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LMC is hét nuchtere en eerlijke merk waarop  
u kunt vertrouwen. Met meer dan 65 jaar ervaring  
in caravaning ontwikkelen onze medewerkers  
moderne, toekomstgerichte modellen voor caravans, 
campers en campervans. Onze ontwerpers leggen 
de focus op een slimme, lichte meubelconstructie in 
optimale indelingsvarianten voor starters, koppels  
en gezinnen. Dankzij de doordachte materiaalmix  
en de speciale lichtgewicht materialen is een hoge  
belading mogelijk. Voor ons is het belangrijk dat  
alle componenten van de LMC ontworpen zijn  
met het oog op duurzaamheid en waardebehoud. 

In al onze modelseries zorgen wij voor duidelijke  
structuur en volledige informatie om uw keuze  
voor de juiste LMC zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
Ontdek onze LMC wereld. 

WIJ MAKEN HET U GEMAKKELIJK 
UIT PASSIE VOOR CARAVANING
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KWALITEIT WAAROP U KUNT VERTROUWEN

VERTROUWEN AL MEER DAN 65 JAAR

THUIS IN UW VAKANTIEWERELD
2
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LMC GEEFT U INZICHTEN  
LEER ONS MERK KENNEN  
EN ONTDEK ONZE LMC WERELD

“Bij LMC combineren we een doordacht interieurdesign 
met een grote functionaliteit om betrouwbare  
reisgenoten te creëren. Krijgt u een uitgebreide indruk van 
de LMC voertuigen en terwijl u verder bladert start direct 
de vakantie voorpret.”

BODO DILLER, Directeur Verkoop
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1966

Wilhelm Saure neemt het bedrijf over, 
richt Wilhelm Saure KG op en de eerste 
caravan gaat in serieproductie. 

LMC – EEN REIS NAAR HET VERLEDEN                                
HET BEGON ALLEMAAL MET DE “KNOSPE”

1955
In de jaren 50 ontwikkelde Heinrich Austermann, meesterschilder, vernisser en  
gepassioneerd kampeerder, een vouwcaravan voor eigen gebruik. Vanwege de  
grote navraag begon hij in 1955 met de productie van de legendarische “Knospe”. 
Tot in het midden van de jaren 60 produceerde Heinrich Austermann met  
15 medewerkers de “Knospe” in verschillende uitvoeringen.

1986

In 1981 verandert het bedrijf zijn naam in 
“LMC Lord Münsterland Caravan GmbH”. 
Vanaf 1986 rollen de eerste campers van 
de “Liberty”-reeks van de productielijn.

1976

In de jaren 70 worden de legen- 
darische series “Lord” en “Münsterland” 
gelanceerd. 1976 verlaat de 10.000ste 
caravan de productie. 

1991

Met de integratie in de Erwin Hymer 
Groep wordt er meer geïnvesteerd in 
de uitbreiding van de fabriek. 

2000 – 2005

LMC investeert in een klantenservice-
centrum, nieuwe productie- en logistieke 
hallen, machines en uitrusting. Ford 
Transit chassis gaan voor de eerste 
keer de fabriek in. 

2015

LMC viert 60 jaar passie voor de  
caravanning en lanceert een bijzonder 
aantrekkelijk model, elk als caravan en 
als camper. 

2007 – 2013

Om het merk LMC verder te opti- 
maliseren, wordt de productie geher-
structureerd, wordt er geïnvesteerd  
in een waterstraalsnij-installatie, een 
dak-constructielijn, een CNC-machine 
voor de randbewerking en in hagel- 
werende daken.

2018

Het nieuwe productiebedrijf wordt geopend 
en verdubbelt de productiecapaciteit. Met 
de nieuwste technologie zet LMC een mijl- 
 paal in de geschiedenis van het bedrijf. 

2020 – 2022
LMC viert zijn 65e verjaardag en kijkt uit naar de toekomst. Om deze verjaardag  
te vieren, wordt het jubileum-caravanmodel Style 493 K gelanceerd. In 2021  
worden er voor het eerst LMC campervans geproduceerd. LMC rondt zijn portfolio 
af met de Innovan op Fiat- en Ford-chassis.

DE GESCHIEDENIS VAN LMC
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LMC Caravan GmbH & Co. KG in Sassenberg is een 
bedrijf dat deel uitmaakt van de Erwin Hymer Group, 
een 100% dochteronderneming van Thor Industries.

Onze gemeenschappelijke visie is mensen over de 
hele wereld unieke vrijetijds- en mobiliteitservaringen 
te bieden. 

Onze fabriek in Sassenberg in Münsterland, is een 
moderne, technisch optimaal uitgeruste productie-
eenheid op een terreinoppervlakte van meer dan 
200.000 m2. 

Oppervlakte terrein: ca. 200.000 m2

Productie:  ca. 43.000 m2

LMC - HET COMPETENTIECENTRUM  
VOOR CARAVANS 
VAN DE ERWIN HYMER GROUP

LMC is een echte denktank. Met de focus op de  
behoeften van onze LMC-klanten, zorgen wij ervoor 
dat onze voertuigen hun waarde behouden door de 
duurzaamheid van de componenten, de doordachte 
technologie, de functionele oplossingen en de hoge 
kwaliteit te verbeteren. 

Wij bouwen uw “mobiele thuis” met knowhow en 
passie.

OVER LMC

6
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LMC GARANTIE

LMC staat voor uitstekende kwaliteit, betrouwbaarheid en waardebehoud. Wij garanderen dit
door geavanceerde technologieën toe te passen. Voor nog meer betrouwbaarheid geven wij u onze  
exclusieve kwaliteitsbelofte: 12 jaar waterdichte garantie.* 

KWALITEIT   
WAAROP U KUNT VERTROUWEN  

*  LMC geeft een waterdichtheid garantie van 12 jaar op alle caravans en campers. Voor campers geldt dit tot een maximale totale kilometrage van 120.000 km. 
Een jaarlijkse, tegen betaling uit te voeren vochtinspectie door een officiële LMC dealer is verplicht.

