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M I J N  L M C  –  
voor de mooiste  
momenten van  
het leven

■  Caravans in iedere  
prijsklasse

■   Modellen voor instappers, 
gezinnen en stellen

■  24 indelingen om uit te 
kiezen

■  Talrijke slimme oplossingen
■  Ontworpen voor duurzaam-

heid en waarde behoud
■   Hoge kwaliteit gecombi-

neerd met traditie

HÉT MERK 
VOOR  
ECHTE 
LEVENS
GENIETERS

Bij LMC bouwen we niet alleen maar caravans, 
maar maken we ook uw vakantiedromen waar. 
Met échte Duitse degelijkheid en kwaliteit, 
100 % made in Germany. Met passie en grote 
aandacht voor elk detail bouwen we aan uw 
caravan, voor uw gelukkigste momenten van 
het jaar.

KWALITEIT WAAR U OP KUNT  
VERTROUWEN
Op de locatie Sassenberg in ons caravan competentie  
center in Münsterland zet LMC zich in voor innovatieve 
productieprocessen. Wij werken met een nieuwe 
productietechnologie, onderscheidende Lean 
management en zeer gemotiveerde medewerkers. 
Allen staan voor het uitstekende werk en de hoge 
kwaliteit van onze producten. Wij bouwen uw 
mobiele thuis met kennis van zaken, zodat u alleen 
mooie momenten beleefd met uw LMC caravan.

VERTROUWEN AL 65 JAAR
LMC is zeer vindingrijk. Gebruik van duurzamere 
onderdelen? Extra opbergruimte nodig? Wij maken 
het allemaal mogelijk. Bij LMC leveren we met onze 
geavanceerde technologie tot en met het kleinste 
detail, de maximale veiligheid en functionele oplos-
singen, zowel in het interieur als aan de buitenkant. 
Alle componenten in uw LMC zijn ontworpen met 
het oog op duurzaamheid en het behouden van uw 
caravan in een goede conditie, zodat uw investering 
in een LMC een veilige investering is.

THUIS IN UW VAKANTIEWERELD
Om ervoor te zorgen dat u zich echt op uw gemak 
voelt in uw LMC caravan, hechten we ook veel waarde 
aan het ontwerp van het interieur. Met onze specialis-
ten creëren we design- en functiegerichte interieurs 
met stoffen en materialen die niet alleen mooi maar 
ook praktisch zijn. Met een opbergruimte die u veel 
ruimte biedt om spullen netjes te houden en met 
details waar u gewoonweg van zult houden. Uw 
LMC is overal ter wereld uw mobiele thuis.
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D E  R O U T E  6 5  VA N  L M C  –  
een reis door de historie

Tot midden jaren ’60 
produceert Heinrich 
Austermann met 
15 werknemers het 
model “Knospe” in 
verschillende uitvoe-
ringen. 

In 1966 nam Wilhelm 
Saure uit Herdecke 
het succes volle be-
drijf over en richtte 
Wilhelm Saure KG op 
met het hoofdkantoor 
in Sassenberg. De 
eerste caravanaan-
hanger gaat nu in 
serieproductie.

1966

Met de integratie 
in de Erwin Hymer 
Group in 1991 werd 
de uitbreiding van de 
locatie Sassenberg 
mogelijk. Het verhaal 
van LMC Caravan 
GmbH gaat succesvol 
verder.

Vanaf midden jaren 
’90 werden bij LMC 
steeds meer caravan-
modellen gebouwd 
die voldeden aan 
steeds hogere wensen 
en een aanzienlijke 
omvang bereikten.

HET BEGIN 
VAN EEN 
NIEUW  
TIJDPERK

1991

Heinrich Austermann, 
schilder- en vernis-
meester en vooral een 
gepassioneerd cam-
peraar, ontwikkelde 
in de jaren vijftig een 
opvouwbare caravan 
welke oorspronkelijk 
bedoeld was voor 
persoonlijk gebruik. 
De vraag neemt snel 
toe en in 1955 wordt 
de productie gestart 
van wat vandaag  
de legendarische  
“Knospe” is. De eerste 
stap op een succesvol 
pad is hiermee gezet.

EEN  
ONDER
NEMING  
BLOEIT OP

1955

2015

LMC viert 60 jaar pas-
sie voor caravannen!

