
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Mallivuosi 2020 – LMC-vaunut 
 
 
 
 

Sassino Sassenbergista:  

Ketterä vaunu ensiostajille  
 
 
LMC:ltä uusi vaunumallisto – 460 E ja 470 K alle 1 200 kilon  kokonaispainolla. 

 
LMC tuo täysin uuden vaunumalliston eurooppalaisille maanteille. Kompaktit Sassino-vaunut 
on suunniteltu vaunun ensiostajalle, mutta yhtä hyvin Sassino sopii vaikka perheen toiseksi 
vaunuksi - vaunuksi, jolla liikutaan ketterästi paikasta toiseen.  
 
Molemmat pohjaratkaisut - 460 E ja 470 K - ovat kokonaispainoltaan alle 1 200 kiloa eli ne on 
vedettävissä helposti ja mukavasti myös tavallisella henkilöautolla.    
 
- Sassino-vaunut täydentävät LMC:n vaunumallistoa. Pienet vaunut ovat nyt kysyttyjä ja 
halusimme suunnitella trendikkään vaunun, jossa kuitenkin yhdistyvät LMC:n henki, laatu, 
pitkä käyttöikä ja arvon säilyminen, kertoo LMC:n merkkivastaava Bodo Diller. 

 
Premium-alusta, paljon luonnon valoa ja tyylikäs sisustus     
 
Vaikka kyse on edullisesta vaunusta, turvallisuudesta ei ole tingitty. Sassinot rakennetaan 
laadukkaalle AL-KO-alustalle, mikä mahdollistaa vaunun turvallisemman ja mukavamman 
vedettävyyden. Matala kokonaiskorkeus näkyy aerodynamiikassa ja sisäänkäynnin askelma on 
miellyttävällä korkeudella.   
 
Edullisessa kompaktissa Sassino-vaunussa on käyttäjien arvostamia vakiovarusteita, kuten 
takatukijalat, heilahduksen vaimennin ja teräsvanteet. Asumisen mukavuutta tarjoavat isot 
ikkunat, joista vaunuun tulee paljon luonnonvaloa. Kaikki ikkunat on varustettu 
hyttysverkoilla.  
 
Ei LMC:tä ilman LLT:tä: kosteutta hylkivä Long Life Technologie –korirakenne Sassino-
vaunujen alapohjassa suojaa alhaaltapäin kosteudelta ja kivenhakkaamilta sekä lisää vaunun 
käyttöikää. LLT:n ansiosta valmistaja tarjoaa Sassinolle 12 vuoden tiiviysturvan, mikä on 
edullisessa hintaluokassa vaunumarkkinoilla ainutlaatuista.        
 
Sassinon sisustus ei merkittävästi eroa kalliimmista vaunuista. Mukavat patjat, vahvat 
yläkaappien saranat, kalliimmista vaunuista tuttu keittiö, harmaanbeigen sävyiset verhoilut 
ja pehmeä valaistus vuoteiden äärellä saavat olon tuntumaan kotoisalta. Sähkökäyttöinen 
kasetti-WC, ilmapuhalluslämmitys ja 12 litran tuorevesisäiliö lisäävät asumismukavuutta. 
Rauhallinen sisustus miellyttää silmää, mutta on toki makuasia. Sen sijaan siisti työnjälki 
verhoista lähtien ansaitsee erityismaininnan kompaktin Sassinon toteutuksessa.       

  



 

 

Suihkulla tai ilman 
 
Vaunun käyttötarkoituksesta riippuen lisävarusteena Sassinoon on saatavana 600 eurolla 
suihkupaketti. Lisäksi vakiovarustelua voi täydentää Sassino 1 + 2 –paketeilla. 470 K –mallin 
voi varustaa myös 650 euron lisähintaan 3-kerrosvuoteella. Jokaisen 190 cm pitkän 
kerrosvuoteen kantavuus on 80 kg. Sassino 1 + 2 -paketit sekä 12 V -sähköpaketti yhdessä 
ostettuna nostavat vaunun perushintaa Suomessa 2.350 eurolla.   