De in deze publicatie vermelde technische gegevens waaronder specificaties en afmetingen, alsmede uitrusting en uitvoering betreft, komen overeen met de stand van de kennis en de productie op het tijdstip van het ter perse gaan (augustus 
2022). LMC Caravan und Co. KG behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan het product. Daarom adviseren wij u om tijdens het informatieproces en vóór het sluiten van de overeenkomst onze 
website te raadplegen, doormiddel van onze configurator en/of uw erkende LMC-dealer over eventuele wijzigingen ten opzichte van de huidige publicatie. 

De afgebeelde decoraties behoren niet tot de leveringsomvang. Sommige illustraties bevatten optionele extra‘s waarvoor extra moet worden betaald. 

Afwijkingen in kleurschakering en fouten voorbehouden, kleurafwijkingen zijn deels te wijten aan druk- of belichtingstechniek.

Geldig vanaf augustus 2022.

BELANGRIJK
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DE LUCHT IN 
SLIM ONDERWEG

Onze indelingen zijn ontworpen om  
net zo individueel te zijn als de  
kampeerder. LMC biedt veel innovatieve 
en slimme extra‘s die meer dan de  
moeite waard zijn. Zij dragen ertoe  
bij dat uw vakantie comfortabeler,  
gemakkelijker en zorgelozer wordt.

U vindt slimme oplossingen hier in het 
overzicht (afhankelijk van de indeling), 
en op onze website bij de verschillende 
modelseries, of laat u adviseren door 
uw LMC dealer. Zij zullen u voorzien 
van nuttige tips. 

Dankzij het LMC uitklapbaar dak  
creëren we niet alleen twee extra  
slaapplaatsen, maar ook een gezellige 
hut waar zowel kinderen als  
volwassenen dol op zijn.

Bij onze kinderbed indelingen (indeling 
met “K” aan het eind) leveren wij 
standaard 2 stapelbedden, die  
optioneel kunnen worden uitgebreid 
tot 3 stapelbedden. 

KOM MEER TE WETEN
OVER HET LMC  
UITKLAPBAAR DAK

SLIMME OPLOSSINGEN VAN LMC

EEN GREEP UIT ONZE SLIMME OPLOSSINGEN – 
ZODAT UW VAKANTIE GOED VERLOOPT

n Goed opgeborgen: de verlichte opbergvakken onder de bovenkasten (Style)  
 bieden ideale opbergmogelijkheden voor alledaagse spullen.
n Wij hechten veel belang aan gemakkelijk toegankelijke en zinvolle bergruimtes.
n De talrijke dakramen en het uitzetraam aan de voor- of achterzijde zorgen  
 voor een lichte en vriendelijke sfeer in de woonruimte.
n De kasten sluiten zelfstandig en aangenaam stil dankzij Softclose.
n Geen vingerafdrukken op het oppervlaktedecor dankzij  
 Anti-Finger-Print (Tandero, Tourer en Innovan).
n Moderne, lichtbestendige stoffering met goede wrijvingsweerstand  
 en beste pilling eigenschappen (geen tot weinig pilling).

n Moeiteloos ombouwen: de naast het tweepersoons dwarsbed geplaatste tafel  
 kan indien gewenst in de bedombouw worden geschoven (Sassino 470 K).
n Een raam in de voordeur onderstreept de lichte, vriendelijke sfeer in de  
 woonkamer.
n Onze bovenkasten: zijn greeploos en veilig, zodat alles op zijn plaats blijft.
n Met de 12 V-lichtrail kunt u de verlichting en de optionele USB-aansluitingen   
 flexibel in het voertuig plaatsen.
n Frisse lucht in de badkamer dankzij het dakluik met insectenhor.

n Compressorkoelkasten: u bespaart energie, gewicht en
 verkort de koeltijd (afhankelijk van de indeling).
n De drie-pits kookplaat met elektrische vonkontsteking (niet in Sassino)  
 en glazen afdekplaat zorgt voor veel kookplezier. 
n De universele rail in de keuken houdt uw kookgerei netjes (afhankelijk  
 van de indeling).

n De hoogwaardige lattenbodems en koudschuimmatrassen op alle bedden 
 staan voor ultieme ontspanning en rust. 
n Elektronische apparaten kunnen gemakkelijk worden opgeladen – zelfs voor  
 de allerkleinsten – met de geïntegreerde USB-aansluiting in de lamp van  
 het stapelbed (afhankelijk van de indeling).



Dankzij de omvangrijke uitrusting en het liefdevolle design, hebben onze caravans alles wat u nodig heeft  
voor een onbezorgde vakantie. Uw LMC caravan begeleidt u waar u maar naartoe wilt. Een vakantie  
op het platteland en dan ‘s avonds naar de stad om te dineren? Geen probleem met uw caravan:  
gewoon afkoppelen en u bent klaar om “solo” te vertrekken. Ontdek onze caravanmodel-series van het  
gezinsmodel via de stijlvolle klassieker tot de ultieme luxe: hier is voor ieder wat wils. 

ONZE SERIES 
Sassino:  instapmodel voor jonge koppels en gezinnen – smal en licht
Style:  gezinsvriendelijke metgezel voor starters – compact met een ruimtelijk gevoel in Skandi-stijl
Tandero:  nieuwkomer met focus op koppels – interieurdesign in Japandi stijl
Vivo:  gezinscaravan met veel ruimte – een allrounder voor comfortliefhebbers    
Musica:  ervaren klassieker voor koppels – hoogwaardig interieurdesign 
Exquisite VIP:  Premium caravan – stijlvolle elegantie met een lengte tot 9,57 m  

AANKOPPELEN, VERTREKKEN 
EN JE DIRECT THUIS VOELEN

12

LMC CARAVANS

GENIETEN VAN DE  
CARAVAN LIFESTYLE
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SASSINO 
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DE VEELZIJDIGE CARAVAN  
VOOR STARTERS: DE LMC SASSINO

15

SASSINO

14



SASSINO

WONEN 
EN... JE  
GOED 
VOELEN

17

CONFIGUREER
UW LMC SASSINO

Met een totaal van vijf compacte  
indelingen biedt de Sassino tot  
zes slaapplaatsen in eenpersoons-,  
tweepersoons- of stapelbedden. Het  
interieur presenteert zich in rustige, 
warme kleuren en het vriendelijke  
houtdecor “Maryland Oak”. 