Ter ere van het  
jubileum lanceert 
LMC een aantrekkelijk 
speciaal model voor 
de camper- en  
caravanmarkt.

1976

Vanwege de grote 
vraag werd een deel 
van de productie in 
de jaren 70 uitbesteed 
aan Rheine en Waren-
dorf. Gedurende deze 
periode werden nog 2 
legendarische model-
len gecreëerd: “Lord” 
en “Münsterland”. 

In 1976 wordt de 
10.000-ste caravan 
geproduceerd. 

Vanaf 1981 wordt 
de productie in 
Sassenberg aan de 
Rudolf-Diesel-Straße 
gecentraliseerd, het 
timmerwerk uitgebreid 
en de firma “LMC Lord 
Münsterland Caravan 
GmbH” opgericht.

DE
10.000STE
CARAVAN

De passie voor 
het mobiele reizen 
wordt zichtbaar in 
de uitbrei ding van 
de producten met 
campers. Vanaf 1986 
begint de productie 
van de eerste cam-
perreeks met het al-
koof-model “Liberty”. 
Dit model groeit snel 
in populariteit.

1986

2000–05

LMC werkt door aan 
verdere optimalisatie 
van haar activiteiten 
door te investeren 
in een nieuw klanten 
servicecentrum, in 
nieuwe machines en 
systemen en in nieu-
we productiehallen 
en logistieke ruimtes. 
In 2005 een nieuwe 
mijlpaal met de start 
van de bouw van al-
koof en half-integraal 
campers op een Ford 
Transit chassis.

2007–13

In deze jaren werd er 
verder geïnvesteerd 
in productiemachines 
zoals een snijsysteem 
doormiddel van  
waterstraal techniek, 
de dak-straat, het 
randverwerkings-
centrum en de hagel-
beschermingsdaken.

Naast deze investe-
ringen wordt ook de 
productie opnieuw 
ingedeeld. Op deze 
manier blijft LMC 
streven naar het 
leveren van maximale 
kwaliteit in het belang 
van haar klanten.

2018

De nieuwe produc tie-
hallen in Sassenberg 
worden officieel 
geopend. Met bijna 
verdubbelde pro-
ductiecapaciteit en 
moderne technologie 
zet LMC een nieuwe 
mijlpaal in haar be-
drijfsgeschiedenis.

65 JAAR  
LMC

2020

LMC viert haar 65 jarig  
bestaan en kijkt vol 
verwachting naar 
de toekomst. Voor 
deze gelegenheid 
introduceert LMC het 
Jubileummodel, de 
Style 493 K “65 years 
edition” met een bij-
zondere uitgebreide 
standaarduitrusting. 
Vier het met ons mee!
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Elegantie en comfort met 
een bijzondere uitrusting
Pagina 44

SYMBOLEN

Long Life  
Technologie

12 jaar garantie

Totale lengte 
(mm)

Toegelaten  
totaalgewicht (kg)

Laadvermogen 
(kg)

KG

Serie met  
kinderbedden

GFK-dak

Verswatertank 
inhoud (l)

Aantal  
slaapplaatsen

Koelkast  
inhoud (l)

LLT
BODEM
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Onze instapper de Sassino is precies goed voor u wanneer u de vrijheid van 
een caravanvakantie met uw gezin wilt ontdekken. Met slaapplaatsen in enkele 
bedden, een tweepersoonsbed of met stapelbedden, de compacte indelingen 
laat de Sassino niets meer te wensen over.

S A S S I N O :
leven, lachen, vrij zijn

SASSINO

VOOR DE  
INSTAPPERS

98



SASSINO

Goedemorgen, 
zonneschijn

We heten u hartelijk welkom in 
uw nieuwe mobiele thuis. Met  
zijn heldere en moderne design  
in berkenoptiek, nodigt de Sassino  
u uit om al bij het instappen direct  
in vakantiesfeer te zijn. In de 
diverse ruimtes biedt de Sassino 
voldoende ruimte voor ieders voor-
keur. Ontdek de vele praktische 
details voor uw caravanvakantie.

