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EEN CARAVAN  
WAAR JE BLIJ VAN WORDT

Als nieuwste caravanserie presenteren we de  
Tandero met in totaal vijf indelingen, waaronder  
één met kinderbedden. Het is dé ideale caravan  
voor stellen met gevoel voor een unieke inrichting. 
Met zijn grote zitgroep en vier mogelijke slaap- 
plaatsen in eenpersoons- en tweepersoonsbedden,  
is er ook voldoende ruimte voor gasten.

Met meer dan 65 jaar ervaring, maken wij bij LMC  
vakantiedromen waar. Daarbij staan we altijd open  
en ontdekken wij nieuwe trends en voeren deze  
door met passie en enthousiasme. Dit is ook hoe  
de Tandero is ontstaan. Ontdek onze nieuwkomer  
in het „Japandi design“, de combinatie van  
Scandinavische en Japanse invloeden.

OVERTUIGEND VAN BINNEN 
EN VAN BUITEN
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Het moderne „Japandi“-Design in Taupe-Decor creëert 
een geweldige ambiance door het slim combineren van 
hoekige elementen met ronde. Highlights zoals  
de spiegel in de entree of de ronde muurelementen in 
het slaapgedeelte geven de Tandero een beetje magie.  
Ervaar de gezellige schemering s’nachts en wordt  
wakker met een prachtige zonsopgang.

De Tandero vergezelt u zorgeloos waar u ook heen 
gaat, want wij willen dat u zich thuis voelt op uw reis. 
Om dit te bereiken, richten wij ons op design- en  
functiegerichte interieurs met veel opbergruimte,  
mooie praktische oppervlakken en nuttige details die 
uw vakantie vereenvoudigen.

VOEL JE GOED EN LEEF  
ALS THUIS

STERKE DETAILS 
EN BETOVERENDE 
CHARME

500 E
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Vouwgordijnen van  
natuurlijk vezels en open 
legplanken, samen met 
het greeploze design  
(inclusief anti-vinger- 
afdruk en softclose)  
onthullen de karakter- 
volle mix van vormen  
en materialen. Dit maakt 
de Tandero tot een heel 
bijzondere caravan.

Bekleding in steen- en 
aardetinten geven de 
Tandero zachte kleur- 
accenten die perfect 
kunnen worden  
aangevuld met uw eigen 
decoraties.

MINIMALISTISCH 
EN MODERN

500 E 500 E



ALLES 
WAT JE  
HARTJE 
BEGEERT 

Lekker eten hoort bij een vakantie. 
Kook in een ontspannen sfeer in de  
caravan en geniet samen van uw  
maaltijd in de gezellige ambiance van 
de ruime zithoek. In de Tandero is  
dit geen probleem dankzij de goed 
uitgeruste keuken inclusief standaard 
drie-pits kookplaat, de grote  
compressor koelkast en grote lades 
met soft-close systeem.

Onze Tandero biedt de beste voor-
waarden voor een plezierige vakantie. 
In de badkamer is veel bergruimte  
gecreëerd met een ruime opbergkast, 
een praktisch handdoekenrek en  
een grote spiegel zijn geïntegreerd -  
voor een goed zicht rondom en een 
esthetische, moderne „feel“.

ZO KOSTELIJK   
SMAAKT VAKANTIE

500 E500 E8 9
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SLIM EN GOED DOORDACHT

HIGHLIGHTS INTERIEUR

■ Dankzij de rolbedfunctie kunnen de eenpersoonsbedden in de lengterichting  
 achterin gemakkelijk in een tweepersoonsbed worden veranderd (optioneel).
■ Bijzondere indirecte verlichting in het Tandero-pakket: een zonsondergang als  
 deze is alleen mogelijk in de Tandero met „Japandi“ design.
■ Elegante details zoals de ronde spiegel in de entree laten u wonen en voelen  
 als thuis.

■ Het greeploze ontwerp is stijlvol, praktisch en comfortabel in gebruik.
■ Geen vingerafdrukken op de oppervlaktedecors, dankzij de anti-vingerafdruk.
■ Moderne, lichtechte stoffering met goede wrijvingsweerstand en beste  
 pilling-eigenschappen.
■ Open legplanken bieden veel ruimte voor opslag en decoratie.
■ Nieuw, slim badkamerontwerp inclusief opbergkast en handdoekrekjes.