Samen met de eethoek vormt  
het hoogwaardige keukenblok het  
gezellige middelpunt van de Sassino 
(afhankelijk van de indeling). Het  
gezinsmodel 470 K imponeert met  
een hoog tweepersoons-dwarsbed 
vooraan en een optioneel 3-persoons 
stapelbed achteraan.

GROOT KAMPEERPLEZIER  
TEGEN EEN  
AANTREKKELIJKE  PRIJS

16 450 D

470 K

450 D



450 D

SASSINO
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FUNCTIONALITEIT DIE OVERTUIGT

HIGHLIGHTS INTERIEUR

n De vele, grote ramen zorgen voor een heldere sfeer met veel daglicht.
n Iedereen kan mee! Ook grotere kinderen voelen zich op hun gemak  
 in de stapelbedden met een draagvermogen van 80 kg.
n De uniforme kleuren van de hangkasten in het slaapgedeelte zorgen  
 voor een rustige en harmonieuze sfeer. 

n Voldoende ruimte voor alle belangrijke vakantiespullen dankzij de ruime kasten.
n De optionele TV-voorbereiding legt de basis voor entertainment aan boord.
 

Door de slimme tafeloplossing in de  
470 K wordt in de Sassino elke beschik-
bare ruimte goed benut. Zo kunt u over-
dag heerlijk in de eethoek zitten en ́ s 
avonds lekker slapen dankzij een  
eenvoudige ombouw. Ondanks zijn  
geringe binnenbreedte biedt de Sassino 
veel ruimte in de badkamer.

Zelfs in het kleinste model 390 K is  
nog plaats genoeg voor individuele  
voorkeuren en persoonlijke accenten.  
Zij die veel belang hechten aan privacy, 
vinden hun indeling in het tweepersoons 
model 450 D of zijn kleinere tegenhanger, 
de 430 D. Hier zorgt het vooraan  
geplaatste brede tweepersoonsbed voor 
een groot slaapcomfort.

JE THUIS VOELEN 
ONDERWEG

18

470 K 450 D 470 K

470 K
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SASSINO

HIGHLIGHTS BUITEN

VOOR STARTERS

390 K
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

623

212

2/4

430 D
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

626

212

2/3

450 D
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

709

212

2/3

SILVER SELECTION

1.  Standaard GFK-dak voor maximale bescherming  
tegen de weersinvloeden

2. Stijlvolle bestickering in LMC-huisstijl 
 
 

3. Bescherming tegen invloeden van buitenaf dankzij  
 de buitenbekleding in hamerslaglook
4. Maximaal veiligheidscomfort dankzij het premium  
 chassis, de standaard stabilisator en de schokdempers

460 E
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

676

212

2/3

470 K
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

715

212

4/6

Bij de keuze van onze stoffering letten 
wij op goede pillingwaarden (geen tot 
weinig pilling), zodat u er lang van kunt 
genieten. PRIJSLIJST SASSINO

2120

1.

2.

3.
4.



STYLE

FLEXIBELE ALLROUNDER  
VOOR DE VAKANTIE  
MET HET GEZIN:  
DE LMC STYLE

2322



STYLE

ERVARING GECOMBINEERD  
MET EEN MODERNE LOOK

490 K

490 K

490 K24 25

Een vriendelijk eiken decor gecombi-
neerd met saliegroen, lichte accenten 
en een betonlook vloer maken van  
de Style een echte blikvanger. Naast 
zijn moderne, Scandinavische charme 
biedt de flexibele allrounder met de 
“Style Lift”-indeling 500 K (inclusief 
standaard opklapbed) plaats  
voor maximaal zeven personen  
en voldoende ruimte om te koken,  
te spelen en te ontspannen. 

Easy-Clean stofferingen (bijzonder  
onderhoudsvriendelijk en robuust)  
en stoffen gemaakt van gerecyclede  
PET-flessen onderstrepen het unieke 
karakter van de Style.

NIEUW FRIS DESIGN 
ONTMOET HARTELIJKHEID 
EN GEZELLIGHEID

CONFIGUREER
UW LMC STYLE
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TIJDLOOS  
MOOI EN CHIC

STYLE

De royale zitbanken bieden ruimte voor een gezellig  
samenzijn met het hele gezin. Onze Style is het  
ruimtewonder voor grote en kleine vakantiegenieters. 
Dankzij de extra kledingkast kan bagage in  
de nieuwe 440 D-indeling makkelijk en binnen  
handbereik boven het bed worden opgeborgen. 

Met de nieuwe badkameroplossing inclusief ver- 
schuifbare wastafel past de compact gebouwde  
caravan zich flexibel aan uw behoeften aan (af- 
hankelijk van de indeling). Samen koken en genieten 
is geen probleem in onze Style. Dit is niet alleen  
mogelijk door het slim samengestelde keukenblok, 
maar ook door onze grote koelkasten (tot 142 l –  
afhankelijk van de indeling) met voldoende berg- 
ruimte voor levensmiddelen en verse ingrediënten. 
Het moderne keukenverlichtingspaneel met touch  
control creëert de perfecte verlichting om te koken. 

