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M I J N  L M C  –  
voor de mooiste  
momenten van  
je leven

■  Modellen voor instappers, 
stellen en gezinnen

■  8 indelingen om uit te  
kiezen

■  Talrijke slimme oplossingen
■  Ontworpen voor duur-

zaamheid en kwaliteit
■  Design gecombineerd met 

traditie

HÉT MERK 
VOOR  
ECHTE 
LEVENS
GENIETERS 

Bij LMC bouwen we niet alleen maar campers – 
we verwerkelijken vakantiedromen. 100% Made 
in Germany, op basis van Duitse degelijkheid en 
kwaliteit. We zijn er trots op dat we inmiddels 
meer dan 65 jaar met passie en grote liefde 
voor elk detail uw prachtige, betrouwbare  
vakantie-thuis op wielen ontwikkelen.

KWALITEIT WAAR U OP KUNT  
VERTROUWEN 
Op de locatie Sassenberg in Münsterland zet LMC 
zich in voor innovatieve productieprocessen. Wij 
werken met een nieuwe productietechnologie, on- 
derscheidende Lean management en zeer gemo-
tiveerde medewerkers. Allen staan zij voor het 
uit stekende werk en de hoge kwaliteit van onze 
producten. Wij bouwen uw mobiele thuis met  
kennis van zaken en passie, zodat u alleen mooie 
momenten met uw LMC camper beleeft.

VERTROUWEN AL 65 JAAR
LMC is zeer vindingrijk. Gebruik van duurzamere 
onderdelen? Extra opbergruimte nodig? Wij maken 
het allemaal mogelijk. Bij LMC leveren we met onze 
geavanceerde technologie tot en met het kleinste 
detail, de maximale veiligheid en functionele oplos-
singen, zowel in het interieur als aan de buitenkant. 
Alle componenten in uw LMC zijn ontworpen met 
het oog op duurzaamheid en het behouden van uw 
camper in een goede conditie, zodat uw investering 
in een LMC een veilige investering is.

THUIS IN UW VAKANTIEWERELD 
Om ervoor te zorgen dat u zich echt op uw gemak 
voelt in uw LMC camper, hechten we ook veel 
waarde aan het ontwerp van het interieur. Met onze 
specialisten creëren we design- en functiegerichte
interieurs met stoffen en materialen die niet alleen 
mooi maar ook praktisch zijn. Met een opbergruimte 
die u veel ruimte biedt om spullen netjes te houden 
en met details waar u gewoonweg van zult houden. 
Uw LMC is overal ter wereld uw mobiele thuis.
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D E  R O U T E  6 5  VA N  L M C  –  
een reis door de historie

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 bij-
zondere uitgebreide 
standaarduitrusting. 
Vier het met ons mee!

65 JAAR  
LMC

2020

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.

In 1994 is LMC de 
enige fabrikant die 
campers op de markt 
brengt met een apar-
te douche in de ruime 
wasruimte. Dit is een 
primeur en bevestigt 
de pioniersfunctie van 
LMC in de camper-
bouw.

HET BEGIN 
VAN EEN 
NIEUW  
TIJDPERK

1991

Heinrich Austermann, 
schilder- en vernis-
meester en vooral een 
gepassioneerd cam-
peraar, 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.

EEN  
ONDER
NEMING  
BLOEIT OP

1955

2018

De nieuwe produc tie-
hallen in Sassenberg 
worden officieel 
geopend. Met bijna 
verdubbelde pro-
ductiecapaciteit en 
moderne technologie 
zet LMC een nieuwe 
mijlpaal in haar be-
drijfsgeschiedenis.

Tot midden jaren ’60 
produceert Heinrich 
Austermann met 
15 werknemers het 
model “Knospe” in 
verschillende uitvoe-
ringen. 

In 1966 nam Wilhelm 
Saure uit Herdecke 
het succes volle be-
drijf over en richtte 
Wilhelm Saure KG op 
met het hoofdkantoor 
in Sassenberg. De 
eerste caravanaan-
hanger gaat nu in 
serieproductie.

1966
1974–85

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 model-
len 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.

De passie voor 
het mobiele reizen 
wordt zichtbaar in 
de uitbrei ding van 
de producten met 
campers. Vanaf 1986 
begint de productie 
van de eerste cam-
perreeks met het al-
koof-model “Liberty”. 
Dit model groeit snel 
in populariteit.

DE EERSTE 
CAMPER

1986

2007–13

In deze jaren werd er 
verder geïnvesteerd 
in productiemachines 
zoals een snijsysteem 
doormiddel van  
waterstraal techniek, 
de dak-straat, het 
randverwerkings-
centrum en de hagel-
beschermingsdaken.

Naast deze investe-
ringen wordt ook de 
productie opnieuw 
ingedeeld. Op deze 
manier blijft LMC 
streven naar het 
leveren van maximale 
kwaliteit in het belang 
van haar klanten.

2015

LMC viert 60 jaar pas-
sie voor caravannen!

Ter ere van het  
jubileum lanceert 
LMC een aantrekkelijk 
speciaal model voor 
de camper- en  
caravanmarkt.

2000–05

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

SYMBOLEN

12 jaar garantie

Verswatertank 
inhoud (l) 

GFK-dak

Koelkast  
inhoud (l)

Aantal  
slaapplaatsen 

Long Life  
Technologie

Toegelaten  
totaalgewicht (kg)

Laadvermogen (kg) 

Totale lengte 
(mm)

8.080 MM

8.080 MMKG

LLT
BODEM
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Ons dynamische instapmodel de Element is precies goed als u de vrijheid van een 
camper met uw gezin wilt ontdekken. Met maximaal vier slaapplaatsen en leverbaar 
in enkele bedden of queensbed, laten de compacte en doordachte indelingen met 
een stahoogte van 2,12 m niets te wensen over. Voor meer slaapruimte bieden wij 
optioneel een hefbed aan voor elke Element indeling.

E L E M E N T:  lachen, 
spelen, gelukkig zijn

ELEMENT

VOOR DE 
NIEUWE  
ONTDEKKERS
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ELEMENT

Goedemorgen, 
mooi leven

Welkom in uw mobiele thuis! Met 
zijn moderne design en glanzende 
metallic accenten in het interieur 
nodigt de Element het hele gezin 
uit om, zodra ze binnen stappen, 
direct te genieten van het vakan-
tiegevoel. In de T 758 G neemt u 
ontspannen plaats aan de ruime 
tegenoverliggende zitgroep en 
onder de harmonisch op elkaar 
afgestemde indirecte verlichting 
(optioneel). Wat wil een mens nog 
meer?

T 758 G
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ELEMENT

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  De standaard verlichting en speciale leesspots 
zorgen voor de juiste sfeer, zowel om te lezen als 
om te ontspannen

■  De grote koelkast met een inhoud van 142 tot 145 
liter biedt u veel ruimte voor verse producten

■  Slaapcomfort, zelfs voor zeer lange mensen in de 
éénpersoonsbedden tot meer dan 2 meter lang

■  Het optionele elektrische hefbed creëert 
eenvoudig 2 extra slaapplaatsen

■  Praktisch zijn de vele USB-aansluitingen voor het 
opladen van uw elektronische apparaten

■  De royale doucheruimte in XXL formaat zorgt  
voor een aangename bewegingsvrijheid

THUIS 
VOELEN 
TIJDENS 
VAKANTIE

“Handige en praktische oplos-
singen zorgen voor de gewenste 
flexibiliteit op vakantie. Zo laten 
de enkele bedden zich doormid-
del van het rolbed heel eenvoudig 
ombouwen tot een comfortabele 
ligweide.”

Patrick Schaar,  
Productmanager

T 758 G

T 758 G

T 758 G
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SLIM
OPGELOST

ELEMENT

2.

3.1.

4.