STILT HET  
VERLANGEN  
NAAR VAKANTIE 

500 E

542 E 500 E500 E
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3.

HIGHLIGHTS, DIE U NIET WILT MISSEN

SLIMME OPLOSSINGEN 
 
1.  Diverse opbergmogelijkheden en een gemakkelijke  
 oplaadmogelijkheid tussen de eenpersoonsbedden  
 (500 E) maken de rustruimte tot een comfortzone.
2.  De praktische, ronde vilten organiser aan de wand  
 kan gemakkelijk als tas worden meegenomen op reis. 
3.  Vouwgordijnen voor meer privacy - gemaakt van  
 100% natuurlijke linnen vezels, ademend, geschikt voor  
 mensen met een allergie, vuilafstotend en pluisvrij. 

■ Het moderne keukenverlichtingspaneel met touch-control  
 maakt het eenvoudig om het juiste licht in te stellen voor  
 het koken.
■ Slim en praktisch tegelijk: de badkamer heeft grote spiegels  
 en handige handdoekrekken.

500 E

1. 2.2.
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HIGHLIGHTS BUITEN

ONDERWEG EN TOCH THUIS: DE LMC TANDERO

1. Nieuwe voorkant
2. Sportieve bekleding
3. Brede toegangsdeur 
 
 
 

4. LLT-Bodem
5. GFK zijwanden (optioneel)

1.

2.

3.

430 D
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

636

232

2/4

500 E
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

757

232

2/4

500 K
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

736

232

2/5

480 D
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

696

232

2/4

510 E
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

758

232

2/4
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12 JAAR
GARANTIE

MAX. 
+550 KG

KG

2–5 VANAAF 
636 CM

MAX. 
1.800 KG

2.

4.

5.

5.

4.

LLT
BODEM

BEKLEDING DECOR UITRUSTING
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STANDAARDUITRUSTING EN PAKKETTEN

CHASSIS
 Premium chassis

 Standaard uitdraaisteunen

 AL-KO Euro Delta as

 Stalen velgen

 Schokbrekers

 Stabilisator

OPBOUW BUITEN
 Uitzetbaar raam (keuken)

 Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts voor

 Uitzetbaar raam voor 1.300 x 520 mm 

(indeling afhankelijk)

 Voorkant, dak en achterwand voorzien 

van GFK

 Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts achter 

(indeling afhankelijk)

 Derde remlicht

 Disselbak deksel met houder

 Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm

 Dakluik 280 x 280 mm (sanitaire ruimte)

 Automotive achterlicht

OPBOUW BINNEN
 Bekleding Tandero Runiet

 Bovenkasten aan de zijkant

 Bekleding Tandero Doleriet

 Grote aflegruimte voor en achter

 Koudschuimmatrassen in de één- en 

tweepersoonsbedden

 Stapelbedden - belastbaar tot 80 kg 

(indeling afhankelijk)

 Achterventilatie (wanden/meubels)

 Spiegel

 Handdoekhaken

 Gasdrukveer bij vaste bedden

 Koudschuimmatrassen in de stapelbedden

 Legkast

KEUKEN
 3 pits kooktoestel met geïntegreerde 

spoelbak

 Schuiflades met automatische sluiting en 

softclose

 Schuiflade met besteklade

 Koelkast 141 liter (indeling afhankelijk)

VERWARMING
 Heteluchtverwarming 3004 S (gas) 

(indeling afhankelijk)

WATERVERZORGING
 Elektrisch bedienbaar cassettetoilet

 Verswatertank 44 liter

 Centrale waterafvoer

 Wastafel

GAS/ELEKTRA
 Contactdoos CEE 230 V

 Elektrische voorziening 2 x 230 V met FI 

schakelaar

 schakelaars/contactdozen (4 stuks)

 12 V verlichting met omvormer 400W

 LED verlichting in de woonruimte

 Rookmelder

 Jägersysteem (13-polig)

 Dakluik verlichting boven de zitgroep

LLT LONG LIFE TECHNOLOGY
 12 jaar opbouw dichtheidgarantie

 Voorkant, dak en achterwand voorzien 

van GFK

 GFK bodem

 Hoogwaardige isolatiekern (bodem)

