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VI GÖR DET ENKELT FÖR DIG
MED PASSION FÖR CAMPINGLIVET
LMC är ett hemortsbaserat, ärligt märke som man
kan förlita sig på. Med mer än 65 års erfarenhet
inom camping utvecklar våra medarbetare moderna,
framtidstryggade modeller av husvagnar, husbilar
och camper vans. Våra konstruktörer satsar på
smarta, lätta möbleringar i optimala planlösningsvarianter för nyblivna campare, par och familjer.
Den genomtänkta materialmixen och de särskilda
lättmaterialkomponenterna ger utrymme för mycket
last. Det är viktigt för oss att alla beståndsdelar
i LMC är dimensionerade för lång livslängd och
värdebevarande.
Vi skapar klara strukturer och transparent
information för att göra ditt val av LMC-fordon
så enkelt som möjligt. Upptäck vår LMC-värld.

KVALITET SOM DU KAN LITA PÅ
FÖRTROENDE SEDAN MER ÄN 65 ÅR
HEMMA
2

I DIN SEMESTERVÄRLD

”Inom LMC kombinerar vi genomtänkt design med stor
funktionalitet, och bygger tillförlitliga semesterfordon.
Här tar du del av sortimentet från LMC, och medan
du bläddrar igenom materialet kanske dina resplaner
tar form.”
BODO DILLER, VD försäljning
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LMC HISTORIK

LMC EN RESA I TIDEN
ALLTING BÖRJADE MED EN ENKEL HUSVAGN

1966

1976

2000 – 2005

2007 – 2013

Wilhelm Saure tar över verksamheten,
grundar Wilhelm Saure KG och börjar
serietillverka den första husvagnen.

På 70-talet startar de legendariska
serierna ”Lord“ och ”Münsterland“. År
1976 lämnar den 10 000:e husvagnen
produktionen.

LMC investerar i ett kundtjänstcentrum,
nya produktions- och logistikhallar,
maskiner och anläggningar. FordTransit-chassin börjar användas.

För en ytterligare optimering av märket
LMC skedde en omstrukturering
av produktionen, investeringar i en
vattenstrålkapanläggning, takbana,
kantbearbetningscentrum och hagelskyddstak.

1986

1991

2015

2018

2020 – 2022

Företaget får 1981 namnet ”LMC Lord
Münsterland Caravan GmbH“. Från och
med 1986 lämnar de första husbilarna
i serien ”Liberty” produktionsbandet.

I och med att man blev en del i Erwin
Hymer Group investerar man ytterligare
i utbyggnaden av fabriken.

LMC firar 60 år med passion för campinglivet, och introducerar en tilltalande
specialmodell som husvagn och husbil.

Den nya produktionsanläggningen
invigs och fördubblar produktionskapaciteten. Med senaste teknik sätter
LMC en milstolpe i företagets historia.

LMC firar ett 65-årsjubileum och blickar framåt med förväntan. Av denna anledning
lanseras jubileumsmodellen, husvagnen Style 493 K. 2021 börjar Camper Vans
tillverkas vid LMC. LMC breddar sitt sortiment med Innovan på Fiat och Ford.

1955
Heinrich Austermann, målar-, lackeringsmästare och passionerad campare,
utvecklade en uppvikbar husvagn på 50-talet för eget behov. Efterfrågan var
stor, och 1955 startade han produktionen av den legendariska ”Knospe”. Fram till
mitten av 60-talet tillverkar Heinrich Austermann och hans 15 anställda ”Knospe”
i olika modeller.
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OM LMC

LMC – MED PASSION FÖR CAMPING
EN DEL AV ERWIN HYMER GROUP
Företaget LMC Caravan GmbH & Co. KG i Sassenberg är ett företag i Erwin Hymer Group, ett helägt
dotterbolag till Thor Industries.
Den gemensamma visionen är att möjliggöra
unika fritids- och mobilitetsupplevelser för
människor över hela världen.

LMC är innovativa. Med fokus på vad våra LMCkunder behöver, bygger vi värdebeständiga fordon
tack vare bättre hållbarhet hos komponenter,
genomtänkt teknik, funktionella lösningar, höga
kvalitetsstandarder i innovativa produktionsprocesser.
Vi bygger ditt mobila hem med kunskap och passion.

Vår fabrik i Sassenberg, i westfaliska Münsterland,
är en modern, tekniskt optimalt utrustad
produktionsanläggning på en yta om mer än
200.000 m2.
Fastighetsyta:
Produktion:
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ca. 200.000 m2
ca. 43.000 m2
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LMC GARANTI

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR
De tekniska data som ges i denna publikation motsvarar informationen och dimensionerna samt utrustningen och utformningen av kunskap och produktionsstatus vid tidpunkten för tryckning (augusti 2022). LMC Caravan und Co. KG
förbehåller sig rätten att göra ändringar eller förbättringar av produkten när som helst. Vi rekommenderar därför att du använder vår webbplats under informationsprocessen och innan avtalet ingås, vår konfigurator och/eller din
LMC-återförsäljare om eventuella ändringar jämfört med denna publikation.
Visade dekorationer ingår inte.
Några av illustrationerna inkluderar även tillval som är förenade med en avgift.
Vi reserverar oss för färgavvikelser och fel, färgavvikelser beror delvis på tryck eller belysning.
Gäller från augusti 2022.

