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Ända sedan 1950-talet, när den första husvagnen från KABE tillverkades, har alla 
våra husvagnar och husbilar haft en sak gemensamt. Den röda linjen. För oss 
har det blivit synonymt med det som är KABE: kvalitet, design och säkerhet – allt 
förpackat i en husvagn eller husbil som är byggd för att övervinna det skandinaviska 
klimatet. Även 2014 ligger vi steget före, precis som vi har gjort ända sedan starten. 
Årets modeller är ännu en gång ett resultat av hårt arbete – allt för att du ska känna 
dig ännu mer hemma, ännu tryggare, och mer nöjd än vad du någonsin har gjort 
med en husvagn eller husbil. 

Välkommen till din KABE-återförsäljare eller www.kabe.se!

för sKAndinAVisKt KlimAt.  
i En KlAss för sig.

KABE största skandinaven!
Marknadsandelar Husvagnar i Norden 
Skandinaviska märken (%)

0

10

20

30

40

50

60

1992 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kabe

Polar

Cabby

Solifer



kaBe  nr 1  2014  3  

12

06

hänG meD oss 
05 RESELEDARE 

här börjar resan – alf ekström om det 
senaste som händer på kaBe

25 ELMIA HUSVAGN HUSBIL

husvagns- och husbilsfolkets  
egen festival

31 KABE-KLUBBAR

årsmöte i kaBe husbilsklubb

24 KABE-ÄGARE

Vi möter eskilstunabon stig Carlsson 
lever i husvagn året runt

siGnaler
32 CAMPINGPRYLAR 

Det allra senaste inom camping   
från kama fritid

nYheter 2014
06 NYHETER 2014

modellåret 2014 ser ljusare och blan-
kare ut på många sätt för kaBe

10 FLER ROYAL-MODELLER 

 royalserien fått fyra nya plan- 
lösningar

16 HUSBIL 2014 

Bilen som korsar gränser

test 
12 TESTET 

Vi synar vår nya kaBe royal  
520 Xl

20 TESTAT 

en kaBe är redo för ett långt  
liv på vägen

resa
22 VåRHELG I TOREKOV

 följ med husvagnsvännerna på  
långhelg

26 NYåRSFIRANDE I DANMARK

 allt fler använder sin husbil eller 
husvagn hela året

öVriGt
15 5 åRS KABE-GARANTI

Den 5-åriga garantin ger extra  
trygghet och mervärde

26 INNOVATIV  VÄGGUTVECKLING

förbättrad funktion är standard  
i alla nya kaBe

34 KABE åTERFÖRSÄLJARE 

108 återförsäljare i 10 länder finns  
där för att ta hand om dig 

innehåll

auG/sept



4  kaBe  nr 1  2014



kaBe  nr 1  2014  5  

kaBe – en unik 
husVaGn/husBil
en vagn, ett varumärke – hur hänger det ihop? Vi på kaBe kan stolt 
konstatera att ni kunder gillar våra husvagnar och husbilar. ni byter 
modell, men inte gärna märke. Det visar branschens undersökningar 
tydligt. Vi bygger ca 10 husvagnar och husbilar per dag, men ett starkt 
varumärke med förtroende byggs inte på en dag; knappt på ett decen-
nium heller. 

Varje dag är dock en chans att ta ett litet steg 
framåt. men också en risk för att göra misstag 
som raserar förtroendet och förväntningarna. 
Det gäller oss alla, ledningen, varje montör, 
säljare och återförsäljare, och många flera. 

Varumärket kaBe är en lagmaskin där alla 
har uppdraget att förvalta och förfina det 
kaBe står för – kvalitet, komfort, trygghet, 
smarta lösningar och marknadens längsta 
garanti etc. men viktigast att komma ihåg: 
varumärket tillhör inte oss, mer en strikt 
juridiskt. Det tillhör ditt hjärta först och 
främst. Där sitter styrkan.

