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M I N  L M C  –  
för livets vackraste  
stunder

■  Modellserier för nybörjare, 
par och familjer

■  8 planlösningar att välja 
mellan

■  Många smarta lösningar
■  Utvecklade för lång livs-

längd och bestående värde
■  Hög kvalitet och lång  

tradition

ETT VARU- 
MÄRKE 
FÖR LYCKA

Vi på LMC bygger inte bara husbilar – vi för-
verkligar semesterdrömmar. Med äkta tysk 
ingenjörskonst 100 % Made in Germany. Vi är 
stolta över att vi har utvecklat vackra, säkra 
fritidsfordon för dig med passion och stor  
uppmärksamhet på detaljer i 65 år nu. 

KVALITET, SOM DU KAN LITA PÅ 
På fabriken i Sassenberg i Tyskland förlitar LMC sig 
på innovativa produktionsprocesser. Vi jobbar med 
den nyaste produktionsteknik, ett utpräglad Lean 
Management och toppmotiverade anställda, som 
alla ansvarar för det utmärkta arbetet och den höga 
kvaliteten på våra produkter. Vi bygger ditt mobila 
hem med know-how och passion – så att du helt 
kan fokusera på de sköna semesterstunderna med 
din LMC.

FÖRTROENDE SEDAN 65 ÅR
LMC är en riktig tänkstank. Bättre hållbarhet av 
komponenter? Ytterligare lagringsutrymme i  
planlösningarna? Vi gör det möjligt. På LMC är vi 
måna om genomtänkt teknik in i minsta detalj samt 
högsta säkerhet och funktionella lösningar, både 
invändigt och utvändigt. Alla delar i en LMC är ut-
formade för lång livslängd och bestående värde.  
På det viset blir din LMC en säker investering.

HEMMA PÅ SEMESTERRESAN 
Din LMC husbil är byggd för att du ska trivas. Våra 
specialister skapar funktionella interiörer i god 
design med tyger och ytor som inte bara är vackra, 
utan också praktiska. Med rymliga förvaringsutrym-
men som skapar ordning och detaljer som du kom-
mer att älska. Din LMC, ditt mobila hem i världen.
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L M C  R O U T E  6 5  –  
följ med på en historisk resa

QUALITY. TRUST. AT HOME.

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!

65 ÅRS  
LMC

2020

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.

EN NY ERA 
BÖRJAR

1991

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

1955

2018

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

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
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.

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

1986

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.

2015

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

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 halvintegrerade 
husbilar på ett Ford 
Transit-chassi.

54



8   ELEMENT  

18   CRUISER T  

28  CRUISER V

33   12 års garanti

34   Chassi

35   LMC iBusCONNECT ELEMENT 
FÖR NYBÖRJARE  
Upptäck husbilssemestern med familjen 
Sida 8

CRUISER T
FÖR AVKOPPLANDE RESA
På väg till perfekt avkoppling 
Sida 18

CRUISER V
FÖR FLEXIBLA,  AKTIVA RESANDE  
Din modell för den individuella semestern 
Sida 28

INNEHÅLL

TECKENFÖRKLARING

12 års garanti

Färskvattentank (l)

GFK-tak

Kylskåp (l)

Antal sovplatser Long Life-
teknologi

Tillåten totalvikt (kg)

Lastvikt (kg)

Totallängd (mm)8.080 MM

8.080 MMKG

LLT
GOLV
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Vår dynamiska instegsmodell Element är precis rätt för dig som vill upptäcka friheten 
med en husbilssemester tillsammans med familjen. Element lämnar inget övrigt att 
önska. Den har upp till fyra sovplatser i enkel- eller queenssängar kompakta och 
genomtänkta planlösningar och en ståhöjd på 2,12 meter. För den som behöver mer 
utrymme finns en taksäng som tillval för alla planlösningar. 

E L E M E N T:  Skratta, 
spela, vara lycklig

ELEMENT

FÖR  
NYBÖRJARE
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ELEMENT

God morgon,  
vackra dag

Välkommen till ditt mobila hem! 
Med sin moderna design och 
inredning med glänsande metallic 
detaljer inställer sig den hemtrev-
liga semesterstämningen för hela 
familjen redan från första stund. 
I T 758 G slår du dig ned i den 
rymliga sittgruppen och slappnar 
av i den harmoniskt avstämda, 
indirekta belysningen (tillval).
Mer semester än så blir det inte.