KVALITET SOM DU
KAN LITA PÅ
LMC står för hög kvalitet, tillförlitlighet och värdebeständighet. Detta garanterar vi genom
tillämpning av avancerade teknologier. För extra säkerhet ger vi dig vårt unika kvalitetslöfte:
12 års täthetsgaranti.*
* LMC lämnar en täthetsgaranti på 12 år på alla husvagnar och husbilar. För husbilar gäller den dock max. upp till en total körsträcka på 120 000 km.
En årlig, kostnadspliktig inspektion genom en LMC-återförsäljare är en förutsättning.
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LMC SMARTA LÖSNINGAR

HÖGT UPP –
SMART RESANDE
Lika individuella som våra kunder är,
lika flexibla är våra planlösningar.
LMC erbjuder många spännande och
smarta extrafunktioner som verkligen
gör skillnad. De gör din semesterupplevelse bekvämare, enklare och
mer bekymmerslös.
Våra smarta lösningar hittar du här i
översikten (beroende på planlösning),
och ännu mer på vår webbplats i de
olika serierna; eller rådgör med våra
kompetenta återförsäljare. De kan ge
dig ytterligare praktiska råd och tips.

ETT AXPLOCK AV VÅRA SMARTA LÖSNINGAR –
SÅ ATT DIN SEMESTER FUNGERAR

n Bra förvaring: idealiska förvaringsmöjligheter för vardagens alla prylar
med belysta fack under överskåpen (Style).
n Vi sätter värde på ett lättåtkomligt och praktiskt förvaringsutrymme.
n Flera takfönster plus ett uppställningsfönster fram eller bak ger ett
hem som flödar i ljus.
n Skåpen stängs automatiskt och behagligt tyst med Softclose.
n Inga fingeravtryck på ytdekoren tack vare anti-finger-print
(Tandero, Tourer och Innovan).
n Moderna dynor med goda slitegenskaper och bästa
anti-noppvärden (ingen eller mycket ringa noppbildning).

n Förvandling utan besvär: bordet som är placerat invid den tvärgående
dubbelsängen kan skjutas in i sängstommen vid behov (Sassino 470 K).
n Ett ljusgenomsläppligt fönster i entrédörren stödjer den ljusa, vänliga
atmosfären i bodelen.
n Våra överskåp: handtagslösa och säkra, så att allt hålls på plats.
n Ljusskenan på 12 volt gör det möjligt att placera belysningen och
USB-uttagen (tillval) på ett flexibelt sätt i fordonet.
n Frisk luft i badrummet tack vare taklucka med insynsskydd.

n Användning av kompressorkylskåp: du sparar energi och vikt, och kortar
ned nedkylningstiden (beroende på planlösning).
n Äkta matlagningsglädje med den trelågiga spisen med elektrisk
tändning (nicht im Sassino) och glashäll.
n Universalskenan i köket håller ordning på alla redskap (beroende på
planlösning).

n För ren och skär avkoppling och återhämtning har alla sängar förstklassiga
ribbottnar och kallskumsmadrasser.
n Problemfri laddning av elektroniska apparater även för de yngsta, med
integrerat USB-uttag i våningssänglampan (beroende på planlösning).

Med LMC pop-up tak skapar vi inte
bara två extra sovplatser, utan en
mysig grotta som gillas av både barn
och vuxna.
LÄS MER OM
VÅRT LMCPOP-UP TAK
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Som standard monterar vi 2-våningssängar i våra planlösningar för barnsängar (betecknas med ”K” i slutet),
som kan uppgraderas till tre plan som
tillval.
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LMC HUSVAGNAR

HÄKTA PÅ, KÖR IVÄG OCH
KÄNN DIG SOM HEMMA
Med smart utrustning och kärleksfull design har våra husvagnar det du behöver för en semesterresa på egen
hand. Din LMC-husvagn följer dig överallt, Semester i naturen, men middag i city på kvällen? Inga som helst
problem: bara att häkta av vagnen, så är bilen startklar. Upptäck våra husvagnsserier. Från familjemodell, via
stilfull klassiker, till lyxvariant – vi har något för alla.
VÅRA SERIER
Sassino:
instegsmodell för unga par och familjer – smala och mycket lätta
Style:
familjevagn för nyblivna campare - kompakt med stor rumskänsla i skandinavisk stil
Tandero:
nykomling med fokus på par – inredning i Japandi-stil
Vivo:
familjehusvagn med gott om utrymme – allkonstnär för den som gillar komfort
Musica:
erfaren klassiker för par – vacker interiör
Exquisite VIP: premium husvagn – stilfull elegans med en längd på upp till 9,57 m

NJUT AV DEN HÄRLIGA
CAMPINGKÄNSLAN
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SASSINO

STYLE

TANDERO

VIVO

MUSICA

VIP

sida 14 - 21

sida 22 - 31

sida 32 - 41

sida 42 - 49

sida 50 - 57

sida 58 - 65
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SASSINO
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EN MÅNGSIDIG HUSVAGN FÖR
NYBLIVNA CAMPARE: LMC SASSINO
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SASSINO

MYCKET CAMPINGNÖJE
TILL LÅGT PRIS
Med totalt fem kompakta planlösningar
erbjuder Sassino upp till sex sovplatser
i enkel-, dubbel- eller våningssäng.
Kupén går i lugna, varma färger och
har en vacker trädekor ”Maryland Oak”.

BOENDE MED
TRIVSEL

Det förstklassiga köket är tillsammans
med matgruppen ett trevligt centrum
i Sassino (beroende på planlösning).
Familjemodellen 470 K övertygar med
en upphöjd tvärgående dubbelsäng
framtill och som tillval en 3-våningssäng bak.