DAT IS   
VAKANTIE MET HET HELE GEZIN

440 D

440 D 27440 D
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DUURZAAM, FUNCTIONEEL EN GOED DOORDACHT
STYLE

HIGHLIGHTS BINNEN

n Omdat we om het milieu  
 geven, gebruiken we stoffen  
 die gemaakt zijn van 100%  
 gerecyclede PET-flessen.
n Extra gezelligheid en comfort:  
 de ondoorzichtige vouwgordijnen  
 van 100% linnen natuurvezels zijn  
 luchtdoorlatend, geschikt voor  
 mensen met een allergie en zijn,  
 vuilafstotend en pluisvrij.
n Uniek ruimteconcept met  
 innovatieve bedoplossingen:  
 zowel het opklapbed, dat naar  
 behoefte moeiteloos in- en uitge- 
 klapt (400 F) kan worden,  
 evenals het standaard hefbed  
 in de Style Lift (500 K).
n Flexibele oplossingen zoals de  
 uittrekbare wastafel garanderen  
 gemak en altijd voldoende  
 ruimte (440 D).

400 F

28 490 K

440 D

440 D
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HIGHLIGHTS BUITEN

IDEAAL VOOR STARTERS EN JONGE GEZINNEN

400 F
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

583

232

2

440 D
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

681

232

2/4

460 E
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

678

232

2/3

490 K
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen  

716

232

4/6

1.  Standaard kederrail voor gemakkelijke montage  
van de voortent

2. Optioneel uitklapbaar dak voor twee extra slaapplaatsen
3. Long Life Technology (LLT) in de bodem zorgt voor  
 een goede waardebehoud 

4. Premium chassis, stabilisator en schokdempers  
 als standaard voor maximale rijveiligheid
5. Stijlvolle bestickering in LMC-huisstijl

530 E
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

770

232

2/4

582 K
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

805

252

4/6

LIFT 500 K
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

758

232

4/7

1.
2.

3. 4.

450 D
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

735

232

2/4

STYLE

DUNIT FENIT
Kies tussen twee stofferingsopties  
in onze Style-serie. PRIJSLIJST STYLE

3.

5.
5.



TANDERO
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BIJZONDER STERK VAN KARAKTER:          
DE LMC TANDERO



TANDERO

OPVALLENDE DETAILS  
EN BETOVERENDE CHARME

35

Het moderne “Japandi”-design in taupe decor creëert een fantastische sfeer 
door een uitgekiende combinatie van hoekige en ronde elementen. Ervaar  
de sfeervolle schemering ‘s nachts en word ontspannen wakker met een  
zonsopgang. De Tandero biedt in totaal vijf indelingen, waaronder één  
met kinderbedden. Met zijn ruime zitgroep en vier mogelijke slaapplaatsen in  
eenpersoons- en tweepersoonsbedden is er ook genoeg plaats voor logees.

BEVREDIGT HET VERLANGEN   
NAAR VAKANTIE

34 500 E

CONFIGUREER
UW LMC TANDERO

500 E



36 500 K

EEN CARAVAN 
VOOR EEN GOEDE 
STEMMING

500 K

TANDERO

Vouwgordijnen van natuurlijke vezels en open rekken, 
samen met het greeploze design (inclusief Anti- 
Finger-Print en Softclose), getuigen van een  
uitgesproken karaktervolle mix van vormen en  
materialen. Stofferingen in steen- en zandtinten  
geven de Tandero een rustieke ambiance die  
perfect kan worden geïndividualiseerd met uw  
eigen decoraties. Dankzij de goed ingerichte keuken, 
met een driepits kookplaat en een grote 131,5 l  
compressorkoelkast als standaard (afhankelijk  
van de indeling), is het gemakkelijk om heerlijke  
maaltijden op tafel te toveren. Kruiden, voorraad en 
levensmiddelen vinden gemakkelijk plaats in de brede 
lades. 

Met het moderne keukenverlichtingspaneel met  
touch control kunt u eenvoudig het gewenste licht 
voor het koken instellen.

MINIMALISTISCH  
EN TOCH ZO MODERN

37



HIGHLIGHTS DIE U NIET WILT MISSEN
TANDERO

HIGHLIGHTS INTERIEUR 

n Slim en praktisch tegelijk: de grote spiegels en de handige handdoekrekken  
 in de badkamer.
n Het familiemodel Tandero met de indeling 500 K – met het optionele  
 3-persoons stapelbed achterin – biedt plaats aan vijf personen.
n De praktische, ronde vilten organizer aan de wand kan op reis gemakkelijk  
 als tas worden meegenomen.  

n Diverse opbergmogelijkheden en handige USB-oplaadpunten maken    
 van de rustzone een comfortzone.
n Vouwgordijnen voor meer privacy. Gemaakt van 100% linnen natuurlijke vezels,  
 ademend, geschikt voor mensen met een allergie en zijn vuilafstotend en  
 pluisvrij. 
 

3938

500 K

500 K

500 E



HIGHLIGHTS BUITEN

ONDERWEG EN TOCH THUIS: DE LMC TANDERO

1. Nieuwe voorzijde
2. Sportieve bestickering in LMC-huisstijl
3. Brede toegangsdeur

4. Long Life Technology (LLT) in de bodem zorgt  
 voor een goede waardebehoud
5. GFK (gladde) zijwand (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

727

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

2.

4.

5.

5.

4.

TANDERO

40

Twee stofferingsvarianten die uw  
Tandero zijn individuele charme geven PRIJSLIJST TANDERO

41

RUNIT DOLERIT



VIVO

ONZE  
GEZINSCARAVAN:  
DE LMC VIVO

4342



VIVO

TIJD VOOR 
ONTSPANNING 
EN RECREATIE

522 K44 45

Of u nu met z‘n tweeën of met zes 
reist: onze Vivo heeft met zijn vijf 
modellen voldoende ruimte voor  
iedereen. Binnen is de caravan fris 
en vriendelijk met lichtgekleurd 
meubilair en warme houttinten. 

Het bijzondere middelpunt is de 
2-persoons indeling 580 D met bad-
kamer aan de achterkant, keuken 
aan de voorkant en panoramaraam. 
Vooral het bereiden van maaltijden 
is hier een ultiem genot.

