
LYSEO TIME T

#välbefi nnande



BÜRSTNER

#välbefinnande
I 60 år har husbilar från Bürstner varit en del av 
gatubilden i hela Europa. För denna framgångssa-
ga kan vi tacka kloka och framsynta konstruktörer 
samt våra kvalificerade och engagerade medar-
betare – och dessutom alla de människor som 
uppskattar denna semesterform och som har vi-
sat oss sitt förtroende genom att välja en husvagn 
från Bürstner. Sedan de första husvagnarna pre-

senterades, har mycket ändrats. Under årens lopp 
har Bürstner ofta presenterat egenutvecklade 
produkter som kommit att sätta sin prägel på 
marknaden, där Plus-modellerna med sina unika 
nedsänkbara sängar är ett gott exempel – och ut-
vecklingsarbetet fortsätter så att man redan från 
början känner sig som hemma i en Bürstenr.
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Stil och design
för ditt 
välbefi nnande

VARDAGSERGONOMI

Vad vi än köper, spelar designen en av-
görande roll. Det betyder att stolar, 
skåp och andra inredningsdetaljer inte 
bara ska vara ”vackra” – de ska också 
vara ergonomiskt rätt utformade. Syf-
tet med ergonomin – ordet kommer 
från de grekiska orden ”ergon” (arbe-
te) och ”nomos” (lag) – är att hitta den 
optimala anpassningen av arbetsmiljö 
och omgivning till vardagsmänniskans 
behov. Oavsett om vi är på vår arbets-
plats, befi nner oss i köket eller har se-
mester så spelar ergonomin hela tiden 
en viktig roll.
Varför det är på detta viset, är lika en-
kelt som självklart: En ergonomisk ut-
formning av till exempel möbler och 
redskap kommer varje människa till 
godo, e� ersom man vid utformingen 
tar hänsyn till aspekter som hälsa, be-
kvämlighet och komfort. Även Bürst-
ner arbetar sedan fl era år med 
utveckling och förbättring av ergono-
miska inredningsdetaljer i köket, 
tvättrummet och sovavdelningen.

På jakt e� er trygghet 
Vårt hem har för oss människor en stor känslomässig bety-
delse. Hur stor denna betydelse är, framgår av den repre-
sentativa boendestudie som år, gjordes av det oberoende 
marknadsforskningsinstitutet TNS Infratest. Enligt studien 
anser 90 % av de tillfrågade att det är viktigt att man kän-
ner sig trygg och mår bra i sitt eget hem. 
Förutom detta visar också studien, att smaken när det gäl-
ler möbler, acessoarer och textilier – både när det gäller 
form och färg – förändras under livets olika faser. Det är 
därför knappast förvånande, att känslan av välbefi nnande 

inom de egna fyra väggarna står högt i kurs hos de allra 
fl esta. Och den som på ett harmoniskt och smakfullt sätt 
har inrett sitt hem, vill naturligtvis göra detsamma i sin hus-
bil.  Man vill kunna sätta sin egen prägel på inredningen, för 
att på så sätt ge uttryck för sin personlighet. 
När det gäller inredning, är Bürstner en trendsättare genom 
att kunna erbjuda sina kunder stora valmöjligheter – till ex-
empel med klädslar med fl era olika färg- och tygvarianter. 
Detta för att inte något ska hindra den som vill skapa sin 
personliga miljö.

TOTALT VÄLBEFINNANDE

Villa, lägenhet eller husbil 
– inredning e� er egen smak 
förhöjer alltid trivseln

Varför det är så viktigt att sova gott
Visste du, att en människa sover nära en tredjedel (i ge-
nomsnitt 24 år) av sitt liv ? Men innan du börjar gräma dig 
över att du slösar bort din tid, och kanske bestämmer dig 
för att gå till sängs senare eller stiga upp tidigare, vill vi 
konstatera: Att sova är inte slöseri med tid. Tvärtom! För 
att hålla oss friska, och för att orka med vardagens slit, be-
höver vi alla vår regelbundna sömn. Dock kan antalet tim-
mar vi behöver vila skilja. Medan den ene är pigg och utvi-
lad e� er sex timmars sömn, fi nns det andra som behöver 
sova i mellan åtta och tio timmar.
Rent principiellt gäller dock, att det är viktigare att sova 
gott än att sova länge. Avgörande för en god sömn är, för-
utom ett inre lugn, de yttre betingelserna i ”sovrummet”.

