TESTUJEME V PRAXI

Text a foto: Jan Bordovský

LMC Explorer I 675 G

Průzkumník do každého počasí
Když si v Caravan Centru Pardubice
vyzvedávám k redakčnímu testu zánovní LMC
Explorer, babí léto neúprosně končí a teploty
padají k bodu mrazu. Nastává ideální
čas vyzkoušet v horách tepelné výhody
integrovaných obytných vozů i přednosti
a slabiny konkrétního modelu.
Předání vozu v půjčovně je velmi profesionální a průvodní školení pečlivé. Technik vysvětluje funkci každého přepínače, ukazuje
všechny prostory a srozumitelně odpovídá
na každou otázku – ani člověk, který si půjčuje
obytný vůz poprvé, se tak nemusí obávat, že
by odjel bez přípravy. Vůz má až na lůžkoviny
kompletní výbavu, nádobí, připravenou toaletu i plný stav vody, nafty a plynu. Nezbývá než
si najít první pěkné místo na noc.
Vzhledem k chladnému počasí záměrně
vybírám integrovaný vůz, abychom vyzkoušeli výhody této konstrukce v horších tepelných podmínkách. Integrovaná řada Explorer

▀ Obývací část pojme
pohodlně čtyři
osoby. Lavice není
úplně ideální na
dlouhé cesty.
od LMC nabízí pro rok 2016 šest půdorysů
ve variantě Sport Line (5,99 – 7,54 m) a tři půdorysy v provedení Comfort Line (7,24 a 7,54
m). Všechny jsou v provedení do 3,5 tuny,
druhá jmenovaná nabízí o něco lepší výbavu
a vyšší kvalitu použitých materiálů.
Německý výrobce LMC je v oboru uznáván
především díky průkopnictví ve vývoji odleh-

čených konstrukcí (více článek na str. 32). Jeho
vozidla jsou lehčí než většina srovnatelné konkurence, což se příznivě podepisuje na jízdních
vlastnostech, spotřebě a především doložnosti.
Za šedesát let existence si navíc vydobyl pevné
postavení na trhu pro své kvalitní zpracování
s velmi dobrým poměrem k ceně a inovativní
přístup k některým technickým řešením.
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▀ Zadní lůžka lze spojit do velkého letiště. Místa je zde víc než dost,
ale chybí menší bodovky a zásuvka. Přední lůžko je dobře řešené
a prostorné. Všude jsou lamelové rošty a kvalitní matrace.

Oblíbený půdorys
Testovaný vůz má délku 725 cm a uvnitř
velmi oblíbené rozvržení s podélnými zadními lůžky, které lze snadno spojit do velkého
letiště. Ve střední části je koupelna a kuchyňka
a vpředu sedací sestava, kterou z jedné strany doplňují pilotní sedačky v kabině a jedna
menší sedačka na boku. Nad kabinou je ukryto zvedací dvoulůžko. Tento půdorys je ideální
pro pár s dětmi či vnoučaty nebo dva páry cestovatelů.
My jsme vůz testovali ve čtyřech dospělých
osobách a vnitřní prostor byl zcela dostačující.
Zadní lůžko je jedním slovem obrovské (192 x
81 každé, nebo 210 x 192 cm letiště), přední

s rozměry 195 x 143 rovněž patří mezi velmi
komfortní. Kvalitní matrace leží na lamelových
roštech a nad oběma lůžky je dost místa nad
hlavou a střešní okno. Pod zadními lůžky je
přístup do garáže a dvě velké boční skříňky –
jedna je intenzivně vytápěná a perfektní pro
rychlé usušení mokrého oblečení, druhá hluboká s šatní tyčí. Ložnici lze oddělit závěsem.
Koupelna bohužel nemá oddělenou sprchovou část (daň za dvě podélná lůžka), avšak
skládací plastová zástěna poskytuje dostatek
místa a sprchování je velmi pohodlné. Použité
armatury jsou kvalitní, vanička má dva odtoky,
což je neocenitelné, pokud vůz nestojí zcela
v rovině. Před umývacím pultem je klasická
otočná toaleta Dometic. Koupelna nabízí tři zrcadla a dostatek úložných prostor. K dispozici
je 100 litrů čisté vody, jejíž rozvod je tlakový.
Kuchyně začíná velkou chladničkou o objemu 110 litrů. Trojhořákový vařič má elektrické
zapalování, baterie ve dřezu umožňuje napouštět i velké hrnce a usnadňuje mytí nádobí.

Stěnu vedle vařiče chrání rozměrná skleněná
deska. Pět velkých zásuvek s tichým dojezdem pojme veškerou výbavu, k dispozici jsou
i stropní skříňky. Všude je použito kvalitní a robustní kování a zámky.
Velmi dobře působí zpracování nábytku,
koupelnová část je slušně izolovaná a nábytek
precizně opracovaný i na skrytých místech.
I přes odlehčenou stavbu je vybavení dostatečně robustní všude tam, kde je to potřeba.
Hluk nástavby za jízdy řadím k lepšímu průměru, na horších silnicích se však koncertu pazvuků nevyhnete.