 Onderkant bodem van XPS schuim en PU 

lijsten

NEW EDITION SPECIAAL MODEL

Tandero pakket

GFK voor de zijwanden

Aluminium velgen enkelasser

Toelaatbaar totaalgewicht 1.800 kg bij 1.800 

kg chassis

Pakket gewicht 27.5 kg

TANDERO PAKKET

Voortentverlichting LED

Hordeur

Boiler voor warmwatervoorziening

Stabiele uitdraaisteunen inclusief Big Foots

Afvalwatertank 25 liter rolbaar

Verswatertankaanduiding

Disselafdekking

Reservewiel houder in de disselbak

Voorbereiding 1e TV plek

Buitendeur met raam, ééndelig inclusief 

afvalemmer

Vilten organizer

Dakluik 750 x 500

USB aansluiting op de lichtrail

Verlichtingshighlight - opgaande zon & 

indirecte verlichting

Pakket gewicht 20.5 kg

DOUCHE PAKKET

Douchearmatuur (kraan, douchekop en 

houder)

Douchegordijn op rail

Douchebak inleg van hout

Douchebak

City aansluiting met vlotter (in de disselbak)

Pakket gewicht 6 kg

AUTARKIE PAKKET 
HETELUCHTVERWARMING

12 V ventilator met snelheidsregeling

Accu 95 AH AGM

Laadapparaat

Spanningsindicator voor accu

12 V hoofdschakelaar

Pakket gewicht 35.5 kg
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TECHNISCHE GEGEVENS

De genoemde verkoopprijs is exclusief transport- 
en afleverkosten en inclusief BTW 430 D 480 D 500 E 500 K 510 E

TECHNISCHE GEGEVENS VOERTUIG
Totale lengte (cm) 636 696 757 736 758
Totale breedte (cm) 232 232 232 232 232
Stahoogte binnen max. (cm) 198 198 198 198 198
Totale hoogte (cm) 257 257 257 257 257
Leeggewicht (kg) 1085 1160 1265 1215 1265
Massa in rijklare toestand (kg) 1120 1195 1300 1250 1300
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) 280 205 200 250 200
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) 1400 1400 1500 1500 1500
Dakdikte (mm) 30 30 30 30 30
Wanddikte (mm) 30 30 30 30 30
Bodemdikte (mm) 40 40 40 40 40
Omloopmaat voortent (cm) 918 980 1040 1010 1040

BEDDENMAAT / SLAAPPLAATSEN
Slaapplaatsen aantal 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 5 2 - 4
Bedden voor 208 x 135 200 x 146 195 - 200 x 83 209 x 145 200 - 209 x 83
Bedden midden 197 x 134 - - 197 x 90 -
Bedden achter - 212 x 126 212 x 131 - 147 209 x 68 - 72 212 x 147

1)

2)
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EXTRA UITRUSTING

BESTELNR. KG 430 D 480 D 500 E 500 K 510 E
CHASSIS
Toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg bij 1.500 kg chassis 136/1 6
Toelaatbaar totaalgewicht 1.700 kg bij 1.700 kg chassis 278/1 6
Toelaatbaar totaalgewicht 1.700 kg bij 1.800 kg chassis 278/2 6
Toelaatbaar totaalgewicht 1.800 kg bij 1.800 kg chassis 279 6
Aluminium velgen enkelasser 1063/1 1
Antislingersysteem 748 4
Uittrekbare opstap 372 5.5
Mover enkelasser (alleen in combinatie met Autarkie pakket) 946 28
Stabiele uitdraaisteunen inclusief Big Foots 6348 2
Reservewiel met aluminium velg 839 6
Reservewiel met stalen velg 831 12

OPBOUW BUITEN
Uitzetbaar raam (melkglas) 1028 2
Schuifraam (keuken) 6406 3
Kaderramen (inclusief rollo's) 7561 5
Buitendeur met raam, ééndelig inclusief afvalemmer 6427 1
Fietsendrager voor op de dissel 184 14
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco 6402 3.5
Dakraam Midi Heki 700 x 500 mm 751 4
GFK voor de zijwanden -
Airco 6512 36.5
Serviceluik 750 x 300 mm links voor 6419 3
Serviceluik 750 x 300 mm rechts achter (indeling afhankelijk) 6422 3
Serviceluik 1.000 x 420 mm links voor (indeling afhankelijk) 6415 4
Uitklapbaar dak 6400 120
Binnenisolatie voor het uitklapbaar dak 6401 2