Passande madrass plus ribbotten
Vare sig du är hemma eller i husbilen, gäller det att inte 
kompromissa när det gäller madrassen. Enligt alla exper-

ter ska madrassen ha olika zoner, som ger e� er för axel- 
och bäckenparti, så att musklerna kan slappna av, men 
samtidigt måste madrassen ge tillräckligt stöd åt ryggra-
den. Av denna anledning använder Bürstner 5-zons kalls-
kummadrasser, som kännetecknas av en hög elasticitet, 
olika zoner och en god hållbarhet. Även så kallade water-
gel-madrasser, som Bürstner erbjuder som tillval, kan re-
kommenderas. Dessa lämnar e� er sig en angenäm känsla 
av kyla, de formar sig e� er kroppen och ger en känsla av 
att man ligger i vatten. Under alla omständigheter, är en 
förstklassig ribbotten den bästa grunden. 

Hitta den rätta kudden
Stor eller liten, tjock eller mager? Viktigt är, att kudden ger 
ett gott stöd åt nackkotorna (små kuddar är o� a bättre 
härvidlag). Se också till att enbart huvudet, och inte också 
axlarna, vilar på kudden.

EN VÄLGÖRANDE NATTSÖMN
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LYSEO TIME T

Må bra för alla
Lyseo Time T Harmony Line gör den redan bekanta Lyseo Ti-
me-familjen fullständig! De totalt fyra planlösningsvarianter-
na ger maximal fl exibilitet, vilket ger varje campingentusiast 
hennes eller hans personliga drömhusbil – konfi gurerad e� er 
dina individuella behov.

Särskild uppmärksamhet under aspekten #måbra förtjänar 
också utrustningsserien Harmony Line, där det lagts mycket 
energi på design.
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Pluspunkter invändigt

 + upp till fyra sittplatser vid körning
 + varm, trevlig ljusstämning med många indirekta ljuskällor
 + Takbelysning och lässpotar
 + Invändig ståhöjd ca 212 cm
 +  Bodelsdörr XL Premium med 2-punktslås, centrallås, fönster, insektsnät och 

avfallsuppsamling
 + USB-laddningsuttag
 + demonterbar kökshylla
 + reptålig yta (arbets- och bordsskiva)
 + Ordningssystem
 + Väggfäste för kaffekapslar och kryddor
 + Extra hög sovkomfort på kallskumsmadrasser med flera zoner
 + Ingångselement Harmony Line
 + Sidoväggpanel

Pluspunkter utvändigt

 + Tak och golv i glasfiber
 + 3 Bromsljus som har utformats som Bürstners logga
 + Speciallackad förarhytt „Silver“
 + Utvändig Harmony Line-grafik
 + Centrallås i förarhytten och elektriska fönsterhissar
 + ABS/ESP med ASR
 + Aluminiumfälgar 16 tum
 + Farthållare
 + Skyroof

Plus för design

T 727 G (som tillval med 
höj- och sänkbar säng)
Klädsel: Sydney Swing
Snickerier: Riva Loft



De nya vario-rullgardinerna för
ännu mera #måbra.

Dynor tillverkade med avancerad 
teknik, sidopanel och
exklusivt belysningskoncept.
#harmonyline.



12 13

LYSEO TIME T LYSEO TIME T

*  Höj- och sänkbar säng tillval
(på T 690 G endast en extra sovplats)

T 700*

21
2

GaragemodellDetaljer  

Detaljer Fler highlights

Lätt förvaring av stora 
campingtillbehör eller 
cyklar till följd av väl till-
tagna last- och förva-
ringsmöjlig-heter, tack 
vare extra stort garage 
(bild T 727 G). 

Blickvändare och samtidigt säker
I det eleganta vitrinskåpet har dina glas en säker 
plats med elegant gestaltning (fi nns endast i 
Harmony Line-modeller utan höj- och sänkbar säng).

Glädje
Lyseo Time T-köket uppfyller stora önskemål: Hållare för 
ka� ekapslar och kryddor, reptåliga ytor och ett omfat-
tande belysningskoncept gör den till funktionell och 
snygg på en gång (del av kökspaketet).

Omtanke
Sätt din #måbra-känsla med magnettavlan ovanför 
dörren: Oavsett om det är bilder från semestern eller på 
familjen, en inköpslista eller semesterplaner, allt fästs 
enkelt och snyggt här (fi nns endast i modeller utan 
höj- och sänkbar säng).