1.  Meer bewegingsruimte in het 
woongedeelte door het opklap-
bare tafelblad

2.  Benut de volledige diepte door 
de optionele uittrekbare keuken-
kast

3.  Voldoende ruimte voor schoe-
nen in de uitklapbare opberg-
vakken

4.  Opbergruimte die van binnen 
en buiten toegankelijk is via de 
lade van het voor deze serie 
ontwikkelde TV meubel in de 
entree

T 758 G T 758 G

T 758 G

T 668 G
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BEKLEDING

Brown Coast

INDELINGEN

E L E M E N T 
Voor de nieuwe  
ontdekkers

ELEMENT

LLT
BODEM

MAX. 
3.500 KG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

U I T R U S T I N G

T 608 
Totale lengte mm  6.980
Totale breedte mm  2.320
Slaapplaatsen  2 (3/5)

T 638 
Totale lengte mm  6.980
Totale breedte mm  2.320
Slaapplaatsen  2 (3/5)

T 668 G 
Totale lengte mm  6.980
Totale breedte mm  2.320
Slaapplaatsen  2 (3/4)

T 748 
Totale lengte mm  7.410
Totale breedte mm  2.320
Slaapplaatsen  2 (4)

T 758 G 
Totale lengte mm  7.410
Totale breedte mm  2.320
Slaapplaatsen  2 (4)

HIGHLIGHTS AAN 
DE BUITENKANT

1.  GFK-dak en bodem bieden  
bescherming tegen steenslag 
en weersomstandigheden  
zoals hagel

2.  Verlengde buitenspiegels voor 
een perfect zicht

3.  Automotive-achterlichten met 
richtingaanwijzers 

4.  Optioneel groot raam in de 
T-kap voor meer daglicht

5.  Royale garage achter voor  
eenvoudig opbergen

6.  Lage instap

20/
125 L

142/145 L 2–5 MAX. 
+579

KG

VANAAF
6.980 MM

12 JAAR
GARANTIE

T 668 G 1716



D E  N I E U W E  C R U I S E R  T:   
ontspannen, je goed voel en,  
gewoon wegrijden
Onze nieuwe Cruiser serie staat voor comfort en aangenaam rijplezier op weg naar uw vakan-
tiebestemming. De Cruiser T biedt u ruimte voor maximaal vier personen en de onafhankelijk-
heid die u voor uw reis wenst. Met twee indelingen kunt u kiezen tussen de grotere versie met 
een aparte doucheruimte of voor de compactere variant met een gecombineerde sanitaire 
ruimte. U kunt zich zeker verheugen op fijne vakantiemomenten met de nieuwe Cruiser T.

CRUISER T

VOOR ONT
SPANNEN 
REIZEN 

1918



T 732 G

Samen genieten

CRUISER T

Met het beuken-look interieur-
ontwerp, de witte sierlijsten en de 
comfortabele bekleding creëert de 
Cruiser T een heerlijke sfeer voor 
ontspannend reizen. De L-vormige 
zitgroep heeft ook rugventilatie, 
die zorgt voor een optimale lucht-
circulatie en dus voor het beste 
binnenklimaat, zelfs op koudere 
dagen.

2120



 T 732 G

1.    Comfortabel kookplezier met het driepits kook-
toestel met elektrische ontsteking en glazen 
afdekking

2.    Eenvoudig opladen bij de bedden met de flexibele 
USB-aansluitingen voor de lichtrails 

3.    Uw spullen blijven veilig op hun plek door het 
vaste rubberen spansysteem in de opbergvakken 
in het slaapgedeelte

SLIM
OPGELOST

3.

2.

1.

CRUISER T

 T 732 G  T 732 G
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DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  Indirecte verlichting boven de bovenkasten zorgt 
voor een warme en gezellige sfeer

■  Een krachtig begin van de dag na een rustige 
nacht in de vaste bedden met volwaardige latten-
bodems

■  De ruime badkamer met aparte douche en toilet 
biedt een hoog niveau van comfort en bewegings-
vrijheid (T 732 G)

■  Uw kleding altijd goed in zicht dankzij de geïnte-
greerde kastverlichting

■  De ombouw van de midden zitgroep kan eenvou-
dig een extra slaapplaats tevoorschijn toveren

 
Toilet- en doucheruimte
■  Uitklapbare waslijnen in de toiletruimte of in de 

douche zorgen voor een geschikte plaats voor het 
drogen van natte kleding of wasgoed

OPEN EN 
LICHT

“Met de Cruiser serie combineren 
we het comfortabele interieur-
ontwerp met grootse functiona-
liteit en dit laat vakantiegangers 
genieten van vele ontspannende 
momenten tijdens vakantiedagen.”

Bodo Diller, 
LMC merkverantwoordelijke

T 732 G

CRUISER T

T 732 GT 732 G
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BEKLEDING

Zorba Stone  
(standaard)

Nevada Beige 
(optie)

INDELINGEN

C R U I S E R  T 
Voor ontspannen reizen

LLT
BODEM

MAX. 
3.500 KG

U I T R U S T I N G

T 662 G
Totale lengte mm  6.990
Totale breedte mm  2.320
Slaapplaatsen  2 (3/5)

T 732 G 
Totale lengte mm  7.550
Totale breedte mm  2.320
Slaapplaatsen  2 (3/5)

In de koelkast ‘Smarttower’ 
van 140 liter kunt u veel 
vers voedsel bewaren.
Verheug u op samen koken 
en genieten tijdens de  
vakantie.

ONZE TIP

HIGHLIGHTS AAN 
DE BUITENKANT

1.  GFK-dak, voor- en achterzijde
2.  Optioneel uitklapbaar dak  

creëert 2 extra slaapplaatsen
3.  Zeer lage opbouwhoogte
4.  Ruime garage achter voor veel 

opbergmogelijkheden
5.  Buitendeur van 70 cm breed 

met raam en centrale vergren-
deling

6.  Lage coupé-instap

10/ 
102 L

140 L 2–5 MAX. 
+585

KG

VANAAF
6.990 MM

CRUISER T

6.

5.

4.

1.

3.

2.

12 JAAR
GARANTIE

T 732 G 2726



De nieuwe Cruiser V is bijzonder 
compact en wendbaar. Hiermee 
kunt u de dag actief beleven. 
Gesterkt door een stevig ontbijt, 
maakt u eenvoudig een kort 
uitstapje naar het strand of in de 
natuur. Daarna kunt u in de com-
fortabele zithoek met een heldere 
en vriendelijke sfeer uw volgende 
bestemming al plannen; een  
wandeling door de stad of sight-
seeing. Vakantie kan zo flexibel  
en mooi zijn.

D E  N I E U W E  C R U I S E R  V :   
verwondering,  
avontuurlijk, leef  
met de dag

CRUISER V

V 646 G (Afbeelding met optie uitklapbaar dak.)

VOOR  
ACTIEVE  
VAKANTIE
GANGERS
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V 646 GV 646 G V 646 G

1.    Handige oplaadmogelijkheden 
daar waar u het nodig heeft, met 
de flexibele USB-aansluitingen 
voor de lichtrails in de zitgroep

2.    Altijd bij de hand zijn de kleinere 
gebruiksvoorwerpen in het zijvakje 
van de zitgroep 

3.    Voldoende opbergruimte voor uw 
reisuitrusting in de extra opberg-
ruimtes onder de zitbank

4.    Met het optionele uitklapbare dak 
creëert u 2 extra slaapplaatsen

SLIM
OPGELOST

DE INTERIEUR HIGHLIGHTS

■  In de halfdinette-zithoek kunt u de dag comfortabel beginnen, 
genieten van de middag en de avond in een ontspannen sfeer 
doorbrengen

■  Als éénpersoonsbedden of verbreed tot ligweide – slapen op de 
koudschuimmatrassen laadt uw batterij op voor een uitstekend 
begin van de volgende dag

■  Talrijke opbergmogelijkheden zoals het opbergvak in de vloer 
of de opbergruimte onder de zitting zorgen voor voldoende 
opbergruimte

CRUISER V

“Speciaal voor compacte 
modellen zoals de Cruiser V 
ontwikkelt LMC oplossingen 
die ruimte creëren zoals de 
uitdraaibare tafelverlenging 
in de zitgroep.”

Markus Grabosch,
Hoofd Ontwerp en Ontwikkeling

3.

1.

2.

4.

V 646 GV 646 G (Afbeelding met optie uitklapbaar dak.)

3130



C R U I S E R  V 
voor actieve vakantiegangers

LLT
BODEM

MAX. 
3.500 KG

1. 2.

4.

3.

5.

U I T R U S T I N G

10/
102 L

110 L 2–5 MAX. 
+740

KG

VANAAF
6.760 MM

HIGHLIGHTS AAN 
DE BUITENKANT

1.  Optioneel: uitklapbaar dak
2.  Achteruitrijcamera geïntegreerd 

in de dakspoiler
3.  Bijzonder smal en wendbaar met 

een totale hoogte van ca. 2,69 m 
en een breedte van 2,22 m 

4.  Grote garagedeur achter aan de 
passagierszijde

5.  Lage coupé-instap

BEKLEDING

Zorba Stone  
(standaard)

Nevada Beige 
(optie)

INDELING

V 646 G
Totale lengte mm  6.760
Totale breedte mm  2.220
Slaapplaatsen  2 (3/5)

CRUISER V

O N Z E  KWA L I T E I T S 
B E LO F T E  
12 jaar garantie

REIZEN 
ZONDER 
ZORGEN

In de caravan- en camperindustrie staat LMC voor kwaliteit, betrouw-
baarheid, doordachte techniek en functionele oplossingen. Met onze 
opbouw waterdichtheidgarantie*, hagelbescherming en weersbe-
stendigheid door GFK-dakbekleding, GFK-onderzijdebescherming, 
GFK-voor- en -achterkant bieden wij u 12 jaar bescherming tegen 
binnendringend vocht. Vooral door de installatie van LLT in de  
bodem heeft vocht geen kans. Dit geeft uw LMC een pluspunt in  
veiligheid, want u kunt rekenen op gegarandeerd 12 jaar ontspannen 
en zorgeloos reizen.