MODERN DESIGN 
VAN VOOR NAAR ACHTER

CONFIGUREER
UW LMC VIVO

580 D580 D

522 K



4746

VIVO

RUIMTECONCEPTEN WAAR IEDEREEN ZICH GOED VOELT

HIGHLIGHTS INTERIEUR 

n Uw extra ruimte: het optionele uitklapbaar dak creëert twee extra  
 slaapplaatsen zonder de binnenruimte te verkleinen.
n Veel ruimte voor verse ingrediënten en levensmiddelen in de 142 l koelkast. 
 
 

n Voor elk wat wils: het kindergedeelte en het woongedeelte kunnen gemakkelijk  
 van elkaar worden gescheiden door een praktische vouwschuifdeur.
n Eenpersoons-, tweepersoons- of stapelbedden – elke variant biedt het  
 hoogste slaapcomfort met koudschuimmatrassen.

De ruime badkamer achterin met aparte 
douche en praktisch draaibaar toilet in het 
model 580 D biedt bijzonder veel plaats. 
Het handige en standaard draaibare toilet 
maakt de toegang tot de badkamer ge-
makkelijk.

Dankzij de compacte afmetingen ziet onze 
Vivo-serie er bijzonder comfortabel en  
robuust uit. Talrijke opbergvakken, hang-
kasten rondom met Softclose-systeem, 
inklapbare zitvlakken – in de Vivo wordt  
elk hoekje optimaal benut. Geïntegreerde 
rookmelders geven u een veilig gevoel op 
vakantie.

OPTIMALE BENUTTING 
VAN DE LEEFRUIMTE

580 D

580 D 522 K

522 K



4948

HIGHLIGHTS BUITEN

VOOR DAT EXTRA BEETJE COMFORT

520 E
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

808

232

2/4

522 K
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

812

252

4/6

530 K
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

814

232

4/6

1.  Automotive achterlicht
2. Automotive, driedelige voorzijde gemaakt van  
 ABS kunststof 
 
 

3. Disselbakdeksel met gasdrukdempers
4. Stijlvolle bestickering in LMC-huisstijl

532 K
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

844

252

4/6

580 D
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

790

232

2/3

2.

3.

4.

1.

VIVO

DESERT GRAVEL
Personaliseer uw Vivo
met uw keuze van stoffering. PRIJSLIJST VIVO

4.



MUSICA

TIJDLOOS KLASSIEK: 
DE LMC MUSICA

5150



MUSICA

53

Het interieur van de Musica is bewust gehouden in aantrekkelijke warme  
houttinten. De mat witte lijsten en de moderne stoffering zorgen voor een 
bijzonder klassiek design dat uitnodigend is voor uw persoonlijke decoratieve 
accenten. Premium chassis, eenpersoonsbedden met de mogelijkheid om  
ze als tweepersoonsbed om te bouwen (afhankelijk van de indeling), een  
ruime kledingkast, evenals de grote koelkast en brede lades ronden de hoog- 
waardige inrichting van de Musica af.

MOOI KLASSIEK KAMPEREN              
IN EEN STIJLVOLLE AMBIANCE 

52 520 E

520 E542 E

CONFIGUREER
UW LMC MUSICA

HEERLIJKE      
CHARME EN COMFORT



HANDIGE IDEEËN VOOR DAT „BEETJE MEER“ IN VAKANTIE-COMFORT

HIGHLIGHTS INTERIEUR 

n Opgeruimd staat netjes met de extra brede kledingkast.
n Van klein naar groot: onze eenpersoonsbedden met rolbedfunctie  
 kunnen in een handomdraai worden samengevoegd tot één groot bed. 
n De hoogwaardige lattenbodems en koudschuimmatrassen op alle bedden  
 staan in voor ultieme ontspanning en rust.

n Combirollo‘s in het slaapgedeelte zorgen voor de gewenste privacy.
n Het Softclose systeem in de fronten van de bovenkasten zorgt voor een  
 aangenaam geruisloos sluiten.
n Gemakkelijk in- en uitpakken dankzij het standaard serviceluik.
n De praktische badkamerindeling biedt iedereen voldoende ruimte.

5554 542 E 542 E

520 E542 E

520 E

MUSICA



Kies uit onze twee stofferingen  
degene die het beste bij u past. 

HIGHLIGHTS BUITEN

VOOR DE HOGE VERWACHTINGEN

520 E
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

808

232

2/4

542 E
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

806

252

2/4

560 E
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

779

232

2/4

1.  Automotive achterlicht
2. Automotive, driedelige voorzijde gemaakt van  
 ABS kunststof

3. Disselbakdeksel met gasdrukdempers
4. Stijlvolle bestickering in LMC-huisstijl

1 .

2.

3.

4.

DOLOMIT GRAPHIT

MUSICA

56 57

PRIJSLIJST MUSICA

4.



EXQUISITE VIP

STIJLVOL EN ELEGANT:  
DE LMC EXQUISITE VIP

5958



61

VIP

VOOR EXCLUSIEF  
REIZEN IN LUXE

De Exquisite VIP laat niets te wensen 
over in termen van luxe: comfort- 
ingangsdeur (70 cm), rolgordijnen,  
topuitrusting en hoogwaardige inrichting 
in “Maryland Oak”-decor zijn slechts 
enkele hoogtepunten. In de VIP ervaart 
u een heel bijzonder gevoel van ruimte 
dankzij een voertuigbreedte van  
2,52 m en afhankelijk van de indeling, 
een lengte van maximaal 9,57 m.

De indirecte verlichting zorgt samen 
met de met licht uitgeruste vitrine voor 
een feel-good ambiance die uitnodigt 
tot exclusief en comfortabel reizen.

