Nieuwsbrief april 2011
De eerste nieuwsbrief van 2011
Nu de lente weer echt begonnen is komen wij weer met veel nieuws. Zo begon 2011 weer met de
traditionele Nieuwjaarsborrel inclusief BOC ledenvergadering. Ook is begonnen met het aansluiten
van de Vege machines voor de revisieafdeling. Daarnaast is de geheime ontwerpstudio van Dimitri
totaal vernieuwd en hebben we een extra ruimte voor alle nieuwe dozen en verpakkingsmaterialen.
Verder zijn grote delen van de winkel opnieuw ingericht en uitgebreid.
Burton volgen via Twitter en Facebook
Iwan is al enige tijd actief op Linkedin maar nu sinds kort ook op
Twitter. Via Facebook kun je de laatste ontwikkelingen volgen van
de Company. Evenementen, tweets, discussies, foto‟s en de
allernieuwste producten vind je als eerste op onze Facebook
pagina. Kijk hier voor meer informatie.
Autorai 2011
Burton staat van 13 april t/m 23 april weer op de AutoRAI in Hal 2 pal voor de ingang van de
Europahal! Wij staan daar met de enige Wereldprimeur van de AutoRAI en deze Burton Electric is de
meest duurzame sportwagen ter wereld.. Naast 5 Burtons zullen wij staan met onze nieuwe kledinglijn
en verzekeringstak. Door de hoge kosten die deelname met zich meebrengt zou dit misschien wel
onze laatste Autorai kunnen zijn.
HKVHKD
In het weekend van 26 en 27 februari is de rit der ritten weer
verreden in het koudste gedeelte van het jaar. Ook dit jaar
vertrokken weer 30 knettergekke equipes vanuit Valkenswaard.
Wij danken de organisatie voor alle gezelligheid en omzet… De
eerste prijs is naar René Oude Alink en Ruud gegaan met 1375
punten!

Burton Angels
Dat je eigen auto bouwen niet alleen een jongensdroom is, bewijzen de Burton Angels. Deze dames
staan met hun eigen gebouwde bolide op de AutoRAI! Fiona en Constance zullen daar bewijzen dat
vrouwen en techniek dus prima samengaan..
Burton goes Ibiza
Burton Car Company gaat
samenwerken met Ducks United
(Rent a Duck and a lifestyle!).
Ducks United verhuurt eenden
op Ibiza en Curaçao en vanaf dit
seizoen ook Burton‟s. Huurders krijgen, naast het ultieme
nostalgische gevoel van het rijden met een open dak in de
zon, ook allerlei leuke voordelen en tips om de vakantie
zo relaxed mogelijk te maken. Mensen die een „eend‟
willen huren of op een mooi eiland (willen) wonen en deze
auto‟s willen verhuren kunnen zich melden bij..
www.ducksunited.com Duck ya later!

Nacht van Weesp
e)
Op zaterdag 14 mei, vindt de (40 Nacht van Weesp
plaats. Met 200 prachtige klassiekers (waarvan 10
Burton‟s/Eenden) het grootste Autorittensportevenement van Nederland. Inschrijven gaat heel
makkelijk via de website: www.nachtvanweesp.nl. De
organisatie is al bijna een jaar bezig om van de
jubilerende Nacht een bijzondere Nacht te maken met
vele verrassingen en prijzen.
Alarmlichtschakelaar
Een 2CV of Burton is meestal niet uitgerust met een alarmlichtinstallatie, al is het in veel landen wel
verplicht. U kunt uw 2CV of Burton zelf met een alarmlichtinstallatie uitvoeren. Hiervoor dient een 2e
knipperlichtrelais geplaatst te worden en moet er een extra schakelaar geplaatst worden. U kunt de
complete installatie beschrijving hier vinden.
Burton verkoop
De Burton verkoop is de afgelopen tijd weer flink
aangetrokken. De beste plek om je Burton te kopen
of verkopen is dan ook bij ons. Ruim 95% van alle
Burton-verkopen lopen via ons. Door onze
jarenlange ervaring, kennis en vertrouwen is Burton
Car Company de aangewezen plek om uw Burton te
koop aan te bieden zeker nu met de zomer en de
AutoRAI in het verschiet.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Loek,
0575-546055 of loek@burtoncar.com

Oranje Trophy 2012 naar EK voetbal en
Olympische spelen
Na het grote succes van afgelopen zomer
in ZA gaat de Oranje Trophy ook weer in
2012 aan een mooie reis beginnen. De
monsterrit gaat van start In Amsterdam en
gaat langs mooie plekjes in Europa. Zoals
Duitsland, Polen, Oekraïne, Rusland,
Finland,
Zweden,
Noorwegen,
Denemarken en eindigt bij de Olympische
spelen in Londen, Engeland. In Polen en
Oekraïne zullen de deelnemers het EK
voetbal weer gaan bijwonen en gaan we
onze jongens steunen om de Europese
beker mee naar huis te nemen. Wil je dit
mooie spektakel meemaken, meld je dan
aan op de website van de Oranje Trophy:
www.oranjetrophy.nl