460 E

1110



SASSINO

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  Talrijke grote ramen creëren een heldere en door 
daglicht overspoelde sfeer

■  Iedereen kan mee – in de kinder-stapelbedden  
met een belastbaarheid van 80 kg kunnen ook  
de oudere kinderen het zich gemakkelijk maken

■  De uniforme kleurstelling van de bovenkasten  
in het slaapgedeelte zorgt voor een rustige en  
harmonieuze sfeer

■  Met de optionele TV-plek voorbereiding en  
flatscreenhouder is entertainment en comfort-
genot gegarandeerd

RUIMTE OM 
VAN UW  
VAKANTIE 
TE  
GENIETEN

“LMC ziet zichzelf als een echte 
denktank. Wij sleutelen graag aan 
speciale en slimme oplossingen  
en werken deze uit zodat ze in  
de productie kunnen worden 
genomen. Met het rolbed in de 
Sassino kunt u bijvoorbeeld het 
éénpersoonsbed eenvoudig en 
snel in een tweepersoonsbed  
veranderen.”

Ulrich Schoppmann,  
Algemeen directeur LMC

460 E

460 E

470 K

1312



SLIM
OPGELOST

SASSINO

460 E 470 K 

1.  Het hoge laadvermogen in  
de wandkasten in het slaapge-
deelte zorgen voor voldoende 
ruimte voor alle belangrijke 
vakantiebenodigdheden

2.   De bediening van de kookplaat 
is eenvoudig en praktisch dank-
zij de elektrische ontsteking

3.  Eenvoudig opgeladen elektro-
nische apparatuur, zelfs voor 
de allerkleinsten, met de geïn-
tegreerde USB-aansluiting in 
de stapelbedlamp

 

3.

1.

2.

460 E

470 K

1514



BEKLEDING

Silver Selection

INDELINGEN

UITRUSTING

460 E 
Totale lengte mm  6.758
Totale breedte mm  2.100
Slaapplaatsen 2/4

470 K 
Totale lengte mm  7.177
Totale breedte mm  2.100
Slaapplaatsen 4/6

S A S S I N O 
Voor de instappers

HIGHLIGHTS AAN 
DE BUITENKANT

1.  Standaard GFK-dak voor 
maximale bescherming tegen 
weersinvloeden

2.  Dynamische striping in het  
ontwerp van de LMC-familie

3.  Driedelige voorkant van ABS 
kunststof

4.  Het hoogste veiligheidscomfort 
dankzij het hoogwaardige 
chassis

1.

2.

3.

4.

SASSINO

12 L

2–686 L VANAAF
6.758 MM

MAX. 
+511

KG

MAX. 
1.200 KG

LLT
BODEM

12 JAAR
GARANTIE

460 E460 E

1716



De Style in een tijdloos mooi design is ons model voor uw familiedroomvakantie. 
Er is plek om te lachen, te koken, te spelen en te ontspannen. Zes indelingen en 
tot maximaal zes slaapplaatsen maken van de Style een flexibele allrounder voor 
grote en kleine vakantiegangers. De Long Life Technologie (LLT) zorgt voor  
duurzaamheid, made in Sassenberg.

S T Y L E :  heb lief, 
geniet en wees één

STYLE

IDEAAL 
VOOR  
JONGE  
GEZINNEN

1918



490 K

Een prachtige dag

Met een jong design, frisse witte 
accenten en een vriendelijk 
houtdecor heet de Style u van 
harte welkom. Zelfs de dakramen 
maken al deel uit van de basi-
suitrusting. Zodat je “in Style” 
in slaap kunt vallen onder de 
sterren. Tenzij u het optionele 
pop-up dak gebruikt (zie pagina 
55). In dat geval bieden twee 
extra slaapplaatsen u nog méér 
ruimte om te dromen.

STYLE

2120



STYLE

1.    Feel-good temperatuur in alle weersomstandig-
heden dankzij de rug-ventilatie achter de meubels

2.    Snel en makkelijk bereikbaar dankzij de open 
compartimenten onder de bovenkasten

3.     Flexibele oplaadmogelijkheden voor elektrische 
apparaten door de optionele USB-aansluitingen 
die gemakkelijk kunnen worden aangesloten op 
de geïntegreerde lichtrail

SLIM
OPGELOST

530 E

1.

2.

3.

490 K

530 E

2322



“Om ervoor te zorgen dat de  
kleintjes veilig zijn en de ouders 
rustig slapen, kunnen in de sta-
pelbedden ook de meegeleverde 
valbescherming worden aange-
bracht.”