Välkommen hem
Bodelsdörren XL gör att man 
mycket enkelt kommer in i det trevliga vardags- och 
matrummet. I Harmony Line 
fi nns till och med XL Premium.

Även bak är Lyseo Time 
T en sann förvandlings-
konstnär. Det integrera-
de badrummet T 727 G 
eller T 736 (se bild) ska-
par en ergonomisk entré 
till duschen. I T 690 G 
ger Vario-badrummet 
mycket plats på litet ut-
rymme.

Riva Lo� 

T 727 G*T 690 G* T 736*

Snickerier

Planlösningar

Utrustning

125 l

Design
Sidopanelen ger bodelen en särskilt elegant touch.
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TEKNISKA DATAVAL AV TYG

Välj din bovärld
Ett steg ifrån individuellt välbefi nnande.

Lyseo Time T är standardutrustad med exklusiv textildesign, och i två valbara textilkombinationer.. 

VÄLJ DIN FAVORIT AV HARMONY LINE TEXTILIER

TEKNISKA DATA

Lyseo Time T Harmony Line
 standard   ° alternativ mot pristillägg     – ej tekniskt möjligt

Basfordon T 690 G T 700 T 727 G T 736

Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 96 kW (130 PS) - Euro 6

Mått och Vikter

Totallängd (ca. cm) 698 698 741 741

Totalbredd (ca. cm) 232 232 232 232

Totalhöjd (ca. cm) 292 292 292 292

Teknisk tillåten totalvikt (kg) 1) 3.500 3.500 3.500 3.500

Vikt i körklart skick (ca. kg) 1) 3.030 3.180 3.170

Maxlast (ca. kg) 1) 470 670 680

Max. släpvagnsvikt (ca. kg) 2.000 2.000 2.000 2.000

Axelavstånd (ca. mm) 3800 4035 4035 4035

Vändcirkel 13,5 14,3 14,3 14,3

Ståhöjd (ca. cm) 212 212 212 212

Antal personer inkl. förare 4 4 4 4

Trepunktsbälten i bodel 2 2 2 2

Sovplatser 2 / 4* 2 / 5** 2 / 4*** 2 / 4***

Bäddmått, bak (ca. cm) 203 x 80 188 x 145 209 x 80 190 x 148

Bäddmått, bak (ca. cm) 197 x 80 - 202 x 80 -

Bäddmått, nedsänkbar säng (tillval), (ca cm) 200 x 96 / 77 200 x 135 200 x 140 200 x 140

Bäddmått, mitt (ca. cm) 170 x 105 / 75 197 x 118 / 68 - -

Golvtjocklek (mm) / Taktjocklek (mm) / Väggtjocklek (mm) 48,5 / 34 / 34 48,5 / 34 / 34 48,5 / 34 / 34 48,5 / 34 / 34

Chassi

Lättmetallfälgar 16" för Lightchassi

Ytterbackspeglar elektriskt ställbara och uppvärmda

ABS (låsningsfria bromsar)

ESP (elektronisk sladdparering) inkl. Traction Control+ 
och Hill Holder

Fix and Go Kit (i stället för reservhjul)

Varselljus

Konstantfarthållare, Fiat Ducato

Bred spårvidd bakaxel

Sydney Swing Canberra Swing

    * Nedfällbar enkelsäng = + 1 extra sovplats (tillval). Bäddbar sittgrupp (tillval) = 1 extra sovplats
   ** Nedsänkbar dubbelsäng (tillval) = 2 extra sovplatser , Bäddbar sittgrupp (tillval) = 1 extra sovplats
  *** Nedsänkbar dubbelsäng (tillval) = 2 extra sovplatser
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TEKNISKA DATA

Förarhytt T 690 G T 700 T 727 G T 736

Airbag för passagerare

Airbag för förare

Instrumentpanel med aluminium applikationer

Mugghållare för förare och passagerare

Justerbar förar och passagerarstol (höjd och tiltbar)

Mörkläggningskassetter i förarhytt

Luftkonditionering bildel, automatisk, Fiat Ducato

Strålkastare med svart sarg

Ratt och växelspak skinnklädda

Pilotstolar klädda i inredningens tyg

Speciallackering förarhytt Silver

Elektriskt fönsterhiss samt centrallås för förardörren

Kaross / utvändigt

Bodelsdörr med integrerat fönster, myggnät samt avfallsbehållare 
(Premium XL)