470 K

KONFIGURERA DIN
LMC SASSINO
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450 D

450 D

17

SASSINO

FUNKTIONALITET SOM ÖVERTYGAR

DITT HEM
DIN LYCKA

470 K

470 K

450 D

470 K

Den smarta bordslösningen i 470 K visar
att allt utrymme tas väl till vara i Sassino.
På dagen sitter man bekvämt i matgruppen, och på kvällen blir den en sovplats
med några enkla handgrepp. Trots den
kompakta innerbredden har Sassino gott
om plats i badrummet.
Även i den minsta modellen 390 K finns
det utrymme för egna favoriter och
personliga detaljer. Den som sätter värde
på tvåsamhet hittar sin planlösning
i dubbelsängsmodellen 450 D eller i
den mindre modellen 430 D. De breda
dubbelsängarna är placerade framtill
och erbjuder hög komfort.

HÖJDPUNKTER INTERIÖR
n Många, stora fönster skapar en atmosfär som genomströmmas av dagsljus.
n Alla får plats – i barnvåningssängarna, med kapacitet 80 kg, finns det
utrymme även för de äldre barnen.
n Den enhetliga färgsättningen på hängskåpen i sovdelen skapar en lugn
och stämningsfull atmosfär.
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n Tilräckligt med plats för alla viktiga semestergrejor tack vare rymliga skåp.
n Med förberedd funktion för TV som tillval har grunden lagts till
underhållning ombord.

450 D
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SASSINO

FÖR NYBLIVNA CAMPARE

1.

2.
390 K

4.

HÖJDPUNKTER
EXTERIÖRT

Vid valet av dynor är vi noggranna
med anti-nopp-värdena (inga eller
endast ringa noppbildning) så att de
skall vara till glädje länge.
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1.	Tak i glasfiberförstärkt plast som standard för högsta
skydd mot väder och vind
2. Snygga stripes i LMC-familjedesign

3.

430 D

Totallängd cm

623

Totallängd cm

626

Totallängd cm

709

Totalbredd cm

212

Totalbredd cm

212

Totalbredd cm

212

Sovplatser

2/4

Sovplatser

2/3

Sovplatser

2/3

3. Skydd mot påverkan utifrån med ytterplåt i
hammarslags-look
4. Högsta säkerhetskomfort med premium-chassi
samt krängningshämmande koppling och stötdämpare
som standard

460 E

SILVER SELECTION

450 D

470 K

Totallängd cm

676

Totallängd cm

715

Totalbredd cm

212

Totalbredd cm

212

Sovplatser

2/3

Sovplatser

4/6

SASSINO PRISLISTA
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STYLE

FLEXIBEL
ALLKONSTNÄR FÖR
FAMILJESEMESTER:
LMC STYLE
22
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STYLE

NY, FRÄSCH DESIGN
KOMBINERAR VÄRME
MED TRIVSEL
Ett vackert ekmönster kombinerat
med fint salviagrönt, ljusa accenter
och golv i betong-look gör Style till
ett verkligt blickfång. Förutom den
moderna, skandinaviska charmen
erbjuder den flexibla allkonstnären
med planlösning ”Style Lift” 500 K
(inkl. taksäng som standard)
utrymme för upp till sju nattgäster
och tillräckligt med utrymme för
matlagning, lek och avkoppling.

490 K

Easy-Clean dynmaterial (mycket
lättskötta och robusta) samt tyger
av återvunna PET-flaskor betonar
det unika med Style.

ERFARENHET KOMBINERAD
MED MODERNT UTSEENDE
KONFIGURERA DIN
LMC STYLE
24

490 K

490 K
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STYLE

PRECIS SÅ SOM EN
FAMILJESEMESTER SKALL VARA
De rymliga sittgrupperna har plats för trivsamma
stunder tillsammans med hela familjen. Vår Style
är ett riktigt underverk när det gäller utrymmen
för både stora och små semesterfirare. Tack vare
ett extra klädskåp kan bagaget stuvas undan
bekvämt och lättåtkomligt över sängen i den nya
planlösningen 440 D.

TIDLÖST
VACKERT OCH
SMAKFULLT
440 D

Den kompakta husvagnen anpassar sig flexibelt
till dina behov med den nya badlösningen, inkl.
flyttbart tvättställ (beroende på planlösning). Laga
mat tillsammans, avnjut den tillsammans; inga
problem alls i vår Style. Detta tack vare den smart
planerade köksdelen, och våra stora kylskåp (upp
till 142 l - beroende på planlösning) har gott om
utrymme för inköp och färska råvaror. Den moderna
köksbelysningspanelen med touch-funktion
skapar perfekta ljusförhållanden för matlagningen.

26

440 D

440 D
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STYLE

HÅLLBAR, FUNKTIONELL OCH SMART

HÖJDPUNKTER INTERIÖR

440 D
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440 D

400 F

490 K

n Eftersom miljön är viktig för
oss använder vi material av
100% återvunna PET-flaskor
till våra tyger.
n Extra trivsel och komfort: de
ogenomskinliga jalusierna av 		
100% naturfiber lin är andningsaktiva, allergivänliga, smutsresistenta och luddfria.
n Unikt rumskoncept med innovativa sänglösningar: både
fällsängen, som vid behov fälls
ut och in utan problem (400 F)
samt taksängen som standard
i Style Lift (500 K).
n Flexibla lösningar som det
utdragbara tvättstället garanterar
lätthet och samtidigt tillräckligt
med plats (440 D).
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STYLE

IDEALISKT FÖR NYBLIVNA CAMPARE OCH UNGA FAMILJER

1.