 
Kuvatekstejä:  
 
1_LMC_Sassino 470 K: 
Sassinon ulkoinen ilme on hillitty ja puhdaslinjainen 

 
2_LMC_Sassino 470 K: 
Luonnon valoa tulvii vaunuun myös takaa ison takaikkunan ansiosta. Edessä puolestaan on molemmin 
puolin isot ikkunat. 

 
3_LMC_Sassino 470 K + 4_LMC_Sassino 470 K: 
Sassino 470 K:sta on mahdollisuus rakentaa todellinen tilaihme jopa kuudelle yöpyjälle: Taakse saa 3-
kerrosvuoteen, keskelle voidaan kätevästi rakentaa neljäs vuode istuinryhmästä ja keulalla on leveä 
parivuode, joka jättää alapuolella kokoluokassaan poikkeuksellisen ison läpilastattavan tavaratilan. 
 
 

LMC Caravan GmbH & Co. KG 
Erwin Hymer -konserniin kuuluva LMC on kokenut matkailuajoneuvojen valmistaja, yli 60 vuoden ajalta. 
Suomessa LMC-ajoneuvot ovat tunnettuja Long Life Technologie -korirakenteesta, minkä ansiosta LMC tarjoaa 
tuotteilleen markkinoiden pisimmän, 12 vuoden tiiviysturvan. LMC:n lokakuussa 2018 uusittu tuotantolaitos 
Sassenbergissa valmistaa ajoneuvoja myös muille konsernin merkeille. LMC:n tuotteiden suunnittelussa 
ajoneuvon pitkäikäisyys, arvon säilyminen ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi ajoneuvojen 
nerokkaat ratkaisut ja suomalaiseen makuun valmiiksi suunnitellut varustepaketit mahdollistavat ajoneuvojen 
loppukäyttäjille huolettoman loman liikkuvalla kodilla.   
 

Erwin Hymer Group 
Saksalainen Erwin Hymer Group valmistaa matkailuajoneuvoja sekä tarjoaa alan tarvikkeita ja ajoneuvojen 
vuokrausta. Tilikaudella 2017/18 konserni työllisti 6.400 henkilöä ja valmisti noin 59.000 matkailuajoneuvoa, 
liikevaihdon ollessa 2,3 Mrd. Euroa. Erwin Hymer Group –konserniin kuuluvat seuraavat merkit Buccaneer, 
Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, 
Sunlight ja Xplore, ajoneuvojen vuokrausyhtiöt McRent ja rent easy, ajoneuvojen jousituksia toimittava 
Goldschmitt, alan tarvikkeita tarjoava Movera, telttoja valmistava 3DOG sekä saksankielinen matkaportaali 
freeontour. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Petra Samppa 
Erwin Hymer Group Suomi Oy 
LMC-merkkivastaava Suomessa 
Puh. 050 382 0530  
petra.samppa@erwinhymergroup.com  
 
Vesa Riihinen 
Erwin Hymer Group Suomi Oy 
Lehdistövastaava 
Puh. 040 761 5155  
vesa.riihinen@erwinhymergroup.com  

 



 

 

Teknisiä tietoja:  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LMC Sassino 460 E     LMC Sassino 470 K 
Hinta   17 400 €     Hinta   19 200 € 
Kokonaispituus   6758 mm    Kokonaispituus  7177 mm 
Kokonaisleveys  2100 mm    Kokonaisleveys  2100 mm 
Sisäkorkeus  1980 mm    Sisäkorkeus  1980 mm 
Vuodepaikat  2 (4 erillisvuoteet yhdistettynä   Vuodepaikat 4 (6 vuodetta 3-kerrosvuoteella  

ja lisävuode istuinryhmästä)     ja lisävuode istuinryhmästä 
 

Paketit:  
 
Sassino-paketti 1  
Harmaavesisäiliö 25 l, pyörillä 
Heilahduksenvaimennin 
Tuorevesisäiliö 44 l täyttötuella 
Vararengasteline kaasupullokotelossa 
Iskunvaimentimet 
 
Sassino-paketti 2 
Kattoikkuna Midi-Heki 400 x 700 mm 
Hyttysverkko-ovi 
Therme-lämminvesi 
Lisälämmitys 230 V 
 
Suihkupaketti   
Suihkutanko 
Suihkuverho kiskolla 
Suihkuallas 
Puinen lattiaritilä 