Fönster med aluminiumkarm

Nedsänkt insteg

Takfönster 400 x 400 mm i i kök

Takfönster 400 x 400 mm i i sovrummet

Takfönster 400 x 400 mm i vardagsrummet

Fönster: isolerade, tonade och öppingsbara, med kassettrullgardin

3:e bromsljus i form av Bürstner - logo

Frontspoiler lackerad i kjolarnas färg

Garagelucka, höger sida

Lastlucka/lastluckor, låsbar(a)

GFK-hagelsäkert tak

Golv av glasfiberarmerad plast

Skyroof

Kaross / bodel

Fasta sängar med kallskums madrass (EvoPoreHRC)

Snickerier i träslag Riva Loft

Indirekt stämningsbelysning

Extra dyna för dubbelbädd i modeller med enkelsängar - -

Kök T 690 G T 700 T 727 G T 736

Avtagbar kökshylla

Belysning under bänkskivan

Spis med elektronisk tändning

Indirekt belysning i kök

Reptåliga ytor „Fenix“ (köksbänk, samt bordsskiva)

Kylskåp 142 liter (varav frys 15 liter) -

Kylskåp 145 liter (varav frys 15 liter) - - -

Lådinredning

Kapselhållare för kaffekapslar

Hygienavdelning / tvättrum

Spillvattentank 90 ltr.

Duschtrall i duschkabin

Vattenpump med hög kapacitet

Kassettoalett

Vattentank 20-125 liter

El / elektronik

Bodelsbatteri AGM 1 x 95 Ah

Taklampa och spotlights, LED, 12 V

Garderobsbelysning

Automatisk batteriladdare 400 VA

LED ytterbelysning med strömbrytare innanför dörren

Uttag 12 V / 230V

Service Center (Bord-Control)

USB-uttag

Gastrycksregulator Toptron CPU med automatisk omkopplare, 
samt craschsensor

Värme / ventilation

Digital manöverpanel för värmepanna (CP Plus)

Värmepanna Combi 6 E

Audio - Media

Autoradio DEH-S110 UB

Förberedelse för backkamera (kabel)

Förberedelse för TV-antenn (marksänd TV)

Hållare för plattskärms TV

 standard   ° alternativ mot pristillägg    – ej tekniskt möjligt 
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TEKNISKA DATA

TILLBEHÖR

Benämning Pris T 690 G T 700 T 727 G T 736 Vikter*

Basfordon

Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 109 kW (148 hk) - Euro 6 - Axelavstånd 3.800 mm 25.200,- ° - - - 0

Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 130 kW (177 hk) - Euro 6 - Axelavstånd 3.800 mm 52.230,- ° - - - 0

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 96 kW (130 hk) - Euro 6 - Axelavstånd 3.800 mm 21.810,- ° - - - 40

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 109 kW (148 hk) - Euro 6 - Axelavstånd 3.800 mm 47.020,- ° - - - 40

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 130 kW (177 hk) - Euro 6 - Axelavstånd 3.800 mm 74.040,- ° - - - 40

Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 109 kW (148 hk) - Euro 6 - Axelavstånd 4.035 mm 25.200,- - ° ° ° 0

Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 130 kW (177 hk) - Euro 6 - Axelavstånd 4.035 mm 52.230,- - ° ° ° 0

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 96 kW (130 hk) - Euro 6 - Axelavstånd 4.035 mm 21.810,- - ° ° ° 40

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 109 kW (148 hk) - Euro 6 - Axelavstånd 4.035 mm 47.020,- - ° ° ° 40

Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 4.000 kg - 130 kW (177 hk) - Euro 6 - Axelavstånd 4.035 mm 74.040,- - ° ° ° 40

