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LMC er det jordnære og ærlige brand, du kan stole 
på. Med mere end 65 års erfaring med camping,  
udvikler vore medarbejdere moderne campingvogne, 
autocampere og Camper Vans, der lever op til  
fremtidens krav. Vores ingeniører arbejder for at  
skabe intelligent, let møbelkonstruktion og for  
at skabe optimale planløsninger til nye og erfarne 
campister, par og familier. Med vores innovative 
løsninger og velovervejede brug af lette materialer, 
kan vi sikre, at du har godt med nyttelast. Hver  
eneste komponent i en LMC er designet til at holde 
længe og bevare værdien. 

Vi skaber klare strukturer og gennemsigtig infor- 
mation på tværs af vores serier, for at gøre det så 
nemt som muligt for dig, at vælge den LMC der  
passer til dig og dine behov. Gå på opdagelse i LMC.

VI GØR DET LIDT LETTERE FOR DIG 
FORDI VI ELSKER CAMPING
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KVALITET DU KAN STOLE PÅ

TILLID  I MERE END 65 ÅR

HJEMME PÅ DIN REJSE
2
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UDFORSK LMC:  
LÆR OS OG VORES BRAND AT KENDE, 
OG SE HVAD VI KAN

”Hos LMC kombinerer vi et gennemtænkt indvendigt  
design med stor funktionalitet og bygger derfor pålidelige  
ledsagere til dine rejsedrømme. Få et indtryk af LMC‘s 
produktportefølje og begynd allerede at glæde dig til din 
næste rejse, mens du læser.”

BODO DILLER, Direktør, salg og distribution
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1966

Wilhelm Saure overtager driften, 
grundlægger firmaet Wilhelm Saure 
KG og den første campingvogn går i 
serieproduktion. 

EN REJSE TILBAGE I TIDEN                         
DET STARTEDE MED EN ENKELT CAMPINGVOGN

1955
Heinrich Austermann, malermester og campist med stor passion udviklede i 
50’erne en campinganhænger til egen brug. På grund af den store efterspørgsel 
startede han i 1955 produktionen af den legendariske ”Knospe”, altså den første 
LMC campingvogn. Frem til midten af 60’erne producerede Heinrich Austermann 
sin ”Knospe” i forskellige versioner sammen med sine 15 medarbejdere.

1986

Firmaet omdannes i 1981 til ”LMC Lord 
Münsterland Caravan GmbH”.  
Fra 1986 ruller de første „Liberty“-auto-
campere (alkoven) af samlebåndet.

1976

I 70‘erne starter de legendariske serier 
”Lord” og „Münsterland“. I 1976 forlader 
campingvogn nr. 10.000 fabrikken. 

1991

I form af integrationen i Erwin Hymer 
Group begynder man at investere stort  
i videreudviklingen af fabrikken. 

2000 – 2005

LMC investerer i et kundeservicecenter, 
nye produktions- og logistikbygninger, 
maskiner og anlæg.  
Ford Transit-chassis anvendes for 
første gang i produktionen. 

2015

LMC fejrer 60 års passion for  
camping, og lancerer i den forbindelse 
en jubilæumsmodel både som  
campingvogn og autocamper.

2007 – 2013

For fortsat at kunne optimere brandet 
LMC foretog man en omstrukturering 
af produktion, investering i et water-jet 
skæreanlæg, tagtransport-anlæg,  
kantbehandlingsanlæg og haglbeskyt-
tede tage.

2018

Den nye produktionsfabrik åbnes og 
fordobler produktionskapaciteten. LMC 
sætter milepæle i firmaets historie med 
nye produktionsfaciliteter.

2020 – 2022
LMC fejrer sit 65 års jubilæum i 2020 og ser frem mod en spændende fremtid.  
I denne anledning lanceres jubilæumsmodellen Style 493 K. I 2021 bliver Camper 
Vans en del af LMC‘s produktion. Med Innovan afrunder LMC deres produkt  
portfolio.

LMC‘S HISTORIE
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Firmaet LMC Caravan GmbH & Co. KG i Sassenberg 
er en del af Erwin Hymer Group, et datterselskab af 
Thor Industries.

Det er vores fælles vision, at muliggøre unikke  
fritids- og mobilitetsoplevelser for mennesker i hele 
verden. 

Vores fabrik i Sassenberg, Münsterland, Westfalen,   
er en moderne og teknisk indrettet produktions- 
enhed med et grundareal på over 200.000 m2. 

Grundareal: ca. 200.000 m2

Produktion:  ca. 43.000 m2

PASSION FOR CAMPING 
EN DEL AF NOGET STØRRE

LMC er en rigtig tænketank. Med fokus på vores  
kunders krav skaber vi køretøjer, der holder deres 
værdi via forbedret holdbarhed af vores komponenter, 
gennemtænkte tekniske og funktionelle løsninger  
og høje kvalitetsstandarder gennem innovative  
produktionsprocesser. 

Vi bygger dit mobile hjem med know-how og  
passion.

OM LMC

6
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LMC‘S LØFTE

LMC står for fremragende kvalitet, pålidelighed og bevarelse af værdien. Dette sikres gennem anvendelse  
af avancerede og moderne teknologier. For din ekstra sikkerhed, giver vi dig vores unikke kvalitetsløfte: 
12 års tæthedssikring.* 

KVALITET     
DU KAN STOLE PÅ

*  LMC giver 12 års konstruktions-tæthedssikring på alle campingvogne og autocampere. For autocampere gælder dette dog maksimalt for et samlet kilometertal på 120.000 km. 
Dette forudsætter en årlig kontrol hos en autoriseret LMC-forhandler mod betaling.