OPBOUW BINNEN
Hoeslaken uni tweepersoons bed 8664 4
Premium matras 10318 10
Tapijt gefestonneerd 513/1 7
Hoeslakens voor stapelbedden 8664 2
Zitgroep verbreding inclusief tafelverlenging 7750 6
Rolbed (indeling afhankelijk) Serie

VERWARMING
DuoControl met crash-sensor 6448 7
Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl) 6358 1
Extra verwarming 230 V (Ultraheat) 6361 2

3)

4)

5)

BESTELNR. KG 430 D 480 D 500 E 500 K 510 E
Elektrische vloerverwarming 230 V 387 6

WATERVERZORGING
Boiler voor warmwatervoorziening 123 3
Verswatertank 76 liter i.p.v. 44 liter inclusief buitenvulopening 6356 36
Afvalwatertank 25 liter rolbaar 367 3

GAS/ELEKTRA
City aansluiting met vlotter (in de disselbak) 414 2
Flatscreen houder 6407 2
Gasdetector 10058 0.5
Multiconsysteem 7-polig in plaats van 13 polig 6451 1
Voorbereiding 1e TV plek 6381 1
USB aansluiting voor op de lichtrail (enkel in combinatie met optie: extra verlichting) 9989 0.5
Contactdoos buiten 230 V/ 12 V/ TV en gas 611/1 1
USB aansluitingen (2 stuks) Serie

6)

 Standaard  Speciale uitvoering  Niet mogelijk
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„Bij de ontwikkeling denken we altijd vanuit  
de gebruiker. Dat is de reden waarom  
onze leefruimtes van hoge kwaliteit en slim  
ontworpen zijn.“

MARINA HAUBRICH, Productmanager

24

Eenvoudig wegrijden en geniet direct van de beste 
momenten van het jaar. Met een LMC voertuig kunt  
u hier op elk moment naar uitkijken.

In de denktank van Sassenberg ontstaan moderne, 
duurzame caravan-, camper- en campervanmodellen 
in lichte constructie met intelligente indelingen voor 
alle eisen met echte Duitse techniek. Onze uitstekend 
gekwalificeerde medewerkers weten precies wat be-
langrijk is. Als gepassioneerde kampeerders doen wij 
ons uiterste best om onze voertuigen zo te ontwikke-
len dat ze voldoen aan onze eigen hoge eisen op het 
gebied van kwaliteit, veiligheid en comfort. Om ervoor 
te zorgen dat u kunt genieten van allround ontspan-
ning, bieden wij doordachte technologie en functionele 
oplossingen, zowel in het interieur als het exterieur. Alle 
componenten van de LMC zijn ontworpen met het oog  
op duurzaamheid en waardebehoud – uw investering 
in een LMC is dus een veilige investering. 

Onze ontwerpers richten zich op een slimme,  
lichtgewicht meubelconstructie en gebruiken een  
doordachte materiaalmix en speciale lichtgewicht  
materialen om ervoor te zorgen dat je een goed  
laadvermogen hebt.

Overal in ons assortiment creëren we duidelijke  
structuren en transparante informatie om uw keuze 
voor de juiste LMC zo eenvoudig mogelijk te maken.

UIT PASSIE VOOR CARAVANNING WE MAKEN HET U GEMAKKELIJK
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1) Dit gewicht omvat de massa van de caravan met standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant: Vloeistof zoals vers water, gas 
     (aluminium flessen) op 100% en haspel, zonder extra‘s of optionele uitrusting. Dit komt overeen met een gewicht van ca. 36 kg.
2) Het maximale laadvermogen mag door uw persoonlijke uitrusting en opties niet worden overschreden. 
3) Montage voor de as. Daardoor is de reservewielhouder onder het chassis mogelijk.
4) Bij de optie uitklapbaar dak vervalt het dakluik in de sanitaire ruimte. Het raam in de sanitaire ruimte is dan standaard. Bovendien vervalt het 
     dakluik en/of Midi Premium dakluik. Het gebruik van het opklapbaar dak in de winter wordt niet aanbevolen.
5) Alleen in combinatie met opklapbaar dak. Isolatiemat om in het opklapbaar dak te bevestigen.  
6) Verbinding van de enkele bedden tot een tweepersoonsbed inclusief extra matrasdeel. 
7) Flatscreenhouder gemonteerd in de fabriek (alleen TV-plek 1).

