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VOOR HET EERST IN JAREN HEEFT LAIKA MET DE NIEUWE 
KOSMO WEER EEN INSTAPCAMPER. ACSI FREELIFE TESTTE DE 
KOSMO 509 IN ZIJN GEBOORTESTREEK: TOSCANE. Instappen 

in Toscane D
e meeste kampeerders denken bij 
Laika aan campers uit de mid-
den- en hogere prijssegmenten, dat 
wil zeggen aan Ecovip- en Kreos-

campers. Indertijd maakte deze fabrikant uit 
het Toscaanse San Casciano in Val di Pesa met 
de Rexos ook campers in het topsegment. Voor 
instappers en prijsbewuste klanten had Laika 
toen de X-modellen, maar die werden later uit 
productie genomen. 
In 2019 komen er weer instapmodellen. Hoe 
goed is deze zogenaamde Kosmo-serie? Een 
praktijktest in Toscane moet dit uitwijzen. 
Klein is de 509, een halfintegraal op basis van 
een Fiat Ducato, bepaald niet. Hij heeft een 
lengte van 741 centimeter. Naast de cabine-
stoelen heeft hij op de bank van de zitgroep 
twee plaatsen met driepuntsgordels en hoofd-
steunen. Het elektrische hefbed meet 200 
bij 140 centimeter. Hiermee is de Kosmo 509 
geschikt voor twee tot vier reizigers.

GOED FIGUUR
Allereerst staat de rit van San Casciano in Val 
di Pesa naar de Toscaanse kust op het pro-
gramma. Hoewel de weg tussen Florence en 
Siena eindelijk, hoewel slechts gedeeltelijk, 
opnieuw is geasfalteerd, zijn Italiaanse snel-
wegen nooit echt glad. Dit traject vormt zo 
een uitdagend parcours om het rijgedrag en 
het geluidsniveau op je te laten inwerken. Op 
dit punt slaat de Kosmo 509 meteen een goed 
figuur. Het hefbed blijft zelfs bij flinke onef-
fenheden in het wegdek geruisloos onder het 
dak hangen.
Als motor voor de standaarduitvoering koos 
Laika voor de turbodiesel met 130 pk. De niet 
al te zwaar beladen camper rijdt daarmee 
probleemloos door het Toscaanse heuvelland-
schap. Wie met de maximaal toegestane be-
lading wil rijden, kan de tegen meerprijs ver-
krijgbare motor van 150 of 177 pk overwegen. 
Onderweg valt het venster in de toegangsdeur 
regelmatig in positieve zin op. Daardoor kun je 
het verkeer aan de rechterkant van de Kosmo 
goed in de gaten houden. Als we bij de kust 
zijn en om de camper heen lopen, zien we dat 
de Kosmo rondom en ook van onderen goed 
is afgewerkt. Verder is hij ook goed uitgerust 
met ramen in kozijnen, een garage achterin 
met twee deuren en stevige aluminiumstrips. 
De zijwanden en de achterwand zijn van 34 

millimeter dikke aluminium sandwichplaat, 
het dak is van 33 millimeter dikke en sterke 
vezelversterkte kunststof sandwichplaat. De 
bodem met een onderlaag van vezelversterkte 
kunststof is 49 millimeter dik.

VEEL LIGCOMFORT
In de bekende badplaats Castiglione della 
Pescaia richten we onze testcamper huiselijk 
in. De 15 centimeter dikke matrassen van de 
twee eenpersoonsbedden boven de garage 
achterin rusten op houten lattenbodems. Dit 
belooft veel ligcomfort, wat ook werkelijk het 
geval blijkt te zijn.
Onder beide voeteneinden bevindt zich een 
kledingkast. Onder het bed aan de bestuur-
derskant heeft de fabrikant een goed toegan-
kelijke verwarming met een aftapkraantje 
geplaatst. Via de twee brede en diepe traptre-
den vind je de weg naar het bed ook trefzeker 
en zonder problemen als je een paar glaasjes 
chianti hebt gedronken. Praktisch is dat de 
beide ledleeslampjes goed licht geven en 
voorzien zijn van een usb-aansluiting. Wel 
was het beter geweest als ze meer naar de 
buitenkant waren gemonteerd, zodat je er in 
je slaap niet tegenaan botst. Ook het kastje 
voor het reservoir met de optionele warmwa-
terverwarming aan het voeteneinde verdient 
een andere plaats. Het zit vlak bij je voeten en 
heeft uitstekende kanten. Het kastje ontbreekt 
als je de Truma Combi 6 gasverwarming in de 
standaarduitvoering van de Kosmo hebt.

DUBBELE VLOER
De douchecabine is groot en de beide deuren 
van acrylglas sluiten de cabine goed af. De 
wanden zijn hoog genoeg. Je kunt zelfs als de 
camper scheef staat douchen zonder dat er 
water wegloopt. Ook het wc-deel is praktisch 
ingericht. Op het draaibare toilet zal vrijwel 
iedere kampeerder genoeg ruimte vinden. 
Een sterk punt is verder de betrekkelijk grote 
en goed bruikbare wasbak, evenals de grote 
opgedeelde kast naast het optionele raam van 
melkglas. Een klein dakluik zorgt voor ventila-
tie in de toiletruimte.
Vanuit de toiletruimte stap je 19 centimeter 
omlaag omdat onder de hoekkeuken geen 
dubbele vloer ligt. Onder de zitgroep vind je 
wel een dubbele vloer en je stapt daar 12,5 
centimeter omhoog. Praktisch is dat je tussen 

“De 
bedden 
achterin 
bieden 
veel lig-
comfort"
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de zitbank aan de zijkant en de rest van de 
zitgroep een deel van de dubbele vloer kunt 
uitnemen, waardoor je hier een stahoogte hebt 
van 188 centimeter. Een goed idee ook om hier 
een uitstroomopening voor de verwarming te 
installeren zodat het uitneembare vloerdeel net 
zo wordt verwarmd als de rest van de dubbele 
vloer.