Patrick Schaar,  
Productmanager

DE INTERIEUR  
HIGHLIGHTS

■    Bovenkasten met tijdloos houtdecor en 
witte accenten zorgen voor een aange-
name woonsfeer

■    Met de praktisch verlaagbare tafels en  
bijgeleverde extra kussens, ontstaan 
in een mum van tijd twee extra slaap-
plaatsen

■    De standaard dakramen laten de  
kamers in het daglicht schijnen

■    Handig opladen – de in de contactdozen 
geïntegreerde USB-aansluitingen bieden 
tal van oplaadmogelijkheden voor elek-
tronische apparaten

STYLE

490 K490 K

490 K

2524



450 D 
Totale lengte mm  7.352
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/4

450 E 
Totale lengte mm  6.852
Totale breedte mm  2.226
Slaapplaatsen 2/4

490 K 
Totale lengte mm  7.162
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 4/6

460 D 
Totale lengte mm  7.272
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/4

530 E 
Totale lengte mm  7.695
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/4

582 K 
Totale lengte mm  8.047
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen 4/6

S T Y L E 
Ideaal voor jonge gezinnen

INDELINGEN

1.

2.

3.

4.

UITRUSTING

44 L

2–699/141 L VANAAF
6.852 MM

MAX. 
+718

KG

MAX. 
1.600 KG

STYLE

BEKLEDING

Yellow Stone

HIGHLIGHTS AAN 
DE BUITENKANT

1.  Standaard buisrail voor een 
eenvoudige montage van de 
voortent

2.  Uitklapbaar dak (optioneel) 
voor twee extra slaapplaatsen

3.  Long Life Technologie (LLT) 
voor een hoog waarde behoud

4.  Stabilisator voor maximale 
rijveiligheid

LLT
BODEM

490 K

12 JAAR
GARANTIE

2726



S T Y L E  L I F T:  
koken, plezier maken, 
samen zijn

STYLE LIFT

De LMC Style Lift met standaard 
hefbed, geeft uw caravan de flexi-
bele ruimte die u nodig heeft. Met 
een stahoogte van ruim 2,08 m in 
het woongedeelte, biedt hij over-
dag de vrijheid die je mag wensen. 
Voor de nacht kan de Style Lift in 
een handomdraai worden omge-
bouwd – u en uw gezin kunnen 
heerlijk wegdromen en biedt de 
caravan u tot wel zeven heerlijke 
slaapplaatsen.

500 K

MEER  
RUIMTE VOOR 
HET GEZIN

2928



DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  Aangenaam ruimtelijk gevoel en voldoende ruimte, zelfs voor de 
grootsten, dankzij de stahoogte van 2,08 m

■  De standaard rookmelders geven een grote mate van veiligheid 
■  Er gaat niets boven een goede nachtrust – de geteste  

koudschuimmatrassen bieden hoog slaapcomfort
■  Aangenaam en helder – bij dit interieur met zijn doordachte 

plafondverlichting voelt men zich gewoon thuis
■  Absoluut gezinsvriendelijk door de kinderkamer met flexibele 

scheidingswand

“Het melkglazen dakraam van 
280 x 280 mm zorgt voor meer 
daglicht in de badkamer. En 
vocht kan hierdoor direct naar 
buiten ontsnappen.”

Henning Völker,
Hoofd Kwaliteitsmanagement

STYLE LIFT

500 K

500 K

500 K

3130



LLT
BODEM

MAX. 
1.600 KG

INDELINGEN

430 K 
Totale lengte mm  6.834
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 4/6

500 K 
Totale lengte mm  7.579
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 4/7

S T Y L E  L I F T 
Meer ruimte  
voor het gezin

HIGHLIGHTS AAN 
DE BUITENKANT

1.  GFK in dak, voor-, achter-  
en onderzijde

2.  Moderne automotive achter-
lichten en derde remlicht

3.  Lichtmetalen velgen
4.  Long Life Technologie (LLT) 

voor een hoog waarde behoud

BEKLEDING

44 L

4–7141 L

VANAAF
6.834 MM

UITRUSTING

4.

3.

1.

2.

MAX. 
+491

KG

STYLE LIFT

500 K

Yellow Stone

2.

1.

3.

