
JUBILEUMSMODELL
VAN 643 G

+  FULLT UTRUSTAD  
TILL SPECIALPRIS

+  INKLUSIVE  
OMFATTANDE STAN-
DARDUTRUSTNING

+  TOTAL HÖJD 2,69 M 
(UTAN  
PARABOLANTENN)

+  TEKNISKT TILLÅTEN  
TOTALVIKT 3,5 t

QUALITY. TRUST. AT HOME.
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Vi firar 65 års passion för  
mobila resor.

På LMC har vi alltid arbetat med passion och kärlek 
till detaljer för att förverkliga dina semesterdrömmar. 
I år firar vi vårt 65-årsjubileum och blickar tillbaka på 
en händelserik företagshistoria. I 65 år har LMC stått 
för kvalitet made in Germany, så att du bara kan ha 
trevligt med ditt fordon. Ditt förtroende för oss och 
våra produkter är särskilt viktigt för oss, eftersom du 
alltid ska kunna lita på din LMC. Med detta arbetar vi 
dagligen – förr, idag och i framtiden. 

Följ med oss på en kort resa genom LMC:s historia 
och se fram emot jubileumsmodellen ”V643 G – 65 
years edition” med anledning av vår födelsedag.

Ulrich Schoppmann, 
VD LMC 

Ett blickfång tidigare och idag.
Husbilar från LMC.

Om du börjar semestern med vår nya jubileumsmodell  
Van 643 G kan du förvänta dig maximalt oberoende. Vi har 
byggt vår jubileumsmodell extra smal, vilket gör den extra  
smidig för dig. Så reser du problemfritt. På dagen kanske du 
kör mobilt i stan, för att på kvällen koppla av vid vattnet med 
en god middag i den mysiga soffgruppen. Den ljusa och  
inbjudande designen av klädseln och skåpen skapar en  
behaglig atmosfär som man gärna kopplar av i. Se fram  
emot välförtjänt ledighet med ”65 years edition” från LMC.

65 YEARS 
EDITION

FU LL  FLE XI B I L ITE T  – 
så fri ska man känna sig  
på semestern
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L M C  R O U T E  6 5  –  
följ med på en historisk resa.

2007–13

Under denna period 
görs flera viktiga in-
vesteringar i produk-
tionsmaskiner som 
vattenskärningsan-
läggning, taklinje, 
kantbearbetning s-
centrum och  
hagelskyddstak.

Förutom investering-
arna görs även en 
omstrukturering av 
produktionen. LMC 
fortsätter därmed 
sträva efter att i  
största möjliga  
utsträckning ta hän-
syn till sina kunders 
intresse.

LMC firar sitt  
65-årsjubileum och 
ser framåt med 
förväntan. I samband 
med detta erbjuder 
LMC jubileums-
modellen Van 643 G  
”65 years edition” 
med ett särskilt om-
fattande sortiment  
av standardutrustning 
inkluderad i priset. 
Fira med oss!

2000–05

Med investeringar i  
ett nytt kundservice-
center, nya produk-
tions- och logistikhallar 
samt maskiner och 
anläggningar optime-
rar LMC sina tjänster.

2005 byggs för 
första gången alkover 
och delintegrerade 
husbilar på ett Ford 
Transit-chassi.

2018

2015

Öppnandet av den nya 
fabriken i Sassenberg 
firas. Med nästan  
fördubblad produk-
tionskapacitet och 
modern teknik når 
LMC en ny milstolpe  
i företagets historia

2015 firar LMC 60  
års passion för  
husvagnsliv. Till 
jubiléet lanserar LMC 
en attraktiv special-
modell för husbils-
marknaden och en för 
husvagnsmarknaden.

Fram till mitten av 
60-talet tillverkar 
Heinrich Austermann 
tillsammans med  
15 medarbetare  
modellen ”Knospe”
i olika utföranden. 

1966 övertar Wilhelm 
Saure från Herdecke 
det framgångsrika 
företaget och grun dar 
Wilhelm Saure KG i 
Sassenberg. Den för-
sta husvagnen börjar 
nu serietill verkas.

