JUBILEUMMODEL
VAN 643 G

+ V
 OLLEDIG UITGERUST
VOOR EEN SPECIALE
PRIJS
+ I NCLUSIEF UITGEB REIDE
STANDAARDUITRUSTING
+ T
 OTALE HOOGTE 2,69 M
(ZONDER SAT-SYSTEEM)
+ T ECHNISCH
TOELAATBAAR
TOTAALGEWICHT 3,5 t
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KWALITEIT. VERTROUWEN. THUIS.

Wij vieren 65 jaar passie voor
mobiel reizen.
Bij LMC werken we met grote passie en liefde voor
elk detail om zo uw vakantiedroom te verwezenlijken.
Dit jaar vieren we ons 65 jarig bestaan en kijken we
terug op een prachtige bedrijfsgeschiedenis. Al
65 jaar staat LMC voor uitstekende Duitse kwaliteit,
waardoor u zorgeloos kunt genieten met uw camper
of caravan. Uw vertrouwen in ons en onze producten
is voor ons de hoogste prioriteit, omdat u te allen
tijde op LMC moet kunnen vertrouwen. We werken
daar elke dag aan – vroeger, nu en in de toekomst.
Ulrich Schoppmann,
Directeur LMC

VO L L E D I G E
FLEXIBILITEIT –
zo vrij als vakantie hoort te zijn
65 YEARS
EDITION

Wanneer u uw vakantie begint met ons jubileummodel, de
Van 643 G, kunt u het maximale verwachten van het gemak
en de optimale vrijheid van onze nieuwe half integraal. Wij
hebben onze bestseller als jubileummodel uitgebracht. Hij is
bijzonder slank gebouwd, waardoor deze zeer wendbaar is en
u er gemakkelijk mee kunt reizen. Overdag bezoekt u een stad
en ’s avonds aan het water sluit u af met een heerlijke maaltijd
in de gezellige zithoek. Het lichte, vriendelijke ontwerp van de
stoffen en meubels in het interieur zorgen voor een aangename
sfeer waarin u kunt ontspannen. Kijk uit naar een welverdiende
vakantie samen met de “65 years edition” van LMC.

LMC campers zijn door de jaren heen
echte blikvangers, vroeger en nu …
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D E R O U T E 6 5 VA N L M C –
een reis door de historie.

Heinrich Austermann,
schilder- en vernismeester en vooral een
gepassioneerd camperaar, ontwikkelde
in de jaren vijftig een
opvouwbare caravan
welke oorspronkelijk
bedoeld was voor
persoonlijk gebruik.
De vraag neemt snel
toe en in 1955 wordt
de productie gestart
van wat vandaag
de legendarische
“Knospe” is. De eerste
stap op een succesvol
pad is hiermee gezet.

1 9 55
EEN
ONDER
NEMING
BLOEIT OP

Tot midden jaren ’60
produceert Heinrich
Austermann met
15 werknemers het
model “Knospe” in
verschillende uitvoeringen.
In 1966 nam Wilhelm
Saure uit Herdecke
het succesvolle bedrijf over en richtte
Wilhelm Saure KG op
met het hoofdkantoor
in Sassenberg. De
eerste caravanaanhanger gaat nu in
serieproductie.

1966

Vanwege de grote
vraag werd een deel
van de productie in
de jaren 70 uitbesteed
aan Rheine en Waren
dorf. Gedurende deze
periode werden nog 2
legendarische modellen gecreëerd: “Lord”
en “Münsterland”.
In 1976 wordt de
10.000ste caravan
geproduceerd.
Vanaf 1981 wordt
de productie in
Sassenberg aan de
Rudolf-Diesel-Straße
gecentraliseerd, het
timmerwerk uitgebreid
en de firma “LMC Lord
Münsterland Caravan
GmbH” opgericht.
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Met de integratie
in de Erwin Hymer
Group in 1991 werd
de uitbreiding van de
locatie Sassenberg
mogelijk. Het verhaal
van LMC Caravan
GmbH gaat succesvol
verder.
De passie voor
het mobiele reizen
wordt zichtbaar in
de uitbreiding van
de producten met
campers. Vanaf 1986
begint de productie
van de eerste camperreeks met het alkoof-model “Liberty”.
Dit model groeit snel
in populariteit.

