Autouutuudet 2023
TOURER-MALLISTO TÄYDENTYY PARIVUODEMALLEILLA
Sassenberg, heinäkuu 2022 – Keväällä 2022 esitelty LMC Tourer-matkailuautomallisto täydentyy ja on
nyt saatavana kahdeksana eri pohjaratkaisuna. Päätavoite Tourer-malliston suunnittelussa on ollut
erityisen kevyt asunto-osa ja tätä kautta auton suurempi kantavuus. Uudet parivuoteelliset
pohjaratkaisut 630 ja 720 täydentävät aiemmin esiteltyjä erillisvuoteellisia Tourer-malleja.
Tourer-mallisto soveltuu pariskunnista perheisiin. Vuodepaikkoja tarjoavat sekä sähkökäyttöisellä
nostovuoteella varustetut Tourer Lift -mallit että matalammat (2,69 m) Tourer-perusmallit T 630, T 660
G, T 720 ja T 730 G, joihin on asennettavissa lisävuodepaikkoja tarjoava nostokatto.
Lift-mallin tunnistaa H-kirjaimesta mallimerkinnän edessä. Esim. H 730 G -pohjaratkaisussa on
erillisvuoteet ajoneuvon takana ja ruhtinaallisen iso, kattoon ja yläkaapistoihin saumattomasti yhdistyvä
nostovuode (H) auton etuosassa. Istuinryhmän vuoteentekomahdollisuuteen yhdistettynä
pohjaratkaisussa on vuoteet jopa 6 matkustajalle.
Kaikissa Tourer-malleissa on suomalaisten käyttöön hyvin soveltuen iso 132 l kompressorijääkaappi,
lisävarusteena saatavaan Truman talvipakettiin sisältyen LMC:lle tyypillinen nestekiertoinen
lattialämmitys ilmakeskuslämmityksen yhteydessä sekä mukavasti säilytystilaa ja kantavuutta
matkatavaroille.
Kuvatekstejä:
LMC Tourer T630:
LMC Tourer T630 on toinen tuoreimmista pohjaratkaisuista, jossa on ns. ranskalainen parivuode ja iso
kylpyhuone
Keittiö Tourer 630:
Katse keittiöön – Tourer-malliston pohjaratkaisut tarjoavat ilahduttavasti myös erilaisia
keittiövaihtoehtoja. Kuvassa sivuttaisen parivuoteen omaavan 630-pohjaratkaisun mukavasti
työskentelytasoa tarjoava versio. Lattiatilaa myös keittiön edessä ruoanlaittajalle on tässä mallissa
ruhtinaallisesti.
Tourer Lift H 730 G:
Uutta LMC-muotoilua edustaa myös nostovuodemallien rakenne, jossa vuode yhdistyy linjakkaasti katon
ja yläkaappien rakenteisiin.
Saat yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset kaikista paino- ja matkustajapaikkatiedoista
myyntiasiakirjoistamme, verkkosivustoltamme, konfiguraattoristamme tai jälleenmyyjältämme.

LMC CARAVAN GMBH & CO.KG
LMC on kokenut matkailu- ja retkeilyautojen sekä matkailuvaunujen valmistaja ja osa saksalaista Erwin Hymer Groupia. Yritys on valmistanut
Sassenbergin tehtaalla Münsterlandissa huolettomaan matkustamiseen suunniteltuja korkealaatuisia, kestäviä ja turvallisia vapaa-ajan
ajoneuvoja yli 65 vuoden ajan. Voit lukea lisää LMC Caravanista suomenkielisiltä verkkosivuilta www.lmc-caravan.fi , Facebookista osoitteessa
www.facebook.com/lmc.caravan ja Youtubessa osoitteessa www.youtube.com/user/LMCcaravaning.

ERWIN HYMER GROUP
Erwin Hymer Group on THOR Industriesin, yhden maailman johtavan vapaa-ajan ajoneuvojen valmistajan, 100-prosenttisesti omistama
tytäryhtiö. Koko konsernissa on 31 000 työntekijää. Erwin Hymer Group yhdistää saman katon alle matkailuautojen ja -vaunujen valmistajat,
tarvikeasiantuntijat sekä vuokra- ja rahoituspalvelut. Erwin Hymer Groupiin kuuluvat matkailuauto- ja vaunumerkit Buccaneer, Bürstner,
Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight ja Xplore sekä
vuokrausyritykset Crossrent, McRent ja rent easy, alusta-asiantuntija Goldschmitt, lisätarviketoimittaja Movera ja matkailuportaali freeontour.
Lisätietoja on osoitteessa www.erwinhymergroup.com
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