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“

Voor de culinaire kampeerder is de lmc ViVo met 
een ruime keuken Voorin een interessante optie. 
in deze proftest laat acsi freelife zien wat deze 
bijzondere jongen nog meer in huis heeft.

Bijzondere 
indeling

D
e LMC Vivo van modeljaar 2021 
roept de vraag op of het nog een 
instapcaravan is of dat hij al tot de 
middenklasse moet worden gere-

kend. Onze testcaravan, de Vivo 580 D, lijkt 
van buiten in elk geval een middenklasser. De 
gladde beplating en ramen in kozijnen zijn 
echter niet standaard maar optioneel. 
Met de 580 D heeft LMC nu een indeling in de 
showroom staan met een kopkeuken en een 
frans bed met een royale toiletruimte ach-
terin. Vermoedelijk noemt LMC hem daarom 
580, hoewel de caravan 50 centimeter korter 
is dan de Vivo 530. 
De caravan maakt met het markante panora-
maraam en de centrale zitgroep een ruimte-
lijke indruk. Ons testexemplaar heeft naast 
de optionele gladde beplating en de ramen in 
kozijnen nog twee uitrustingspakketten en 
wat andere kleine extra's aan boord. Daarmee 
komt de aanschafprijs op € 32.179. Dat is be-
slist geen instapklasse meer.

Carrosserie
"De voorzijde met het grote raam doet meteen 
al vermoeden dat we hier met een bijzondere 
indeling te maken hebben", zegt carrosserie-
expert Rudi. En dat vermoeden komt uit, want 
de 580 D heeft de keuken over de hele breedte 
voorin. Het kleine doorgeefluik voor de 
gasfles is een praktisch detail. De achterkant 
van de Vivo ziet er met de grote achterlichten 
en aanbouwdelen goed uit. De LLT-opbouw 
is met PU-steunen en isolatieschuim goed 
beschermd tegen indringend vocht. 
Het dak en de voorzijde zijn beplaat met 

vezelversterkte kunststof, de wanden zijn stan-
daard afgewerkt met hamerslag. De testcaravan 
heeft gladde beplating op de wanden "en dat is 
goed afgewerkt zoals aan de strakke wanden 
te zien is." Op de afwerking heeft Rudi over het 
algemeen weinig kritiek. Maar zoals we vaker 
zien zou de schacht voor het cassettetoilet nog 
beter afgedicht kunnen zijn. 

Veel liCht
De drager voor de achterlichtunits is net als de 
aanbouwdelen daarboven netjes gemonteerd. 
De uitdraaisteunen zijn vanwege de grote 
opbouwdelen voor en achter niet optimaal 

bereikbaar. De kozijnramen isoleren niet alleen 
beter. "Ze hebben ook nog comfortabel werken-
de rollo's, waarbij je de verduistering en de hor 
variabel kunt combineren." Het panoramaraam 
voorin laat veel licht binnen en zorgt voor een 
goede ventilatie. In het slaapgedeelte dient een 
dakluik als bovenlicht, in de toiletruimte volstaat 
een eenvoudig dakluik.
Naast het serviceluik onder het bed, is er links-
voor nog een bagageluik. Daarachter bevindt 
zich een van buitenaf goed bereikbare opberg-
ruimte in de linkerhoek van de keuken. "Daar 
kun je er van binnenuit goed bij onder het werk-
blad - een praktische oplossing."

Voldoende stopContaCten
Technisch expert Roman bekijkt eerst de op-
bouw en de verlichting. Daar is volgens Roman 
niets op aan te merken. Vervolgens bestu-
deert hij de technische zaken tot in detail. "De 
gasflessenkast opent ver genoeg en er is meer 
dan voldoende ruimte voor de gasvoorraad, het 
reservewiel en het reservoir voor het vuilwater." 
Ook de ventilatie is meer dan voldoende en de 
flessen zijn goed vastgezet.
In de caravan vallen hem de rookmelder en de 
ledverlichting positief op. De op rails verstelbare 
leesspotjes in de zitgroep en bij het frans bed zijn 
praktische details. Het aantal stopcontacten is 
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volgens Roman voldoende. In de keuken is er 
een dubbel stopcontact, in de toiletruimte één 
en bij de plek waar de tv is bedacht elk eentje 
voor de tv en de ontvanger. In de zitgroep vind 
je een dubbel usb-stopcontact. In de keuken 
maken de 142 liter grote koelkast en een drie-
pitskookplaat met elektronische ontsteking de 
techniek compleet. 
De boiler is samen met het afvoerventiel 
in de lange zitbank voor de wielkast goed 
beschermd en redelijk bereikbaar geplaatst. 
Dat in dezelfde opbergruimte ook de verdeler 
voor de elektra is ondergebracht, vindt Roman 
minder geslaagd. De leidingen voor water en 
stroom liggen wel (zoals bij LMC al een tijdje de 
gewoonte is) goed beschermd in kabelgoten. 
Onder de caravan zijn de remkabels, elektri-
sche bedrading en de gas- en waterleidingen 
netjes gemonteerd. 