LLT
BODEM

* LMC geeft een opbouw waterdichtheidgarantie van 12 jaar op alle campers via de Long Life Technology,  
kortweg LLT. Dit geldt voor campers tot een maximum totaal aantal kilometers van 120.000 km.  
Onder voorwaarde van een jaarlijkse inspectie tegen onkostenvergoeding door een LMC dealer.

12 JAAR
GARANTIE

12 JAAR
GARANTIE
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L M C  i B U S C O N N E C T  –  
en u heeft uw camper “smart”  
onder controle

ALLES IN 
ZICHT

Met LMC iBusCONNECT in de Cruiser modellen komt innovatie  
samen met intelligente oplossingen en praktische bediening.  
Het maakt niet uit of u vanaf de bank wilt controleren of de startaccu 
vol is voordat u aan uw reis begint, of dat de schoonwatertank vol 
is of wanneer u ervoor wilt zorgen dat de lichten uit zijn als u op 
het strand bent – met de innovatieve afstandsbediening van LMC 
heeft u uw camper volledig onder controle, zelfs als u onderweg bent. 
Nooit meer te warm, te koud of leeg – dankzij LMC iBusCONNECT 
behoort dit alles tot het verleden. In plaats daarvan kunt u altijd  
een perfect leefklimaat en het veilige gevoel van doordachte  
functionaliteit verwachten. 

Voor de Element serie is iBusCONNECT als optie verkrijgbaar voor 
het regelen van de verwarming en de airconditioning.

GENIETEN VAN EEN DIGITAAL BEVEILIGING EN  
BESTURINGSNETWERK – EXCLUSIEF VAN LMC

■  Stel de gewenste temperatuur in en geniet bij thuiskomst  
van een perfecte gevoelstemperatuur

■  Bespaar onnodige ritten om niveaus en schakelaars te  
controleren

■  Automatisch vers water en afvalwaterniveaus gemakkelijk  
in het oog te houden

■  Voel je veilig en schakel de 12 V-voeding uit met één druk  
op de knop, terwijl je koelkast natuurlijk blijft draaien

■  Technologie die zelf nadenkt en bijvoorbeeld automatisch 
overschakelt van een lege naar een volle gasfles

■  Controleer met het grootste gemak de spanning van de  
startbatterij en lees ook eenvoudig de huidige balans van  
de stroom en de actuele restcapaciteit van de batterij in  
het woongedeelte af

■  Volledige technische controle onderweg
■  Duidelijke en begrijpelijke bediening
■  Hoogste technische veiligheidsnormen
■  Beschikbaar voor alle gangbare Android- en iOS-systemen

C H A S S I S  –  
veiligheid, functionaliteit  
en rijcomfort

ALTIJD  
VEILIG  
ONDERWEG

Bij LMC werken we uitsluitend samen met partners die voldoen 
aan onze zeer hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen, zodat u ook 
het beste krijgt op het gebied van chassis en aandrijftechniek.  
Zo zijn alle LMC-modellen gebouwd op een betrouwbaar en veilig 
chassis. Om het rijcomfort en de wegligging te verbeteren, maken 
we in alle series gebruik van laagframe chassis met breedspoor 
achteras, die ook nieuwe indelingen met royale stahoogte mogelijk 
maken.

VEEL RUIMTE
Er is een hoge mate van bewegingsvrijheid gecreëerd doordat de  
bestuurderscabine direct verbonden is met het woongedeelte.

STABILITEIT EN VRIJGEVIGHEID
De breedspoor-achteras met de wijd gespreide wielkasten zorgt voor een 
grotere rijstabiliteit en royale ruimte.

LAGER GEWICHT
Het lage frame zorgt voor een lager gewicht en een laag vloerniveau,  
terwijl de stabiliteit gewaarborgd blijft. Verdere voordelen: Het verhoogt 
het laadvermogen en verlaagt het zwaartepunt.

MODERNE MOTORISERING
De motoren van de nieuwste generatie zijn speciaal aangepast aan de 
wensen van camperaars. U kunt kiezen voor een handmatige of auto- 
matische versnellingsbak.

SLIMME OPLOSSINGEN
■  Chassis en motoren van de nieuwste generatie
■  Betere acceleratie door hoge koppel in het lage toerentalbereik
■  Vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot
■  6d-TEMP met AdBlue-technologie
■  Verschillende motorvarianten in combinatie met de modernste  

handgeschakelde of automatische versnellingsbakken
■  Uitgebreide veiligheidssystemen
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Afgebeelde decoraties zijn niet bij de levering inbegrepen.  
Alle wijzigingen, met name van prijzen, technische gegevens, indelingen en uitvoeringen, alsmede op 
het gebied van ontwerp en overige, blijven voorbehouden. De informatie betreffende de leveringsom-
vang, het uiterlijk en de prestaties komt overeen met de bestaande kennis die op het moment van 
drukken beschikbaar was. Structuur- of kleurafwijkingen kunnen worden veroorzaakt door druk- of 
lichttechniek, maar ook door de aard van de gebruikte materialen en blijven daarom ook voorbehouden.

Bij afmetingen en gewichtsaanduidingen zijn afwijkingen van +/- 5% mogelijk vanwege verschillende 
materiaaleigenschappen. Gewichtsspecificaties voldoen aan de eisen van de EG-richtlijn 661/2009 en 
Verordening (EU) 1230/2012. 

LMC verleent op alle campers een opbouw waterdichtheidsgarantie van 12 jaar. Voor campers geldt dit 
echter tot een maximum totaal aantal kilometers van 120.000 km. Onder voorwaarde van een jaarlijkse 
inspectie tegen onkostenvergoeding door een LMC dealer.

Raadpleeg voor meer technische gegevens en details onze huidige prijslijst of raadpleeg een LMC dealer.

LMC Caravan GmbH & Co. KG   Rudolf-Diesel-Straße 4   D-48336 Sassenberg
Telefoon +49 25 83/27-0   www.lmc-caravan.de   info@lmc-caravan.de
Münster (Westf.): HRB 9914   USt-IdNr. 126 733 941   Allgemeen directeuren: Ulrich Schoppmann, René Ricken KWALITEIT. VERTROUWEN. THUIS.
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Belangrijke mededelingen
Alle prijzen van accessoires zijn gebaseerd op in-/opbouw bij de productie van de camper. Accessoires die achteraf worden ingebouwd brengen extra montage- en materiaalkosten 
met zich mee. Elke aanpassing van de camper buiten de productielijn om kan tot een belangrijke verandering in de rij- en verkeersveiligheid leiden. Wij bevelen originele accessoires aan, 
deze onderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en worden door ons vrijgegeven. Uw LMC-dealer verkoopt deze producten; is over alle noodzakelijke technische data 
geïnformeerd en voert alle noodzakelijke werkzaamheden vakkundig uit. Accessoires die niet door ons zijn goedgekeurd, dus ook om- en inbouwdelen, kunnen leiden tot schade aan 
de camper en de verkeersveiligheid. Zelfs wanneer deze producten een KEMA- of ander keurmerk dragen, wil dit niet zeggen dat deze producten zonder problemen gebruikt 
kunnen worden voor uw camper. LMC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die ontstaan zijn door het gebruik van producten die niet door LMC zijn goedgekeurd.

Het leeggewicht is afgeleid van het gewicht van het standaard voertuig zonder opties. Bij het inbouwen van accessoires en/of opties verhoogt het leeggewicht* van de camper en 
vanzelfsprekend daalt daarmee het beladinggewicht**. Let bij het beladen van uw camper dan ook op de gewichten van de inbouwonderdelen. Verandering van prijzen, technische 
data, inrichting en uitvoeringen alsook de artistieke aard blijven de fabrikant voorbehouden. De gegevens betreff ende de leveringsomvang, uiterlijk en prestaties, komen overeen, 
met de op het moment van drukken bekende gegevens. Bij afmetingen en technische gewichtsaanduidingen zijn afwijkingen van ± 5 % mogelijk. Het daaruit berekende bijlading 
gewicht kan dienovereenkomstig variëren. Onze gewichts aanduidingen zijn geheel volgens de normen van de EG-Rili 661/2009 en VO (EU) 1230/2012).

* Het aantal aangegeven personen is afhankelijk van het gewicht en de aslast. Deze kan verminderen door inbouw van accessoires en extra uitrusting. Het aantal aangegeven
personen heeft betrekking op het standaard voertuiggewicht. Dit geeft het maximale aantal personen weer, die tijdens het rijden een zitplaats kunnen innemen. Bij enkele modellen 
is dit alleen door gewichtsverhoging bereikbaar. Het technisch toelaatbaar totaalgewicht alsook de aslasten mogen niet worden overschreden.