Vi hörs!

alf ekström

reseleDare

MASSOR  
AV NYHETER
Vi har gjort det igen. även 
2014 ligger vi steget före, 
precis som vi har gjort ända 
sedan starten. årets husvag-
nar husbilar är ännu en gång 
ett resultat av hårt arbete 
– allt för att du ska känna 
dig ännu mer hemma, ännu 
tryggare, och mer nöjd än vad 
du någonsin har gjort med en 
husvagn eller husbil.

läs mer på sidan 6-11!
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NEW    kaBe 2014

i över femtio år har kaBe förfinat och förädlat sina husvagnar och husbilar och är idag en unik 
produkt på många olika sätt. kaBe finns nu i fyra starka modellserier för husvagn – Classic, 
ädelsten, royal och hacienda – och tre för husbil – travel master hel- och halvintegrerade och 
nyheten kaBe travel master X som är en Crossover-modell. 

ska man bygga de bästa husvagnarna och husbilarna på marknaden måste man inse att man 
inte kan allt bäst själv. på kaBe lyssnar man alltid på sina återförsäljare, sina kunder och alla 
sina anställda. Därför blir 2014 ännu ett bra kaBe-år!

modellåret 2014 ser ljusare och blankare ut på många sätt för kaBe. 
många små förbättringar på både in- och utsidan – praktiska, snygga och 
smarta. allt tillsammans blir ett stort steg framåt, som vanligt när det gäl-
ler kaBe. jobbet bakom all produktutveckling imponerar lika mycket som 
nyheterna i sig. kaBe visar sin styrka – igen!
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KABE NYHETER

2014
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NEW    kaBe 2014

Nyheter invändigt 
om vi börjar från botten inne, så är golvmattan ny, med 
långa, breda stavar i ekparketten. höjer vi blicken faller 
ögonen på lådornas och luckornas nya, blanka, cromade 
handtag i tuff design.  Blankare är också den vita bården på 
överskåpens luckor, dessutom accentuerad med en liten sil-
verfärgad dekorrand. en mjuk nyhet är l-soffa med två hörn 
och högre rygg på dinettesofforna. sängarna har fått en ny 
gavel med softad bakgrundsbelysning och nya läslampor. 
fem nya klädslar kompletterat befintlig kollektion, totalt sju 
tyg- och två skinnklädslar.

annat som når ögat är den nya kökskranen och ett nytt 
tv-fäste som går att vrida och vinkla bättre. krokarna, 
handtagen och handdukshållaren i badrummet är också 
nya. praktiskt i köket är det nya spisskyddet på den 3-lågiga 
spisen som är delbart för att ge så mycket avställningsyta 
som möjligt. listan kan göras längre, men vi lämnar lite åt 
din upptäckarglädje, tills du besöker din återförsäljare.

fönstren är en viktig del både inne och ute, och här har det 
hänt en del. kaBes fönster är patenterade och unika på 
många sätt. nytt är den steglösa öppningen av hela fönstret, 
men även myggnätet och mörkläggningsgardinen kan 
justeras steglöst numera. standard på royal och hacienda 
är också ett fönster med integrerad mörkläggningsgardin i 
dörren, som självklart är utrustad med myggnät.

Utmärkt utsida
på utsidan är det den nya dekoren som syns tydligast. Det 
kaBe-röda är såklart kvar men fältet är krönt med en dis-
kret svart-grå linjering. en stor nyhet på royal och hacienda 
är den släta plåten, och en helt nyutvecklad väggkonstruk-

tion – iWall (innovation Wall) med aluminiumplåt på både 
in- och utsidan (se artikel på sidan 29). en slät vägg kanske 
inte låter så märkvärdigt, men att få den riktigt, riktigt slät 
över en så stor yta, oberoende av vad som är monterat på 
väggens insida, är en utmaning få lyckas med. kaBe har 
lyckats.