liCht en Vriendelijk
"Het meubilair is licht en vriendelijk, maar 
eerder gezellig dan hypermodern", zo vindt 
meubelexpert Oli. De witte bovenkastgrepen 
met ingelegde decorstrips en de chroomlijsten 
passen prima in het totale plaatje. Ook de af-
werking van de werkbladen en de tafel, evenals 
de bekledingsstoffen zijn goed op de meubels 
en op elkaar afgestemd. De meubels zijn ook 
goed afgewerkt, alleen in de zitbankbergin-
gen zijn er scherpe randen. "Dat is geen ramp, 
maar niet mooi en eigenlijk ook niet nodig." 

een ‘natte ruimte’ die niet veel 
onder doet voor je douche thuis 
kan in een caravan alleen met 
een toiletruimte achterin. in de 
580 D is dat goed gelukt, want 
je hebt er goed licht en een 
volwaardige douche. rondom 
het toilet en de wastafel is  
voldoende ruimte. 

De vochtige delen in de toiletruimte en de 
keuken zijn grotendeels goed afgedicht. Maar 
het ventilatierooster in het werkblad achter de 
kookplaat en de spoelbak vindt onze meubel-
vakman minder gunstig gekozen, omdat hier 
water in de kasten zou kunnen lopen. 

Verfijning
De omklapbare zitkussens openen de zitbank-
bergingen, zonder dat je de kussens hoeft 
weg te halen. "Dat is prettig, want er is weinig 
ruimte om de kussens tijdelijk neer te leggen." 
Het beslag is van goede kwaliteit, maar over-
wegend wel van de 'instapstandaard’. Zo heb 
je alleen in de lades en de onderkasten druk-
sluitingen. De bovenkasten worden dichtge-
houden door hun scharnieren. De kastjes in 
de toiletruimte hebben bovenin gemonteerde 
kliksluitingen. "We vragen ons af hoe lang die 
meegaan als je steeds op de spiegel duwt om 
ze te openen." 
Het bed is solide, maar de gedeelde lattenbo-
dem zonder hardheidsinstelling of verstelbaar 
hoofdeinde is niet van een hoge standaard. 
Over het geheel genomen is deze Vivo volgens 
Oli goed ontworpen. Het meubilair is ook 
overwegend goed gemaakt, maar in detail 
ontbreekt het nog aan verfijning. 

gebruiksgemak
De indeling van de Vivo 580 D valt direct in de 
smaak bij interieurexpert Christiane. "De grote 
en zeer lichte keuken aan de voorkant naast 
de ingang geeft een erg ruimtelijke indruk." 
Het zicht naar achteren geeft je evenmin een 
benauwd gevoel. 
Maar bij nadere beschouwing blijkt de centrale 
zitgroep in de 580 D geen ideale oplossing. 
Op de bank in lengterichting kun je zitten en 
als je er alleen zit is het er ook comfortabel. De 
tweede - en zonodig derde - zitplaats worden 
gevormd door de enkele zit naast de deur. En 
die is logischerwijs veel minder comfortabel 
dan de bank. Het wordt lastig als alle zitplaat-
sen bezet zijn en er ook nog gegeten wordt. 
Dan is de tafel altijd op de een of andere ma-
nier te ver weg. Daarnaast is het niet makkelijk 
om van de keuken naar achteren te gaan. Dit 
werkt beter met de beweegbare tafel dan met 
de vaste klaptafel die hier oorspronkelijk was 
geïnstalleerd, maar comfortabel is anders. 
In de keuken gaat alles snel en efficiënt. 
Zelfs het koffiezetapparaat, waarvoor volop 
ruimte is, staat bijna binnen handbereik van 
de zitgroep. In de keuken zelf kun je naar 
hartenlust koken. Een driepitskookplaat met 
plaats voor grote pannen, een geïntegreerde 
spoelbak, een groot werkblad en ook nog een 
142 literkoelkast. Meer kun je hier eigenlijk 
niet wensen.