** Dit gewicht bevat de massa van de bestuurder (75 kg) en de massa van de camper met standaarduitrusting volgens de instructies van de fabrikant: vloeistoff en zoals brandstof 
en AdBlue (90 %), verswater (10 l/20 l), gas (1 x 11 kg + ca. 5 kg fl esgewicht) tot 100 % , evenals gereedschappen, bandenreparatieset en kabeltrommel, zonder speciale apparatuur. 
Dit komt overeen met een gewicht van ca. 191 kg tot max. 212 kg.

*** De bijlading mag door het aantal passagiers, hun persoonlijke uitrusting en extra uitrusting niet overschreden worden.

INHOUD

ELEMENT

T 608
Slaapplaatsen  2/3/5
Maximaal te verhogen tot kg  4.400
Totale lengte mm  6.980

T 748
Slaapplaatsen  2/4
Maximaal te verhogen tot kg  4.400
Totale lengte mm  7.410

T 638
Slaapplaatsen  2/3/5
Maximaal te verhogen tot kg  4.400
Totale lengte mm  6.980

T 758 G
Slaapplaatsen  2/4
Maximaal te verhogen tot kg  4.400
Totale lengte mm  7.410

T 668 G
Slaapplaatsen  2/3/4
Maximaal te verhogen tot kg  4.400
Totale lengte mm  6.980

INDELINGEN

Voetnoot
1)  Enkel in combinatie met Comfort stoelbekleding. Optioneel: stoelverwarming.
2)  Verdere informatie over LLT kunt u vinden in onze catalogus en op www.lmc-caravan.nl.
3)  Alleen mogelijk in combinatie met tweede gasfl es. De gasfl es zorgt voor 16 kg extra gewicht.
 Optioneel: CPU met omschakelsysteem en DuoControl met crashsensor.
4)  De voortentverlichting boven de buitendeur vervalt bij de optie luifel met LED verlichting.
5) Bij de optie uitklapbaar dak vervalt het dakluik in de sanitaire ruimte.
 Tevens vervalt het dakluik en/of dakraam midi Premium. Het gebruik van het uitklapbaar dak in de winter wordt niet aanbevolen. 
 Niet in combinatie met warmwaterverwarming mogelijk.
6)  Een raam in de sanitaire ruimte is optioneel mogelijk voor de indelingen T 662 G en V 646 G. 
7)  Eco-pack bij 140 PK in combinatie met automaat noodzakelijk. Optie: automaat.
8)  Bij de dak-elementen dient u rekening te houden dat er beperkt ruimte is voor montage.

Beschouw deze omschrijvingen als benadering en wij vragen uw begrip ervoor, dat de modelomschrijvingen en afbeeldingen ook extra’s bevatten, die niet tot de standaard-
uitrusting behoren. Ook afgebeelde decoratie behoort niet tot de standaarduitrusting. Alle gegevens komen overeen met de actuele stand van het tijdstip van drukken.
Technische wijzigingen in constructie en uitrusting, afwijkingen in kleuren als ook typefouten zijn onder voorbehoud, kleurafwijkingen kunnen deels ontstaan door druk
of belichtingstechniek. Afbeeldingen bevatten deels opties tegen meerprijs. 

Alle verkoopprijzen zijn af fabriek inclusief B.T.W. en kosten voor transport.

Met het verschijnen van deze prijslijst vervallen alle vorige prijslijsten. 
Geldig vanaf 01.08.2020.

CRUISER

T 662 G
Slaapplaatsen  2/3/5
Maximaal te verhogen tot kg  4.400
Totale lengte mm  6.990

T 732 G
Slaapplaatsen  2/3/5
Maximaal te verhogen tot  4.400
Totale lengte mm  7.550

V 646 G
Slaapplaatsen  2/3/5
Maximaal te verhogen tot kg  4.400
Totale lengte mm  6.760

2/3/5

6.980 MM

4.400 KG

2/3/5

6.980 MM

4.400 KG

2/3/4

6.980 MM

4.400 KG

2/4

7.410 MM

4.400 KG

2/4

7.410 MM

4.400 KG

2/3/5

6.990 MM

4.400 KG

2/3/5

7.550 MM

4.400 KG

2/3/5

6.760 MM

4.400 KG

2   Indelingen

3  Belangrijke medede-
 lingen/voetnoot

4  ELEMENT 
 Voor de nieuwe 
 ontdekkers
12  CRUISER
 Voor ontspannen reizen
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E L E M E N T 
Voor de nieuwe ontdekkers

CHASSISVARIANTEN
■  Kleur bestuurderscabine wit/standaard  

bestickering

MOTORVARIANTEN CHASSIS
■  Ducato 35 2,3 MJT, totaalgewicht 3.500 kg  

(89 kw/120 PK) - zonder Eco Pack

CHASSIS/CABINE 
■  ABS
■  AdBlue-tank 19 liter
■  Armsteunen voor pilootstoelen
■  ASR + ESP
■  Buitenspiegels verlengd
■  Bandenmaat 16“
■  Boordcomputer
■  Roetfilter
■  Elektronische startonderbreker
■  Pilootstoelen draaibaar
■  Pilootstoelen in hoogte verstelbaar
■  Airbag bestuurder
■  Elektrisch verstelbare ramen
■  Fiat Ducato 35 met laagraam chassis
■  Bekerhouder
■  Halogeenlamp
■  75 liter brandstoftank
■  Grill glanzend zwart
■  Laadconvertor (standaard vanaf 140 PK)
■  Stuur in hoogte verstelbaar
■  Wielkastisolatie
■  Wieldoppen
■  Bandenreparatieset
■  Milieunorm/-klasse S4 (EURO 6d-TEMP)
■  6 versnellingen handgeschakeld
■  Koplampen met zwart kader
■  Stuurbekrachtiging
■  Stoelsokkel bekleding cabine
■  Stalen velgen
■  Bumper in kleur voertuig
■  Dagrijverlichting halogeen
■  Verbrede achteras
■  Centrale vergrendeling voor bestuurders- en 

passagiersdeur (met afstandsbediening)

OPBOUW BUITEN
■  Buitendeur 70 cm met afvalemmer
■  Uitzetbare ramen met multifunctionele rollo‘s
■  Coupé instap (laag)
■  Dakluik in keuken-/slaapgedeelte
■  Dakluik in toiletruimte
■  Derde remlicht
■  Verlaagde achterbouw 

 

■  Garagedeur passagierszijde (T 668 G, T 758 G)
■  Panoramaraam (Queensbed) (T 608, T 748)
■  Zijwanden en achterwand in wit  

(Aluminium gladde beplating)
■  Klep opbergruimte passagierszijde 

(T 608, T 638, T 748)
■  LED Lamp voor buitendeur
 
OPBOUW BINNEN
■  Driepuntsgordel in de tegenover zitgroep  

(T 748, T 758 G)
■  Driepuntsgordel in de zitgroep (half-dinette) 

(T 608, T 638, T 668 G)
■  Hoogwaardige meubelbouw en metallic 

afwerking
■  Houtkleur Almeria Ash
■  Koudschuimmatrassen in de vaste bedden
■  Kledingkastverlichting
■  Hoofdsteunen in de middenzitgroep
■  L-zitgroep met driepuntsgordel 
■  Middenzitgroep tot bed om te bouwen  

inclusief verlaagbare tafelzuil (T 668 G)
■  Bekleding „Brown Coast“
■  PVC vloer in tegellook
■  Queensbed (T 608, T 748)
■  Rookmelder
■  Frans bed (T 638)
■  Zitgroep bank/bank (tegenover elkaar) 

(T 748, T 758 G)
■  Zitgroep half-dinette (T 608, T 638, T 668 G)
■  Spiegel op de toiletdeur
■  Vaste tafelpoot
■  Opklapbaar tafelblad (T 748, T 758 G)
■  Rails met sjorogen in garage
■  Achterventilatie (wanden/meubels)
■  Extra kussen voor ligweide (enkele bedden) 

(T 668 G, T 758 G)
■  Extra kussen voor bedombouw extra bed 

(half-dinette/cabine) (T 668 G)

MULTIMEDIA
■  Radiovoorbereiding inclusief boxen en actieve 

antenne DAB+ compatible
■  TV-voorbereiding  

(1x 12 V contactdoos, 1x Cinch-AV)

KEUKEN
■  Afdruiprek
■  3-pits kookstel met elektrische ontsteking  

en glasafdekking (niet bij T 668 G)
■  3-pits kookstel met elektrische ontsteking  

en glasafdekking, spoelbak van edelstaal  
(T 668 G) 