500 K500 K

1.  Slaapplaatsen voor het hele gezin met het liftbed 
en de ombouwmogelijkheid van de rondzitgroep 
tot stapelbed – tot zeven bedden

2.  Probleemloos beladen met de grote opbergvakken –  
indien nodig, biedt het onderste opklapbare sta-
pelbed nog meer ruimte voor grotere spullen

3.  Goed verzorgd met een koelkastvolume van 141 liter,  
waarin voor al uw eten en drinken voldoende plek 
is – deze werkt naar wens op gas of stroom

SLIM
OPGELOST

12 JAAR
GARANTIE

3332



Voor reizigers die veel waarde hechten aan comfort, hebben we 
met onze Vivo een echte allrounder gebouwd. Met een totale 
breedte van 2,30 m tot 2,50 m geeft de caravan een bijzonder 
ruimtelijk gevoel. Er zijn zeven indelingen beschikbaar om uit 
te kiezen voor uw ideale mobiele thuis. En dat door zijn lage 
gewicht een grotere belading mogelijk is maakt de Vivo perfect. 
Vivo: beter kan een vakantie niet beginnen.

V I VO :  je goed voelen, 
de wereld veroveren, 
gelukkig zijn

VIVO

WANNEER  
JE VAN  
COMFORT 
HOUDT

3534



580 D

VIVO

Het interieur van de Vivo is  
fris en licht, met een lichtbeige 
afwerking en warme houttin-
ten. De lichtstrook boven de 
bovenkasten geeft sfeervolle 
accenten. De ruime midden-
zitgroep biedt ruimte voor een 
gezellige avond met het hele 
gezin of met vrienden.

Ontspannen 
genieten

3736



“Zo individueel als onze klanten 
zijn, zo flexibel zijn onze indelin-
gen: met de optionele uitbreiding 
van de kinderbedden kun je bij-
voorbeeld van een 2-stapelbed 
zelfs een 3-stapelbed maken.”

Bodo Diller,  
Merkverantwoordelijke LMC

580 D

522 K

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  De keuken voorin met panoramaraam en geweldig uitzicht naar buiten maakt  
koken tot een bijzonder hoogtepunt (580 D)

■  Een aangename woonsfeer door het lichte interieur, de ingetogen houtlook en  
de sfeervolle, energiebesparende LED-verlichting

■  Talrijke dakramen en het uitzetbare raam voor of achter zorgen voor een stroom 
van licht

■  Ieder zijn plek – praktische indeling van ruimtes door de vouwschuifdeur tussen het 
kindergedeelte en de leefruimte

■  Enkele bedden, tweepersoonsbed, rolbed of stapelbed – iedere bed variant biedt 
met het koudschuimmatras het hoogste slaapcomfort

VIVO

580 D

3938



1.

3.

580 D522 K

VIVO

1.  Rondzitgroep voor voldoende ruimte om gezamenlijk 
van een gezellige TV-avond te genieten

2.  Eenvoudige verbreding van de zitgroep voor nog meer 
comfort

3. Praktisch draaibaar toilet voor gemakkelijke toegang
4.  De klaptafel in de zitgroep maakt een comfortabele 

doorgang mogelijk

SLIM  
OPGELOST

4.

2.

522 K 580 D

4140



LLT
BODEM

BEKLEDING

Grey Leaf White Stripe 

470 D 
Totale lengte mm  7.095 
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/4

520 K 
Totale lengte mm  7.850 
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 4/6

520 E 
Totale lengte mm  8.058 
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/4

522 K 
Totale lengte mm  8.120 
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen 4/6

532 K 
Totale lengte mm  8.444 
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen 4/6

530 K 
Totale lengte mm  8.140 
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 4/6

580 D 
Totale lengte mm  7.897 
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/3

V I VO 
Wanneer je van comfort  
houdt

INDELINGEN

HIGHLIGHTS AAN 
DE BUITENKANT

1.  Automotive achterlichten – 
speciaal ontwikkeld voor LMC –  
geïntegreerd in de bumper

2.  Standaard schokdempers voor 
maximaal rijcomfort

3.  Verzwaarde uitdraaisteunen 
voor een veilige en verstevigde 
standplaats tijdens de vakantie

4.  Standaard Delta as voor maxi-
male veiligheid tijdens het rijden

3.

2.

44 L

2–699/141 L VANAAF
7.095 MM

MAX. 
2.200 KG

2.