bruikbare douChe
Het bed is voor de grote toiletruimte achterin 
geplaatst en biedt met zijn koudschuimmatras 
goed comfort, maar is wel vrij smal. Aan de 
andere kant biedt het 'dressoir' naast het bed 
praktisch genoeg veel bergruimte. De toilet-
ruimte daarachter strekt zich uit over de hele 
breedte van de caravan, wat eigenlijk de beste 
oplossing is als je een fatsoenlijke douche aan 
boord wilt. De ruimte is niet te diep, zodat de 
caravan niet te lang wordt. Daarom bevindt 
het draaibare Thetford-toilet zich direct bij de 
ingang, want daar is meeste ruimte. De ruimte 
voor de wastafels en de kasten is voldoende en 
ook hier is meer dan voldoende opbergruimte.
De douche is met een formaat van 67 bij 80 
centimeter echt bruikbaar. Twee spotjes, een 
rekje voor douchegel en een handdoekstang 
maken de uitrusting compleet.
Het oordeel van Christiane over het gebruiks-
gemak van deze ongebruikelijke indeling 
is dubbel: "Het is een moeilijke zitgroepop-
lossing, maar je hebt veel comfort en berg-
ruimte in de badkamer, de keuken en het 
slaapgedeelte." 

rijstabiliteit
Volledig beladen heeft de Vivo 580 D een laad-
vermogen van bijna 600 kilogram. Dat is meer 
dan genoeg voor een tweepersoons caravan 
van dit formaat. Met een maximum gewicht 
van 1.600 kilogram zou het laadvermogen aan 
de krappe kant zijn. Voor onze metingen heb-
ben we de Vivo beladen tot een meer realisti-
sche 1.800 kilogram.

De keuken is het hoogtepunt van de 580 D. Veel licht, veel ruimte - perfect voor liefhebber van koken op de camping. 

Het slaapgedeelte heeft veel opbergruimte en een gezellige verlichting. Maar het bed is wel een beetje smal 
uitgevallen. 
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Dissellengte 4.51 m 2.32 m

2.18  m

Totale lengte 7.89 m

5.88 m

Kogeldruk
leeg 36 kg 

max. 100 kg

708 kg
 

680 kg

2.
57

 m

1.
95

 m

leeg leeg 

In de praktijk blijkt de Vivo 580 D zich goed 
te gedragen achter verschillende trekauto's, 
maar er moet wel een voertuig voor staan met 
voldoende trekkracht. Met de keuken voorin 
dreigt de disseldruk snel te hoog te worden als 
je niet voorzichtig bent bij het laden. Een trek-
auto die een disseldruk van 100 kilogram mag 
hebben, bevelen we nadrukkelijk aan. 
Technisch is de Vivo standaard goed uitgerust 
met een stabilisator, schokdempers, wielop-
hanging met schuingeplaatste draagarmen 
en zelfstellende remmen. De banden op het 
tweetons chassis zijn goed voor 2.240 kilo-
gram draadgvermogen en dat is meer dan 
voldoende reserve. 

ruimtelijk geVoel
De Vivo 580 D maakt op het eerste gezicht 
indruk met een bijzonder ruimtelijk gevoel. 
De keuken onder het grote panoramaraam 
maakt de entree zeer ruimtelijk en wekt zo 
onmiddellijk de indruk van een comfortabele, 
royale ruimte. Bij binnenkomst gaat je blik 
bijna ongehinderd door de caravan naar 
achteren over de zitgroep en het bed. 
Maar het wordt al gauw duidelijk waarom deze 
indeling zo weinig wordt toegepast, want de 
zitgroep zorgt voor een probleem. Het lukt niet 
om in een caravan van 230 centimeter breed 
zowel een comfortabele zitgroep te creëren 
als een vrije doorgang naar achteren. Dus is er 
een compromis nodig en dat is in dit geval dat 
de zitgroep niet echt comfortabel is geworden, 
terwijl het ook niet mogelijk is om ongestoord 
naar achteren te komen. De tafel staat tijdens 

chassis
al-ko-chassis met schuingeplaatste 
wieldraagarmen, banden testcaravan  225/70 r 
15 C op lichtmetalen wielen, Li 112 = 1.120 kg per 
wiel, mechanische stabilisatie-inrichting. 