■  Hoogwaardige handgrepen
■  Koelkast 142 liter (niet bij T 668 G)
■  Koelkast 145 liter (T 608)
■  Schuiflades met automatische sluiting en  

softclose
■  Spoelbak van edelstaal
 
VERWARMING
■  Heteluchtverwarming Combi 6 met  

bedienelement CP plus
■  Circulerend luchtsysteem 12 V

WATERVERZORGING/ 
SANITAIRE RUIMTE
■  Vuilwatertank 90 liter
■  Cassettetoilet
■  Verswatertank met vulopening 20/125 liter
■  Spiegelverlichting in de toiletruimte
■  Hoogwaardige tandem dompelpomp
■  Uitklapbare kledingstang in toiletruimte  

of douche
■  Toiletruimte met aparte douchecabine  

of douchevoorziening met douchedeur 
(T 638, T 668 G)

■  Warmwaterboiler 10 liter geïntegreerd in  
het verwarmingssysteem

■  Warmwater mengkraan
■  Gedeelde sanitaire ruimte/aparte toilet- en  

doucheruimte (T 608, T 748, T 758 G)

GAS/ELEKTRA
■  Elektrische voorziening 230 V met  

FI-schakelaar en laadapparaat
■  Gasaansluiting 30 mbar
■  Gasflessenkast (voor 2x 11 kg)
■  LED-verlichting
■  Leeslampjes
■  Multifunctioneel bedienpaneel
■  Extra accu 95 Ah
■  Serviceluik (toegang tot gasflessenkast)
■  Stroominvoer zijwand
■  Stroomverzorging 12 V
■  USB-aansluitingen  

(3x in de opbouw/1x in de cabine)

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE (2)
■  12 jaar opbouw waterdichtheidsgarantie
■  Voorkant, dak en achterwand voorzien 

van GFK
■  Onderkant bodem voorzien van GFK
■  Hoogwaardige isolatiekern (bodemplaat)
■  Bodemplaat gemaakt van XPS-schuim  

en PU strips

Standaarduitrusting

ELEMENT

T 758 G

T 758 G

5 4



T 758 G

Technische gegevens/prijzen

Chassisvarianten   
Fiat laagraam chassis

Technische gegevens voertuig   
Totale lengte

Totale breedte

Binnenbreedte

Totale hoogte

Stahoogte binnen max.

Wielbasis

Bandenmaat

Dikte dak/zijwand/bodem (ca.)

Toegestane aantal zitplaatsen

Aanhangergewicht bij toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg

Aanhangergewicht bij toelaatbaar totaalgewicht 3.650 kg

Aanhangergewicht bij toelaatbaar totaalgewicht 4.000 kg

Aanhangergewicht bij toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg

Aanhangergewicht bij toelaatbaar totaalgewicht 4.400 kg

Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)

Maximaal te verhogen tot

Leeggewicht (ca.)

Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)**

Laadvermogen bij standaarduitrusting/Laadvermogen bij max. verhoging (ca.)***

Garagedeur/-luik aan de passagierskant B x H

Bedmaten/slaapplaatsen   
Slaapplaatsen (vast/na ombouw zitgroep)

Bedmaat middenzitgroep

Bedmaat enkelbed achter aan bestuurderszijde

Bedmaat enkelbed achter aan bijrijderszijde

Bedmaat achter na ombouw tot 2 persoonsbed

Bedmaat tweepersoonsbed (frans bed) achter

Bedmaat hefbed voor (optioneel)

Bedmaat tweepersoonsbed (queensbed) achter

Bedmaat met extra kussen voor noodbed

■

6.980 mm

2.320 mm

2.180 mm

2.920 mm

2.120 mm

4.035 mm

225 / 75 R 16 C

48,5 / 34 / 34

4

2.000 kg

1.950 kg

1.850 kg

1.800 kg

1.750 kg

3.500 kg

4.400 kg

2.720 kg

2.921 kg

579 kg/1.439 kg

800 x 800 mm

2/3/5**

–

–

–

–

–

200 x 135 cm

188 x 145 cm

170 x 115/52 cm

■

6.980 mm

2.320 mm

2.180 mm

2.920 mm

2.120 mm

3.800 mm

225 / 75 R 16 C

48,5 / 34 / 34

4

2.000 kg

1.950 kg

1.850 kg

1.800 kg

1.750 kg

3.500 kg

4.400 kg

2.724 kg

2.925 kg

575 kg/1.435 kg

730 x 980 mm

2/3/5*

207 x 119/90 cm

–

–

–

201 x 134/85 cm

200 x 135 cm

–

–

■

6.980 mm

2.320 mm

2.180 mm

2.920 mm

2.120 mm

3.800 mm

225 / 75 R 16 C

48,5 / 34 / 34

4

2.000 kg

1.950 kg

1.850 kg

1.800 kg

1.750 kg

3.500 kg

4.400 kg

2.725 kg

2.926 kg

574 kg/1.434 kg

980 x 1.200 mm

2/3/4***

–

199 x 80 cm

192 x 80 cm

199/169/192 x 211 cm

–

200 x 84 cm

–

170 x 115/52 cm

■

7.410 mm

2.320 mm

2.180 mm

2.920 mm

2.120 mm

4.035 mm

225 / 75 R 16 C

48,5 / 34 / 34

4

2.000 kg

1.950 kg

1.850 kg

1.800 kg

1.750 kg

3.500 kg

4.400 kg

2.860 kg

3.061 kg

439 kg/1.299 kg

800 x 800 mm

2/4****

206 x 120/87 cm

–

–

–

–

200 x 140 cm

190 x 148 cm

–

■

7.410 mm

2.320 mm

2.180 mm

2.920 mm

2.120 mm

4.035 mm

225 / 75 R 16 C

48,5 / 34 / 34

4

2.000 kg

1.950 kg

1.850 kg

1.800 kg

1.750 kg

3.500 kg

4.400 kg

2.865 kg

3.066 kg

434 kg/1.294 kg

980 x 1.200 mm

2/4****

206 x 120/87 cm

208 x 80 cm

203 x 80 cm

208/181/208 x 211 cm

–

200 x 140 cm

– 

–

Verkoopprijs inclusief BTW
en transportkosten af fabriek in Euro

ELEMENT

T 608

€ 57.990,– 
T 638

€ 58.990,–
T 668 G

€ 57.990,– 
T 748

€ 59.980,–
T 758 G

€ 59.980,–

2/3/5*

6.980 MM

4.400 KG

2/3/5**

6.980 MM

4.400 KG

2/3/4***

6.980 MM

4.400 KG

2/4****

7.410 MM

4.400 KG

2/4****

7.410 MM

4.400 KG

*  3 slaapplaatsen: optie „Middenzitgroep tot bed om te bouwen“ zorgt voor 1 extra slaapplaats 
 5 slaapplaatsen: optie „Hefbed boven de middenzitgroep“ zorgt voor 2 extra slaapplaatsen

**  3 slaapplaatsen: optie „Extra kussen voor noodbed“ zorgt voor 1 extra slaapplaats (bedombouw: dinette in combinatie met de bestuurdersstoel) 
 5 slaapplaatsen: optie „Hefbed boven de middenzitgroep“ zorgt voor 2 extra slaapplaatsen

***  4 slaapplaatsen: optie „Hefbed boven de middenzitgroep“ zorgt voor 1 extra slaapplaats       

****  Optie „Hefbed boven de middenzitgroep“ zorgt voor 2 extra slaapplaatsen of „Middenzitgroep tot bed om te bouwen“ zorgt voor 2 extra slaapplaatsen   
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ELEMENTPakketten

AVANTGARDE PAKKET 
(AVP)

€ 2.230,– 
Prijs bij losse accessoires € 3.193,–  

Uw besparing € 963,–   

 
■  Dakluik Mini Premium 40 x 40 cm (8)
■  Comfort stoelbekleding cabine
■  Dakraam (groot) in T-kap
■  Voorbereiding SAT, airco, solar inclusief 

dakversterking
■  Buitendeur 70 cm met raam, hordeur, 

afvalemmer en centrale vergrendeling 
■  Decoratiekussens (4 stuks)
■   Sfeerverlichting LED (onder  

het werkblad en kasten boven) 

Pakketgewicht 35,5 kg

CHASSIS COMFORT PAKKET 
(CKP)

€ 2.180,– 
Prijs bij losse accessoires € 3.340,–  

Uw besparing € 500,–    

 
■  Elektrische verstelbare en verwarmde 

buitenspiegels
■  Airbag passagier
■  Automatische airco cabine
■  Multifunctioneel stuur met  

bedieningselement
■  Cruise Control
■  Traction+

Pakketgewicht 25 kg

CHASSIS DESIGN PAKKET 
(CDP)