1966

Heinrich Austermann, 
målar- och lackmäs-
tare men framför allt 
hängiven campare, ut-
vecklar på 50-talet en 
uppvikbar husvagn –  
ursprungligen bara 
tänkt att användas för 
eget bruk. Efterfrågan 
ökar snabbt och 
utlöser 1955 produk-
tionsstarten för den 
idag legendariska  
”Knospe”. Därmed 
hade det första  
steget tagits på en 
framgångsrik väg.

ETT  
FÖRETAG 
BLOMSTRAR

Med integreringen i 
Erwin Hymer Group 
börjar det 1991 in-
ves teras allt mer 
i utbyggnaden av 
produktionsorten  
Sassenberg. Historien 
om LMC Caravan 
GmbH fortsätter 
framgångsrikt.

1994 börjar LMC som 
enda tillverkare på 
marknaden lansera 
husbilar med separat 
dusch i det rymliga 
tvättrummet och blir 
därmed en pionjär 
inom husbilstillverk-
ning.

Passionen för  
mobilresor utökas  
i produktområdet 
med husbilar. Från 
1986 börjar tillverk-
ningen av den första 
husbilsserien med 
alkover ”Liberty”  
som snabbt växer
i popularitet.

DEN FÖRSTA 
HUSBILEN

EN NY ERA 
BÖRJAR

65 ÅRS  
LMC

1974–85

Den höga efterfrågan 
gör att produktionen 
under 70-talet delvis 
flyttas till Rheine och 
Warendorf. Under den-
na tid skapas ytterli-
gare två legendariska 
serier: ”Lord” och
”Münsterland”. 

1976 lämnar den  
10 000:de husvagnen 
produktionen.

Från 1981 centrali- 
seras produktionen  
i Sassenberg på  
Rudolf-Diesel-Straße,  
möbelsnickeriet utökas  
och ”LMC Lord 
Münsterland Caravan 
GmbH” grundas.

2020

1991
1986

1955

Om du börjar semestern med vår nya jubileumsmodell  
Van 643 G kan du förvänta dig maximalt oberoende. Vi har 
byggt vår jubileumsmodell extra smal, vilket gör den extra  
smidig för dig. Så reser du problemfritt. På dagen kanske du 
kör mobilt i stan, för att på kvällen koppla av vid vattnet med 
en god middag i den mysiga soffgruppen. Den ljusa och  
inbjudande designen av klädseln och skåpen skapar en  
behaglig atmosfär som man gärna kopplar av i. Se fram  
emot välförtjänt ledighet med ”65 years edition” från LMC.
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HÖJDPUNKTERNA  
I  INTERIÖREN

■  Ljus eller lätt nedtonad – den dimbara  
takbelysningen ger alltid rätt stämningsljus

■  Extra förvaringsutrymmen och andra praktiska 
detaljer gör semesterdagarna lättare

■  Väl tilltaget badrum med integrerad takhuv i  
smidig van

■  Den utvridbara bordsutvidgningen ger tillräckligt 
med plats

■  TV inkl. hållare ingår redan i kampanjpriset och 
ger underhållning på kvällen

NJUT  
AV DIN  
SEMESTER

”Med V643 G – 65 years edition 
erbjuder vi en specialmodell där en 
särskilt omfattande utrustning ingår 
redan i standardversionen. Man kan 
bara säga: Stig in, kör iväg och åk 
på upptäcktsresa.”

Bodo Diller, varumärkeschef LMC
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3.

4.

2.

1.  Expanderat i en handvändning – från enkelbäddar 
till mysig dubbelbädd

2.  Väl förvarat och mer plats tack vare  
förvaringsutrymmet under sittbänken

3.  Praktisk uppladdning med 230 V-uttaget i det 
bakre förvaringsutrymmet

4.  Lättillgängligt förvarade drycker i golvfacket

SMARTA 
LÖSNINGAR

1.

VA N  6 4 3  G 
All inclusive jubileumsmodell

1.

2.

3.

6.

5.

4.