Pohodlí v kabině
Na sedací sestavě je dost místa pro čtyři
osoby. Stolek lze zvětšit o výsuvnou část, která
se dá natočit do potřebného úhlu tak, aby šlo
kolem stolu procházet. Při převozu dvou pasažérů na zadní lavici je možné stůl vyndat a poskytnout tak cestujícím více prostoru. Na delší
▀ Místa na
sprchování je tak
akorát, plastová
zástěna je
praktická. Potěší
prostorné skříňky.
▀ Kuchyně má hodně
úložného místa
a základní účelnou
výbavu.
▀ Testovaný vůz se
bude v modelovém
roce 2016 nabízet
jako I 665 G.
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Technické údaje (testovaný vůz):
Vozidlo: Fiat Ducato 2.3 l (150 k), snížený podvozek
Délka x šířka x výška: 725 x 232 x 270 cm
Hmotnost: 2 961 kg (prázdná), hrubá doložnost 539 kg
Počet míst: jízda 4/spaní 5
Provozní náplně: nafta 90 l, voda 102 l, odpadní voda
95 l, bojler 10 l, plyn 2x11 kg
Nástavba: bezdřevá konstrukce s PUR výztuhami,
izolace pěnou XPS, strop/podlaha/zadní část ze
sklolaminátu, servisní mezipodlaha s vodními
nádržemi a rozvody
Základní cena: 1 783 603,- Kč (vč. DPH)

Prodejce v ČR:
Caravan Centrum Pardubice s. r. o.
Na Lužci 705, 533 41 Lázně Bohdaneč
tel.: +420 702 017 296, info@cpce.cz, www.cpce.cz

trasy by však zadní opěrky mohly být lépe tvarované, poloha sezení není úplně ideální.
Pilotní sedačky v kabině jsou proti tomu jiná
liga, jsou pohodlné a dobře nastavitelné. Také
kabina nového Fiatu Ducato poskytuje slušný
komfort a dobrou ergonomii – vše je tam, kde
jste zvyklí. Vůz je vybaven výkonnějším motorem 2,3 l (109 kW/150 k), který mu dává docela
dobrou dynamiku. Spojen je s šestistupňovým
automatem, který je spíše váhavý, ale pro ovládání takto velkého vozu pohodlný. Spotřeba
se nám nedostala přes 11,5 l/100 km, a to zahrnuje horské úseky i několik stovek kilometrů po dálnicích. Vyžadovala však lehkou nohu
a občasný manuální zásah do řazení automatu,
který si nevěděl vždy úplně rady. Velmi dobrou
službu dělá vestavěný multimediální systém
značky Zenec s navigací a propojený s couvací
kamerou.
Výhodou vozu je jeho veliká doložnost,
u prázdného vozu činí hrubých 539 kg, což je
pro takto dlouhý integrovaný vůz opravdu vý-

borná hodnota. Je ale třeba odečíst bohatou
výbavu včetně střešní klimatizace, markýzy či
plynových lahví. Zadní garáž pojme hromadu
zavazadel i jízdní kola, má dostatek úchytných
bodů a oboustranný přístup (90 x 110 cm).

Moderní konstrukce
Konstrukce nástavby s laminátovou střechou, podlahou a zadní částí neobsahuje
dřevo a v zimě zajišťuje vynikající izolaci díky
výplni z XPS pěny. Toto řešení přináší i dlouhodobou životnost (LMC jej označuje značkou
Long Life Technology – LLT) a výrobce nabízí
dokonce 12letou záruku na těsnost. Tepelná
pohoda je znát třeba při večerním posezení
zády ke kabině, kde je izolace řádově lepší než
u polointegrovaného řešení nebo alkovny. Topení Truma Combi 6 vyhřeje prostor poměrně
rychle, jeho součástí je i bojler na 10 litrů vody.
Plyn bere ze dvou lahví spojených ventilem
DuoControl, který je automaticky přepíná po-

dle potřeby. Plyn je možné používat i za jízdy,
redukční ventil je navíc elektrickým vyhřívaním chráněn proti zamrznutí. Nádrže na čistou
i odpadní vodu jsou umístěny v servisní mezipodlaze a jsou chráněny proti mrazu. Na pětidenní kempování a každodenní topení vystačila jedna lahev plynu, což jen potvrzuje dobré
izolační vlastnosti nástavby.
Chybí mi zde menší bodová světla nad oběma lůžky, silnější měnič napětí, elektrické zásuvky v ložnici a koupelně, centrální zamykání
(bude standardně pro modely 2016) a kvalitnější zpracování dveří u řidiče. Samostatnou
sprchu najdou případní zájemci v alternativních půdorysech. Pro častý zimní provoz bych
preferoval vodní topení Alde (možné za příplatek) a širší vstupní dveře (budou u modelů 2016), jinak se ale jedná o velmi povedené
vozidlo k celoročnímu využití, s dobře rozvrženým interiérem, pěkným designem, praktickou výbavou, dobrými jízdními vlastnostmi
a úsporným provozem.

Prodej a servis obytných vozů a přívěsů značky LMC
Výhradní zastoupení pro ČR.

Bezkonkureční doložnost vozů.
Long Life Technologie – 12letá záruka na těsnost vozu.
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