Gasolkofferten har fått en formgjuten matta, som är mycket 
användarvänlig då den är lätt att plocka ut och rengöra (ej 
Classic). om vi stannar här och synar vagnen lite högre 
upp. ser den inte lite ”stöddigare” ut tack vare sina ”öron” 
med integrerade positionsljus. längre bak på sidan hittar vi 
också en ny lastlucka (ej Classic), som leder till ett praktiskt 
utrymme under sängarna. för att behålla den sköna värmen 
i sovrummet har lastluckan en speciell ”box” som effektivt 
leder värmen förbi lucköppningen. hela sängkonstruktionen 
är för övrigt ombyggd för att optimera värmekomforten och 
samtidigt maximera lastutrymmet.  

Välj till
om vi tittar i tillvalslistan hittar vi också en del smått 
och gott. Vill du skåda stjärnorna, men ändå ligga kvar i 
vardagsrumssoffan? Då ska du köpa till takfönstret som 
sveper ner över framänden. mer ljus in och luftigare tak-
höjd eftersom överskåpen framtill tagits bort (lite får man 
försaka för att nå stjärnorna). andra nya tillval är soffa med 
slide-outfunktion där man kan glida ut sittdynan och få med 
sig ryggstödet i en lite skönare vinkel, elektriskt fotsteg, 
kylskåpsinbyggnad med fläkt, fast eller flyttbart pelarbord, 
högtalarutgång i elboxen, micro istället för ugn i 4-lågig 
spis. Vill man prata med sin vagn på distans finns kaBe 
phone up med en app som kan styra bland annat värmen i 
vagnen på distans.
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iWall – ny vägg- 
konstruktion

ny konstruktion över-
skåp i ädelsten, royal 
och hacienda

Belysning i front

nydesignad sänggavel 
med mysbelysning

ny lampa under  
överskåp

ny kökskran

ny sängkonstruktion 
för bästa värmekom-
fort och mesta lastut-
rymme

ny golvmatta med 
genuin känsla

nytt överskåp i
Classic

nya exklusiva handtag 
och hängare

steglösa funktioner på 
nya k D-lux-fönster

nya handtag i lyxig 
blank metall

3-lågig spis med delat 
lock

230V uttag i badrums-
skåp

lastlucka med luft- 
kanaler under säng

svartkromade fälgar 
på royal och hacienda

nya aldepannan  
3020 med panel  
ovanför dörren

ny längre tV-hållare

formgjuten skydds-
matta i gasolkoffert 

ny design överskåp i 
ädelsten, royal och 
hacienda
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NEW    kaBe 2014

Royal 610 XL

XV1

Royal 610 XL

XV2

Royal 610 XL

Royal 540 GLE

B2

Royal 540 GLE

Royal 590 E-TDL

E2

Royal 590 E-TDL

E9

Royal 590 E-TDL

Royal 560 GLE
Royal 560 GLE

B2

mellanliggare
och utliggare

iWall: ytterplåt, 36 mm
ecoprimisolering, innerplåt 
och ventilerande väggtapet

steglöst öppningsbara
fönster med integrerade
myggnät och mörklägg-
ningsgardiner

aluminiumprofil
med förtältsskena

heki ii takluckor med 
mörkläggningsgardin 
och myggnät

plastreglar

lastlucka

svartcromade  
fälgar

rörelsedetektor
Brandlarm
läckindikator

optimerat ventilations-
system – patenterade 
kaBe VarioVent

myggnätsdörr
fönster i dörr

uppvärmt 
skofack 
innanför 
dörren

Ventilations-
lucka

spiralmadrasser 
och tjocka bädd-
madrasser

stor kyl med 
köldfack 190l

Blankplåt 

Central-
dammsugare  

utvändig 
dusch



kaBe  nr 1  2014  11  

olor aliquun tenima id quas re ilit eos aut eatum repe 
soles re oficim ut et, quias ent dent, om

formgjuten skydds- 
matta i gasolkoffert
utvändigt gasoluttag

täta tak-
skarvar

kaBe safety
Driving system

skidfack 

energifönster med
polyuretankarm
ljuslister i fönster

elbox med 230V intag,  
16a automatsäkring med 
jordfelsbrytare, kontroll- 
lampor för el, 230V/12V- 
uttag och tV-uttag och  
belysning

