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Tekst en foto’s: CamperCaKe 
 
Laika Kosmo 512 

 

Prijs € 70.190,00 
 

Stijlvolle Italiaanse debutant 
 

 
Laika is de Italiaanse poot van het Hymerconcern en een topper op 

designgebied. Voor 2019 komt de fabrikant met een compleet nieuwe 
serie voor de dag. Zo omvat de reeks nu drie varianten, naast de Kreos en 

de Ecovip komt daar de Kosmo bij. Laika dankt overigens haar naam aan 
de eerste hond die in de ruimte werd gelanceerd. 

 
De naam Kosmo past perfect bij deze historie en het bekt lekker. Met deze 

halfintegraalserie verwacht Laika de prijsbewuste camperaar aan te 
spreken. Geen concessie op de bouwkwaliteit, wel een eenvoudiger 

interieur. Wij stellen de Kosmo 512 voor, een ruimtewonder door z’n 

slimme interieur indeling. 
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Exterieur 

 
Wat uitstraling betreft doet deze nieuweling niet onder voor z’n luxere 

familieleden, op en top Italiaans design. De Kosmo staat op een Fiat 

Ducato met laag breedspoorchassis en bezit een 2.3 Multijet Euro 6 
motor. Helaas zitten bijrijders airbag, ESP met tractie plus en Hill holder 

niet standaard aan boord maar in een optie pakket. De sandwich 
constructie heeft een styrofoam isolatie en spanten van polyurethaan 

zorgen voor stevigheid. Het dak heeft een GFK (polyester) buitenwand en 
is dus hagelbestendig. Ook de bodemplaat is aan de onderkant van GFK 

en zodoende rotvrij en beschermd tegen steenslag. De toegangsdeur is 
top met een breedte van zeventig centimeter. Twee slotvangers maakt 

deze inbraakbestendig en de lage instap vergemakkelijkt de toegang. De 
schoonwatertank ligt onder het bed en is vanuit de garage bereikbaar. In 

de garage kun je handmatig het queensbed in hoogte verstellen, 
afhankelijk van de benodigde garageruimte. Zo kan ook de fiets mee.  

 

 
 

Interieur 
 

We staan perplex vanwege de ommezwaai qua interieur. Het traditionele 
donkere notenhout maakt plaats voor Toscaans peren. In combinatie met 

glanzend wit geeft dit een trendy en sportieve uitstraling. Het grote 
panoramadak boven de cabine laat een zee aan licht door en kan open. 

Laika is een kei wat betreft binnen stahoogte, die meet maar liefst 213 

centimeter! De twee langsbanken laten veel bewegingsruimte over, 
bovendien is de tafel halveerbaar, top!  
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Voor twee extra passagiers zijn de langsbanken om te bouwen tot 

zitplaats in rijrichting. Lekker compact is het hoekkeukenblok.  
Trouwens, het materiaal van aanrecht en tafelblad is een ontdekking van 

een designbeurs en uitgevoerd in een populaire metallic/steenlook. Samen 

met de in chocotint afgeronde aluminium profielen onder de bovenkasten 
een artistiek geheel. Een beetje lastig zijn de vele vloeropstapjes: bij de 

voorstoelen, naar de slaapkamer en bij het bed. Dus oppassen geblazen! 
De separate douche- en toiletruimte staan tegenover elkaar, de toiletdeur 

kan het woongedeelte afsluiten. Smaakvol oogt de toiletruimte en onder 
de douche stapt zelfs de langste camperaar graag, wat een stahoogte! Bij 

het queensbed tegen de achterwand hebben we onze bedenkingen wat 
afmetingen betreft. Zeker niet zo royaal bemeten als de stahoogte. Bij 

180 centimeter liggen voor menig camperaar koude voeten op de loer. 
Toppertjes zijn de bedlampjes voorzien van een Usb ingang. Met deze 

nieuwe, scherp geprijsde serie gooit Laika beslist hoge ogen.      
 

 
 
 

Installaties  
Laika wint met glans de prijs voor meeste Usb aansluitingen (4) in hun 

campers, bijzonder in de camperbranche! Wat 230 V aansluitingen betreft 
is het ook dik in orde met vijf stuks. De Truma verwarming staat in de 

dwarsbank. Op enkele plaatsen zijn de bedrading en de 
verwarmingsslangen (nog) niet netjes verwerkt. Wij bekeken het 

prototype zodat wij vertrouwen op verbetering in de productieserie. 
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Technische gegevens 

(volgens opgave fabrikant) 
Chassis: Fiat Ducato Light chassis 

Motor standaard: 2.3 Multijet (130 pk Multijet Power Euro 6) 

Uitrusting onder meer: beklede draaibare cabine Fiat stoelen, 
bestuurdersairbag, ABS, cruise control, airco, roetfilter, Fix en Go kit 

(geen reservewiel), 90 liter brandstoftank, dagrijverlichting. 
Maximum vermogen kW / (pk): 96/ (130) / 3.600 

Maximum koppel Nm / toeren: 320 /1.500 
Wielbasis:  4035 mm    

 
AFMETINGEN 

Lengte:     741 cm 
Breedte:     233 cm 

Hoogte:     290 cm 
Stahoogte:     213 cm 

Maximummassa:    3500 kg 
Rijklaar gewicht:    2955 kg 

Laadvermogen:    545 kg 

Bed achter:     180 bij 145 cm 
       

Aantal zit-/slaapplaatsen:  4/2 
Uitrusting onder andere : Truma Combi 6 kW verwarming + CP Plus, 3 

gaspitten, Thetford C 260 draaitoilet, 110 liter schoonwatertank, 90 liter 
afvalwatertank, 140 liter Thetford koelkast, LED binnenverlichting, 90 AH 

Gel huishoudaccu, 2 maal 11 kg gasflessen. 
 

 
+ brede toegangsdeur 

+ interieur design 
 

-  afmeting bed 
-  vloer opstapje 

 