De tekniske data, der er angivet i denne publikation, svarer med hensyn til information og dimensioner samt i udstyr og udførelse i henhold til viden og produktionsstatus på tryktidspunktet (august 2022). LMC Caravan und Co. KG  
forbeholder sig retten til enhver tid ret til at foretage ændringer eller forbedringer af produktet. Vi anbefaler derfor, at du holder dig informeret om eventuelle ændringer og opdateringer inden du underskriver en kontrakt.  

Beskrivelserne skal betragtes som eksempler, og vi gør også opmærksom på, at modelbeskrivelserne og illustrationerne kan indeholde særligt udstyr, som ikke er indeholdt i vognenes standardudstyr. Alle angivelser svarer til de nyeste  
opdateringer på trykningstidspunktet. 

Vi tager forbehold for farveafvigelser og fejl, farveafvigelser skyldes til dels tryk eller belysning. 

Gyldig fra august 2022

VIGTIGE HENVISNINGER
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KØR AFSTED – 
PÅ EN INTELLIGENT MÅDE

Lige så individuelle som vores kunder 
er, lige så fleksible er vores plan- 
løsninger. LMC indeholder mange 
spændende og intelligente tilvalg, der 
virkelig kan betale sig. De gør din ferie 
mere komfortabel, nemmere og mere  
bekymringsfri.

Du finder mange smarte løsninger  
her i oversigten (afhængig af 
planløsning) og mere på vores  
hjemmeside under de enkelte modeller. 
Du kan også få rådgivning af vores  
kompetente LMC-forhandlere, der  
kan give dig gode tips og tricks.

Med sovetaget skaber vi ikke kun  
to ekstra sovepladser, men også  
en hyggelig hule som både børn og 
voksne elsker.

Som standard produceres vores køje-
sengsvogne (alle modeller der ender 
modelbetegnelsen på „K“) med  
en køjeseng til to børn, men som  
samtidig let kan udvides til tre senge. 

LÆS MERE OM VORES 
LMC SOVETAG

LMC‘S INTELLIGENTE LØSNINGER

ET UDSNIT AF VORES INTELLIGENTE LØSNINGER –   
SÅ DIN FERIE BLIVER NEMMERE

n Godt pakket: Ideelle opbevaringsmuligheder til hverdagens ting og sager 
 findes i det belyste rum under overskabene (Style).
n Vi har fokus på opbevaringsplads, der er let tilgængelig og som giver mening.
n Mange tagvinduer og vippevinduer i front eller bag giver skønt lys i dit  
 mobile hjem.
n Skabene lukker af sig selv takket være softclose-systemet.
n Ingen fedtefingre på overfladerne takket være Anti-Finger-Print 
 (Tandero, Tourer og Innovan).
n Moderne, lysfaste polstre med god slidstyrke og 
 pilling-egenskaber (næsten ingen slidspor).

n Byg om uden bøvl: Bordet, der er placeret ved siden af dobbeltsengen
 kan skubbes ind i sengens korpus (Sassino 470 K).
n Et vindue i indgangsdøren giver en skøn lys atmosfære i bodelen.
n Vores overskabe: grebsfrie og sikre, så alt bliver dér hvor det hører til.
n 12-volts-lysskinnen gør det muligt, at placere belysningen og de valgfri 
 USB-stikkontakter fleksibelt i køretøjet.
n Frisk luft i badeværelset takket være tagvinduet med myggenet.

n Anvendelse af kompressorkøleskabe: Du sparer energi, vægt og
 reducerer nedkølingstiden (afhængig af planløsning).
n Komfortabel madlavning med de tre gasblus med elektrisk gastænder  
 (ikke i Sassino) og glasafdækning.
n Den universelle ophængsskinne i køkkenet skaber orden i dit køkkengrej  
 (afhængig af planløsning).

n De moderne lameller og lækre koldskumsmadrasser i alle senge,  
 sørger for afslapning og ro.
n Problemfri opladning af alle elektroniske enheder – selv for de yngste –
 med den integrerede USB-port i køjesengens læselampe
  (afhængig af planløsning).



Takket være det omfattende udstyr og gennemtænkte design har du alt hvad du har brug for til din rejse.  
Din LMC campingvogn er din ledsager, lige meget hvor du vil hen. Ferie i naturen og middag i byen om  
aftenen? Intet problem! Kobl campingvognen fra og så er din bil klar til at være ”solo”. Opdag vores  
campingvognserier: Fra familiemodellen, til den stilfulde parvogn, til luksus modellen – vi har noget for alle. 

