddnings- och försörjningsenhet 400 V A Serie

Eluttag 12 V / 230 V Serie

Service-center (Bord Control) Serie

Gastrycksregulator Toptron CPU, inkl. gasolomkopplare Serie

USB-laddningsuttag Serie

Omformare 300 V A Serie

Tekniska 
data

Värme – lu� konditionering 

Styrning av värme/lu� konditionering via app iNet Serie 

Digital manöverpanel Serie

Alde vattenburen centralvärme inkl. v-växlare Serie

Audio – Media  

TV-fäste för platt bildskärm Serie

LED-TV 32 tum, inkl. fäste i bakre loungen Serie

Multimediasystem Navgate inkl. backkamera Serie

Förberedelse för radio inkl. DAB-antenn Serie

Ambientepaket (+ 7 kg) I 746 Limited

Prydnadskudde, 4 st. 1 180.-

Bård dubbelsäng 1 420.-

Madrassöverdrag för främre säng 580.-

Formsydd matta i bil & bodel 4 740.-

Summa enskilda tillval 7 920.-

Fördelaktigt pris slutkund 5 610.-



Tillbehör I 746 Limited
alla priser i SEK 

inkl. moms

Vikt 
i kg

Chassi 

Släpvagnskoppling 16 450,- 50

Automatisk lu� konditionering för förarhytt 
inkl. partikelfi lter

5 340,- 19

Stolsvärme, förare 4 140,- 0

Stolsvärme, passagerare 4 140,- 0

Bodel, invändigt 

Isofi x- fäste för barnstol 3 430,- 3

Överskåp istället för nedfällbar säng fram Utan pristillägg 0

Madrassöverdrag för nedfällbar säng 580,- 1

Formsydd matta för bil & bodel 4 740,- 14

Kök 

Köksfl äkt 2 370,- 4

Tec Tower (Kyl/Frys/Ugns modul) 7 230,- 3

Vattenförsörjning – sanitär 

Avloppsvattentank, isolerad tömning 
och uppvärmning1) (serie) 

Serie 8

Elektrisk installation 

Extra bodelsbatteri 95 Ah 4 260,- 26

Värme – lu� konditionering 

Golvvärme i förarhytten, Alde 8 880,- 3

Lu� konditionering, Aventa comfort 
(2 400 W)2) 26 730,- 33

Förberedelse för lu� konditionering 1 180,- 20

Tekniska 
data

Tillbehör I 746 Limited
alla priser i SEK 

inkl. moms

Vikt 
i kg

Gasanläggning

Automatisk gasolomkopplare med � ärrdisplay 2 610,- 1

Fjärrdisplay för Toptron CPU (Crash Protection Unit) 700,- 1

Utvändigt gasoluttag 2 710,- 1

Gaslarm för narkos samt propan och butangas 3 550,- 1

Audio – Media   

Ljudsystem Premium 15 740,- 3

Ixeo I 746 ”Limited” har följande extrautrustning jämfört med standardmodellen: Motor 
med 130 KW (177 hk), aluminiumfälgar 18 tum, yttergrafi k/-lack ”Limited”, automat-
växellåda, LED-strålkastare, dimstrålkastare, förar- och passagerarsäten är justerbara 
i höjdled samt i lutning, bodelsdörr Premium XL, champagnefärgad markis, takfönster 
40 x 70  cm, möbeldekor Santina ”Limited”, glasvitrinskåp, Bürstner batteriläslampor, 
panel på bakre vägg (insida), elektriskt höj- och sänkbar säng bak, luktomvandlare, rep-
tåliga ytor, vägghållare för ka� ekapslar, varmvattenberedare, app-styrning värme/lu� -
konditionering, Toptron CPU (Crash Protection Unit), multifunktionsratt, multimedia-
system Navgate inkl. backkamera, LED-TV 32 tum, kombinationsuttag, växelriktare, 
Skinnklädsel Nova Melange
1)  Elektriskt uppvärmbart avloppsvatten- och tömningssystem, temperaturstyrt, 

inkl. tank resp. rör- och avloppsvattenisolering. 
2)  På takelementen måste man observera att det endast fi nns begränsad plats för montering.
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