2.

5.
5.
400 F

3.

HÖJDPUNKTER
EXTERIÖRT

4.

440 D

Totallängd cm

583

Totallängd cm

681

Totallängd cm

735

Totallängd cm

678

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Sovplatser

2

Sovplatser

2/4

Sovplatser

2/4

Sovplatser

2/3

3.

1.	Skena som standard för bekväm montering
av förtältet
2. Uppställningstak som tillval för två extra sovplatser
3. Long Life-teknologi (LLT) sörjer för hög
värdebeständighet

4. Premium-chassi, krängningsdämpande koppling
och stötdämpare som standard för högsta körsäkerhet
5. Snygga stripes i LMC-familjedesign

490 K

Välj mellan två dynalternativ
i vår Style-serie.
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460 E

450 D

DUNIT

FENIT

530 E

582 K

LIFT 500 K

Totallängd cm

716

Totallängd cm

770

Totallängd cm

805

Totallängd cm

758

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

252

Totalbredd cm

232

Sovplatser

2/4

Sovplatser

4/6

Sovplatser

4/7

Sovplatser		
4/6

STYLE PRISLISTA
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TANDERO

FULL AV KARAKTÄR:
LMC TANDERO
32
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TANDERO

500 E

STILLAR LÄNGTAN
EFTER SEMESTER
Den moderna ”Japandi“-designen i taupe-mönster ger en storslagen miljö
genom att den kombinerar kantiga element med runda på ett skickligt sätt.
Upplev det mysiga kvällsljuset och vakna utvilad till soluppgången. Tandero
har totalt fem planlösningar, varav en med barnsängar. Med stora sittgrupper
och fyra möjliga sovplatser i enkel- och dubbelsängar finns det plats även för
gäster.

KRAFTFULLA DETALJER OCH
FÖRTROLLANDE CHARM

KONFIGURERA DIN
LMC TANDERO
34

500 E
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TANDERO

MINIMALISTISK
OCH SÅ MODERN
Naturfiberjalusier och öppna hyllor tillsammans
med den handtagslösa desginen (inkl. antifingeravtryck och Softclose) utgör en tilltalande mix av
former och material. Dynor i sten- och sandnyanser
ger Tandero en lugn inredning som gärna får
individanpassas med egna dekorationer. Tack vare
det välutrustade köket inkl. trelågig spis som
standard och ett stort kompressorkylskåp på 131,5 l
(beroende på planlösning) trollar man enkelt fram
läckra maträtter. Kryddor, redskap etc. får plats i de
breda skjutlådorna.
Med den moderna köksbelysningspanelen inkl.
touch-funktion ställer man enkelt in rätt ljus vid
matlagningen.

EN HUSVAGN
ATT TRIVAS I
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500 K

500 K
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TANDERO

HÖJDPUNKTER SOM MAN INTE VILL MISSA

500 K

500 E

HÖJDPUNKTER INTERIÖR
n Snyggt och samtidigt praktiskt: i badrummet finns det stora speglar
och praktiska handdukshållare.
n Tandero familjemodell med planlösning 500 K har enkelt plats för upp
till fem övernattande gäster tack vare 3-våningssängen som tillval.
n Den praktiska, runda organisatören i filt på väggen tas enkelt med som
väska på resan.
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500 K

n Olika förvaringsmöjligheter och enkla USB-laddmöjligheter gör sovdelen
till en komfortzon.
n Vikjalusier för mer privatsfär - av naturfiber 100% lin, andningsaktiva,
allergivänliga, smutsresistenta och luddfria.
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TANDERO

UTE PÅ RESA MEN ÄNDÅ HEMMA: LMC TANDERO

1.

2.

2.

5.

430 D

5.
3.

4.

480 D

500 E

Totallängd cm

636

Totallängd cm

696

Totallängd cm

757

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Sovplatser

2/4

Sovplatser

2/4

Sovplatser

2/4

4.

HÖJDPUNKTER
EXTERIÖRT

1. Ny frontdel
2. Sportiga stripes i LMC-familjedesign
3. Bredd entrédörr

4. Long Life-teknologi (LLT) sörjer för hög
värdebeständighet
5. Sidovägg i glasfiberförstärkt plast (tillval)

500 K

Två dynvarianter, som ger din
Tandero individuell charm.
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RUNIT

DOLERIT

510 E

Totallängd cm

727

Totallängd cm

758

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Sovplatser

2/5

Sovplatser

2/4

TANDERO PRISLISTA
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VIVO

VÅR FAMILJEHUSVAGN:
LMC VIVO
42
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VIVO

MODERN UTFORMNING
HELA VÄGEN
Två eller sex personer ombord:
vår Vivo, med sina fem modeller,
har gott om plats för alla.
Invändigt är husvagnen fräsch
och vänlig, med ljusa möbler
och varma tränyanser.
2-personsplanlösningen 580 D
med badrum baktill, kök framtill
och panoramafönster är en
verklig höjdare. Här blir
matlagningen ett sant nöje.