VORES SERIER 
Sassino:   Særligt ideel til nye campister, unge par og familier – ekstra smal og let
Style:   Ideel til familier - kompakt med stor rummelighed i skandinavisk stil
Tandero:   Nyt skud på stammen med fokus på par – indretning i japandi-design
Vivo:   Familievogn med rigelig plads – ekstra komfort på din rejse 
Musica:   Erfaren klassiker til par – til den kvalitetsbevidste campist
Exquisite VIP:   Premium campingvogn – stilfuld elegance med en længde på op til 9,57 meter

HÆGT PÅ, TAG AFSTED 
OG FØL DIG HJEMME
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LMC‘S CAMPINGVOGNE

OPLEV ÆGTE  
REJSEGLÆDE

13

SASSINO 
side 14 - 21

STYLE 
side 22 - 31

TANDERO 
side 32 - 41

VIVO 
side 42 - 49

MUSICA 
side 50 - 57

VIP 
side 58 - 65



DEN ALSIDIGE CAMPINGVOGN  
TIL NYE CAMPISTER: LMC SASSINO

15

SASSINO

14



SASSINO

LEV OG NYD

17

KONFIGURER DIN
LMC SASSINO

Med fem kompakte planløsninger 
tilbyder Sassino op til seks sovepladser 
i enkelt-, dobbelt- eller køjeseng. 
Bodelen fremstår i rolige, varme farver 
og det behagelige trælook ”Maryland 
Oak”. 

Det avancerede køkken danner  
sammen med dinetten et hyggeligt 
centrum for Sassino (afhængig af 
planløsning). Familiemodellen 470 K  
imponerer med den hævede dobbelt-
seng i front og muligheden for en  
køjeseng med tre køjer i bag (3 køjer  
i stedet for 2 er et tilvalg).

STORE CAMPINGOPLEVELSER   
TIL SMÅ PRISER

16 450 D

470 K

450 D



450 D

SASSINO
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OVERBEVISENDE FUNKTIONALITET

HIGHLIGHTS INTERIØR

n Et hav af store vinduer skaber en lys og skøn atmosfære
n Alle er velkommen – i køjesengene med en belastningsgrænse  
 på 80 kg kan selv større børn hvile sig
n Det gennemgående farvekoncept for overskabene i soveområdet   
 giver et roligt helhedsindtryk 

n Tilstrækkelig med plads til alle dine ting takket være rummelige skabe
n Med den valgfri TV-forberedelse er der gjort klar til underholdning ombord
 

Den smarte bordløsning i 470 K viser, at 
Sassino udnytter hele pladsen. På den 
måde kan man sidde og hygge i dinetten 
om dagen og sove trygt efter en let og 
simpel ombygning. På trods af sin bredde 
på kun 2,12 meter indeholder Sassino  
rigeligt med plads i badeværelset.

Selv i den mindste model 390 K er der 
plads til, at du kan sætte dit personlige 
præg. Hvis du ønsker oplevelser  
på tomandshånd, så er dobbeltsengs- 
modellen 450 D eller den mindre  
pendant 430 D lige noget for dig. Her  
giver den brede dobbeltseng i front  
masser af komfort.

DIT DEJLIGE 
HJEM PÅ FARTEN

18

470 K 450 D 470 K

470 K
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SASSINO

HIGHLIGHTS UDVENDIGT

FOR NYE CAMPISTER

390 K
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

623

212

2/4

430 D
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

626

212

2/3

450 D
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

709

212

2/3

SILVER SELECTION

1.  GFK-tag som standard for maksimal beskyttelse  
mod vind og vejr

2. Stilfulde stafferinger i LMC design 
 
 

3. Beskyttelse mod ydre påvirkninger takket være de  
 udvendige, hammerslåede plader
4. Maksimal sikkerhed og komfort takket være  
 premium-chassis, anti-slingrekobling og støddæmpere

460 E
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

676

212

2/3

470 K
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

715

212

4/6

Når vi vælger vores polstre stræber vi 
efter gode pilling-egenskaber (næsten 
ingen slidspor) så du får glæde af dem 
i lang tid. SASSINO PRISLISTE

2120

1.

2.

3.
4.



STYLE

DEN FLEKSIBLE  
ALLROUNDER TIL 
FAMILIEFERIEN:   
LMC STYLE

2322



STYLE

HYGGE KOMBINERET 
MED ET MODERNE LOOK

490 K

490 K

490 K24 25

Det fine egetræs-look, kombineret  
med salviegrøn, lyse detaljer og et  
gulv med betonlook gør Style unik. 
Med plads til op til syv personer (Style 
Lift 500 K) er der rig mulighed for  
hygge, leg og madlavning. 

Easy-Clean polsteret er meget robust 
og særligt let at vedligeholde. Derudover 
er polsteret lavet af genanvendlige 
PET-flasker.

NYT FRISK DESIGN 
HVOR VARME MØDER HYGGE

KONFIGURER DIN
LMC STYLE
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TIDSLØS,  
SMUK OG  
SMAGFULD

STYLE

Den rummelige siddegruppe giver plads til hygge  
og samvær med hele familien. Vores Style skaber  
rum til store og små feriegæster. Takket være ekstra  
skabsplads kan bagagen let pakkes væk over sengen 
i 440 D. 

Med den nye badeværelsesløsning inklusiv  
forskydbar håndvask tilpasser den kompakte  
campingvogn sig fleksibelt til dine behov (afhængig 
af planløsning). Lav mad og nyd den sammen –  
intet problem i vores Style. Dette muliggøres af  
den intelligente køkkenopstilling og af vores store  
køleskab (op til 142 l – afhængig af planløsning)  
med god plads til indkøb og friske råvarer. Det  
moderne køkken-belysningspanel med touch-betjening  
skaber den perfekte lyssituation til madlavning. 