1986
DE EERSTE
CAMPER

In 1994 is LMC de
enige fabrikant die
campers op de markt
brengt met een aparte douche in de ruime
wasruimte. Dit is een
primeur en bevestigt
de pioniersfunctie van
LMC in de camperbouw.

VO L L E D I G E
FLEXIBILITEIT –
zo vrij als vakantie hoort te zijn

LMC werkt door aan
verdere optimalisatie
van haar activiteiten
door te investeren
in een nieuw klanten
servicecentrum, in
nieuwe machines en
systemen en in nieuwe productiehallen
en logistieke ruimtes.
In 2005 een nieuwe
mijlpaal met de start
van de bouw van alkoof en half-integraal
campers op een Ford
Transit chassis.

In deze jaren werd er
verder geïnvesteerd
in productiemachines
zoals een snijsysteem
doormiddel van
waterstraal techniek,
de dak-straat, het
randverwerkings
centrum en de hagelbeschermingsdaken.
Naast deze investeringen wordt ook de
productie opnieuw
ingedeeld. Op deze
manier blijft LMC
streven naar het
leveren van maximale
kwaliteit in het belang
van haar klanten.

LMC viert 60 jaar passie voor caravannen!
Ter ere van het
jubileum lanceert
LMC een aantrekkelijk
speciaal model voor
de camper- en
caravanmarkt.

De nieuwe productie
hallen in Sassenberg
worden officieel
geopend. Met bijna
verdubbelde productiecapaciteit en
moderne technologie
zet LMC een nieuwe
mijlpaal in haar bedrijfsgeschiedenis.
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LMC viert haar 65 jarig
bestaan en kijkt vol
verwachting naar
de toekomst. Voor
deze gelegenheid
introduceert LMC het
Jubileummodel, de
Van 643 G “65 years
edition” met een bijzondere uitgebreide
standaarduitrusting.
Vier het met ons mee!

2020

65 YEARS
EDITION

Wanneer u uw vakantie begint met ons jubileummodel, de
Van 643 G, kunt u het maximale verwachten van het gemak
en de optimale vrijheid van onze nieuwe half integraal. Wij
hebben onze bestseller als jubileummodel uitgebracht. Hij is
bijzonder slank gebouwd, waardoor deze zeer wendbaar is en
u er gemakkelijk mee kunt reizen. Overdag bezoekt u een stad
en ’s avonds aan het water sluit u af met een heerlijke maaltijd
in de gezellige zithoek. Het lichte, vriendelijke ontwerp van de
stoffen en meubels in het interieur zorgen voor een aangename
sfeer waarin u kunt ontspannen. Kijk uit naar een welverdiende
vakantie samen met de “65 years edition” van LMC.

65 JAAR
LMC
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1 9 91
HET BEGIN
VAN EEN
NIEUW
TIJDPERK
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HIGHLIGHTS INTERIEUR
■ Helder of licht gedimd – de dimbare plafondver-

lichting zorgt altijd voor de juiste sfeer
■	
Extra opbergruimte en andere praktische details

maken uw vakantie nog eenvoudiger
■	
Een ruime badkamer met geïntegreerd dakraam

in een wendbare Van
■	
Voldoende ruimte creëren door een uitdraaibare

tafelvergroting
■ TV met ophangsysteem is standaard inbegrepen

in de actieprijs

“Met de V 643 G – 65 years edition
bieden we u een speciaal model
aan inclusief een zeer compleet
assortiment in de standaarduitrusting. Geheel volgens het motto:
Instappen, wegrijden en op
ontdekkingsreis gaan.”
Bodo Diller, Merkverantwoordelijke LMC

GENIET
VAN UW
VRIJE TIJD.
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VA N 6 4 3 G
All Inclusive Jubileummodel
INDELING
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Verkoopprijs all in af dealer,
inclusief transportkosten en
BTW in Euro:

6.760MM

3.500 KG

2.690MM

VAN 643 G

€ 58.550,–

De camper is toelaatbaar vanaf april/mei 2020, echter onder voorbehoud
van de uitstaande WLTP homologatie.