TID FÖR
AVKOPPLING
OCH ÅTERHÄMTNING
44

522 K

580 D

580 D

KONFIGURERA DIN
LMC VIVO
522 K

45

VIVO

RUMSKONCEPT SOM TILLTALAR ALLA

UTMÄRKT ANVÄNDNING
AV BODELEN

522 K

Mycket utrymme finns det i det rymliga
badrummet baktill med separat dusch och
praktisk vridtoalett i modell 580 D. Den
praktiska vridtoaletten, som är standard,
förenklar entrén till badrummet.
Den kompakta storleken gör vår Vivo-serie
mycket bekväm och solid. Många förvaringsfack, runtomgående hängskåp
med Softclose-system, fällbara sittytor –
i Vivo har man tagit vara på varenda vrå.
Integrerade rökdetektorer skapar en säker
känsla på semestern.

580 D

522 K

HÖJDPUNKTER INTERIÖR
n Extra utrymme: pop-up taket som tillval skapar två extra sovplatser,
utan att minska de invändiga ytorna.
n Gott om plats för färska ingredienser och andra varor erbjuds av kylskåpet
på 142 l.

46

n Avskildhet: med den praktiska vikskjutdörren kan barndelen och
vardagsrummet separeras helt från varandra.
n Enkel-, dubbel- eller våningssängar – varje variant erbjuder högsta
sovkomfort med kallskumsmadrasser.

580 D

47

VIVO

FÖR EXTRA MYCKET KOMFORT

2.
4.

4.
1.

3.

HÖJDPUNKTER
EXTERIÖRT

1. Automotiv baklykta
2. Automotiv, tredelad frontdel av ABS-plast

520 E

522 K

Totallängd cm

808

Totallängd cm

812

Totallängd cm

814

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

252

Totalbredd cm

232

Sovplatser

2/4

Sovplatser

4/6

Sovplatser

4/6

3. Tubförvaringslock med gastrycksdämpare
4. Snygga stripes i LMC-familjedesign

532 K

Sätt egen prägel på din Vivo
med individuellt val av dynor.
48

DESERT

530 K

GRAVEL

580 D

Totallängd cm

844

Totallängd cm

790

Totalbredd cm

252

Totalbredd cm

232

Sovplatser

4/6

Sovplatser

2/3

VIVO PRISLISTA
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MUSICA

TIDLÖST KLASSISK:
LMC MUSICA

50

51

MUSICA

542 E

520 E

HÄRLIGT MYCKET
CHARM OCH KOMFORT

ETT KLASSISKT VACKERT BOENDE
I STILFULL MILJÖ
Interiören i Musica är medvetet hållen i tilltalande varma tränyanser. Vita och
matta luckor och moderna dynor genererar en mycket klassisk karaktär som
bjuder in till att sätta individuella präglar. Premium-chassi, enkelsängar
med möjlighet till användning som dubbelsäng (beroende på planlösning),
rymligt klädskåp samt stort kylskåp och breda skjutluckor avrundar inredningen
i Musica.
KONFIGURERA DIN
LMC MUSICA
52

520 E

53

MUSICA

PRAKTISKA IDÉER FÖR ”EXTRA” BOENDEKOMFORT

520 E

542 E

520 E

HÖJDPUNKTER INTERIÖR
n Ordning och reda: inga problem med extra brett klädskåp
n Litet blir stort: våra enkelsängar med rullbäddfunktion sammanfogas till
en stor säng i en handvändning.
n För ren och skär avkoppling och återhämtning har alla sängar förstklassiga
ribbottnar och kallskumsmadrasser.

54

n
n
n
n

Kombijalusier i sovdelen skyddar privatsfären.
Softclose-system i hängskåpsluckorna för behagligt tyst stängning.
Bekväm lastning och lossning med servicelucka som standard.
Den praktiska badrumsplaneringen och -tekniken ger tillräckligt med utrymme.

542 E

542 E

55

MUSICA

FÖR OSS MED HÖGA KRAV

4.

2.

4.
1.

3.

HÖJDPUNKTER
EXTERIÖRT

Välj det som passar dig i våra
två dynserier.
56

1.	Automotiv baklykta
2. Automotiv, tredelad frontdel av ABS-plast

DOLOMIT

520 E

542 E

560 E

Totallängd cm

808

Totallängd cm

806

Totallängd cm

779

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

252

Totalbredd cm

232

Sovplatser

2/4

Sovplatser

2/4

Sovplatser

2/4

3. Tubförvaringslock med gastrycksdämpare
4. Snygga stripes i LMC-familjedesign

GRAPHIT

MUSICA PRISLISTA
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EXQUISITE VIP

TILLTALANDE OCH ELEGANT:
LMC EXQUISITE VIP
58

59

EXQUISITE VIP

EXKLUSIV BOENDEKÄNSLA
MÖTER LYX OCH KOMFORT
Exquisite VIP håller vad den lovar:
bekväm entrédörr (70 cm), jalusier,
förstklassig utrustning och inredning
i toppklass med mönster ”Maryland
Oak“ och mycket mer. I VIP upplever
man en alldeles speciell rumskänsla,
med 2,52 m i bredd och upp till 9,57 m
längd, beroende på planlösning.
Den indirekta belysningen tillsammans
med det belysta vitrinskåpet skapar
en trivselkänsla som bjuder in till ett
exklusivt, bekvämt resande.