EEN EXCLUSIEF RUIMTEGEVOEL 
ONTMOET LUXE EN COMFORT

EXQUISITE VIP

60 685 685

CONFIGUREER
UW LMC EXQUISITE VIP



EXQUISITE VIP

Hier slaap je als op wolken; dankzij de comfortabele bedden, waarvan de hoofdeinden in de hoogte  
verstelbaar zijn. De lattenbodems kunnen individueel worden aangepast. De ruime badkamer  
in de VIP is standaard voorzien van een royale toiletruimte en een chique opbergkast in houtlook.  
Dankzij het geïntegreerde dakluik met combi-rolgordijn valt er veel licht naar binnen. De grote schoon- 
watertank (44 l) zorgt voor comfortabel en zorgeloos reizen.

HEERLIJK ONTSPANNEN   
EN JE LEKKER VOELEN

685

685685685

62 63



1.

2.

4.
3.

3.

1.

4.

5.

HIGHLIGHTS BUITEN

EXTRAVAGANTIE OP WIELEN

595
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

843

252

2/4

655
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

903

252

2/5

1. Hoogwaardige standaarduitrusting,  
 zoals blank plaatstaal en aluminium velgen 
2. Verlichte sierstrips 
 
 

3. Dak en achterkant van GFK
4. Zwarte disselafdekking en dakreling
5. Stijlvolle chique bestickering

685
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

957

252

2/5

695
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

949

252

2/5

EXQUISITE VIP

SWAN

 
Stofferingen in hun klasse – geniet  
van het hoogwaardige vegan leer.

6564

PRIJSLIJST EXQUISITE VIP



Met een LMC-camper bent u zelfverzorgend en veilig onderweg: of het nu gaat om een dagtocht of om  
een geslaagde vakantie van enkele weken. Uw thuis is altijd bij u. Als u andere plekken wilt ontdekken,
kunt u gewoon verder rijden. In de camper bent u uw eigen baas, zonder check-in en vaste ontbijttijden,  
en zonder het vervelend gesjouw met bagage. En u kunt uw huisdier, sportuitrusting en zelfs uw eigen  
bed meenemen. Ontdek onze Cruiser en Tourer series – uw betrouwbare reisgenoten voor onderweg. 
Voor leuke vakantiemomenten die u gelukkig maken.

ONZE SERIES
Tourer en Tourer Lift:  het instapmodel voor koppels en gezinnen – bijzonder licht en laag 
Cruiser:      hoogwaardigere serie met de nadruk op comfort en flexibiliteit,  
     ook verkrijgbaar als Van-model

SPONTAAN EN FLEXIBEL  
OP REIS

LMC CAMPERS

GEWOON VERTREKKEN 
WAAR JE MAAR HEEN WILT

TOURER EN TOURER LIFT 
pagina 68 - 77

CRUISER 
pagina 78 - 85

6766



TOURER EN TOURER LIFT

GOEDE REIS:  
MET DE LMC TOURER EN TOURER LIFT

6968



TOURER EN TOURER LIFT

De lichte serie omvat in totaal acht 
indelingsvarianten: vier Tourer en vier 
Tourer Lift voorzien van een praktisch 
hefbed. Het interieur van de Tourer is 
licht en modern met een strak design. 
De licht eiken meubelen worden  
gecombineerd met mat witte en  
taupe accenten. Uitgerust met een  
achteruitrijcamera, een comfort- 
toegangsdeur van 70 cm en een  
verschuifbare wasbak (beide  
afhankelijk van de indeling), biedt  
het multigeneratievoertuig tot zes 
slaapplaatsen.

FRIS, MODERN  
EN LICHT

EEN TIJDLOOS DESIGN, 
DAT OVERTUIGT

7170 T 660 G

T 660 G

CONFIGUREER
UW LMC TOURER



In de zitgroep van de 
Tourer met de draaibare 
voorstoelen en de ergo-
nomisch gestoffeerde 
tweezitsbank is er,  
afhankelijk van het model, 
ook nog plaats voor een 
andere medereiziger op 
de extra zitplaats.

Ook in de keuken zijn prak- 
tische details verborgen, 
zoals de verhoogde  
keukenplank voor uw 
koffiezetapparaat of de 
gootsteenafdekking die 
in de houders in de kast-
deur (beide afhankelijk 
van de indeling) kan  
worden opgeborgen. De 
uitneembare vouwdoos  
in de lade biedt u de  
mogelijkheid om uw 
boodschappen direct  
in de kast op te bergen.

LEKKER  
RONDHANGEN   
EN GENIETEN

TOURER EN TOURER LIFT

7372 T 660 GH 730 G



SLIMME IDEEËN VOOR UW VAKANTIE-COMFORT
TOURER EN TOURER LIFT

HIGHLIGHTS INTERIEUR

n Dankzij de praktische badkamerindeling is er meer dan voldoende ruimte.
n Van klein naar groot: onze eenpersoonsbedden met rolbedfunctie   
 kunnen in een handomdraai worden samengevoegd tot een groot bed. 
n Alles netjes opbergen: geen probleem in de extra brede kledingkast. 
 

n Het elektrische hefbed in de Tourer Lift verdwijnt in het plafond.
n Gecombineerde rolgordijnen in het slaapgedeelte zorgen voor de  
 gewenste privacy.
n Verschuifbare wastafel voor meer ruimte en comfort bij het gebruik  
 van het toilet (afhankelijk van de indeling).

7574 H 730 G

T 660 G H 730 G T 660 G

T 660 GH 730 GT 660 G

H 730 G



HIGHLIGHTS BUITEN

FLEXIBEL EN LICHT – DE TOURER EN DE TOURER LIFT

1. Geringe voertuighoogte (Tourer: 269 cm en  
 Tourer Lift: 287 cm)
2. Lage coupé instap 
 
 

3. Volledige GFK constructie (achterkant, dak, vloer,  
 zijwanden)
4. Ruime en makkelijk te laden garage aan de achterzijde

1.