Chassi

Automatisk växellåda, Comfort-Matic 26.060,- ° ° ° ° 17

Dragkrok 16.450,- ° ° ° ° 50

Dieseltank 120 liter, Fiat Ducato 1.100,- ° ° ° ° 28

Reservhjul 16" med hållare i garage 6.900,- ° ° ° ° 22

Totalviktshöjning till 3.850 kg 3.380,- ° ° ° ° 0

Totalviktshöjning till 4250 kg, Fiat chassi 3.380,- ° ° ° ° 0

Stödben bak 3.760,- ° ° ° ° 6

Varselljus LED 4.000,- ° ° ° ° 0

Kaross / utvändigt

Takfönster - 575 x 790 mm 1) 5.200,- ° ° ° ° 5

Taklucka Omnivent i toalettutrymme 1) 1.770,- ° ° ° ° 4

Cykelhållare för 2 cyklar, höj- och sänkbart (max last 50 kg) 7.230,- ° ° ° ° 18

Cykelhållare för 3 cyklar, höj- och sänkbart (max last 50 kg) 7.930,- ° ° ° ° 19

Benämning Pris T 690 G T 700 T 727 G T 736 Vikter*

Kaross / utvändigt

Cykelhållare för 2 cyklar (max last 50 kg) 3.900,- ° ° ° ° 9

Cykelhållare för 3 cyklar (max last 50 kg) 4.380,- ° ° ° ° 11

Garagedörr vänster & höger sida 6.040,- ° ° ° ° 8

Stödben bak 3.760,- ° ° ° ° 6

Markis, vit - 4,0 m inkl. LED-belysning 12.890,- ° ° - - 30

Markis, vit - 4,5 m inkl. LED-belysning 17.150,- - - ° ° 33

Vinterisolermatta 4.620,- ° ° ° ° 7

Kaross / bodel

Elektriskt manövrerad fällbädd ovan sittgruppen 20.700,- ° ° ° ° 0

Madrass „Watergel“ - dubbelsäng 5.440,- - ° - ° 1

Madrass „Watergel“ - enkelsäng 4.260,- ° - ° - 2

Säkerhetsskåp, AL-KO 1.770,- ° - - - 5

Sittgrupp bäddbar till säng 4.140,- - ° - - 10

Queensbädd manuellt justerbar i höjd 16.450,- - ° - ° 53

L-formad sittgrupp 6.040,- ° ° - - 0

Madrassöverdrag för fällsäng 580,- ° ° ° ° 0

Golvmatta förarhytt (svart) 820,- ° ° ° ° 3

Hygienavdelning / tvättrum

Utvändig dusch inkl. blandare 2.130,- ° ° ° ° 3

El / elektronik

Utvändigt uttag 230V / 12V / TV 1.180,- ° ° ° ° 0

Solcellsanläggning 1 x 100 Watt 1) 2) 12.070,- ° ° ° ° 12

Solcellsanläggning 2 x 100 Watt 1) 2) 24.260,- ° ° ° ° 20

Extra bodelsbatteri 95 Ah (totalt 2 st batterier för bodelen) 4.260,- ° ° ° ° 27

Lyseo Time T Harmony Line
 som standard   ° mot extra kostnad    – teknisk förberedelse saknas 

* Mera information finner Ni under „Viktig Information“* Mera information finner Ni under „Viktig Information“
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Benämning Pris T 690 G T 700 T 727 G T 736 Vikter*

Värme / ventilation

iNet Box (app för styrning av värme och luftkonditionering) 5.910,- ° ° ° ° 1

Elektriskt golvvärme 230 V 7.690,- ° ° ° ° 8

Aircondition bodel, Silent 8400 H 24.260,- ° ° ° ° 26

Aircondition Truma Aventa Comfort 2400 W 26.730,- ° ° ° ° 33

Kabelförberedelse för luftkonditionering 1.180,- ° ° ° ° 1

Gas - gasol

Automatisk gasolomkopplare med fjärrdisplay 2.610,- ° ° ° ° 1

Fjärrdisplay för Toptron CPU 700,- ° ° ° ° 1

Gasoluttag, utvändigt 2.710,- ° ° ° ° 1

Gaslarm för propan, butan samt narkosgas 3.550,- ° ° ° ° 1

Audio - Media

Multimediasystem Navgate inkl backkamera 23.190,- ° ° ° ° 4

TILLBEHÖR

Lyseo Time T Harmony Line
 standard   ° alternativ mot pristillägg   – ej tekniskt möjligt

FOTNOTER

Lyseo Time T Harmony Line

TEKNISKA DATA

1) Observera att utrymmet på taket är begränsat.
2)  Vid val av solcellsanläggning 1 x 100 Watt eller 2 x 100 Watt utgår takluckan i sovrummet. Ixeo IT 728 G: Solcellsanläggning 2 x 100 Watt ej möjlig i kombination med Telair eller Aventa 

comfort luftkonditionering.