mjukt ljusreflekterande 
och isolerande in-
nertakkaross i sandwich

automatiskt golvvärmesystem 
aGs ii pro 

mediacenter 
tV-antenn

Belastningsvakt
automatisk effekthöjning

överskåp med inbygg-
da luftkanaler

ergonomiskt utfor-
made soffor

täckkåpa

torkskåp

extra avlastningsbord 
integrerat i bordsskiva

4-lågig spis med  
ugn och grill

nackkuddar 

FLER ROYAL-MODELLER
om vi ser till modellprogrammet har royalserien fått fyra 
nya modeller, med benämningarna 540 Gle, 560 Gle, 590 
e-tDl och 610 Xl, som efterfrågats av både kunder och 
återförsäljare. 

Royal 610 XL

antisladdsys-
tem och frik-
tionskoppling
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test

VI SYNAR VåR NYA

KABE ROYAL  
520 XL

jag minns fortfarande hur 
imponerad jag blev när våra 
vänner demonstrerade sin 
nyinköpta husvagn för cirka 
trettio år sedan. monica visade 
mig kylskåpet, den bäddbara 
sittgruppen och alla praktiska 
lådor och skåp. ulf kravlade 
under husvagnen tillsammans 
med min make, där de tittade 
på stödbenens infästning och 
diskuterade hur dragbalkarnas 
längd möjligen kunde påverka 
stabiliteten vid körning.
på den tiden åkte vår familj runt med 
tält och luftmadrasser på semestern. 
men besöket hos vännerna satte fart 
på drömmarna om ett eget rullande 
hem. något år senare hade vi sparat 
ihop tillräckligt med pengar för att 
köpa vår första begagnade husvagn. 

egentligen hade vi en bil med alldeles 
för svag motor, så det gick väldigt sakta 
i uppförsbackarna. men vi tog oss fram 
och vi älskade husvagnslivet.

under årens lopp har det blivit många 
trevliga husvagnshelger tillsammans 
med ulf och monica. i början var alla 
barnen med; deras tre och våra fem. Då 
var det fullt ös hela tiden. numera är 
vi fyra 50-plussare som träffas. Det är 
betydligt stillsammare, men fortfarande 
precis lika roligt. i våras firade vi vår 
varaktiga vänskap med en långhelg i 
torekov. jag och maken kom dit med vår 
alldeles nya kaBe royal 520 Xl. 

Skyddstejpen kvar på bakljusen
jag demonstrerade stolt den fyrlågiga 
spisen med ugn och grill, det extra stora 
kylskåpet och instegsgarderoben för 
ytterplagg. monica och jag drog ut lådor 
och öppnade skåp och kände på de vita, 

TEXT: Carina lunDeholm  FOTO: mats lunDeholm

blanka bänkskivorna. utanför husvag-
nen kunde vi höra hur våra kära makar 
redde ut begreppen kring det elektro-
niskt styrda antisladdsystemet. hus-
vagnslivet hade onekligen blivit lyxigare 
med åren!

– titta på min man! han ser precis ut 
som den där lille tecknade gubben som 
brukar peka på alla detaljer i kaBe-bro-
schyrerna, sa monica och skrattade.

ulf är teknikintresserad och vill gärna 
veta hur saker och ting är konstruerade. 
Det var därför ingen tillfällighet när han 
upptäckte att vi kört trettio mil utan att 
ta bort skyddstejpen från bakljusen. 
efter att ha avlägsnat den klistriga plas-
ten fortsatte vi att syna vår nya kaBe i 
sömmarna. 

Den tydligaste skillnaden jämfört med 
tidigare årgångar är karossformen, med 
ett rakare tak som ger betydligt större 
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rymd i den främre delen av vagnen. 
Bakänden har samtidigt fått en helt 
ny design med modern belysning och 
integrerade handtag. även om ulf och 
monica själva har ett annat husvagns-
märke var de helt överens om att 
kaBes nya bakparti är marknadens 
absolut snyggaste.