€ 1.310,– 
Prijs bij losse accessoires € 2.187,–  

Uw besparing € 427,–   

 
■  Aluminium velgen 16“
■  Dashboard met aluminium-applicaties
■  High-Level-Instrumentenpaneel  

in chroomoptiek
■  Stuur en versnellingspookknop  

in leeruitvoering
■  Skid Plate zwart glanzend
■  Dagrijverlichting LED (halfintegraal)

Pakketgewicht 5,5 kg

  
 
RIJASSISTENTIE PAKKET PLUS 
(FAP)

€ 1.110,– 
 
■  AEBS Assistent (noodrem, lane-assist, 

grootlichtassistent, verkeersborden- 
herkenning, regen- en lichtsensor)

■  Bandenspanningsensoren

Pakketgewicht 1 kg

  
WINTERPAKKET  
HETELUCHTVERWARMING 
(WPT)

€ 1.620,– 
Prijs bij losse accessoires € 2.024,–  

Uw besparing € 404,–   

 
■  Crash Protection Unit (CPU) met  

omschakelsysteem (3)
■  Heteluchtverwarming  

(met elektrisch verwarmingspatroon)
■  Winterafdekking voor koelkastroosters
■  Bijverwarming vloer elektrisch (in  

combinatie met heteluchtverwarming)
■  Afvalwatertank geisoleerd  

met 2 verwarmingspriralen

Pakketgewicht 13 kg

T 608 T 638 T 668 G T 748 T 758 G

Extra uitrusting

Motorvarianten
Ducato 35 2,3 MJT, totaalgewicht 3.500 kg (103 kw/140 PK) - zonder Eco Pack
Ducato 35 2,3 MJT, totaalgewicht 3.500 kg (118 kw/160 PK) - met Eco Pack
Ducato 35 2,3 MJT, totaalgewicht 3.500 kg (130 kw/178 PK) - met Eco Pack
Ducato 40 2,3 MJT, totaalgewicht 4.000 kg (103 kw/140 PK) - zonder Eco Pack
Ducato 40 2,3 MJT, totaalgewicht 4.000 kg (118 kw/160 PK) - met Eco Pack
Ducato 40 2,3 MJT, totaalgewicht 4.000 kg (130 kw/178 PK) - met Eco Pack
Eco Pack (start + stop functie) - optioneel voor 103 kw/140 PK (7)
Automaat (9 traps) enkel mogelijk met Eco Pack (niet mogelijk bij 120 PK) (7)

Prijs € 
966,–
3.111,–
4.932,–
2.420,–
4.576,–
6.762,–
346,–
3.508,–

kg
0
16,5
16,5
40
56,5
56,5
1,5
18

Bestelnr.
10670/10659
10671/10660
10672/10661
10673/10666
10674/10667
10675/10668
10735
10736

T 758 G

■ Standaarduitrusting         ■ Extra uitrusting          ● Inbegrepen in pakket          – Niet leverbaar
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T 608 T 638 T 668 G T 748 T 758 G

Extra uitrusting ELEMENT

Chassis/Cabine
Gewichtsverhoging 3,65 t/4,25 t (chassis afhankelijk)
Gewichtsverhoging 4,4 t (chassis afhankelijk)
Vouwschuifgordijn systeem voor cockpit
90 liter brandstoftank
Mistlampen (halfintegraal)
Reservewiel
Reservewielhouder in garage
Stoelverwarming voor pilootstoelen

Opbouw buiten
Trekhaak voor verlaagde achterbouw inclusief E-set
Dakluik Midi Premium 70 x 50 cm (boven de keuken zonder hefbed) (8)
Dakluik Midi premium 70 x 50 cm (boven slaapgedeelte bij hefbed) (8)
Dakluik Omnivent in toiletruimte (8)
Dakairco (koelen en verwarmen) (8)
Fietsendrager voor 3 fietsen 
Fietsendrager voor 4 fietsen 
Garagedeur bestuurderszijde (enkele bedden en Queensbed in hoogte verstelbaar)
Draai-/klapsteunen achter
Kaderramen met multifunctionele rollo‘s
Luifel met LED verlichting 4,00 x 2,50 m (wandmontage) (4)
Luifel met LED verlichting 4,50 x 2,50 m (wandmontage) (4)
Opbergluik bestuurderszijde (Queensbed niet in hoogte verstelbaar)

Opbouw binnen
Hordeur
Hefbed elektrisch (halfintegraal)
Isofix kinderzitbevestiging (inclusief verlaagbare tafelpoot)
L-zitgroep met 2 driepuntsgordels
Middenzitgroep tot bed om te bouwen
Queensbed in hoogte verstelbaar
Matrashoes (queensbed)
Matrashoes (eenpersoonsbedden)
Matrashoes (fransbed)
Tapijt voor cabine, gefestonneerd
Tapijt voor woonruimte, gefestonneerd
Kluis in woonruimte

Multimedia
Dubbel DIN radio met DAB+ en navigatie
Dubbel DIN radio met DAB+ zonder navigatie
LED TV HD 22“ met DVD (enkel in combinatie met SAT-systeem)
Achteruitrijcamera met kabel zonder monitor
SAT-systeem volledig automatisch 65 cm (8)
TV houder voor flatscreen (tot 22“)

Keuken
Uittreklade in keukenkast onder
Keukenrek aan zijwand
Opbergsysteem keukenlade

Verwarming
Heteluchtverwarming (met elektrisch verwarmingspatroon)

Waterverzorging/Sanitair ruimte
Douche aansluiting buiten met mengkraan
Douche-inleg van hout 

Gas/Elektra
Accu 95 AH AGM extra
Display voor Crash Protection Unit
Gasaansluiting buiten met afsluitkraan 
Gas detector
iNet Box (app-bediening) voor verwarming en airco
Bekabeling voor achteruitrijcamera
Combicontactdoos buiten (230 V / 12 V / TV)

–
–

–

●

–
–

–

● 

–
–

–

–
–

●

–
–
–

–
–

●

–

–
–

●

■

–
–

–

–

●

–

–
–

–

●

–
–

–
–

–

● 

–

–

–

●

–
–

–
–

–

–

●

–

Prijs €
188,–
188,–
600,–
66,–
251,–
269,–
56,–
734,–

Prijs €
1.718,–
498,–
498,–
158,–
2.125,–
468,–
529,–
498,–
346,–
803,–
966,–
1.169,–
259,–

Prijs €
325,–
1.820,–
295,–
402,–
239,–
1.373,–
193,–
173,–
193,–
97,–
325,–
163,–

Prijs € 
1.474,–
1.118,–
498,–
402,–
2.186,–
193,–

Prijs €
97,–
46,–
56,–

Prijs €
605,–

Prijs €
244,–
97,–

Prijs €
351,–
81,–
193,–
234,–
71,–
132,–
102,–

kg
0
0
8
11
2
21,5
2
1

kg
50
5
5
3,5
33
11
12
7,5
8,5
2
40
45
5
 
kg
3
36
11
5
10
34
2
2
2
3
8
5
 
kg
3
3
4
2
9
1,5
 
kg
5
1
0,5

kg
2
 
kg
3
2
 
kg 
30
1
1
1
1
1,5
1

Bestelnr.
10769/1633
9233
434
1332
8866
6343
6277
6461

Bestelnr.
273
246
246
7507
7712
938
815
331
390
7223/6245
10979
10980
10977 

Bestelnr.
781
9764
9760
9607
1944
10978
7049
7049
7049
936
851
323
 
Bestelnr.
10351
10350
1799
8091
8079
325
 
Bestelnr.
10981
10982
10983

Bestelnr.
330
 
Bestelnr.
6347
1657
 
Bestelnr. 
1884
9757
878
321
8103
277
7077

In pakket
-
-
-
-
-
-
-
-

In pakket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

In pakket
AVP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

In pakket
-
-
-
-
-
-

In pakket
-
-
-

In pakket
WPT

In pakket
-
-

In pakket
-
-
-
-
-
-
-

■ Standaarduitrusting         ■ Extra uitrusting          ● Inbegrepen in pakket          – Niet leverbaar
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C R U I S E R 
Voor ontspannen reizen