FÖR MYCKET
HÖGA KRAV
60

KONFIGURERA DIN
LMC EXQUISITE VIP
685

685

61

EXQUISITE VIP

685

685

685

KOPPLA AV, ÅTERHÄMTA DIG
OCH KÄNN TRIVSEL
Sov som på moln: med bekväma sängar med ställbara huvudändar Även ribbottnen kan anpassas
individuellt. Det rymliga badrummet i VIP övertygar med en stor toalettdel och ett snyggt
förvaringsskåp i träimitation. Den integrerade takkåpan med kombi-jalusi levererar mycket ljus.
Den stora färskvattentanken (44 l) gör resandet ännu bekvämare och enklare.
62

685

63

EXQUISITE VIP

EXTRAVAGANS PÅ HJUL

4.

3.

1.

3.
595

5.
4.
2.

655

Totallängd cm

843

Totallängd cm

903

Totalbredd cm

252

Totalbredd cm

252

Sovplatser

2/4

Sovplatser

2/5

1.

HÖJDPUNKTER
EXTERIÖRT

1.

Omfattande standardutrustning, t.ex. slät plåt och
aluminiumfälgar
2. Belysta dekorlister

3. Tak och bakdel i glasfiberförstärkt plast
4. Svart dragstångskåpa och takreling
5. Tilltalande, eleganta stripes

685

Förstklassiga dynor med förstklassigt
veganskt läder.
64

SWAN

695

Totallängd cm

957

Totallängd cm

949

Totalbredd cm

252

Totalbredd cm

252

Sovplatser

2/5

Sovplatser

2/5

EXQUISITE VIP PRISLISTA
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LMC HUSBILAR

BARA ATT GE SIG IVÄG
NÄR RESLUSTEN FALLER PÅ
BEGE DIG UT PÅ RESA
SPONTANT OCH FLEXIBELT
Med en LMC-husbil reser man självständigt och säkert – på dagsutflykter, eller på årets semester, över flera
veckors tid. Hemmet har du alltid med dig. Vill du uppleva andra platser är det bara att åka vidare. I husbilen
är du din egen boss, utan fasta inchecknings- och frukosttider, utan väskor att släpa på. Men gärna med
husdjur, sportgrejor och egen säng. Upptäck både Cruiser- och Tourer-serien – dina tillförlitliga resefordon.
För härliga semesterminnen som skapar lycka.
VÅRA SERIER
Tourer och Tourer Lift:
Cruiser: 					
					

66

startmodell för par och familjer – mycket lätt och praktisk
välbearbetad serie med fokus på par – komfort och flexibilitet;
finns även som van

TOURER OCH TOURER LIFT

CRUISER

sidan 68 - 77

sidan 78 - 85

67

TOURER OCH TOURER LIFT

TREVLIG RESA:
LMC TOURER OCH TOURER LIFT
68

69

TOURER OCH TOURER LIFT

FRÄSCHT, MODERNT
OCH LÄTT
Denna mycket lätta serie kommer
i totalt åtta planlösningsvarianter –
fyra som Tourer, fyra som Tourer Lift,
med praktisk lyftsäng. Inredningen
i Tourer är ljus och modern, med en
praktisk design. Möblemanget i ljus
ek kompletteras av accenter i matt
vitt och taupe.
Utrustad med backkamera, komfortdörr på 70 cm och flyttbart tvättställ
(beroende på planlösning) erbjuder
detta flergenerationsfordon upp till
sex sovplatser.

TIDLÖST SPARSMAKAD
DESIGN SOM ÖVERTYGAR

T 660 G

KONFIGURERA DIN
LMC TOURER
70

T 660 G

71

TOURER OCH TOURER LIFT

NJUT AV TRIVSEL
OCH AVKOPPLING
I Tourer-sittgrupperna
med vridbara framsäten
och en ergonomisk stoppad tvåmanssoffa finns
det plats för ytterligare
en resenär på extrasätet
(beroende på modell).
I köket finns många praktiska detaljer – använd
den förhöjda kökshyllan
till kaffebryggaren, eller
stuva undan locket till
diskhon i skåpdörrens
hållare (bådadera
beroende på planlösning).
Även lådans urtagbara
viklåda skapar möjlighet
att stuva undan inköpen
direkt i skåpet.

72

H 730 G

T 660 G

73

TOURER OCH TOURER LIFT

PRAKTISKA IDÉER FÖR ÖKAD BOENDEKOMFORT

T 660 G

H 730 G

T 660 G

T 660 G

H 730 G

T 660 G

HÖJDPUNKTER INTERIÖR
n Den praktiska badrumsplaneringen och -tekniken ger tillräckligt med
utrymme.
n Litet blir stort: våra enkelsängar med rullbäddfunktion sammanfogas
till en stor säng i en handvändning.
n Ordning och reda: inga problem med extra brett klädskåp.

74

H 730 G

H 730 G

n Den eldrivna taksängen i Tourer Lift försvinner i taket.
n Kombijalusier i sovdelen skyddar privatsfären.
n Flyttbart tvättställ för mer plats och bekvämare användning av toaletten
(beroende på planlösning).

75

TOURER OCH TOURER LIFT

FLEXIBEL OCH LÄTT – TOURER OCH TOURER LIFT

1.

1.

3.
3.

3.
3.

2.

3.

4.

3.

(här visas Tourer T 660 G)

HÖJDPUNKTER
EXTERIÖRT

2.

T 630

3.

4.

3.

H 630

76

H 660 G

699

Totallängd cm

699

Totallängd cm

699

Totallängd cm

699

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Sovplatser

2/4

Sovplatser

4/6

Sovplatser

2/3

Sovplatser

3/4

(här visas Tourer H 730 G)

1.