Längre dragaxlar
Vår royal 520 Xl har en totallängd på 
730 cm. Den är 80 centimeter längre 
än vår tidigare Briljant, men bara 50 
centimeter längre än en ny Briljant. 
anledningen är att dragaxlarna blivit 
längre på de nya modellerna. kaross-
längden är oförändrad och både Bril-
jant och royal 520 tillhör fortfarande 
kaBes minsta husvagnsmodeller.

eftersom royal är en fullutrustad 
serie gick vi också upp cirka 150 kilo 
i vikt när vi bytte husvagn. något som 
faktiskt oroade maken en smula inför 
köpbeslutet. han var rädd att bränsle-
förbrukningen skulle öka. Det händer 
att vi kör uppåt 1000 mil med husvagn 
under ett år. men utflykten till torekov 
gjorde honom helt lugn. Det var precis 
lika lättdraget som tidigare och den 
nya vagnen låg dessutom, om möjligt, 
ännu stabilare på vägen. 

– ja, du minns väl vad jag alltid sagt 
om längden på dragbalkarna och hur 
de påverkar köregenskaperna, sa ulf 
med lätt triumferande tonfall.

Magiskt skymningsljus
när vi bjöd in våra vänner på en första 
öl i vår nya husvagn hade vi tänkt de-
monstrera den smarta lilla nattlam-
pan som kan tändas från sängen och 
ljuslisten inne i garderoben. Vi skulle 
också visa hur lätt det är att skapa 
stämningsfull inomhusbelysning med 
hjälp av dimmers, fönsterbelysning 
och energisnåla leD-lampor.

i stället var det vårt stora öppnings-
bara takfönster som drog uppmärk-
samheten till sig. Genom det kunde vi 
uppleva det magiska skymningsljuset 
som bara kan upplevas under några 
flyktiga kvällar i maj, trots att vi satt 
inomhus i en varm och skön husvagn. 
Det dröjde ganska länge innan vi kän-
de behov av att tända några lampor. 
ännu längre dröjde det innan jag och 
maken erkände att vi faktiskt tvivlat 
starkt på behovet av det där takfönst-
ret, som är standard i royalvagnarna. 
men visst är det roligt att ha fel ibland!

Så HÄR TYCKER VI OM NYA 
KABE ROYAL 520 XL:
+ Snygg design.

+ Synnerligen välutrustad vagn. 
(Cityvattenanslutning, mediapaket, 
rörelselarm m.m.)

+ Lätt att köra. Stabil och säker. 
(friktionskoppling, antisladdsystem 
med mera)

+ Bra uppvärmningssystem. 
(separat styrning av golvvärmen m.m.)

+ Gedigen känsla i snickerier och 
inredningsdetaljer.

+ Sköna sängar.

+ Fantastiskt kök!  
(190 liters kylskåp med separat köld-
fack, 4-lågig spis med ugn och grill)

+ Praktiskt med utdragbar skiva i 
bordet. 

+ Den nya inredningen i badrummet 
ger mer plats och rymd.

+ Bra med extra bred dörr och mygg-
kassetter för dörr och alla fönster.

+ Kvalitén på takluckorna.  
(känns bättre än tidigare.)

+ Mycket genomtänkt inomhusbelys-
ning.

 + Praktiskt med belysning i gasol-
koffert, elbox och liknande utrym-
men. 

  



14  kaBe  nr 1  2014

AL-KO tillbehör för husvagnar

QUALITY FOR LIFE

Sänd ett e-mail till husvagn@al-ko.se för frågor eller broschyrbeställning

www.al-ko.se

Safety godkänt stöldskydd
Stödhjul med tillförlitlig våg

Mammut rangersystem
Domkraft

 Reservhjulshållare

ORIGINALBATTERIET

  
  

By Exide Technologies

www.exide.nu    www.tudor.se

KH27  
Solus ecowing
Nytt för i år! Ecowing är 
utvecklat med  miljön i fokus 
och har ett lågt rullmot stånd 
och låg ljudnivå.