UITRUSTING
MAX. 
+841

KG

1.

4.

VIVO

Met een caravan kunt u flexibel reizen, wanneer 
en waar u maar wilt. Reis naar uw droombestem-
ming aan zee of in de bergen, u bent zeker van 
een heerlijke vakantie en een zorgeloze reistijd.

ONZE TIP

12 JAAR
GARANTIE

4342



De elegante Musica is de meesterklasse onder onze 
caravans. We hebben veel geïnvesteerd in het ontwerp 
van dit model, zodat u zich overal goed kunt voelen, 
direct kunt instappen en in uiterste luxe kunt wegrijden.  
Naast het premium chassis voldoen ook andere 
uitrusting- details aan de hoge eisen van dit model.

40

MUSICA

M U S I C A :
actief zijn,  
ontspannen,  
de tijd nemen

VOOR DE 
HOGE  
VERWACH
TINGEN

4544



MUSICA

Stijl en elegantie

Veel licht en een stijlvolle 
ambiance. Dankzij het grote 
dakraam en het raam in de 
buitendeur wordt het interieur 
van de Musica overstroomd in 
helder daglicht. Zo komen de 
elegante bekleding en het lichte 
houtdecor en de glanzend witte 
vlakken goed tot hun recht.

520 E

4746



MUSICA

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  Ontspanning en helemaal bijkomen dankzij de hoogwaardige lattenbodem en  
koudschuimmatrassen op alle bedden

■ Combirollo’s in het slaapgedeelte zorgen voor de gewenste privacy
■  Zo is koken aangenaam – eersteklas keukentechnologie met een driepits kooktoestel, 

grote koelkast en functionele grote lades
■ De praktische indeling en techniek in de sanitaire ruimte biedt voldoende ruimte
■  Het doorschijnende venster in de buitendeur ondersteunt de lichte vriendelijke sfeer 

in het woongedeelte
■ Ongewenste gasten blijven buiten door de optionele hordeur

EERSTE
KLAS  
TECHNO
LOGIE

“We denken altijd vanuit het  
perspectief van de gebruiker  
tijdens de ontwikkeling. Daarom 
zijn onze leefruimtes van hoge 
kwaliteit en goed doordacht.”

Markus Grabosch,
Hoofd Constructie en Ontwikkeling

520 E

520 E 520 E
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SLIM  
OPGELOST

1.  De softclose kastfronten zorgen  
voor een aangenaam stille 
sluiting

2.  Snel en gemakkelijk toeganke-
lijke opbergruimtes onder het 
zitgedeelte in de zitgroep door 
de opklapbare zittingen

3.  Goed beschermd tegen onvoor- 
ziene kookongelukjes met de 
spatbescherming aan de zijkant 
in de keuken

4.  Handig laden en lossen dankzij 
het standaard service luik

1.

3.

4.

2.

MUSICA

520 E

520 E520 E

520 E
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470 E 
Totale lengte mm  7.085
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/4

470 D 
Totale lengte mm  7.095
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/4

490 E 
Totale lengte mm  7.266
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/4

De optionele Mover maakt ieder bezoek  
aan de camping lichter en maakt het  
mogelijk om kinderlijk eenvoudig uw  
mobiele thuis te manoeuvreren.

ONZE TIP

M U S I C A
Voor de hoge verwachtingen

520 E 
Totale lengte mm  8.080
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/4

542 E 
Totale lengte mm  7.790
Totale breedte mm  2.526
Slaapplaatsen 2/4

520 K 
Totale lengte mm  7.850
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 4/6

560 E 
Totale lengte mm  8.058
Totale breedte mm  2.326
Slaapplaatsen 2/4

INDELINGEN

HIGHLIGHTS AAN 
DE BUITENKANT

1.  Robuuste hamerslagbeplating
2.  Automotive achterlichten
3.  Driedelige voorkant van ABS 

kunststof
4.  Disselbakafdekking met gasveer

1.

2.

3.

4.