CHASSISVARIANTEN
■  Kleur bestuurderscabine wit/standaard 

bestickering

MOTORVARIANTEN CHASSIS
■  Ducato 35 2,3 MJT, totaalgewicht 3.500 kg 

(89 kw/120 PK) - zonder Eco Pack

CHASSIS/CABINE  
■  ABS
■  AdBlue-tank 19 liter
■  Armsteunen voor pilootstoelen
■  ASR + ESP met Traction+ 
■  Buitenspiegels verlengd
■  Bandenmaat 16“
■  Boordcomputer
■  Roetfi lter
■  Elektronische startonderbreker
■  Pilootstoelen draaibaar
■  Pilootstoelen in hoogte verstelbaar
■  Airbag bestuurder
■  Elektrisch verstelbare ramen
■  Fiat Ducato 35 met laagraam chassis
■  Bekerhouder
■  Halogeenlamp
■  75 liter brandstoftank
■  Grill glanzend zwart
■  Kunststof bladveren
■  Laadconvertor
■  Stuur in hoogte verstelbaar
■  Wielkastisolatie
■  Wieldoppen
■  Bandenreparatieset
■  Milieunorm/-klasse S4 (EURO 6d-TEMP)
■  6 versnellingen handgeschakeld
■  Koplampen met zwart kader
■  Stuurbekrachtiging
■  Stoelsokkel bekleding cabine
■  Stalen velgen
■  Bumper in kleur voertuig
■  Dagrijverlichting halogeen
■  Verbrede achteras
■  Centrale vergrendeling voor bestuurders- en 

passagiersdeur (met afstandsbediening)

OPBOUW BUITEN
■  Buitendeur 58 cm met raam en centrale 

vergrendeling (V 646 G)
■  Buitendeur 70 cm met raam en centrale 

vergrendeling (T 662 G, T 732 G)
■  Uitzetbare ramen met multifunctionele rollo‘s
■  Plafondverlichting (dimbaar)
■  Derde remlicht
■  Verlaagde achterbouw voor verhoogde 

draaglast van 250 kg
■  Garagedeur passagierszijde
■  LED Lamp voor buitendeur 

OPBOUW BINNEN
■  Opbergvak in de vloer
■  Driepuntsgordel in de zitgroep (half-dinette)

(V 646 G)
■  Driepuntsgordels in de L-vormige zitgroep

(T 662 G, T 732 G)
■  Koudschuimmatrassen in de vaste bedden
■  Kledingkastverlichting (T 662 G, T 732 G)
■  Hoofdsteunen in de middenzitgroep
■  Lattenbodems in de vaste bedden
■  L-zitgroep met driepuntsgordel 

(T 662 G, T 732 G)
■  Bekleding „Zorba Stone“
■  Rookmelder
■  Zitgroep half-dinette (V 646 G)
■  Verlaagbare tafelpoot
■  Rails met sjorogen in garage
■  Rugleuningen

MULTIMEDIA
■  Radiovoorbereiding inclusief boxen en actieve 

antenne DAB+ compatible
■  Achteruitrijcamera geïntergreerd in dakspoiler 

(zonder monitor)
■  TV-voorbereiding (2x 12 V contactdoos, 

1 x Cinch-AV)

KEUKEN
■  3-pits kookstel met elektrische ontsteking 

en glasafdekking (T 732 G)
■  3-pits kookstel met elektrische ontsteking, 

geintegreerde spoelbak en tweedelige 
glasafdekking (T 662 G, V 646 G)

■  Koelkast 110 liter (V 646 G)
■  Koelkast 140 liter (Smarttower) 

(T 662 G, T 732 G)
■  Opbergsysteem keukenlade

■  Schuifl ades met automatische sluiting en 
softclose

■  Spoelbak met glazen afdekking (T 732 G)

VERWARMING
■  Heteluchtverwarming Combi 6 met 

bedienelement CP plus
■  Circulerend luchtsysteem 12 V

WATERVERZORGING/
SANITAIRE RUIMTE
■  Vuilwatertank 95 liter
■  Uitzetbaar raam in sanitaire ruimte (T 732 G)
■  Verwarmde en geisoleerde vers- en 

vuilwatertank
■  Cassettetoilet
■  Verswatertank met vulopening 10/102 liter
■  Uitklapbare kledingstang in toiletruimte of 

douche
■  Toiletruimte met aparte douchecabine 

of douchevoorziening met douchedeur 
(T 662 G, V 646 G)

■  Warmwaterboiler 10 liter geïntegreerd 
in het verwarmingssysteem

■  Warmwater mengkraan
■  Centrale verzorgingsunit
■  Gedeelde sanitaire ruimte/aparte toilet- en 

doucheruimte (T 732 G)

GAS/ELEKTRA
■  Elektrische voorziening 230 V met 

FI-schakelaar en laadapparaat
■  Gasaansluiting 30 mbar
■  Gasfl essenkast (voor 2x 11 kg)
■  Indirecte verlichting (T 662 G, T 732 G)
■  iNet Box (App-bediening)
■  LED-verlichting
■  Leeslampjes
■  Multifunctioneel bedienpaneel
■  Extra accu 95 Ah
■  Serviceluik (toegang tot gasfl essenkast)
■  Stroominvoer zijwand
■  Stroomverzorging 12 V
■  USB-aansluitingen (2x bij ingang /2x fl exibel)

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE (2)
■  12 jaar opbouw waterdichtheidsgarantie
■  Voorkant, dak en achterwand voorzien

van GFK
■  Onderkant bodem voorzien van GFK
■  Hoogwaardige isolatiekern (bodemplaat)
■  Bodemplaat gemaakt van XPS-schuim 

en PU strips

CRUISER

Standaarduitrusting

T 732 G

V 646 G
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T 758 G

Technische gegevens/prijzen

Chassisvarianten   
Fiat laagraam chassis

Technische gegevens voertuig   
Totale lengte

Totale breedte

Binnenbreedte

Totale hoogte

Stahoogte binnen max.

Wielbasis

Bandenmaat

Dikte dak/zijwand/bodem (ca.)

Toegestane aantal zitplaatsen

Aanhangergewicht bij toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg

Aanhangergewicht bij toelaatbaar totaalgewicht 3.650 kg

Aanhangergewicht bij toelaatbaar totaalgewicht 4.000 kg

Aanhangergewicht bij toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg

Aanhangergewicht bij toelaatbaar totaalgewicht 4.400 kg

Technisch toelaatbaar totaalgewicht (standaard)

Maximaal te verhogen tot

Leeggewicht (ca.)

Massa in rijklare toestand (standaard) (ca.)**

Laadvermogen bij standaarduitrusting/Laadvermogen bij max. verhoging (ca.)***

Garagedeur/-luik aan de passagierskant B x H

Bedmaten/slaapplaatsen   
Vaste slaapplaatsen (na ombouw middenzitgroep/uitklapbaar dak)

Bedmaat middenzitgroep

Bedmaat enkelbed achter aan bestuurderszijde

Bedmaat enkelbed achter aan bijrijderszijde

Bedmaat achter na ombouw tot tweepersoonsbed

Bedmaat uitklapbaar dak

Bedmaat met extra kussen voor noodbed

■

6.990 mm

2.320 mm

2.180 mm

2.690 mm

1.980 mm

4.035 mm

225 / 75 R 16 C

40 / 30 / 30

4

2.000 kg

1.950 kg

1.850 kg

1.800 kg

1.750 kg

3.500 kg

4.400 kg

2.724 kg

2.915 kg

585 kg/1.432 kg

905 x 1.100 mm

2/3/5*

–

196 x 80 cm

196 x 80 cm

196/182/196 x 208 cm

234 x 133 cm

160 x 122/105 cm

■

7.550 mm

2.320 mm

2.180 mm

2.690 mm

1.980 mm

4.300 mm

225 / 75 R 16 C

40 / 30 / 30

4

2.000 kg

1.950 kg

1.850 kg

1.800 kg

1.750 kg

3.500 kg

4.400 kg

2.869 kg

3.060 kg

440 kg/1.287 kg

905 x 1.100 mm

2/3/5*

–

191 x 80 cm

206 x 80 cm

191/179/206 x 208 cm

234 x 133 cm

160 x 122/105 cm

■

6.760 mm

2.220 mm

2.180 mm

2.690 mm

1.980 mm

3.800 mm

225 / 75 R 16 C

40 / 30 / 30

4

2.000 kg

1.950 kg

1.850 kg

1.800 kg

1.750 kg

3.500 kg

4.400 kg

2.569 kg

2.760 kg

740 kg/1.587 kg

805 x 1.100 mm

2/3/5*

200 x 80/50 cm

193 x 80 cm

193 x 80 cm

193/144/193 x 198 cm

234 x 133 cm

–

Verkoopprijs inclusief BTW
en transportkosten af fabriek in Euro

T 662 G

€ 61.630,– 
T 732 G

€ 64.680,– 
V 646 G

€ 58.580,– 

2/3/5*

6.990 MM

4.400 KG

2/3/5*

7.550 MM

4.400 KG

2/3/5*

6.760 MM

4.400 KG

CRUISER

*  3 Slaapplaatsen: optie „Extra kussen voor noodbed“ zorgt voor 1 extra slaapplaats (bedombouw: dinette in combinatie met de bestuurdersstoel)  
 of optie „Middenzitgroep tot bed om te bouwen“ zorgt voor 1 extra slaapplaats 
 5 Slaapplaatsen: optie „Uitklapbaar dak“ zorgt voor 2 extra slaapplaatsen         
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Pakketten