Låga fordonshöjder (Tourer: 269 cm och
Tourer Lift: 287 cm)
2. Lågt kupéinsteg

3. Övergripande konstruktion i glasfiberförstärkt plast
(bak, tak, golv, sidoväggar)
4. Rymligt, lättlastat garage

T 720
Det finns två dynvarianter att
välja mellan.

T 660 G

Totallängd cm

MOON

MERCURY

H 720

T 730 G

H 730 G

Totallängd cm

738

Totallängd cm

738

Totallängd cm

738

Totallängd cm

738

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Sovplatser

2/4

Sovplatser

4/6

Sovplatser

2/4

Sovplatser

4/6

TOURER PRISLISTA
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CRUISER

FLEXIBELT OCH TILLFÖRLITLIGT
VID DIN SIDA: LMC CRUISER

78

79

CRUISER

DEN SKÖNA
KÄNSLAN AV
HEMTREVNAD
I vår rymliga cruiser finns
det plats för upp till fyra
personer. L-sittgruppen
kan trolla fram en
extra sovplats med några
snabba handgrepp.
Som halvintegreradeller Van-modell
imponerar husbilen
i snygg ekimitation på
aktiva semesterfirare
och mobila matglada.

BEKVÄM
INTERIÖRUTRUSTNING
SOM TILLTALAR

T 662 G

T 662 G

KONFIGURERA DIN
LMC CRUISER
80

T 662 G

81

CRUISER

SNYGG, GENOMTÄNKT UTFORMNING

FLEXIBELT
OCH AVKOPPLANDE

T 662 G

T 662 G

T 662 G

T 662 G

Komfort på hög nivå och mycket
rörelsefrihet: det kännetecknar
badrummet med separat toalett- och
duschområde (beroende på planlösning).
Utfällbara klädstänger i badrummet
eller duschen skapar en bra plats för
att torka våta kläder. Mycket ljus, olika
avställningsmöjligheter och en stor
spegel gör att rummet upplevs större.
Många förvaringslösningar, som golvfacket eller utrymmet under sittsoffan,
skapar tillräckligt med plats för
resegrejorna även i bodelen. Om
det kommer gäster är det enkelt att
skapa två extra sovplatser tack vare
pop-up taket som tillval.

HÖJDPUNKTER INTERIÖR
n Enkelsäng eller utökning till bred dubbelsäng – sömnen på kallskumsmadrasserna ger dig ny energi inför morgondagen.
n Indirekt belysning över hängskåpen skapar en varm och behaglig atmosfär.
n Den integrerade belysningen i klädskåpen ger alltid rätt ljus på plaggen.

82

n Praktiska laddmöjligheter där man behöver dem: med de flexibla
USB-uttagen för ljusskenorna i sittgruppen och i sovdelen.
n Den praktiska vridtoaletten är det bästa exemplet på effektivt
platsutnyttjande i badrummet.

T 662 G

83

CRUISER

DEN HÄNGER MED: LMC CRUISER

4.

1.
2.

7.

1.

5.
6.

1.

3.

V 646 G

8.

HÖJDPUNKTER
EXTERIÖRT

1.
2.
3.
4.

Front, tak och bak i glasfiberförstärkt plast
Låg karosshöjd
Karossdörr 70 cm med fönster och centrallås (Cruiser T)
Pop-up tak som tillval för två extra sovplatser

Totallängd cm

677

Totalbredd cm

222

Sovplatser

2/3

5. Backkamera integrerad i takspoiler
6. Totalhöjd på ca 2,69 m, bredd 2,22 m: mycket smal
och behändig (Cruiser V)
7. Stor aktergaragedörr på passagerarsidan
8. Lågt kupéinsteg

T 662 G

Välj mellan två dynsortiment
till din Cruiser
84

LIGHT STONE

DEEP STONE

T 732 G

Totallängd cm

699

Totallängd cm

757

Totalbredd cm

232

Totalbredd cm

232

Sovplatser

2/3

Sovplatser

2/3

CRUISER PRISLISTA
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LMC CAMPER VANS

CAMPER VAN,
EN HUSBIL I ”MINIFORMAT“
LMC Camper Van sätter fokus på vardagsfunktionaliteten. Innovan är tillräckligt smidig för en kort
avstickare in i city, och har samtidigt tillräckligt med utrymme för ett bekvämt och självständigt resande.
Särskilt aktiva semesterfirare uppskattar den kompakta storleken (från 5,40 m längd) vid stadsturer eller
utflykter till naturen. Spontant eller allt bestämt i förväg – ”Vanlife” gör det möjligt.
Vår Innovan-serie har fyra planlösningar – tre på ett Fiat-chassi, en på ett Ford-chassi. Upplev den unika
frihetskänslan med LMC Innovan, det mest kompakta fordonet i sortimentet från LMC!

NJUT AV FRIHETEN I DESS
VACKRASTE FORM
86

INNOVAN
sidan 88 - 99

87

INNOVAN

TIDLÖST RESANDE: LMC INNOVAN
88

89

INNOVAN

ABSOLUT GENOMTÄNKT
FÖR HÄRLIGA SEMESTRAR
Innovan kombinerar dynamik med
sportig design och ett strukturerat
formspråk: ungt, fräscht, stilfullt.
Interiören går i ljus ekdekor och
modernt taupe för att skapa lugn och
ro i rummet.
Med sina fyra planlösningar – tre på
Fiat-chassi och en på Ford (590) –
har den två till fem sovplatser i
dubbelsäng, enkelsäng eller pop-up
tak. Särskilt barnen älskar den mysiga
platsen på taket med panoramautsikt.