Bäddmått/sovplatser

Sovplatser (fasta)

Bäddmått enkelbädd förarsida cm

Bäddmått enkelbädd passagerarsida cm

Bäddmått bak efter ombyggnad cm

2

193 x 80

193 x 80

193/144/193 x 198

VAN 643 G

699.900 kr.

Teknisk data fordon

Totallängd mm

Totalbredd mm

Golv-/tak-/sidoväggstjocklek mm

Ståhöjd invändigt mm

Totalhöjd (utan parabolantenn) mm

Hjulavstånd mm

Tekniskt tillåten totalvikt kg

Vikt i körklart skick kg

Släpvagnslast kg

Antal personer

Dörr till bakre förvaringsutrymme mm

6.760

2.220

40/30/30

1.980

2.690

3.800

3.500

3.055

2.000

4

805 x 1.100

Fullt utrustad från  
fabrik inkl. moms i SEK

PLANLÖSNING

2 (4) 6.760MM 3.500 KG 2.690MM

Det utrustade fordonet är preliminärt klart för registrering
från april 2020, förbehållet väntande WLTP-homologering.

HÖJDPUNKTERNA  
EXTERIÖRT

1.  12 års täthetsgaranti för påbyggnaden
2.  Navigationssystem ingår
3.  Påbyggnadsdörr med fönster  

och centrallås
4. Markis ingår i kampanjpriset
5.  Två garageluckor som standard
6.  Integrerad backkamera ingår i  

kampanjpriset
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Dekorationerna på bilden ingår inte i leveransen. Fordonet kan avvika från originalet i utrustning, formgivning och färg.  
Med förbehåll för ändringar, i synnerhet priser, tekniska data, anläggningar och utrustningar samt designutrustning.  
Information om omfattning, utseende och prestanda motsvarar den kunskap som fanns tillgänglig vid tryckningen.  
Struktur- eller färgavvikelser kan bero på tryck- eller belysningstekniska förhållanden, men även på egenskaper hos  
de använda materialen. Vi reserverar oss därför även för eventuella avvikelser av denna typ.

När det gäller mått- och viktuppgifter kan det finnas avvikelser på +/- 5 % på grund av olika materialegenskaper.  
Viktuppgifterna uppfyller kraven i EG-direktiv 661/2009 och förordning (EU) 1230/2012. LMC lämnar 12 års täthetsgaranti  
för påbyggnaden på alla husbilar. På husbilar gäller detta dock endast upp till en total körsträcka på 12 000 mil. Kräver en 
årlig besiktning utförd av en LMC-återförsäljare.

Fråga din återförsäljare om ytterligare tekniska data och detaljer.

EHG Nord ApS   Edisonvej 5 DK-7100 Vejle www.lmc-caravan.de/se    LMC Sverige

STANDARDUTRUSTNING – ALL INCLUSIVE

MOTOR
■  Citroën 35 2,2 l (121 kW/165 hk) –  

med Eco-Pack
■  Avgasnorm/-klass S4 (Euro 6d-temp) 

CHASSI
■  ABS
■  AdBlue-tank 19 l
■  Aluminiumfälgar 16" svarta
■  Yttre sidospeglar med elektrisk  

justering och uppvärmning
■  Förlängda ytterspeglar
■  Blow-by-värmare
■  Citroen lågramschassi
■  ESP inkl. ASR med display
■  Fönsterhissar (elektriska)
■  Halogenstrålkastare
■  Bränsletank 90 l
■  Kromad kylargrill
■  Lackering förarhytt artensegrå
■  Generator 220 A
■  Regn-/ljussensor
■  Däcktryckskontrollsystem
■  Däckreparationssats
■  Spegelantenn med DAB
■  Start-/stoppsystem
■  Stötfångare lackerade i fordonets färg
■  LED-varselljus
■  Farthållare
■  Centrallås (med trippel-fjärrkontroll)