PERFEKT TIL   
FAMILIEFERIEN

440 D

440 D 27440 D
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BÆREDYGTIG, FUNKTIONEL OG INTELLIGENT
STYLE

HIGHLIGHTS INTERIØR

n Fordi vi elsker vores miljø  
 anvender vi polster af 100%  
 genanvendte PET-flasker
n Ekstra hygge og komfort:  
 Uigennemsigtige rullegardiner  
 af 100% hør-naturfibre er  
 åndbare, egnet for allergikere,  
 snavsafvisende og fnugfri
n Unikt rumkoncept med innovative  
 sengeløsninger: F.eks. den vip- 
 bare seng i Style (400 F) og  
 sænkesengen i Style Lift (500 K)
n Fleksible, skjulte løsninger som  
 den forskydbare håndvask  
 garanterer enkelthed og  
 tilstrækkelig plads (440 D)

400 F

28 490 K

440 D

440 D
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HIGHLIGHTS UDVENDIGT

PERFEKT FOR NYE CAMPISTER OG UNGE FAMILIER

400 F
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

583

232

2

440 D
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

681

232

2/4

460 E
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

678

232

2/3

490 K
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser  

716

232

4/6

1.  Teltskinne til let montering af fortelt, som standard
2. Valgfrit sovetag giver to yderligere sovepladser
3. Long Life Teknologi (LLT) sørger for at undervognen  
 holder sin værdi 
 

4. Premium-chassis, anti-slingrekobling og støddæmpere  
 som en fast del af serien for højeste køresikkerhed
5. Stilfulde stafferinger med LMC design

530 E
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

770

232

2/4

582 K
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

805

252

4/6

LIFT 500 K
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

758

232

4/7

1.
2.

3. 4.

450 D
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

735

232

2/4

STYLE

DUNIT FENIT
Vælg mellem to forskellige polstre 
i vores Style-serie. STYLE PRISLISTE

3.

5.
5.



TANDERO
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SÆRLIG I DESIGNET:           
LMC TANDERO



TANDERO

UNIKKE DETALJER       
FORTRYLLENDE CHARME

35

Det moderne „Japandi“-design i taupe-dekor skaber en fantastisk stemning 
ved smart og elegant at kombinere skarpe kanter med bløde runde elementer. 
De runde vægelementer i soveafdeligen giver Tandero en helt speciel magi. 
Du kan opleve aftenskumringen på en helt ny måde og vågne afslappet op  
til en solopgang. Tandero fås med fem forskellige planløsninger, deriblandt  
en med køjeseng. Med de rummelige siddegrupper og op til fire sovepladser  
i enkelt- eller dobbeltseng er der også plads til gæster.

TILFREDSSTIL LÆNGSLEN  
EFTER FERIE

34 500 E

KONFIGURER DIN
LMC TANDERO

500 E



500 K

EN CAMPINGVOGN 
DER FÅR DIG I GODT 
HUMØR

500 K

TANDERO

36

Rullegardiner af naturmaterialer og åbne kon- 
struktioner understøtter sammen med det grebsfrie 
design (inkl. anti-finger-print og softclose) den  
karateristiske blanding af former og materialer.  
Polstre i sten- og sandfarver giver Tandero
sit rolige udtryk, der let kan individualiseres med  
egne dekorationer. Takket være det veludstyrede 
køkken med 3-blus-gaskomfur og det store  
131,5 l-kompressorkøleskab (afhængig af planløsning)  
kan man virkelig trylle i køkkenet. Alt finder dets  
plads i de brede skuffer. 

Med det moderne belysningspanel med touch- 
betjening er det let at indstille det helt rigtige  
lys til madlavningen.

MINIMALISTISK   
OG MODERNE

37



HIGHLIGHTS DU IKKE VIL UNDVÆRE
TANDERO

HIGHLIGHTS INTERIØR 

n Smart og praktisk på samme tid: På badeværelset er der store spejle  
 og håndklædeholdere
n Tandero familiemodellen 500 K har plads til op til fem personer med  
 den valgfrie 3‘er køjeseng i bag (leveres med 2 køjer som standard)
n Den praktiske filt-opbevaring på væggen er lige til at tage med på tur som  
 taske 
 

n Diverse opbevaringsmuligheder og nemme USB-opladningsmuligheder gør 
 hvileområdet til en komfortzone
n Foldegardiner for mere privatliv - af 100% naturlige hørfibre, åndbare,  egnet  
 for allergikere, snavsafvisende og fnugfri
 

3938

500 K

500 K

500 E



HIGHLIGHTS UDVENDIGT

UDE MEN ALLIGEVEL HJEMME: LMC TANDERO

1. Nyt frontparti
2. Sporty stafferinger i LMC design
3. Bred indgangsdør 
 

4. Long Life Teknologi (LLT) sørger for at undervognen  
 holder sin værdi
5. GFK sidevæg (tilvalg)

1.

2.

3.

430 D
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

636

232

2/4

500 E
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

757

232

2/4

500 K
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

727

232

2/5

480 D
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

696

232

2/4

510 E
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

758

232

2/4

2.

4.

5.

5.

4.

TANDERO

40

To polstervarianter, der giver  
din Tandero individuel charme. TANDERO PRISLISTE

41

RUNIT DOLERIT



VIVO

VORES FAMILIE- 
CAMPINGVOGN: 
LMC VIVO

4342



VIVO

TID TIL  
AFSLAPNING 
OG NY ENERGI

522 K44 45

Om I er to eller seks 
på tur: Med sine fem plan- 
løsninger er der noget for alle. 
Indvendig er campingvognen 
frisk og imødekommende med 
lyse møbler og varme træ-toner. 