* Mera information finner Ni under „Viktig Information“
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I många sammanhang förknippas uttrycket #välbefinnande med boendemiljön eller att man är 
verksam i en funktionell miljö. Men för oss är #välbefinnande mycket mer. Det innebär också att 
våra kunder ska vara säkra på att de äger en produkt som har tagits fram utifrån 60 års erfaren-
het inom tillverkning av fritidsfordon. Det faktum att vi har så lång erfarenhet gör också att vi, 
från och med 2019 års modeller, kan utfärda en 10-årig täthetsgaranti. Förutsättningen är att 
man en gång om året besiktar fordonet hos en Bürstner-avtalspartner.

10 ÅRS TÄTHETSGARANTI 

Lyseo Time T Harmony Line



VIKTIG INFORMATION
-  Varje förändring av fordonet gentemot fabriksutförandet, kan

medföra förändringar av köregenskaper och trafi ksäkerhet.

-  Observera alla anvisningar rörande ett säkert framförande av ditt

fritidsfordon.

- Kontrollera att du har rätt körkortsbehörighet för att köra din husbil.

-  Observera fordonets tillåtna totalvikt. Denna får under inga omständigheter

överskridas!

-  Observera fordonets tillåtna axelbelastningar, och fördela lasten så

att dessa ej överskrids!

-  Vid montering av antenner och andra tillbehör på taket, förändras

fordonets totalhöjd. Vid montering av stege på bakgaveln, förändras

fordonet totallängd.

-  Beroende på husvagns- eller husbilsmodell är det inte säkert att alla

takmonterade tillbehör kan kombineras med varandra.

-  Tekniska data i denna katalog var aktuella vid katalogens tryckning.

Trots noggrann kontroll, kan dock tryckfel inte helt uteslutas. Under

löpande modellår förbehåller vi oss rätten att genomföra tekniska

förändringar och förbättringar.

-  Vi reserverar oss för förändringar av struktur och färg på avbildade

material och produkter. Likaså reserverar vi oss för tekniska

förändringar på fordonet, så länge kvalitén förblir densamma eller

höjs, och så länge användningsmöjligheterna ej påverkas.

-  Kontrollera all information rörande fritidsfordonet med din Bürstner-

återförsäljare före köpeavtalets undertecknande.

-  Alla priser på tillvalsutrustning och tillbehör gäller vid fabriksmontering

i samband med tillverkningen av fordonet.

Din Bürstner-återförsäljare ser fram 
emot att trä� a dig!

**Förklaringar till viktuppgi� erna i Tekniska data :

- Med ”Vikt i körklart skick” gäller, såvida ej annat anges eller annat

överenskommits med försäljaren, defi nitionen i EU-kommissionens

förordning 1230/2012.

- Färskvattentankens volym anges enligt EU-kommissionens förordning

1230/2012, Bilaga V, Del A, Punkt 2.6., förklaring h). Beroende

på fordonsmodell kan färskvattentanken vara försedd med ett

överlopp så att vattenmängden vid kröning reduceras till 5, 20 eller

50 liter.

- ”Vikt i körklart skick” tillåts, enligt EU-kommissionens förordning

1230/2012, Tillägg 2, Punkt 2.2. b) variera med ±5 %.

- ”Tillåten totalvikt” defi nieras enligt EU-kommissionens förordning

1230/2012, Artikel 2, Punkt 7 som ”den maximala vikten hos ett

fordon baserat på dess konstruktionsegenskaper”, och anges av

tillverkaren.

- Med ”maxlast” menas skillnaden mellan ”tillåten totalvikt” och ”vikt i

körklart skick”.

- Mängden möjlig last minskar med vikten hos passagerarna samt den

tillvalsutrustning och de tillbehör som fordonet är utrustat med.

- Observera att det ej är möjligt att montera obegränsad mängd

tillvalsutrustning. Förutom vikten för varje passagerare (schablonmässigt

75 kg) enligt typgodkännandet måste husbilen, enligt

EU-förordning 1230/2012, klara en last på 10 kg per meter

fordonslängd och 10 kg per person – inklusive förare.

- Motorvarianter med större cylindervolym, liksom förstärkt chassi,

ökar vikten i körklart skick, jämfört med basfordonet.

Exempelvis är skillnaden mellan 2,3 Mjet och 2,3 Mjet Maxi 40 kg.
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Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
info@buerstner.com
www.buerstner.com
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