2. H 630
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

699

232

4/6

H 720
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

738

232

4/6

T 630
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

699

232

2/4

T 660 G
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

699

232

2/3

T 720
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

738

232

2/4

T 730 G
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

738

232

2/4

3.

(hier afgebeeld is de Tourer T 660 G) (hier afgebeeld is de Tourer H 730 G)

1 .

2.

3.

3.3.

3. 3. 3.3.

MOON MERCURY
 
Uw twee stofferingskeuzes.

TOURER EN TOURER LIFT

7776

PRIJSLIJST TOURER

4. 4.

H 660 G
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

699

232

3/4

H 730 G
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

738

232

4/6



CRUISER

FLEXIBEL EN BETROUWBAAR 
AAN UW ZIJDE: DE LMC CRUISER 

7978



EEN COMFORTABEL 
INTERIEUR DAT  
INSPIREERT

CRUISER

80 81T 662 G

Onze ruime Cruiser is  
geschikt voor maximaal 
vier personen. De  
L-vormige zitgroep  
kan in een handomdraai 
worden omgebouwd  
als extra slaapplaats.  

Als T- of Van-model  
overtuigt de camper met 
zijn edele eikenhouten 
design zowel actieve 
vakantiegangers als ook 
mobiele fijnproevers. 

JE GEWOON 
THUIS VOELEN

T 662 GT 662 G

81

CONFIGUREER
UW LMC CRUISER



CRUISER

VAKKUNDIG EN DOORDACHT DESIGN

HIGHLIGHTS INTERIEUR

n Of het nu als eenpersoonsbed of uitgebreid is tot een breed tweepersoons-
 bed – slapen op de koudschuimmatrassen geeft u nieuwe energie om de  
 volgende dag goed te beginnen.
n De indirecte verlichting boven de bovenkasten creëert een warme en  
 gezellige sfeer.
n De geïntegreerde garderobeverlichting zorgt ervoor dat de kleding in de  
 garderobe altijd in het juiste licht wordt gezet.

n Praktische oplaadmogelijkheden waar u ze nodig heeft: met de flexibele  
 USB-stopcontacten voor de lichtrails in de zitgroep en het slaapgedeelte.
n Het praktische draaibare toilet is het beste voorbeeld van efficiënt  
 ruimtegebruik in de badkamer. 

 
 

De ruime badkamer met apart toilet en 
douchegedeelte (afhankelijk van de  
indeling) biedt een hoog niveau van  
comfort en veel bewegingsvrijheid.  
Uitklapbare kledingstangen in de toilet-
ruimte of douche zijn geschikt om natte 
was te drogen. Veel licht, verschillende 
opbergmogelijkheden en een grote  
spiegel maken de kamer ruimer.

Dankzij de vele opbergmogelijkheden, 
zoals het opbergvak in de bodem of de 
bergruimte onder de bank, heeft u ook  
in het woongedeelte voldoende ruimte 
voor uw reisspullen. Als u meer logees 
heeft, kunt u gemakkelijk twee extra 
slaapplaatsen creëren in het optionele 
uitklapbaar dak.

FLEXIBEL  
EN ONTSPANNEND

CRUISER

8382 T 662 G

T 662 G

T 662 G

T 662 G

T 662 G



HIGHLIGHTS BUITEN

GA MEE OP REIS MET DE LMC CRUISER

V 646 G
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

677

222

2/3

1. Voorzijde, dak en achterzijde van GFK 
2. Lage hoogte 
3. Toegangsdeur 70 cm met raam en centrale  
 vergrendeling (Cruiser T)
4. Optioneel uitklapbaar dak voor twee extra slaapplaatsen

5. Achteruitrijcamera geïntegreerd in de dakspoiler 
6. Met een totale hoogte van ca. 2,69 m en een breedte  
 van 2,22 m is hij bijzonder smal en wendbaar (Cruiser V)
7. Ruime garagedeur achteraan aan de bijrijderskant
8. Lage coupé instap

1.

2.

3.

4. 5.
6.

8.

7. 1.
1.

T 662 G
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

699

232

2/3

T 732 G
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

757

232

2/3

 
 
Kies de stoffering die bij u past.

CRUISER

8584

PRIJSLIJST CRUISERLIGHT STONE DEEP STONE



Bij de LMC Campervan ligt de nadruk op de geschiktheid voor dagelijks gebruik. De Innovan is handig  
genoeg voor een kort ritje naar de stad en biedt voldoende ruimte om comfortabel en zelfvoorzienend 
te reizen. Vooral ondernemende actieve vakantiegangers weten de compacte afmetingen (vanaf 5,40 m  
lengte) voor stedentrips of uitstapjes in de natuur te waarderen. Een spontane route of een geplande  
tour – LMC „Vanlife“ maakt het mogelijk.

Onze Innovan-serie omvat vier indelingen: drie op een Fiat-chassis en één op een Ford-chassis. Ervaar  
het unieke gevoel van vrijheid met de LMC Innovan, het meest compacte voertuig uit de LMC-serie! 

DE CAMPERVAN, 
DE CAMPER ALS “KLEIN FORMAAT”

LMC CAMPERVANS

GENIETEN VAN VRIJHEID  
IN ZIJN MOOISTE VORM

INNOVAN 
pagina 88 - 99
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INNOVAN

88 89

TIJDLOOS ONDERWEG: DE LMC INNOVAN



De Innovan combineert rijdynamiek 
met een sportieve look en een  
modern interieur: jong, fris en stijlvol. 
Het interieur is afgewerkt met licht  
eiken decor en modern taupe om de 
ruimte een rustgevende uitstraling te 
geven. 

Met zijn vier indelingsvarianten –  
drie op Fiat-basis en één op Ford- 
basis (590) – biedt hij plaats aan twee tot 
vijf personen in een tweepersoonsbed, 
eenpersoonsbed of uitklapbaar dak. 
Vooral kinderen zijn dol op die gezellige 
hut op het dak met panoramisch uitzicht. 