COCKPIT
■  Armstöd för förar- och passagerarstolen
■  Airbag på passagerarsidan
■  Airbag på förarsidan
■  Vridbar förar- och passagerarstol
■  Höjdinställbar förar- och passagerarstol
■  Rullgardinssystem förarhytt
■  Kombiinstrument i kromutförande
■  Komfortklädsel i förarhytten
■  Ratten ställbar i höjdled
■  Ratt och växelspaksknopp i  

läderutförande
■  Svankstöd (förar- och passagerarstol)
■  Manuell klimatanläggning
■  Dubbel DIN Naviceiver
■  Radioförberedelse inkl. boxar i bodelen
■  Skrivplatta och mugghållare
■  Sätessockelbeklädnad förarhytt 

PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT
■  Påbyggnadsdörr med fönster och  

centrallås 58 cm

■  Uppställningsfönster med  
multifunktionsrullgardiner

■  Tredje bromsljus
■  Sänkt bakparti för ökad garagenyttolast 

upp till 250 kg
■  Dörr till bakre förvaringsutrymme  

förarsida
■  Dörr till bakre förvaringsutrymme  

passagerarsida
■  Taklucka med klarglas och rullgardin
■  Markis med förtältsljusslinga
■  Backkamera
■   Parabolantenn helautomatisk
■  Skyroof över förarhytten
■  Förberedelse för cykelhållare bak

INVÄNDIG UTRUSTNING
■  Takbelysning (dimbar)
■  Trepunktsbälten i mittsittgrupp  

(i färdriktningen)
■  Myggnätsdörr
■  Beläggning i hårdgummi i det bakre  

förvaringsutrymmet
■  Kallskumsmadrasser enkelbäddar
■  Klädskåpsbelysning
■  Nackstöd i mittsittgruppen
■   Ribbotten enkelbäddar
■   LED-TV med tuner och DVD
■   Brandvarnare
■   TV-hållare
■   Vinterryggstöd/bakventilerad  

möbelkonstruktion

KÖK
■  Spis med tre brännare med elektrisk 

tändning, spisgaller i gjutjärn, diskho  
och tvådelad glasskiva

■  Kylskåp 110 l
■  Lådor med softclose

VÄRMESYSTEM
■  Värmesystem ventilation Combi 6 med 

manöverpanel CP plus
■  Ventilationssystem 12 V

VATTENFÖRSÖRJNING/
BADRUM
■  Spillvattentank 95 l
■  Dränkbar tandempump
■  Elektrisk kassettoalett
■  Färskvatten- och avloppstank  

(isolerade och uppvärmda)
■  Färskvattentank med påfyllningsrör 10/102 l

■  Toalettutrymme med duschanordning 
och -dörr

■  Varmvattenberedare 10 l integrerad i 
värmesystemet

■  Engreppsblandare varmvatten
■  Central försörjnings- och avfallsenhet

GAS/EL
■  Elförsörjning 230 V med jordfelsbrytare 

och laddare
■  Gasflasklåda (för 2 x 11 kg)
■  Indirekt belysning
■  iNet Box (app-fjärrkontroll)
■  Förberedelse klimatanläggning,  

solenergi inkl. takförstärkning

LLT – LONG LIFE-TEKNOLOGI
■   12 års täthetsgaranti för påbyggnaden
■  Tak och bakparti i glasfiberförstärkt plast
■  Undergolv i glasfiberförstärkt plast

VINTERPAKET  
LUFTBUREN VÄRME 

22.500 kr.
Paketets värde 23.300 kr.
Du sparar 800 kr.
■  Golvtemperering i kombination med  

luftburen värme
■  Värmesystem ventilation (med elektrisk 

värmepatron)
■  Langetterad heltäckningsmatta i hytten
■  Langetterad heltäckningsmatta i bodelen
■  Vinterskydd för kylskåpsavluftare

VINTERPAKET  
VATTENBUREN VÄRME

49.900 kr.
Paketets värde 51.500 kr.
Du sparar 1.600 kr.
■  Golvtemperering i kombination med 

vattenburen värme
■  Varmvattenberedare
■  Langetterad heltäckningsmatta i hytten
■  Langetterad heltäckningsmatta i bodelen
■  Vinterskydd för kylskåpsavluftare
■  Vattenburen värme med värmeväxlare

TILLVALSPAKET

QUALITY. TRUST. AT HOME.
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