Et særligt highlight er  
parvognen 580 D med stort  
toiletrum i bag, frontkøkken  
og panoramavindue. Her er  
det særligt skønt at lave mad.

MODERNE INDRETNING   
FRA FRONT TIL BAG

KONFIGURER DIN
LMC VIVO

580 D580 D

522 K
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VIVO

INDRETNINGSKONCEPTER SOM ALLE VIL NYDE

HIGHLIGHTS INTERIØR 

n Det ekstra rum: Det valgfri sovetag (ekstraudstyr) giver to ekstra 
 sovepladser uden at reducere pladsen i bodelen
n Der er masser af plads til friske råvarer og opbevaring i det store 142 l-køleskab 
 
 

n Plads til alle: Med den praktiske foldedør er det virkelig let at adskille  
 børneområdet og stuearealet fra hinanden
n Enkelt-, dobbelt- eller køjeseng – alle varianter tilbyder højeste sovekomfort  
 via deres koldskumsmadrasser

Der er særligt meget plads i det rummelige 
badeværelse i bag, med separat brus og 
toilet i 580 D. Seriens praktiske drejbare 
toilet gør det lettere at bevæge sig i bade-
værelset.

På grund af sin kompakte størrelse virker 
vores Vivo-serie særligt komfortabel og  
solid. Så meget opbevaring, overskabe 
med softclose-system hele vejen rundt, 
vipbare siddeflader – i Vivo er hvert et 
hjørne udnyttet. Integrerede røgalarmer 
giver dig tryghed på din rejse.

FREMRAGENDE UDNYTTELSE  
AF BODELEN

580 D

580 D 522 K

522 K



4948

HIGHLIGHTS UDVENDIGT

FOR DEN EKSTRA PORTION KOMFORT

520 E
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

808

232

2/4

522 K
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

812

252

4/6

530 K
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

814

232

4/6

1.  Automotive baglygter
2. Tredelt front af ABS-plast

3. Gaskasse med gasstøddæmpere
4. Stilfulde stafferinger i LMC design

532 K
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

844

252

4/6

580 D
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

790

232

2/3

2.

3.

4.

1.

VIVO

DESERT GRAVEL
Gør din LMC Vivo helt din egen  
med valg af polstre. VIVO PRISLISTE

4.



MUSICA

EN TIDLØS KLASSIKER: 
LMC MUSICA

5150



MUSICA

53

Musicas interiør er bevidst holdt i varme træ-toner. De matte, hvide overflader 
og moderne polstre sikrer det klassiske look, og du kan med dine egne ting 
sætte dit personlige præg. Premium-chassis, enkeltsenge med mulighed for 
ombygning til én stor dobbeltseng (afhængig af planløsning), et rummeligt 
skab, et stort køleskab og brede skuffer runder den stilede indretning i Musica af. 

KLASSISK OG STILFULD       
ATMOSFÆRE 

52 520 E

520 E542 E

KONFIGURER DIN
LMC MUSICA

MASSER AF      
CHARME OG KOMFORT



SMARTE LØSNINGER DER ØGER KOMFORTEN

HIGHLIGHTS INTERIØR 

n Hold god orden: Intet problem med det ekstra brede klædeskab
n Fra lille til stor: De to enkeltsenge bygges nemt om til én stor dobbeltseng  
n De moderne lameller sørger sammen med koldskumsmadrasserne  
 for god mulighed for afslapning og ro
 

n Rullegardinerne i soveområdet giver det ønskede privatliv
n Overskabene lukker lydsvagt takket være softclose
n Let på- og aflastning via seriens serviceluge
n Praktisk indretning af badeværelset og smarte løsninger sikrer 
 tilstrækkelig plads

5554 542 E 542 E

520 E542 E

520 E

MUSICA



Vælg mellem to mulige polstre  
i vores Musica-serie. 

HIGHLIGHTS UDVENDIGT

TIL DIG DER FORVENTER LIDT MERE 

520 E
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

808

232

2/4

542 E
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

806

252

2/4

560 E
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

779

232

2/4

1.  Automotive baglygter
2. Tredeltt frontdel af ABS-plast 
 
 
 

3. Gaskasse med gasstøddæmpere
4. Stilfulde stafferinger i LMC design

1.

2.

3.

4.

DOLOMIT GRAPHIT

MUSICA

56 57

MUSICA PRISLISTE

4.



EXQUISITE VIP

STILFULD OG ELEGANT: 
LMC EXQUISITE VIP

5958



61

VIP

TIL DIG DER VIL HAVE 
LUKSUS PÅ DIN REJSE

Vores premium modelserie, Exquisite 
VIP, tager alt med ombord: Komfort 
indgangsdør (70 cm), rullegardiner, 
masser af udstyr og møblering i looket 
”Maryland Oak” er kun et par af dens 
highlights. Takket være vognens  
bredde på 2,52 m og længde på op 
til 9,57 m (afhængig af planløsning), 
får du i Exquisite VIP en helt speciel 
rumfølelse. 

Den indirekte belysning skaber  
sammen med det integrerede vitrine- 
skab en skøn atmosfære der inviterer  
til eksklusive og komfortable rejser.