GOED DOORDACHT  
VOOR EEN PRACHTIGE VAKANTIE

ACCENTEN MET 
STRAKKE LIJNEN

9190 590

600

CONFIGUREER UW 
LMC INNOVAN

INNOVAN



Met de Innovan bent u comfortabel, veilig en 
stijlvol onderweg. Het flexibel verstelbare tafel-
blad en de standaard, ergonomisch gevormde 
kussens bieden niet alleen meer zitcomfort, 
maar ook de basis voor een gezellig samenzijn 
in de zitgroep. Het Ford model 590 is bijzonder 
geschikt voor dagelijks gebruik voor lange 
mensen, met een royale stahoogte van meer 
dan twee meter.

De moderne badkamer heeft LED inbouw-
spots, veel opbergruimte en een douche.  
Wat de wastafel betreft, is het Ford-model  
met de 590-indeling optisch echt opvallend. 
Er is veel bergruimte in de geïntegreerde  
bergvakken.

INSTAPPEN, VERLIEFD WORDEN 
EN VERTREKKEN

92 93600

600

590

INNOVAN



SLIM EN COMFORTABEL REIZEN

BEGIN DE DAG  
ONTSPANNEN

HIGHLIGHTS INTERIEUR

n Extra opbergkasten en open  
 rekjes boven het bed bieden  
 voldoende ruimte voor uw  
 vakantiespullen.
n De royale stahoogte binnen in  
 de Innovan 590 van meer dan  
 2 m biedt ook aan lange mensen 
 meer dan voldoende  
 hoofdruimte.
n De indirecte verlichting van de  
 trede in de zithoek biedt veilig- 
 heid, zelfs in het donker.
n De energiebesparende  
 compressorkoelkast (69 l) biedt  
 flexibele toegang, kan aan beide  
 kanten worden geopend, is  
 geoptimaliseerd qua gewicht,  
 koelt in een mum van tijd en is  
 ook bij hoge buitentemperaturen  
 nog efficiënt. 
n Universele inhaakrails met haken  
 en kruidenhouders in de keuken  
 zorgen voor orde.
n Sportieve bestuurdersstoelen in  
 “Captain Chair”-look zorgen voor  
 extra rijplezier.

9594 590

590 590

600

INNOVAN



HIGHLIGHTS BUITEN

KLEIN KAN ZO GROOT ZIJN

1.  De geïntegreerde kaderramen zorgen voor stabiliteit,  
veiligheid en een sportieve look

2. Het panoramadakraam met geïntegreerde insectenhor  
 laat licht en lucht binnenstromen
3. Gemakkelijke instap dankzij de brede en elektrisch  
 uitschuifbare trede 

4. Dankzij de hordeur blijven ongewenste gasten buiten
5. Het sportieve buitendesign onderstreept het dynamische  
 karakter van de Innovan
6. De aluminium velgen maken het sportieve design af
7. De achteruitrijcamera biedt een goed overzicht bij het  
 manoeuvreren

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

GRANIT NATURA

 
Er zijn twee stofferingen beschikbaar 
om uw Innovan te configureren.

9796

PRIJSLIJST INNOVAN

590
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

599

206

2/3

640
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

636

205

2/3

540
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

541

205

2/3

600
Totale lengte cm

Totale breedte cm

Slaapplaatsen

599

205

2/3

1.

3.

4.

5.

6.

7.



LMC BACKRACK+ LINKS

Het LMC Backrack+ wordt in de fabriek 
aan de linkerkant gemonteerd, de  
rechterkant kan achteraf worden  
gemonteerd. De deuren van de Innovan 
blijven te allen tijde bruikbaar.

BIKE CARRIER SHUTTLE

De Bike Carrier Shuttle draagt  
probleemloos zowel campingfietsen  
als e-bikes (voor twee fietsen). 

MINI RACK

BIKE CARRIER SWING

Om uw fietsen en e-bikes gemakkelijker te laden, kan de Bike Carrier Swing  
met twee wielen gemakkelijk op de grond worden geladen en zwaait deze  
probleemloos naar de achterdeur (alleen verkrijgbaar aan de linkerkant; voor  
twee fietsen). 

KENTEKEN- EN LICHTRAIL

Voeg de kenteken- en lichtrail toe  
aan het LMC Backrack+, als herhaling 
van de nummerplaatverlichting. Zo 
creëert u meer veiligheid en u heeft een 
extra opstap. 

TRANSPORTBOX

Extra opslagruimte creëert u met de 
transportbox, die perfect op het Mini 
Rack past. 

WHEEL HOLDER

Met de Wheel Holder kan  
uw reservewiel veilig op het  
LMC Backrack+ worden bevestigd.

Extra bagage kan worden opgeborgen 
op het Mini Rack. Deze draagt  
moeiteloos tot 20 kg. 

9998

Moeiteloos lading veiligstellen tijdens uw reis: het LMC Backrack+ 
biedt u de mogelijkheid om de opslagruimte uit te breiden en uw 
sport- en vrijetijdsuitrusting veilig te vervoeren. 

Kies de passende componenten voor uw vrijetijdsvoorkeuren  
en monteer ze in een handomdraai op uw Backrack+. Dankzij het 
sportieve en slanke design past de Backrack+ bijzonder goed bij 
uw Innovan. 

De verschillende  opbouwcomponenten en de eenvoudige  
bediening maken van het LMC Backrack+ uw flexibele en  
betrouwbare drager. 

Beschikbaar voor alle LMC Innovan modellen op Fiat chassis. 

VEILIGE OPSLAG VOOR EXTRA BAGAGE:   
MAAK RUIMTE VRIJ MET HET LMC BACKRACK+

MEER INFORMATIE  
OVER HET  
LMC BACKRACK+



FIJNE VAKANTIE!

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.de/nl
Münster (Westf.): HRB 9914   USt-IdNr. 126 733 941   Algemene directie: Timo Ecke, René Ricken, Bodo Diller