BEKLEDING

UITRUSTING

44 L

2–699/141 L VANAAF
7.085 MM

MAX. 
1.700 KG

MAX. 
+683

KG

MUSICA

Silver Belt Beige Limb

LLT
BODEM

12 JAAR
GARANTIE

5352



O N Z E  KWA L I T E I T S 
B E LO F T E :  
12 jaar garantie

REIZEN 
ZONDER 
ZORGEN

In de caravan- en camperindustrie staat LMC voor kwaliteit, betrouwbaar-
heid, doordachte techniek en functionele oplossingen. Met onze opbouw 
waterdichtheidsgarantie*, hagelbescherming en weersbestendigheid door 
GFK-dak bekleding, GFK-onderzijdebescherming, GFK-voor- en -achterkant 
bieden wij u 12 jaar bescherming tegen binnendringend vocht. Vooral door 
de installatie van de Long Life Technologie (LLT) in de bodem heeft vocht 
geen kans. Dit geeft uw LMC een pluspunt in veiligheid, want u kunt rekenen 
op gegarandeerd 12 jaar ontspannen en zorgeloos reizen.

LLT
BODEM

D E  L U C H T  I N  –
met het LMC uitklapbaar dak

We bieden extra ruimte voor gezinsvakanties door het LMC  
uitklapbaar dak. Kinderen zijn dol op deze gezellige hut, de “tent” 
op het dak en ouders hebben hiermee de flexibiliteit die ze nodig 
hebben. In een mum van tijd zijn er twee extra slaapplaatsen in 
de caravan gecreëerd. Praktisch verliest u geen ruimte, de sta-
hoogte en de opbergmogelijkheden blijven eveneens gelijk. En 
als het uitklapbaar dak niet nodig is, kan het eenvoudig worden 
neergeklapt. 

Als optie verkrijgbaar voor de caravanmodellen in de series Style, 
Vivo en Musica.

ONDER DE  
STERREN
HEMEL

■  Vier ramen en het doorzichtig dakluik  
(met insectenwering) zorgen voor een  
optimale ventilatie

■  Het geschuimde matras biedt samen met  
de lattenbodem optimaal slaapcomfort

■  Toegang via een tweedelige aluminium ladder 
die in de kledingkast kan worden opgeborgen

■  Normale stahoogte binnen
■  Dakschaal maten:  

ca. 260 cm x 157 cm x 12,5 cm  
(plus 12 cm hoogte voor het doorzichtig dakluik)

■  Hoogte uitgeklapt: 116 cm
■  Ligoppervlakte: zonder afdekking van de 

toegang ca. 173 cm x 133 cm, met afdekking ca. 
234 cm x 133 cm

■  Maximale Belasting: 160 kg
■  Gewicht: 107 kg

* LMC geeft een opbouw waterdichtheidsgarantie van 12 jaar op alle caravans via de Long Life Technologie,  
kortweg LLT. Onder voorwaarde van een jaarlijkse inspectie tegen onkostenvergoeding door een LMC dealer.

12 JAAR
GARANTIE
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Afgebeelde decoraties zijn niet bij de levering inbegrepen. 
Alle wijzigingen, met name van prijzen, technische gegevens, indelingen en uitvoeringen, alsmede op 
het gebied van ontwerp en overige, blijven voorbehouden. De informatie betreffende de leveringsom-
vang, het uiterlijk en de prestaties komt overeen met de bestaande kennis die op het moment van 
drukken beschikbaar was. Structuur- of kleurafwijkingen kunnen worden veroorzaakt door druk- of 
lichttechniek, maar ook door de aard van de gebruikte materialen en blijven daarom ook voorbehouden.

Bij afmetingen en gewichtsaanduidingen zijn afwijkingen van +/- 5 % mogelijk vanwege verschillende 
materiaaleigenschappen. Gewichtsspecificaties voldoen aan de eisen van de EG-richtlijn 661/2009 en 
Verordening (EU) 1230/2012.

LMC verleent op alle caravans een opbouw waterdichtheidsgarantie van 12 jaar. Onder voorwaarde van 
een jaarlijkse inspectie tegen onkostenvergoeding door een LMC dealer.

Raadpleeg voor meer technische gegevens en details onze huidige prijslijst of raadpleeg een LMC dealer.

LMC Caravan GmbH & Co. KG   Rudolf-Diesel-Straße 4   D-48336 Sassenberg
Telefoon +49 25 83/27-0   www.lmc-caravan.de   info@lmc-caravan.de
Münster (Westf.): HRB 9914   USt-IdNr. 126 733 941   Algemeen directeuren: Ulrich Schoppmann, René Ricken KWALITEIT. VERTROUWEN. THUIS.