AVANTGARDE PAKKET
(AVP)

€ 2.530,– 
Prijs bij losse accessoires € 3.543,– 

Uw besparing € 1.013,–  

■  Hordeur
■  Comfort stoelbekleding cabine
■  Dakluik Midi Premium 70 x 50 cm (8)
■  Skyroof boven cabine
■  Instaptrede voor cabinedeuren
■  Voorbereiding SAT, airco, solar 

inclusief dakversterking

Pakketgewicht 27,5 kg

CHASSIS COMFORT PAKKET
(CKP)

€ 2.020,– 
Prijs bij losse accessoires € 2.583,– 

Uw besparing € 563,–  

■  Elektrische verstelbare en verwarmde 
buitenspiegels

■  Airbag passagier
■  Automatische airco cabine
■  Multifunctioneel stuur met 

bedieningselement
■  Cruise Control

Pakketgewicht 24,5  kg

CHASSIS DESIGN PAKKET
(CDP)

€ 1.310,– 
Prijs bij losse accessoires € 1.734,– 

Uw besparing € 424,– 

■  Aluminium velgen 16“
■  Dashboard met aluminium-applicaties
■  High-Level-Instrumentenpaneel 

in chroomoptiek
■  Stuur en versnellingspookknop 

in leeruitvoering
■  Skid Plate zwart glanzend
■  Dagrijverlichting LED (halfi ntegraal)

Pakketgewicht 5,5 kg

 
RIJASSISTENTIE PAKKET PLUS
(FAP)

€ 1.110,– 

■  AEBS Assistent (noodrem, lane-assist, 
grootlichtassistent, verkeersborden-
herkenning, regen- en lichtsensor)

■  Bandenspanningsensoren

Pakketgewicht 1 kg

 
WINTERPAKKET HETELUCHT-
VERWARMING (WPT)

€ 1.920,– 
Prijs bij losse accessoires € 2.472,– 

Uw besparing € 552,–  

■  DuoControl met crash sensor (3)
■  Eis-ex en afstandsweergave (enkel 

in combinatie met DuoControl)
■  Warmwater bijverwarming vloer (in 

combinatie met heteluchtverwarming)
■  Heteluchtverwarming 

(met elektrisch verwarmingspatroon)
■  Winterafdekking voor koelkastroosters

Pakketgewicht 12,5 kg

CRUISER

T 662 G T 732 G V 646 G

Extra uitrusting

Motorvarianten
Ducato 35 2,3 MJT, totaalgewicht 3.500 kg (103 kw/140 PK) - zonder Eco Pack
Ducato 35 2,3 MJT, totaalgewicht 3.500 kg (118 kw/160 PK) - met Eco Pack
Ducato 35 2,3 MJT, totaalgewicht 3.500 kg (130 kw/178 PK) - met Eco Pack
Ducato 40 2,3 MJT, totaalgewicht 4.000 kg (103 kw/140 PK) - zonder Eco Pack
Ducato 40 2,3 MJT, totaalgewicht 4.000 kg (118 kw/160 PK) - met Eco Pack
Ducato 40 2,3 MJT, totaalgewicht 4.000 kg (130 kw/178 PK) - met Eco Pack
Eco Pack (start + stop functie) - optioneel voor 103 kw/140 PK (7)
Automaat (9 traps) enkel mogelijk met Eco Pack (niet mogelijk bij 120 PK) (7)

Prijs €
966,–
3.111,–
4.932,–
2.420,–
4.576,–
6.762,–
346,–
3.508,–

kg
0
16,5
16,5
40
56,5
56,5
1,5
18

Bestelnr.
10670/10986/10658
10671/10988/10661
10672/10988/10661
10673/10989/10666
10674/10990/10667
10675/10991/10668
10735
10736

 
WINTERPAKKET WARMWATER-
VERWARMING (WPA)

€ 4.260,– 
Prijs bij losse accessoires € 5.385,– 

Uw besparing € 1.125,–  

■  DuoControl met crash sensor (3)
■  Eis-ex en afstandsweergave (enkel 

in combinatie met DuoControl)
■  Warmwater bijverwarming vloer (in 

combinatie met warmwaterverwarming)
■  Warmwaterverwarming inclusief 

warmtewisselaar
■  Winterafdekking voor koelkastroosters

Pakketgewicht 60,5 kg

T 732 GV 646 G (afbeelding met optioneel uitklapbaar dak)

■ Standaarduitrusting         ■ Extra uitrusting          ● Inbegrepen in pakket          – Niet leverbaar

T 732 G
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CRUISER

T 662 G T 732 G V 646 G

Extra uitrusting

Chassis /Cabine
Gewichtsverhoging 3,65 t/4,25 t (chassis afhankelijk)
Gewichtsverhoging 4,4 t (chassis afhankelijk)
Vouwschuifgordijn systeem voor cockpit
90 liter brandstoftank
Mistlampen (halfintegraal)
Reservewiel
Reservewielhouder in garage
Stoelverwarming voor pilootstoelen (1)

Opbouw buiten
Trekhaak voor verlaagde achterbouw inclusief E-set
Uitklapbaar dak (5) (8)
Uitklapbaar dak- binnenisolatie (6)
Dakairco (koelen en verwarmen) (8)
Fietsendrager voor 3 fietsen
Fietsendrager voor 4 fietsen 
Garagedeur bestuurderszijde
Draai-/klapsteunen achter
Kaderramen met multifunctionele rollo‘s
Luifel 6200 4,00 m x 2,50 m (dakmontage)
Luifel 9200 4,00 m x 3,00 m (dakmontage)
Luifel 9200 4,50 m x 3,00 m (dakmontage)

Opbouw binnen
Middenzitgroep tot bed om te bouwen
Hoeslakens enkele bedden
Opbergruimte systeem in garage
Tapijt voor cabine, gefestonneerd
Tapijt voor woonruimte, gefestonneerd
Extra kussen voor Noodbed

Multimedia
Dubbele DIN radio met DAB+ en navigatiesoftware
Dubbele DIN radio met DAB+ zonder navigatiesoftware
LED TV HD 22“ met DVD
SAT-systeem volledig automatisch 65 cm (8)
TV houder voor flatscreen (tot 22“)

Keuken
Oven in de keuken (op gas)
Oven boven de koelkast (op gas)
Afzuigkap

Verwarming
Bijverwarming vloer in cabine (verwarmingsmatten)
Warmwaterverwarming inclusief warmtewisselaar

Waterverzorging/Sanitair ruimte
Uitzetbaar raam in sanitaire ruimte
Douche aansluiting buiten met mengkraan
Douche-inleg van hout 

Gas/Elektra
Accu 95 AH AGM extra
DuoControl met crash sensor
Eis-ex en afstandsweergave (enkel in combinatie met DuoControl)
Gasaansluitadapter met afsluitkraan in de gasflessenkast
Gas detector
Combicontactdoos buiten (230 V / 12 V / TV)

–

–

–

–

●

●

●

–
–

–

–

●

–

●

●

–
–

–

–

●

●

●

Prijs €
188,–
188,–
600,–
66,–
251,–
269,–
56,–
734,–

Prijs €
1.718,–
4.423,–
351,–
2.125,–
468,–
529,–
498,–
346,–
803,–
1.444,–
1.444,–
1.678,–

Prijs €
239,–
127,–
239,–
97,–
325,–
97,–

Prijs €
1.729,–
1.424,–
498,–
2.186,–
193,–

Prijs €
656,–
656,–
249,–

Prijs €
763,–
605,–

Prijs €
269,–
244,–
97,–

Prijs €
351,–
341,–
168,–
153,–
234,–
102,–

kg
0
0
8
11
2
21,5
2
1

kg
50
120
2
33
11
12
7,5
8,5
2
45
50
55

kg
10
3
3
3
8
5

kg
3
3
4
9
1,5

kg
12
12
2

kg
2,5
2

kg
3
3
2

kg
30
1
1
1
1
1

Bestelnr.
10769/1633
9233
434
1332
8866
6343
6277
6461

Bestelnr.
273
6546
6431
7712
938
815
331
390
7223/6245
1646
1646
1646

Bestelnr.
1944
8206
6276
936
851
339

Bestelnr.
11500
11499
1799
8079
325

Bestelnr.
719
6617
344

Bestelnr.
9761
330

Bestelnr.
1868
6347
1657

Bestelnr.
1884
1577
6374
11496
321
7077

In pakket
-
-
-
-
-
-
-
-

In pakket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

In pakket
-
-
-
-
-
-

In pakket
-
-
-
-

In pakket
-
-

In pakket
-
WPT

In pakket
-
-

In pakket
-
WPT/WPA
WPT/WPA
-
-
-

■ Standaarduitrusting         ■ Extra uitrusting          ● Inbegrepen in pakket          – Niet leverbaar
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