EKSKLUSIV RUMFØLELSE 
MØDER LUKSUS OG KOMFORT

EXQUISITE VIP

60 685 685

KONFIGURER DIN
LMC EXQUISITE VIP



EXQUISITE VIP

Her sover du som på en sky. Årsagen er de komfortable senge, hvis hovedgærde kan justeres. Selv lamel- 
bunden kan justeres individuelt. Det rummelige badeværelse i Exquisite VIP imponerer med et stort toilet  
og elegante opbevaringsløsninger i trælook. Der kommer masser af lys gennem den integrerede tagluge  
med mat glas og kombi-rullegardin. Den store vandstank (44 l) er desuden med til at understøtte en  
behagelig og bekymringsfri rejse.

SLAP AF OG FØL   
DIG GODT TILPAS

63685

685685685

62 63



HIGHLIGHTS UDVENDIGT

EKSTRAVAGANCE PÅ FIRE HJUL

595
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

843

252

2/4

655
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

903

252

2/5

1.  Standardudstyr i top-klasse, f.eks. glatte  
sideplader og alufælge 

2. Belyste lister
3. GFK-tag og –bagende 
 

4. Sort træktøjsafdækning og tagræling
5. Stilfulde og elegante stafferinger

685
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

957

252

2/5

695
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

949

252

2/5

EXQUISITE VIP

SWAN
Polster i særklasse, nyd det  
skønne, veganske læder.  

6564

EXQUISITE VIP PRISLISTE

1.

2.

4.
3.

3.

1.

4.

5.



Med en LMC autocamper kan du være spontan og fleksibel – fra en dagsudflugt til en længere rejse.  
Dit hjem er altid med dig. I autocamperen er det dig der bestemmer. Du slipper for køen ved buffeten eller 
ventetiden i lufthavnen. Du bestemmer destinationen – og du behøver ikke at have besluttet dig på forhånd. 
Og har du et kæledyr, noget sportsudstyr eller noget helt tredje du vil have med på rejsen, så tager du det 
bare med ombord. Skab unikke rejseminder med dit eget rullende hotel.

VORES SERIER
Tourer og Tourer Lift:  Allrounder til både for par og familier – særligt let og flad konstruktion. 
Cruiser:      Serie med ekstra fokus på komfort og fleksibilitet – særligt velegnet til par. 
     Fås også som en van-model, som er ekstra smal.

SPONTAN OG FLEKSIBEL   
PÅ DIN REJSE

LMC AUTOCAMPERE

BARE KØR, LIGE DERHEN  
HVOR DU HAR LYST

TOURER OG TOURER LIFT 
side 68 - 77

CRUISER 
side 78 - 85

6766



TOURER OG TOURER LIFT

DEN MODERNE OG LETTE ALLROUNDER:  
LMC TOURER OG TOURER LIFT

6968



TOURER OG TOURER LIFT

Den særligt lette konstruktion er  
repræsenteret via i alt otte forskellige 
planløsninger – fire som Tourer og fire 
som Tourer Lift med praktisk sænke- 
seng. Bodelen i Tourer fremstår lys og  
moderne med et design i rene linjer. 
Møbleringen i lys eg genspejles via  
detaljer i mat hvid og taupe.  

Den er udstyret med et bakkamera, 
en 70 cm komfort-indgangsdør  
og forskydelig håndvask (begge  
afhængig af planløsning), og skaber 
sovepladser til op til seks personer –  
i alle aldre. 

FRISK, MODERNE   
OG LET

TIDLØST OG ENKELT  
DESIGN, DER  
OVERBEVISER

7170 T 660 G

T 660 G

KONFIGURER DIN
LMC TOURER



Siddegruppen i Tourer  
inviterer til hyggeligt 
samvær. Ud over de  
drejbare forsæder og den 
ergonomisk polstrede
to-personers sofabænk, 
kan der afhængigt af 
planløsningen også  
placeres en person på 
ekstrasædet.

Der gemmer sig mange 
praktiske detaljer i  
køkkenet. Hvorfor ikke 
bruge den hævede 
køkkenhylde til din  
kaffemaskine eller an-
bringe håndvaskdækslet 
i beslagene i skabslågen 
(begge afhængig af plan- 
løsning). Den aftagelige 
foldeboks i skuffen giver 
dig desuden mulighed 
for at opbevare dine 
indkøb direkte i skabet.

BO HYGGELIGT   
OG NYD DIN FERIE

TOURER OG TOURER LIFT

7372 T 660 GH 730 G



SMARTE LØSNINGER TIL DIN KOMFORT
TOURER OG TOURER LIFT

HIGHLIGHTS INTERIØR

n Praktisk indretning af badeværelset og smarte løsninger sikrer 
 tilstrækkelig plads
n Fra lille til stor: De to enkeltsenge bygges nemt om til én stor dobbeltseng
n Hold god orden: Intet problem med det ekstra brede klædeskab 
 

n Den elektriske sænkeseng i Tourer Lift forsvinder let og elegant i loftet
n Rullegardinerne i soveområdet giver det ønskede privatliv
n Den forskydelige vask sikrer mere plads og nemt brug af toilettet  
 (afhængig af planløsning)

7574 H 730 G

T 660 G H 730 G T 660 G

T 660 GH 730 GT 660 G

H 730 G



HIGHLIGHTS UDVENDIGT

FLEKSIBEL OG LET – TOURER OG TOURER LIFT

1. Lav køretøjshøjde (Tourer: 269 cm og  
 Tourer Lift: 287 cm)
2. Lav indstigning i front 
 
 

3. Komplet GFK-konstruktion (bagende, tag, bund  
 og sidevægge)
4. Rummelig garage med nem adgang

1.