T 758 G
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ELEMENT

HÖJDPUNKTER I INTERIÖREN

■  Takarmaturer och läslampor ger rätt belysning  
vare sig du vill läsa en bok eller bara koppla av

■  Gott om plats för fräscha matvaror finns i det  
stora kylskåpet på 142 eller 145 liter

■  I de extra långa enkelsängarna på upp till drygt  
två meter erbjuds högsta sovkomfort även för 
fullvuxna

■  Den elektriska taksängen (tillval) är enkel att 
hantera och ger upp till två extra sovplatser

■  Praktisk laddning av elektriska apparater med 
många USB-laddningsuttag

■  De generöst tilltagna duschrumslösningarna i 
XXL-format skapar trivsam rörelsefrihet

PÅ  
SEMESTER 
HEMMA

”Bekväma och praktiska lösningar 
möjliggör önskad flexibilitet på 
semestern. Till exempel kan en-
kelsängarna enkelt ändras till en 
bekväm liggyta med utdragen.”

Patrick Schaar,  
Produktansvarig

T 758 G

T 758 G

T 758 G
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SMARTA 
LÖSNINGAR

ELEMENT

2.

3.1.

4.

1.  Den fällbara bordsskivan frigör 
mer utrymme i bodelen

2.  Som tillval finns en utdragslåda 
som gör att du kan utnyttja 
köksskåpets hela djup

3.  Tillräckligt med utrymme för 
skor i utfällbara skolådor

4.  Ett förvaringsutrymme som  
är åtkomligt både inifrån och 
utifrån via TV-möbeln vid  
ingången som är utvecklad  
särskilt till denna modellserie

T 758 G T 758 G

T 758 G

T 668 G
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T 668 G

LLT
GOLV

12 ÅRS 
GARANTI

KLÄDSEL

Brown Coast

PLANLÖSNINGAR

E L E M E N T 
För nybörjare

ELEMENT

MAX. 
3.500 KG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

U T R U S T N I N G

T 608 
Totallängd mm   6.980
Totalbredd mm   2.320
Sovplatser  2 (3/5)

T 638 
Totallängd mm   6.980
Totalbredd mm   2.320
Sovplatser  2 (3/5)

T 668 G 
Totallängd mm   6.980
Totalbredd mm   2.320
Sovplatser  2 (3/4)

T 748 
Totallängd mm   7.410
Totalbredd mm   2.320
Sovplatser  2 (4)

T 758 G 
Totallängd mm   7.410
Totalbredd mm   2.320
Sovplatser  2 (4)

HÖJDPUNKTER 
UTVÄNDIGT

1.  Glasfiberförstärkt tak och golv 
skyddar mot stenskott, hagel 
och andra väderförhållanden

2.  Förlängda ytterspeglar för  
perfekt översikt

3.  Sportiga baklyktor med torkare 
på blinkers

4.  Stort fönster i T-huven för mer 
dagsljus (tillval)

5.  Stor dörr till det bakre för-
varingsutrymmet för enklare 
inlastning

6.  Lågt kupéinsteg

20/
125 L

142/145 L 2–5 MAX. 
+579

KG

FRÅN
6.980 MM
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D E N  N YA  C R U I S E R  T:   
Slappna av, må bra,  
kör bara av
Vår nya Cruiser-modellserie står för komfort och trevligt körglädje på vägen 
till din semestermål. Cruiser T erbjuder plats för upp till fyra personer och ger 
dig den önskade självständighet för din resa. Med två planlösningar kan du 
välja mellan den större med ett rymligt badrum eller den mer kompakta med 
vario-badrum. Se fram emot trevliga semesterstunder med nya Cruiser T.