Technische gegevens camper
Totale lengte mm

6.760

Totale breedte mm

2.220

Bodem-/dak-/zijwandendikte mm

40/30/30

Stahoogte binnen mm

1.980

HIGHLIGHTS BUITEN

Totale hoogte (zonder SAT-systeem) mm

2.690

Wielbasis mm

3.800

1.	12 jaar opbouw waterdichtheid garantie
2.	Inclusief navigatiesystem
3.	Buitendeur met venster en
centrale vergrendeling
4. Inclusief luifel met LED verlichting
5.	Standaard uitgerust met garagedeuren
aan beide zijden
6.	Geïntegreerde achteruitrijcamera bij
actieprijs inbegrepen

Technisch toelaatbaar totaalgewicht kg

3.500

Massa in rijklare toestand kg

3.055

Aanhangergewicht kg

2.000

Aantal personen

4

Garagedeur mm

805 x 1.100

3.

SLIM
OPGELOST
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1.	In een handomdraai vergroot – van enkele bedden
naar een gezellige en ruime ligweide
2.	Goed opgeborgen en ruimte gemaakt door de
opbergruimte onder de bank
3.	Praktisch opladen met de 230 V–aansluiting in
de garage
4.	Drankjes worden goed bereikbaar opgeborgen
in het opbergvak in de vloer

Bedmaten/slaapplaatsen
Slaapplaatsen (vast)

2

Bedmaten eenpersoonsbed bestuurderszijde cm 193 x 80
Bedmaten eenpersoonsbed passagierszijde cm

193 x 80

Bedmaten achter na ombouw cm

193/144/193 x 198
7

STANDAARDUITRUSTING – ALL INCLUSIVE
MOTORISERING

OPBOUW BUITEN

■ Citroën 35 2,2 l (121 kW/165 Pk) –

■ Buitendeur met raam en centrale

met ECO-Pack
■ Brandstofnorm/-klasse S4 (Euro 6d-Temp)

■

CHASSIS

■

■ ABS

■

■ AdBlue-tank 19 liter
■ Aluminium velgen 16" zwart

■

■ Elektrisch verstelbare en verwarmde

■

buitenspiegels
Buitenspiegels verlengd
Blow- by - heater
Citroën laagraamchassis
ESP incl. ASR met display
Elektrisch verstelbare ramen
Halogeenlamp
Brandstoftank 90 liter
Verchroomde grill
Cabinekleur Artense Grey
Wisselstroomdynamo 220 A
Regen-/lichtsensoren
Bandenspanning controlesysteem
Banden reparatieset
Spiegelantenne met DAB
Start Stop systeem
Bumper in kleur voertuig
Dagrijverlichting LED
Cruise Control
Centrale vergrendeling
(met afstandsbediening)

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

vergrendeling 58 cm
Uitzetbare ramen met multifunctionele
rollo’s
Derde remlicht
Verlaagde achterbouw voor verhoogde
draaglast tot 250 kg
Garagedeur bestuurderszijde
Garagedeur bijrijderszijde
Doorzichtige dakluiken met combirollo’s
Luifel met voortentlicht-band
Achteruitrijcamera
Volautomatisch SAT-systeem
Skyroof boven de cabine
Voorbereiding fietsdrager achterzijde

OPBOUW BINNEN

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■ 2
 30 V elektrische voeding met

FI-schakelaar en lader
■ Gasflessenkast (voor 2 x 11 kg)
■ Indirecte verlichting
■ iNet Box (afstandsbediening van app)
■ V
 oorbereiding airco en Solar inclusief

dakversterking

LLT – LONG LIFE TECHNOLOGIE
■ 12-jaar opbouw waterdichtheidsgarantie
■ D
 ak en achterwand voorzien van GFK
■ O
 nderkant bodem voorzien van GFK

(in de rijrichting)
■ Harde rubberen vloer in garage
■ Enkele bedden met koudschuimmatrassen
■ Verlichting in kledingkast
■ Hoofdsteunen in de middenzitgroep
■ Lattenbodems enkele bedden
■ LED-TV inclusief tuner und DVD
■ Rookmelder
■ TV-houder
■ Achter-geventileerde meubels