KU39  
Ecsta Le Sport
Optimal prestanda vid hög 
fart, dynamiskt på sommar-
väglag med effektiv broms-
verkan vid våta vägbanor.

Vi är med dig hela vägen.   
Året om.

www.dawadack.se  ·  031-742 11 80
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5 åRS KABE-GARANTI
om Du Bara sköter serViCen, 

så sköter Vi BransChens Generösaste Garanti

för ett år sedan tog vi ste-
get att kröna våra husvagnar 
och husbilar med en femårig 
garanti. egentligen inget stort 
steg, utan en logisk konse-
kvens av ett kompromisslöst 
och målmedvetet kvalitetsar-
bete som pågått de senaste 55 
åren här i tenhult. Vi ska bygga 
marknadens bästa fordon, 
och vi tror på det vi gör, därför 
lovar vi en garanti som är lika 
ambitiös. 
många var förvånade och tyckte vi var 
modiga som vågade ta steget fullt ut 
förra året. Vi såg det inte så, vi ser det 
både som ett kvitto och en utmaning. 
ett kvitto på att vi ligger steget före 
och en utmaning att alltid göra så, 
även i fortsättningen.

Garantin har en ömsesidighet som 
också ställer några enkla men viktiga 
krav på dig som ägare. att husbilen 
eller husvagnen sköts enligt instruk-
tionsboken och servas på auktorise-
rad kaBe-verkstad.  

kaBe åtar sig alltså att åtgärda, re-
parera eller byta ut delar eller system 
som slutar att fungera eller gått sön-
der under garantitiden. med förbehål-
let att felet inte uppstått på grund av 
uppenbar vanvård eller försummad 
skötsel. 

som sagt, det är ett stort åtagande 
från kaBes sida, men vi gör det för 
vi vill att du som kund ska förstå att 
vi menar allvar när vi säger att en 
kaBe är ett tryggt köp. och en trygg 
investering i sin fritid.

kaBe alltiD steGet före

•  Den 5-åriga garantin ger 
extra trygghet och mervärde

•  Gäller alla KABE husvagnar 
och husbilar från och med 
2013 års modeller

•  Den 5-åriga garantin överförs 
automatiskt till nästa ägare 
vid ägarbyte

•  Auktoriserade KABE-repara-
törer finns hos våra återför-
säljare över hela europa

se husvagnens eller husbilens 
instruktionsbok och vår hem-
sida, www.kabe.se, för fullstän-
diga villkor.
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NEW    kaBe 2014

Det halvintegrerade programmet 
innehåller nu sju modeller: 700 lXl, 
740 lB, 740 lGB, 740 lXl och  
740 t samt 880 lt. Ytterligare en 
modell tillkommer med beteckningen 
tmx740, där den stora nyheten avslö-
jar sig genom sitt något förhöjda tak, 
som rymmer en nedsänkbar säng  
(se separat artikel). 

Marknadens bredaste halvintegre-
rade husbilar – King Size 2,50 m
alla kaBes halvintegrerade husbilar 
har breddats med totalt åtta centi-
meter. kaBe är idag ensamma om 
halvintegrerade husbilar i bredden 
2,50! och man känner det så fort man 
stiger innanför dörren genom att 
svängrummet ökat i kubik. 