CRUISER T

FÖR  
AVKOPP-
LANDE  
RESA 

1918



Njut tillsammans

Med sin inredning i bok-look  
med vita listor och sina bekväma  
dynor skapar Cruiser T en trevlig 
atmosfär för avslappnad resa. 
Den L-formade sittgruppen har 
även så kallade vinterryggstöd, 
vilket säkerställer optimal luft- 
cirkulation och därmed det bästa 
inomhusklimatet, även på kallare 
dagar.

CRUISER T

T 732 G
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1.    Bekvämt matlagningsglädje med spis med  
tre brännare med elektrisk gnisttändning och 
glasskydd

2.    Elektroniska enheter laddas bekvämt och när  
som helst med flexibelt användbara USB-uttag  
i ljusskenen vid sängarna

3.    Dina redskapen är säkrad med det fastmonte- 
rade draggummisystemet i de öppna hyllorna  
i sovområdet

SMARTA 
LÖSNINGAR

CRUISER T

 T 732 G

3.

2.

1.

 T 732 G  T 732 G
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T 732 G

T 732 GT 732 G

HÖJDPUNKTER I INTERIÖREN

■  Indirekt belysning ovanför takskåpen skapar en 
varm och mysig atmosfär

■  Få en bra start på dagen efter en god natts sömn  
i de fasta sängarna med riktiga lamellbottnar

■  Badrummet med separat toalett- och duschområde 
erbjuder komfort på högsta nivå och gott om  
rörelsefrihet (T 732 G)

■  Vikbara klädskenor i toaletten eller duschen skapar 
en lämplig plats för torkning av våt tvätt

■  Kläderna i garderoben är alltid i rätt ljus tack vare 
den integrerade garderobbelysningen 

■  Genom att ombädda sittgruppen i mitten kan ett 
extra sovutrymme trollas upp spontant 

ÖPPENHET 
OCH LJUS

”Med Cruiser-serien kombinerar 
vi den bekväma interiördesignen 
med den bästa funktionalitet och 
gör det möjligt för semesterfirare 
att tillbringa många avkopplande 
stunder i vardagssemestern.”

Bodo Diller, 
varumärkeansvarig LMC

T 732 G

CRUISER T

T 732 GT 732 G
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LLT
GOLV

12 ÅRS 
GARANTI

KLÄDSEL

Zorba Stone  
(standard)

Nevada Beige 
(tillval)

PLANLÖSNINGAR

C R U I S E R  T 
För avkopplande resa

MAX. 
3.500 KG

U T R U S T N I N G

T 662 G
Totallängd mm   6.990
Totalbredd mm   2.320
Sovplatser  2 (3/5)

T 732 G 
Totallängd mm   7.550
Totalbredd mm   2.320
Sovplatser  2 (3/5)

Många färska livsmedel  
kan förvaras i det 140 l stora 
Smarttower kylskåpet.  
Se fram emot att laga mat 
tillsammans och njuta av på 
semestern.

VÅRT TIPS

HÖJDPUNKTER 
UTVÄNDIGT

1.  Glasfiberförstärkt front, tak och 
bak

2.  Uppställbart tak som tillval för 
två extra sovplatser

3.  Låg konstruktionshöjd
4.  Rymlig garage i bak
5.  70 cm bred bodelsdörr med 

fönster och centrallås
6.  Lågt kupéinsteg

10/ 
102 L

140 L 2–5 MAX. 
+585

KG

FRÅN
6.990 MM

CRUISER T

6.

5.

4.

1.

3.

2.

T 732 G 2726



CRUISER V

Den nya Cruiser V är särskilt  
kompakt och manövrerbar. Med 
den kan du aktivt uppleva dagen. 
Förstärkt av en omfattande frukost 
kan du ta en kort resa till stranden 
eller ut i naturen. Sedan kan du 
planera ditt nästa mål för en  
promenad eller sightseeing i den 
mysiga sittgruppen i en ljus och 
vänlig atmosfär. Så flexibel och 
vacker kan semester också vara.

V 646 G (bildet visar höjbart tak, som är tillval)

D E N  N YA  C R U I S E R  V :   
Bli överraskad, upplev  
dagen, leva

FÖR  
FLEXIBELA 
OCH AKTIVA 
RESANDE

2928



V 646 GV 646 G V 646 G

3.

1.

2.

4.