26

LMC staat voor uitstekende kwaliteit, 
betrouwbaarheid en duurzame waarde. 
Wij garanderen dit door het gebruik 
van geavanceerde technologieën.  
Voor uw extra zekerheid geven wij  
u onze unieke kwaliteitsbelofte:  
12 jaar dichtheidsgarantie.

Voor meer informatie kunt u terecht  
op onze homepage  
www.lmc-caravan.de/nl-be of neem  
gerust contact op met uw LMC dealer.

KWALITEIT  
WAAR U OP KUNT VERTROUWEN 

*  LMC geeft 12 jaar garantie op opbouwdichtheid. Onder voorwaarde  
van een jaarlijkse inspectie tegen onkostenvergoeding door een  
erkende LMC-partner.

Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Latere installaties achteraf brengen extra montage- en materiaalkosten met zich 
mee. Elke verandering aan de “fabriekstoestand” van uw voertuig kan leiden tot een beïnvloeding/verslechtering van het rijgedrag en de ver-
keersveiligheid. De door ons aanbevolen accessoires en originele (reserve)onderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en door LMC 
goedgekeurd. Uw LMC dealer voert deze producten en is op de hoogte van de toelaatbare, technische details en voert nodige werkzaamheden 
vakkundig uit. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet zijn goedgekeurd door LMC kunnen leiden tot schade aan het voertuig en 
tot een beïnvloeding/verslechtering van de verkeersveiligheid. Zelfs indien voor deze onderdelen een advies van een deskundige, een algemene 
goedkeuring van onderdelen of een typegoedkeuring beschikbaar is, bestaat er geen garantie voor de goede staat van het product. Wij vragen 
uw begrip dan ook voor het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door producten die niet door LMC 
zijn goedgekeurd of door niet-toegestane aanpassingen.

De massa in rijklare toestand (voetnoot 1) komt overeen met de standaarduitvoering zonder extra opties en pakketten. Bij montage van optione-
le uitrusting neemt de massa in rijklare toestand (voetnoot 1) van de caravan toe en wordt het laadvermogen (voetnoot 2) dienovereenkomstig 
verminderd.

Houd rekening met het gewicht van de optionele uitrusting bij het berekenen van het laadvermogen (voetnoot 2). Wijzigingen van prijzen, 
technische gegevens, uitrusting, alsmede wijzigingen in het ontwerp zijn de fabrikant voorbehouden. De informatie over de leveringsomvang, het 
uiterlijk en de prestaties zijn gebaseerd op de bij het ter perse gaan beschikbare informatie. Bij maten en gewichten zijn afwijkingen van +/- 5% 
mogelijk.

Het berekende laadvermogen (voetnoot 2) kan dienovereenkomstig variëren. Onze gewichtsspecificaties voldoen aan de eisen van de EG-richt-
lijn 661/2009 en VO (EU) 1230/2012.

Voor de veilige werking van 12 V-verbruikers in het voertuig tijdens het rijden, moet ervoor worden gezorgd dat het trekkende voertuig voldoen-
de spanning levert. In sommige motorvoertuigen kan het accubeheersysteem van het voertuig worden uitgeschakeld om de 12 V-verbruikers te 
beschermen. Neem hiervoor contact op met de fabrikant van uw motorvoertuig voor meer informatie.

De afgebeelde decoratie behoren niet tot de leveringsomvang. Alle informatie komt overeen met de actuele status op het moment van afdruk-
ken. Technische wijzigingen in uitvoering en uitrusting, kleurafwijkingen en fouten zijn ons voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen deels het 
gevolg zijn van druk- of belichtingstechniek.

Sommige illustraties bevatten optionele extra‘s waarvoor een meerprijs geldt.

Alle prijzen zijn niet-bindende richtprijzen in Euro inclusief BTW af fabriek LMC.

Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Geldig vanaf 01.01.2022.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 

VOETNOTEN
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