■ 3-Pits kooktoestel met elektrische

■

GAS/ELEKTRA

■ Hordeur

KEUKEN

■

■ Centrale toevoer- en afvoerunit

■ Driepuntsgordels in de middenzitgroep

■ Armsteunen voor bestuurder■

verwarmingssysteem
■ Mengkraan voor warm water

■ Dimbare plafondverlichting

CABINE
en bijrijdersstoel
Airbag passagierszijde
Airbag bestuurderszijde
Bestuurder-/bijrijdersstoel draaibaar
Bestuurder-/bijrijdersstoel in hoogte
verstelbaar
Vouwschuifgordijn cabine
Instrumentenpaneel in chroomlook
Comfort stoelbekleding cabine
Stuur in hoogte verstelbaar
Stuur en versnellingspookknop in
leeruitvoering
Lendensteun (bestuurders-/bijrijdersstoel)
Handmatige airco
Dubbele DIN ontvanger
Radiovoorbereiding inclusief boxen
in de woonruimte
Schrijfplateau en bekerhouder
Stoelsokkel bekleding cabine

■ Boiler 10 liter geïntegreerd in het

ontsteking, gietijzeren kookrooster,
spoelbak en 2-delige glazen afdekking
■ Koelkast 110 liter
■ Schuifladen met soft-close

VERWARMING

OPTIONELE
PAKKETTEN
WINTERPAKKET HETELUCHT

€ 1.922,–
Prijs bij losse inkoop € 2.408,–
besparing € 486,–
■ Vloerverwarming in combinatie met

heteluchtverwarming
■ Heteluchtverwarming (met elektrisch

verwarmingspatroon)
■ Tapijt voor cabine, gefestonneerd
■ Tapijt voor woonruimte, gefestonneerd
■ Winterafdekking voor koelkastroosters

■ Combi 6 heteluchtverwarming met

CP plus bedieningspaneel
■ 12 V recirculatiesysteem

WATERVERZORGING/
SANITAIRE RUIMTE
■ Afvalwatertank 95 liter
■ Tandem dompelpomp

WINTERPAKKET WARMWATER

€ 4.260,–
Prijs bij losse inkoop € 5.331,–
Besparing € 1.071,–
■ Vloerverwarming in combinatie met

warmwaterverwarming

■ Elektrisch cassettetoilet

■ Warmwaterverwarming

■ Vers-en afvalwatertanks

■ Tapijt voor cabine, gefestonneerd

(geïsoleerd en verwarmd)
■ Verswatertank met vulopening 10/102 liter
■ Sanitaire ruimte met douche en douchedeur

■ Tapijt voor woonruimte, gefestonneerd
■ Winterafdekking voor koelkastroosters
■ Warmtewisselaar warmwaterverwarming

Afgebeelde decoraties zijn niet inbegrepen. Voertuig kan in uitrusting, vorm en kleur afwijken van het origineel. Alle
wijzigingen, met name van prijzen, technische gegevens, indelingen en uitvoering alsook de artistieke aard en overige
blijven de fabrikant voorbehouden. De informatie betreffende de leveringsomvang, uiterlijk en prestaties komt overeen
met de bestaande kennis op het moment van drukken. Structuur- of kleurafwijkingen kunnen te wijten zijn aan drukof lichttechnologie maar ook de aard van de gebruikte materialen en blijven daarom voorbehouden.
Bij afmetingen en gewichtsaanduidingen zijn afwijkingen van +/- 5 % mogelijk vanwege verschillende materiaaleigenschappen.
Gewicht-specificaties komen overeen met de vereisten van de EG-richtlijn 661/2009 en Verordening (EU) 1230/2012.
LMC verleent op alle campers een opbouwdichtheidsgarantie van 12 jaar. Dit geldt echter voor campers met een maximale
kilometerstand van 120.000 km. Onder voorwaarde van een jaarlijkse inspectie tegen onkostenvergoeding door een officiële
LMC partner.
Voor meer technische gegevens verwijzen we u naar uw LMC dealer.
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