Opbouw
Vezelversterkte kunststof en aluminium sandwich, 
dak/wand 30 mm, bodem 40 mm, eendelige deur 
165 x 52 cm met raam en opbergvak, omloopmaat 
10.492 mm.

ramen
7 ramen in kozijnen, alle te openen met 
veiligheidsgrendels en comfort rolgordijnen, 1 
mini-Heki, 1 dakluik.

vulhoeveelheden
Gas 2 x 11 kg, schoonwatertank 44 l 

Interieur
afmetingen: (H x B x D): achterlangs geventileerde 
meubelen, frans bed 200 x 136/103 cm, zitgroep 
170 x 67 cm met enkele zit, 8 onderverdeelde 
hangkasten met onderplank, 1 kledingkast 126 x 
58 x 60 cm, 3 zitbankbergingen, 1 bedberging.

TechnIsche gegevens LMc vIvO 580 D

Keuken
afmetingen (H x B x D): 97 x 219 x 58 cm, edelstalen 
spoelbak, driepitskookplaat met elektrische 
ontsteking, thetford-koelkast met 142/136,5 l, 3 
grote lades, 1 met bestelbak, 1 onderkast, 3 spots 12 
volt, 1 ledlichtlijst, 2 x 230 volt 

verwarming
trumatic 3004 luchtverwarming, 2 
uitstroomopeningen en indirecte luchtverdeling via 
roosters in de meubelen.

elektra/verlichting
13-polige stekker, omvormer, verlichting 12 volt-led, 
15 spots, indirect licht, 5 stopcontacten 230 volt, 2 x 
usb, led-voortentlicht, aardlekschakelaar, rookmelder

gewichten
Leeggewicht 1.424 kg
Gewicht volgens fabrikant 1.380 kg
Maximum gewicht 1.800 kg
Maximum gewicht testcaravan 2.000 kg
Laadvermogen 376/576 kg
Disseldruk 36 kg
Laadvermogen 100 kg
Wielbelasting links 680 kg
Wielbelasting rechts 708 kg

afmetingen
totale lengte 789 cm
opbouwlengte 626 cm
opbouwbreedte 232 cm
Lengte binnen 588 cm
Breedte binnen 218 cm
stahoogte 195 cm
Dissellengte 451 cm

Opties in testcaravan
exclusief pakket met eendelige deur met raam en 
afvalemmer, hordeur en boiler € 661; Luxus pakket 
met vuilwatertank 25 liter rolbaar, Midi-Heki 
Premium 960 x 655 mm, schoonwatertankaandui-
ding € 503; opwaardering naar 2.000 kg inclusief 
lichtmetalen wielen € 910, voorbereiding tv-
aansluiting € 97, indirecte verlichting bovenkasten 
€ 219, ramen in kozijnen € 1.474, gladde beplating 
€ 1.169, opbouwdelen achter € 351, uittrekbare 
instaptrede € 295. 

Basisprijs: € 26.510 
 Prijs testmodel: € 32.179

het eten altijd te ver van één van de plaatsen af 
en staat toch nog in de weg voor een makke-
lijke doorgang. 
Eerdere modellen van deze Vivo-indeling 
hadden een tafel met een in lengte uitklapbaar 
blad en een vaste voet. Nu is het een verschuif-
baar blad dat niet kan worden omgeklapt. De 
combinatie van beide zou wellicht de beste 
oplossing zijn. 
Op alle andere plaatsen, de keuken, het slaap-
gedeelte en de toiletruimte, scoort de 580 D 
met veel comfort en bergruimte. Inclusief 
enkele specifieke voordelen, die je alleen hebt 
met een keuken voorin en een toiletruimte 
achterin. Wie de toiletruimte met grote douche 
en de super praktische keuken met uitzicht per 
se wil, moet genoegen nemen met de minder 
praktische zitgroep. Dat hoeft tijdens een zon-
nige vakantie, als het leven zich overwegend 
buiten afspeelt, geen probleem te zijn. ■
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volker stallmann, testredacteur
De Vivo slaat geen gek figuur in de mid-
denklasse. Voor een voormalig instapmodel 
scoort hij goed. als we hem wel als instap-
caravan zouden beoordelen, stond hij zeker 
in de bovenste regionen. er ontbreekt in 
de 580 D nergens iets essentieels, maar 
uiteindelijk zijn er toch wel wat details die 
niet helemaal bij de middenklasse passen 
en een betere score tegenhouden. Wie ech-
ter met de wat onhandige zitgroepindeling 
genoegen neemt, heeft aan de Vivo 580 D 
een praktische, heel speciale caravan met 
veel ruimte voor twee personen.  superieur    zeer goed    goed  redelijk    onvoldoende

KeuKen
Veel werkruimte, veel planken, genoeg opbergruimte 
- de lichte, open keuken onder het panoramaraam is 
geweldig. Door het ontbreken van bovenkastjes werkt 
het koken op de camping beter dan onderweg, maar 
over het algemeen is het echt een bruikbare keuken.