2. H 630
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

699

232

4/6

H 720
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

738

232

4/6

T 630
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

699

232

2/4

T 660 G
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

699

232

2/3

T 720
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

738

232

2/4

T 730 G
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

738

232

2/4

3.

(her vises Tourer T 660 G) (her vises Tourer H 730 G)

1 .

2.

3.

3.3.

3. 3. 3.3.

 
Du kan vælge mellem  
to polstervarianter. 

TOURER OG TOURER LIFT

7776

TOURER PRISLISTE

4. 4.

H 660 G
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

699

232

3/4

H 730 G
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

738

232

4/6MOON MERCURY



CRUISER

FLEKSIBEL OG PÅLIDELIG:  
LMC CRUISER 

7978



FØL DIG  
HJEMME 
OVERALT

CRUISER

80 81T 662 G

I den rummelige Cruiser 
er der plads til op til fire 
personer. L-sidde- 
grupperne kan via en 
hurtig ombygning trylle 
en ekstra soveplads frem.
 
Som T- eller Van-model 
opfylder autocamperen 
med sit egetræs-look  
alle ønsker som aktive 
rejsende kunne have. 

SLAP AF   
SAMMEN

T 662 GT 662 G

81

KONFIGURER DIN
LMC CRUISER



CRUISER

SMART OG GENNEMTÆNKT DESIGN

HIGHLIGHTS INTERIØR

n Lige meget om det er som enkeltseng eller udvidet til dobbeltseng –  
 søvnen på koldskumsmadrasserne gør at du kan tanke ny energi til  
 den næste dag
n Indirekte belysning over overskabene sørger for en varm og hyggelig  
 atmosfære
 

n Den integrerede skabsbelysning sætter altid dit tøj i det rette lys
n Problemfri opladning lige der hvor du har brug for det, med de fleksible 
 USB-kontakter i lysskinnerne i siddegruppen og i soveområdet
n Det praktiske, drejbare toilet er det bedste eksempel på effektiv udnyttelse  
 af plads på badeværelset
 
 
 

Det rummelige badeværelse med  
separat toilet og brus tilbyder komfort 
på højt niveau og stor bevægelses- 
frihed (afhængig af planløsning). Vipbare  
vasketøjsstænger i toiletområdet eller  
i brusekabinen giver et sted, at tørre  
vasketøj. En masse lys, diverse  
opbevaringsmuligheder og store spejle 
får rummet til at virke større.

Et utal af opbevaringsmuligheder, som  
for eksempel rummet i gulvet eller under 
siddebænken giver også en masse plads 
til din bagage i bodelen.

FLEKSIBILITET  
OG VELVÆRE

CRUISER

8382 T 662 G

T 662 G

T 662 G

T 662 G

T 662 G



HIGHLIGHTS UDVENDIGT

TAG PÅ TUR – LMC CRUISER

V 646 G
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

677

222

2/5

1. GFK-front, -tag og –bagende 
2. Lav konstruktionshøjde 
3. Indgangsdør på 70 cm med vindue og centrallås  
 (Cruiser T)
4. Sovetag (ekstraudstyr) giver to ekstra sovepladser

5. Bakkamera integreret i tagspoileren 
6. Særligt smal og smidig med sin totalhøjde 
 på ca. 2,69 m og bredde på 2,22 m (Cruiser V)
7. Stor dør til garagen i bag på passagersiden
8. Lav coupéindstigning

1.

2.

3.

4. 5.
6.

8.

7. 1.
1.

T 662 G
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

699

232

2/5

T 732 G
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

757

232

2/5

 
Vælg mellem to mulige polstertyper,  
så din Cruiser passer til dig. 

CRUISER

8584

CRUISER PRISLISTELIGHT STONE DEEP STONE



Oplev rendyrket frihed med en Camper Van fra LMC. Innovan er kompakt nok til et kort smut ind til byen  
og giver plads nok til at rejse komfortabelt og uafhængigt. Særlig de rejsende der er aktive og på jagt  
efter nye eventyr, elsker den kompakte størrelse (længde fra 5,40 m) til byrejser eller udflugter i naturen.  
En spontan rejse eller en nøje planlagt tur – ”Vanlife” gør det muligt.

Oplev den enestående følelse af frihed med LMC Innovan, det mest kompakte køretøj i LMC´s produktpalette. 

CAMPER VANS,  
RENDYRKET FRIHED

LMC CAMPER VANS

NYD FRIHEDEN I SIN  
SKØNNESTE FORM

INNOVAN 
side 88 - 99

8786



INNOVAN

88 89

TIDLØST PÅ TUR: LMC INNOVAN



Innovan krydser dynamik med sporty 
design: ung, frisk og stilfuld. Interiøret 
er holdt i lyst egetræslook og moderne 
taupe, for at skabe ro. 

Med den innovative Innovan 590,  
som er bygget på Ford-chassis, får  
du fleksibilitet på din rejse. Med en 
samlet bredde på kun 2,06 meter  
kan du køre på selv de smalleste  
stræder, og på trods af den kompakte 
størrelse får du en stor rumfølelse. 