V 646 GV 646 G (bildet visar höjbart tak, som är tillval)

1.    Praktiska laddningsmöjligheter 
där man tränger det med de 
flexible USB-uttag i ljusskenen i 
sittgruppen

2.    Små redskap förvaras snabbt  
och alltid till hands i sidfickan  
i sittgruppen

3.    Tillräckligt med lagringsutrymme 
för reseutrustning i de extra lag-
ringsutrymmena under sittbänken

4.    Med det höjbara taket som tillval 
skapas två ytterligare sovplatser

SMARTA 
LÖSNINGAR

HÖJDPUNKTER I INTERIÖREN

■  I sittgruppen med halvdinett kan du börja dagen bekvämt, njuta 
av eftermiddagen på ett avslappnat sätt och tillbringa kvällen 
avkopplande

■  Vare sig som enkelsäng eller ombyggd till en stor liggyta – att 
sova på kallskummadrasser ger dig ny energi till nästa dag

■  Många lagringslösningar som t.ex. golvlagringsutrymmet eller 
förvaringsutrymmet under sittbänken skapar tillräckligt med 
utrymme 

CRUISER V

”Speciellt för kompakta 
modeller som Cruiser V  
utvecklar LMC lösningar 
som skapar utrymme, till 
exempel den svängbara 
bordförlängning i sitt-
gruppen.”

Markus Grabosch,
chef för konstruktion och 
utveckling

3130



LLT
GOLV

12 ÅRS 
GARANTI

LLT
GOLV

12 ÅRS 
GARANTI

C R U I S E R  V 
För flexibla och  
aktiva resande

MAX. 
3.500 KG

1. 2.

4.

3.

5.

U T R U S T N I N G

10/
102 L

110 L 2–5 MAX. 
+740

KG

FRÅN
6.760 MM

HÖJDPUNKTER 
UTVÄNDIGT

1.  Höjbart tak som tillval
2.  Bakkamera integrerad i 

takspoilern
3.  Med en total höjd på ca 2,69 m 

och en bredd på 2,22 m är den 
särskilt smal och smidig

4.  Stor garagedörr i bak i passa-
gerarsidan

5.  Lågt kupéinsteg

KLÄDSEL

Zorba Stone  
(standard)

Nevada Beige 
(tillval)

PLANLÖSNINGAR

V 646 G
Totallängd mm   6.760
Totalbredd mm   2.220
Sovplatser  2 (3/5)

CRUISER V

VÅ R T  KVA L I T E T S LÖ F T E :  
12 års garanti

BEKYM-
MERSFRITT 
RESANDE

I husvagns- och husbilsbranschen står LMC för kvalitet, pålitlighet,  
genomtänkt teknik och funktionella lösningar. Med vår täthetsgaranti* 
för karossen, hagelskydd och väderbeständighet tack vare glasfiber-
förstärkt takbeklädnad, glasfiberförstärkt undergolvsskydd, glasfiber-
förstärkt fram- och bakparti erbjuder vi dig 12 års skydd mot inträngning 
av fukt. Fukt har ingen chans, särskilt när vår Long Life-teknologi  
LLT används på bottenplattan. Detta ger dig extra säkerhet, eftersom 
du kan lita på garanterade 12 års avslappnad och sorglös resa.

* Genom sin Long Life-teknologin (LLT) lämnar LMC 12 års täthetsgaranti för karossen på alla husbilar. På husbilar 
gäller detta dock endast upp till en total körsträcka på 12 000 mil. Garantin förutsätter en årlig, avgiftsbelagd 
besiktning utförd av en LMC-återförsäljare.
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L M C  i B U S C O N N E C T  –  
ger dig full och intelligent  
kontroll över din husbil

ALLT I  
ETT  
ÖGOBLICK

Med LMC iBusCONNECT i Cruiser-modellerna förenas innovation, 
intelligenta lösningar och smidig hantering. Med LMC:s innovativa 
fjärrstyrning har du alltid full koll på din husbil var du än befinner dig. 
Du kan sitta i soffan och kontrollera nivån i startbatteriet eller färsk-
vattentanken innan du ger dig ut på vägarna. Stängde du verkligen  
av ljuset? Det kan du kontrollera för säkerhets skull även om du ligger 
på stranden. Aldrig mer för varmt, för kallt eller tomt – tack vare  
LMC iBusCONNECT är allt detta numera historia. I stället kan du alltid 
räkna med ett perfekt inomhusklimat och den trygga känslan av  
genomtänkta funktioner.