600

ACCENTER MED
KLARA LINJER
90

KONFIGURERA DIN
LMC INNOVAN
590

91

INNOVAN

STIG PÅ, LÅT DIG FASCINERAS
OCH KÖR IVÄG
Med Innovan reser du bekvämt, säkert och med
stil. Bordsskivan kan anpassas flexibelt, och
de ergonomiskt formade dynorna (standard)
erbjuder mer sittkomfort och möjlighet till
trivsamma stunder tillsammans i sittgruppen.
Ford-modell 590 med generös invändig
ståhöjd på mer än två meter är perfekt för
längre personer.

600

Det moderna badrummet har försänkta
LED-spotlights, många förvaringsmöjligheter
samt duschutrustning. När det gäller
tvättstället utmärker sig Ford-modellen
optiskt med planlösning 590. De integrerade
förvaringsfacken ger tillräckligt med
förvaringsutrymme.

590

92

600

93

INNOVAN

SÅ RESER MAN SMART, BEKVÄMT OCH PRAKTISKT

HÖJDPUNKTER INTERIÖR

590

590

n Extra förvaringsskåp samt
öppna hyllor ovanför sängen
har gott om plats för dina
semesterprylar.
n Den invändiga ståhöjden i
Innovan 590 på drygt 2 m ger
även längre personer stort
utrymme.
n Indirekt belysning på avsatsen
i sittområdet ger säkerhet även i
mörker.
n Det energisnåla kompressor-		
kylskåpet (69 l) erbjuder flexibel
åtkomst, kan öppnas åt båda
sidor, är viktoptimerat, kyler 		
maten mycket snabbt och
arbetar effektivt vid höga
utomhustemperaturer.
n Universalskenor med krokar
och kryddställ i köket håller
ordning.
n Sportiga förarsäten i ”Captain
Chair“-stil skapar extra körglädje.

BÖRJA DAGEN
UTVILAD

600

94

590

95

SÅ STOR KAN EN LITEN VARA

2.
1.

1.
4.

7.

3.

4.

7.

3.
540

5.

5.

541

Totallängd cm

599

Totalbredd cm

205

Totalbredd cm

206

Sovplatser

2/3

Sovplatser

2/3

6.

6.

HÖJDPUNKTER
EXTERIÖRT

590

Totallängd cm

1.	De försänkta ramfönstren erbjuder stabilitet, säkerhet
och sportigt utseende
2. Panoramatakfönstret med inbyggt insektsnät
genomströmmar rummet och med ljus och luft
3. Bekvämt insteg med brett och elektriskt utkörbart
stegplan

4. Oönskade gäster hålls borta tack vare myggnätsdörren
5. Den eleganta exteriördesignen understryker
den dynamiska karaktären hos Innovan
6. Aluminiumfälgarna svarar för en sportig design
7. Backkameran är ovärderlig vid parkering

600
Det finns två dynvarianter att välja
mellan så att du kan konfigurera din
Innovan efter önskemål.
96

GRANIT

NATURA

640

Totallängd cm

599

Totallängd cm

636

Totalbredd cm

205

Totalbredd cm

205

Sovplatser

2/3

Sovplatser

2/3

INNOVAN PRISLISTA
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SÄKER FÖRVARING AV EXTRABAGAGE:
SKAPA UTRYMME MED LMC BACKRACK+
Enkel lastsäkring på resan: LMC Backrack+ ger dig möjlighet
att utöka förvaringsutrymmet och erbjuder en säkrad transport
av din sport- och fritidsutrustning.
Välj komponenter som passar till dina favoritområden och
montera dem enkelt på Backrack+. Tack vare den innovativa,
smala designen anpassas Backrack+ mycket bra till Innovan.

LÄS MER OM
LMC BACKRACK+

LMC BACKRACK+ VÄNSTER

MINI RACK

TRANSPORTBOX

WHEEL HOLDER

I fabriken monteras LMC Backrack+
på vänster sida; höger sida kan eftermonteras. Dörrarna till Innovan är alltid
åtkomliga.

Extrabagage får plats på Mini Rack.
Den klarar en vikt på upp till 20 kg.

Extra förvaringsutrymme skapas med
Transportbox, som passar mycket bra
på Mini Rack.

Reservhjulet kan fästas säkert vid LMC
backrack+ med Wheel Holder.

BIKE CARRIER SHUTTLE

BIKE CARRIER SWING

NUMBER AND LIGHT BAR

Både campingcyklar och elcyklar får
rum i cykelstället utan problem (plats
för två cyklar).

För enklare lastning av cyklar och elcyklar kan Bike Carrier Swing enkelt lastas på
marken med två cyklar och sedan svängas upp utan problem på bakdörren (endast
vänstra sidan; för två cyklar).

Utöka LMC Backrack+ med Number
And Light Bar. Säkerställer synlighet
av både registreringsskylt och bakljus
samtidigt som förlängningen kan
användas som ett praktiskt steg

De olika påbyggnadsdelarna och den enkla hanteringen
gör LMC Backrack+ till en flexibel och tillförlitlig lastbärare.
Finns för alla LMC Innovan-modeller på Fiat-chassi.

98

99

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.se
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941 VD: Timo Ecke, René Ricken, Bodo Diller