MeuBeLs en OPsLagruIMTe
Het lichte meubilair in twee kleuren creëert een huise-
lijke, gezellige sfeer. alle materialen en tinten zijn goed 
op elkaar afgestemd. er is veel bergruimte in de 580 D. 
De gewichtsverdeling is echter niet zo eenvoudig met de 
keuken voorin, waar je serviesgoed en boodschappen wilt 
opbergen. 

ZITgrOeP
De bank in de lengterichting heeft de vorm van een 
loungebank en is dus heel comfortabel voor één persoon. 
De enkele zitplaats ertegenover is bruikbaar als zitplaats, 
maar natuurlijk niet om onderuit te zakken zoals op een 
bank. De tafel staat altijd een beetje in de weg als je naar 
achteren wilt. 

OPBOuw
De LLt-opbouw is van hoge kwaliteit 
met PU-latten in plaats van hout en 
vochtbestendige XPs-isolatie. onze test-
caravan heeft ook kozijnramen en gladde 
beplating op de wanden, maar dat kost 
wel extra. De afwerking is goed. 

TechnIeK
De Vivo 580 D is standaard uitgerust met 
belangrijke veiligheidsvoorzieningen, 
zoals onder meer een rookmelder. De 
caravan wordt echter pas echt comfor-
tabel met diverse extra's. Details zoals 
stroomverdeling in de zitbankberging 
zouden beter kunnen, maar over het 
algemeen zijn de uitrusting en installatie 
in orde.

BeOOrDeLIng

c a rrOsserIe

Materiaal: LLt-opbouw met waterbestendige XPs-isolatie, gladde 
beplating en ramen in kozijnen in de testcaravan. 

Constructie: in principe standaard, maar wel geheel houtvrij uitge-
voerd. 

Uitrusting: eendelige deur met hor en raam, ramen in kozijnen en 
gladde beplating zijn optioneel. 

TechnIeK

Veiligheid: De veiligheidsuitrusting van het testvoertuig is in orde.

Voorzieningen: Capaciteit schoon- en vuilwatertank goed, 2 x 11 kg 
gas.

Uitrusting: standaard voor de prijs in orde, in de testcaravan met pak-
ketten en extra's opgewaardeerd

InTerIeur

Vormgeving: Licht meubilair, goed ontworpen in alle ruimtes. 

Hang- en sluitwerk: over het algemeen goed, maar van vrij eenvoudig ni-
veau. Hangkasten zonder vergrendeling, lattenbodem zonder verstelling.

Constructie: Goed met veel opbergruimte. eenvoudige onderkast, 
afdichting door ventilatieroosters niet geweldig. 

afwerking: Degelijk afwerking in bijna de gehele caravan.

g eBruIK sg eM a K

slapen: Vrij smal frans bed met comfortabel matras, vrij eenvoudige 
lattenbodem. 

Leven: aangenaam ruimtelijk gevoel, de beschikbare ruimte wordt 
goed benut.

keuken: nuttige uitrusting, goed gebruik van bergruimte, dubbelzijdig 
te openen koelkast zou beter zijn.

toiletruimte: Zeer praktische douchegelegenheid, draaibaar toilet 
direct bij de ingang van de toiletruimte, veel planken en kastruimte.

rI j v eIL Ig heID

Uitrusting: Chassis met schuingeplaatste wieldraagarmen met goede 
veiligheidsuitrusting.

rijeigenschappen: onopvallend, blijft rustig achter passende trekauto's.

rijdynamiek: iets minder dan het gemiddelde in deze grootteklasse.

TOTa aL:

cOncLusIe

BaDKaMer
De toiletruimte meet 156 bij 96 centimeter zonder de 
douche. er is genoeg ruimte tussen wastafel en toilet. Het 
toilet kan direct in de ingang gedraaid worden. De douche 
van 67 bij 80 centimeter is echt bruikbaar en bijna zoals 
thuis. kasten, planken en licht zijn goed. 

BeDDen
Het frans bed is met 200 bij 136/103 centimeter niet erg 
royaal, maar in een toercaravan zul je dat in deze indeling 
moeten accepteren. Vooral als je ruimte wilt laten voor een 
dressoir naast de gang. De koudschuimmatras is comforta-
bel, de gedeelde lattenbodem solide maar eenvoudig. 