För modellen Element finns iBusCONNECT som tillval för styrning  
av värme- och klimatanläggning.

NJUT AV FÖRDELARNA MED ETT DIGITALT  
NÄTVERK FÖR SÄKERHETS- OCH STYRNINGS-
FUNKTIONER – EXKLUSIVT FRÅN LMC

■  Ställ in önskad temperatur och njut av ett perfekt inom-
husklimat när du kommer hem

■  Inget mer onödigt spring för att kontrollera påfyllningsni-
våer och omkopplare

■  Automatisk översikt över färsk- och gråvattennivåer 
■  Känn dig säker och stäng av 12 V-försörjningen med en 

knapptryckning medan kylskåpet självklart fortsätter vara  
i drift

■  Intelligent teknik som t.ex. automatiskt växlar från den 
tomma till den fulla gasflaskan

■  Du kan enkelt kontrollera spänningen i husbilens startbat-
teri och läsa av laddningsnivån i bodelsbatteriet

■  Full kontroll över fordonets utrustning under färden
■  Översiktligt och lätt att använda
■  Högsta tekniska säkerhetsstandard
■  Finns för alla vanliga Android- och iOS-system

C H A S S I S  –  
Säkerhet, funktion  
och körkomfort

ALLTID  
SÄKERT  
PÅ VÄG

För att du ska få bästa tänkbara chassi och drivlina samarbetar vi 
på LMC endast med partner som uppfyller våra höga kvalitets- och 
säkerhetskrav. Alla LMC-modeller baseras på pålitliga och säkra 
chassin. För att förbättra åkkomforten och väghållningen bygger 
vi alla modellserier på lågchassin och bakaxel med bred spårvidd 
som möjliggör nya planlösningar med hög ståhöjd.

MYCKET UTRYMME
Förarhytten erbjuder en hög grad av rörelsefrihet med direkt passage till 
bodelen.

STABILITET OCH GENEROSITET
Den bredspåriga bakaxeln med de brett åtskilda hjulbågarna garanterar 
större körstabilitet och rymlighet.

LÅG VIKT
Den låga ramen garanterar en lägre vikt och en låg golvnivå, men garan-
terar fortfarande stabilitet. Ytterligare fördelar: det ökar nyttolasten och 
sänker tyngdpunkten.

MODERN MOTORISERING
Den senaste generationen av motorer har specialanpassats efter husbilens 
krav. Du kan välja manuell eller automatisk växellåda (se tillvalsutrustnings- 
listan).

SMARTA LÖSNINGAR
■  De nyaste chassi och motorer
■  Bättre acceleration tack vare högt vridmoment på låga varv
■  Lägre bränsleförbrukning och mindre CO2-emission
■  6d-TEMP med AdBlue-teknik
■  Olika motorvarianter i kombination med de senaste manuella eller  

automatiska växellådorna (se tillvalsutrustningslistan)
■  Omfångsrika säkerhetssystem

Observera, att något av ovannämda utrustning är tillval mot merpris – se också tillvalsutrustningslistan  
i den separata prislistan. 
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Dekorationerna på bilden ingår inte i leveransen.
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 och 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 material-
egenskaper. Viktuppgifterna uppfyller kraven i EG-direktiv 661/2009 och förordning (EU) 1230/2012.

Med Long Life-teknologin (LLT) lämnar LMC 12 års täthetsgaranti för påbyggnaden på alla husbilar.  
På husbilar gäller detta dock endast upp till en total körsträcka på 12 000 mil. Garantin förutsätter en 
årlig, avgiftsbelagd besiktning utförd av en LMC-avtalspartner.

Fler tekniska data och detaljer hittar du i vår aktuella prislista eller genom att fråga någon av våra 
mycket    kunniga medarbetare.

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

QUALITY. TRUST. AT HOME.