VIRKELIG GENNEMTÆNKT  
FOR UFORGLEMMELIGE EVENTYR

GENNEMTÆNKTE  
DETALJER

9190 590

600

KONFIGURER DIN  
LMC INNOVAN

INNOVAN



Med Innovan er du på farten på en komfortabel, 
sikker og stilren måde. Bordpladen, der  
fleksibelt kan tilpasses og den ergonomiske 
siddegruppe, giver mere komfort og danner 
basis for mange hyggelige stunder i Camper 
Vanen. Med sin ståhøjde på 2,08 meter er  
vores Innovan på Ford-chassis særlig velegnet 
til høje personer.

Det moderne badeværelse indeholder  
indbyggede LED-spots, et utal af opbevarings-
muligheder, bruseudstyr og en håndvask i et 
lækkert design.

STIG IND, BLIV FORELSKET 
OG KØR AFSTED

92 93600

600

590

INNOVAN



SÅDAN REJSER MAN PÅ EN INTELLIGENT, KOMFORTABEL OG PRAKTISK MÅDE

START DAGEN PÅ EN 
AFSLAPPET MÅDE

HIGHLIGHTS INTERIØR

n Ekstra opbevaringsrum og åbne  
 reoler over sengen giver rigelig  
 plads til dine rejse-remedier
n Den indvendige ståhøjde i 
 Innovan 590 på mere end 2 m  
 giver plads til selv høje mennesker
n Indirekte belysning i trinnet i  
 siddeområdet giver sikkerhed  
 i mørket
n Det energisparende køle- 
 skab (69 l) kan åbnes fra begge  
 sider, det er vægtoptimeret, kan  
 køle på super kort tid og har  
 kraftig effekt ved høje  
 udendørstemperaturer
n Den universelle ophængsskinne  
 med kroge og krydderiholdere i  
 køkkenet skaber orden
n Sporty forsæder i ”Captain-  
 Chair”-stil sørger for ekstra  
 køreglæde

9594 590

590 590

600

INNOVAN



HIGHLIGHTS UDVENDIGT

SÅ STOR KAN LILLE VÆRE

1.  Rammevinduerne giver stabilitet, sikkerhed  
og et sporty look

2. Panorama-tagvinduet med det integrerede myggenet 
 lader lys og luft strømme igennem rummet. 
3. Let indstigning via det brede og elektrisk udvipbare  
 indstigningstrin 
 

4. Uønskede gæster bliver ude, takket være myggenettet  
 i døren
5. Det ydre design understreger den dynamiske side  
 af Innovan
6. Alufælgene understreger det sporty design 
7. Bakkameraet skaber overblik ved manøvrering

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

GRANIT NATURA

 
Du kan vælge mellem to polster- 
varianter, når du designer din Innovan.

9796

INNOVAN PRISLISTE

590
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

599

206

2/3

640
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

636

205

2/3

540
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

541

205

2/3

600
Totallængde cm

Totalbredde cm

Sovepladser

599

205

2/3

1.

3.

4.

5.

6.

7.



LMC BACKRACK+ VENSTRE

Fra fabrikken monteres LMC Backrack+ 
i venstre side, den højre side kan  
eftermonteres. Dørene på Innovan  
forbliver altid tilgængelige.

BIKE CARRIER SHUTTLE

Både campingcykler og el-cykler kan  
let bæres af Bike Carrier Shuttle (til  
to cykler). 

MINI RACK

BIKE CARRIER SWING

For at gøre lastning af cykler og el-cykler lettere, kan Bike Carrier Swing nemt  
lastes med to cykler på jorden og de svinges så let op mod bagdøren (kun for 
venstre side, for to cykler). 

RAMMEFORLÆNGER

Sikrer synliglighed af både nummer-
plade og baglygter, samtidig med at 
forlængeren kan bruges som et yderst 
praktisk trin. 

TRANSPORTBOKS

Ekstra plads kan skabes ved hjælp af 
transportboksen, der finder sin plads 
på Mini Rack‘en.

HJULHOLDER

Dit reservehjul kan fikseres sikkert  
på LMC Backrack+ ved hjælp af hjul-
holderen.

Ekstra rejsebagage finder sin plads på 
Mini Rack. Den bærer en vægt på op til 
20 kg. 

9998

Super enkel lastsikring på din rejse: LMC Backrack+ giver dig  
mulighed for at udvide din opbevaringsplads og sikrer at dit  
sport- og fritidsudstyr opbevares sikkert når du er på farten. 

Vælg de komponenter, der passer til dig og dine interesser og  
monter dem let og enkelt på din Backrack+. Det simple og slanke 
design gør at Backrack+ tilpasser sig perfekt til din Innovan. 

De forskellige monteringsdele og den enkle håndtering gør  
LMC Backrack+ til din fleksible og pålidelige komponentholder. 

Tilgængelig for alle LMC Innovan-modeller på Fiat-chassis. 

SIKKER OPBEVARING AF EKSTRA BAGAGE:     
SKAB PLADS MED LMC BACKRACK+

LÆS MERE OM  
LMC BACKRACK+



VI SES!

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG   Rudolf-Diesel-Straße 4   D-48336 Sassenberg
T +49 (0) 2583 / 27-0   E info@lmc-caravan.de   H www.lmc-caravan.dk
Münster (Westf.): HRB 9914   USt-IdNr. 126 733 941   Adm. direktør: Timo Ecke, René Ricken, Bodo Diller