Al sinds het ontstaan van de Burton en 2CV pickup worden er door
Burton Car Company veel onderdelen voor de Citroën 2CV gemaakt.
Sinds 2009 heeft de ontwikkeling en revisie van 2CV-onderdelen een
grote vlucht genomen en werd het merk Burton 2CV Parts
geïntroduceerd.
Onder deze merknaam brengen wij een grote diversiteit aan onderdelen op de markt, waarbij wij
streven naar de beste kwaliteit en een betaalbare prijs. Alleen onderdelen die kwalitatief gelijk zijn aan
originele, of verbeterd zijn verdienen het keurmerk Burton 2CV Parts.
Om verschillende redenen besluiten wij een onderdeel in eigen beheer te ontwikkelen. Dit kan zijn
omdat een onderdeel slecht verkrijgbaar is, van slechte (imitatie-)kwaliteit is, of omdat we
mogelijkheden zien verbeteringen aan te brengen. Zo kiezen wij er steeds vaker voor om een nieuw
onderdeel van roestvast staal te fabriceren, bijvoorbeeld uitlaten en bevestigingsmiddelen. Ook aan
de vorm en passing van onderdelen zijn vaak verbeteringen te doen. Voorbeelden hiervan zijn de
RVS stelmoffen en de rubberen warmteafvoerslangen die wij ontwikkelden.
Nieuwe en/of verbeterde producten in het assortiment van Burton 2CV Parts
A1.2740 dop voor oliefilter
Handig stukje gereedschap voor de man of… die zelf zijn olie ververst, het
oliefilter is gedemonteerd in een fluitje van een cent met deze tool!
Prijs: 7,96 euro
A1.7708 Stuurkogelhuismoer met vetnippel
Een ware verbetering ten opzichte van het origineel. De stuurkogel kan door middel
van de vetnippel gesmeerd worden zodat slijtage tot een minimum wordt beperkt.
En alleen onze stuurkogelmoersleutel past precies om de nippel. Prijs: 7,50 euro
(Nieuw!) A2.2919 Logo Burton motorkap crème wit geëmailleerd
(Nieuw!) A2.2920 Logo Burton motorkap oranje geëmailleerd
Naast ons rode en zwarte Burton logo hebben wij ons assortiment uitgebreid met
een oranje en crème witte. Prijs: 14,99 euro
A1.2737 Remleidingsleutel 8mm en 9mm
Speciaal om remleidingen onbeschadigd te monteren en demonteren.
Deze remleidingsleutel is geschikt voor oude(9mm) en nieuwe(8mm)
types 2CV. Prijs: 11,90 euro
A1.3921 Naafmoer
Vanaf nu is ook de naafmoer verkrijgbaar in het Burton 2CV Parts assortiment. Nu
geel gepassiveerd en blijvend in prijs verlaagd. Prijs: 6,55 euro
A1.1240 CO. Stelschroef
Voor een nauwkeurige afstelling van de carburateur nu ook nieuw te koop uit
het Burton 2CV Parts assortiment. Prijs: 3,95 euro
A1.2380 Accuklem 2cv RVS met spanningsregelaar houder
De accuklem maar dan beter.. Gemaakt van RVS en voorzien van de
mogelijkheid tot montage van een elektronische spanningsregelaar. Voor een
betere montage van de accu en spanningsregelaar. Prijs: 12,50 euro
A1.8339 Zeskant moer RVS veerpot
De veerpotten zitten vast met 4 centreerbussen en 8 dunne zeskantmoeren. Deze
hebben wij speciaal laten vervaardigen uit roestvast staal voor een langere
levensduur en eenvoudige demontage. Prijs: 7,50 euro per stuk
A1.4517 Bevestigingstang afdekrubber ontsteking
Het afdekrubber voor de ontsteking wordt bevestigd met 2 stangen en
deze zijn er vanaf nu ook in het RVS. Prijs: 3,99 euro

Wist u dat….
….. Iwan de 40 is gepasseerd op 9 februari?
….. De vraag naar revisie motoren, carburateurs en versnellingsbakken zo hoog is dat er inmiddels
flinke wachttijden zijn ontstaan?
….. Marijn Backx al jaren de motor is achter de HKV HKD
….. “Vaak ben je te bang” door de rijders in Burton 431 onderschat werd in de HKVHKD rit?
….. Arjen zelfs tijdens zijn wereldreis met Burton‟s geconfronteerd werd? (zie foto)
….. Arjen een paar dagen op de AutoRAI te zien zal zijn op onze stand?
Evenementenagenda
Wat
Veluwerit
Vermogensbankdag
Bollenrit
AutoRAI
Citromobile
2CV wereldmeeting
Operatie Nachtvlucht

Wanneer
3 april 2011
9 april 2011
17 april 2011
13 t/m 23 april 2011
7 en 8 mei 2011
26 t/m 31 juli 2011
26 maart 2011

Waar
Veluwe
Gaanderen
Hazerswoude-Dorp
Amsterdam RAI
Haarlemmermeer
Salbris, Frankrijk
Omg. Rotterdam

Arjen aan het sleutelen met Erik van Engelen op Aruba

Burton 431 in ‟t knollenveld na een slippertje tijdens de HKVHKD rit

Meer informatie
www.burtonownersclub.nl
www.burtoncar.com
www.bollenrit.nl
www.autorai.nl
www.citromobile.nl
www.2cvfrance2011.fr
www.operatienachtvlucht.nl