SPAGHETTI OP HET VUUR
Voor de lunch staat – hoe kan het ook anders 
– spaghetti op het menu. Twee dingen vallen 
op tijdens het koken. Allereerst de grote, diepe 
ronde spoelbak. Ten tweede het driepitsgas-
stel. Je hebt lucifers nodig om de pitten aan 
te steken, want een elektrische ontsteking 
ontbreekt. Belangrijker is de afstand tussen 
de pitten waardoor zowel de spaghetti als de 
tomatensaus tegelijkertijd op het vuur kunnen. 
De bergruimte in de boven- en onderkast is 
voldoende. De afdekplaat van de spoelbak kun 
je als snijplank gebruiken of als extra legplank 
aan de ruimteverdeler van de zitgroep hangen.  
De spaghetti staat inmiddels op de grote ver-
stelbare tafel van de zitgroep. Het zitcomfort 
is goed, zowel van de L-vormige zitbank als 
van de draaibare voorstoelen en de zitbank 
aan de zijkant. Daar zit een schuiflade onder. 
Je hoeft dus geen kussens te verplaatsen als je 
iets onder de bank vandaan wilt halen. Tegen 
meerprijs kun je ook een tot eenpersoonsbed 
ombouwbare zitgroep krijgen. De tafel is dan, 

net als in de geteste camper, in hoogte ver-
stelbaar. Het optioneel elektrisch bedienbare 
hefbed is een ander pluspunt van de Kosmo 
509. Niet alleen tijdens het rijden maar ook in 
de nacht hoor je het in rails en banden beves-
tigde bed niet kraken of rammelen. Je stapt in 
dit bed via een aluminium ladder. Onder het 
acht centimeter dikke matras heeft Laika een 
soort mat geplaatst om gewicht te besparen. 
Voor de meeste mensen is dit comfortabel ge-
noeg. De Laika Kosmo 509 zal vanaf  € 70.490 
gaan kosten. Je krijgt daarvoor een geslaagde 
gezinscamper. ■

De Kosmo 509 heeft een 
klassieke indeling. Mede 
dankzij de zitplaatsen 
met een driepuntsgordel 
is deze camper geschikt 
voor vier reizigers.  
Laika heeft aan de 
bovenkastjes verlichte 
aluminium profielen ge-
monteerd in plaats van 
goedkope sluitingen.

De inschuiflade van het 
toilet loopt tot aan het 
serviceluik en is goed 
afgedicht. 

In de dubbele vloer on-
der de toiletruimte en de 
zitgroep zijn bergruim-
ten ingebouwd.

Het hefbed is in rails en 
aan banden bevestigd. 
Het rammelt of kraakt 
niet tijdens het rijden en 
maakt ook 's nachts als 
je je erin omdraait geen 
geluid.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basisvoertuig: Fiat Ducato 2.3 MultiJet met origineel laag chassis, turbodiesel 
130 pk (96 kW), handgeschakelde zesversnellingsbak en voorwielaandrijving
Maten en gewichten: (l x b x h) 741 x 233 x 290 cm, wielbasis 403,5 cm, 
maximaal toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg
Bedden: achterin 207 x 80 cm en 200 x 80 cm, hefbed 200 x 140 cm, tot 
eenpersoonsbed omgebouwde zitgroep 200 x 115 cm
Vulhoeveelheden: schoon-/vuilwatertank 110/90 l, gas: 2 x 11 kg, diesel: 90 l
Standaarduitvoering (onder meer): ramen in kozijnen, garage achterin 218 x 
109 x 121 cm met twee deuren van 93 x 115 cm, absorptiekoelkast 140 liter 
met apart vriesvak en automatische selectie van energiebron, driepitsgas-
stel met grillrooster maar zonder elektrische ontsteking, tv-aansluiting in 
slaapkamer
Extra’s (onder meer): Kosmo-pakket (onder meer airbag bestuurder, ESP met 
tractiecontrole, hellingrem en afdaalhulp, airco in de stuurcabine, geïsoleerde 
vuilwatertank) € 3.781, Venster in toiletruimte € 353, Elektrisch hefbed 
€ 1.586. Tot een eenpersoonsbed ombouwbare zitgroep met een in hoogte 
verstelbare tafel € 357. Warmwaterverwarming Truma Combi 6 (16 inch 
aluminium wielen) € 734
Verbruik: 11,9 l/100 km
Basisprijs: € 70.490
Prijs testcamper: € 77.301

Testredacteur Mathias Piontek
Zeker met het oog op de qua 
prijs zeer aantrekkelijke eigen 
Etrusco-campers heeft Laika nu 
met de Kosmo-modellen weer 
een klassieke instapcamper in het 
assortiment. En de Kosmo 509 
mag er wezen: met zijn uitrusting, 
afwerking, details en vooral design 
heeft hij alles wat een Laika een 
Laika maakt.

CONCLUSIE

Ook de achterkant van de 
Kosmo 509 mag er zijn. De 
grote garage heeft twee 
deuren, de kast voor de 
gasflessen heeft een deur-
tje ernaast.
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