invändigt hittar vi bland annat de nya 
fönstren med steglös öppning och 
steglös mörkläggningsgardin. liksom 
på husvagnarna har skåpsluckorna en 
ny högblank vit bård, med en diskret 
silverdekor mellan det vita och trä-
mönstret. sängen har fått en ny gavel 
med softad mysbelysning. skåp och 
lådor har fått nya, blanka, cromade 
handtag i tuff design. även handtagen 
och krokarna på toaletten är blanka 
och nya. kökskranen är också ny i en 
riktigt läcker design. spisskyddet på 
den 3-lågiga spisen är numera delat 
så du får mer avställningsyta om du 
bara använder en platta. tec-tower 
(som är en pelare med ugn, kyl- och 
köldfack) är standard på alla helin-

tegrerade husbilar. listan kan göras 
längre, men vi lämnar lite åt din 
upptäckarglädje, tills du besöker din 
återförsäljare.

men vänta, en väldigt bekväm nyhet 
för dem som åker med bak i husbi-
len, är den ställbara soffan där man 
kan glida ut sittdynan och få med sig 
ryggstödet i en lite skönare vinkel 
för långturen. tec-tower (som är en 
pelare med ugn, kyl- och köldfack) 
är standard på alla helintegrerade 
husbilar. 

en annan ny rolig nyhet för alla 
hundälskare är den inbyggda hundbu-
ren, som kan beställas med fönster. 
finns som tillval.

om vi tar de stora svängarna för kaBes husbilar, så är det satsningen på de helintegrerade 
husbilarna som sticker ut mest. för tre år sedan fanns inte denna modellserie överhuvud-
taget. en stark vilja och många övertimmar i prototypverkstan har resulterat i tre längder 
och totalt 12 planlösningar. tmi760-serien har i år vuxit från en till fyra planlösningar.  
storsäljaren tmi810, som banat vägen för det helintegrerade programmet, behåller sina 
fyra modeller. medan tmi910 – flaggskeppet – får tre nya systrar.
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kaBes nya halvintegrerade 
husbil är lite av en gränsöver-
skridare. Både liten och nätt 
att köra precis på vilka vägar 
man vill, men samtidigt en stor 
familjebil. tack vare den ned-
sänkbara dubbelsängen ovan-
för sittgruppen förvandlas ytan 
effektivt från en sällskapsyta 
till en dubbelsäng – eller tvär 
om.
– Det är inte på något sätt ett steg 
tillbaka till de gamla alkovbilarna, 
är försäljningschef johan skogeryd 
väldigt noggrann med att påpeka.

– Vi har laddat bilen med en smidig 
nedsänkbar taksäng, precis som våra 
helintegrerade modeller. men för att 
få lite mer svängrum i taket har vi 
format taket precis där sängen är.

lösningen med den hissbara sängen 
funkar bra här, eftersom lXl-plan-

lösningen gör att dörren kommer 
tillräckligt långt bak för att gå fri från 
sängen även om den är nedfälld.

– Vi har märkt att det finns ett behov 
av fler sängplatser, så man kan ha 
extra nattgäster om man vill, utan 
att bygga om hela matdelen. Bara 
att hissa upp sängen och duka fram 
frukosten, fortsätter johan.

Det var länge sedan kaBe övergav 
alkovmodellerna med sitt stora 
överhäng framtill. nu får man samma 
flexibilitet, men slipper en tung över-
byggnad.

– här kan kunderna förvänta sig klas-
sisk kaBe-känsla hela vägen, utan 
undantag – sommar som vinter. se 
det som ett syskon i 740-serien, men 
med ett lite udda yttre, och ett rikare 
inre, säger johan och skrattar.

Smarta värmesystem
kaBe är ”världskända” för sin höga 
värmekomfort. Därför ingår följande alltid 
som standard i alla husbilar från kaBe:
• Värmeväxlare NYHET!
• Vattenburen värmematta i hytt – NYHET! 
• Konvektorer vid fotsteg (bildel) – NYHET! 
• Mörkläggningsgardiner för framruta  
och sidorutor – NYHET! 
• Konvektorer mellan bil- och bodelen  
bildar en värmevägg mot bildelen – 
• Webastotidsstyrning som värmer  
upp kupén när motorn är avstängd upp  
till 24 timmar innan avfärd
• Nordenspecifikation innehållande stort 
batteri 100 ah, kraftigare generator 160 a, 
extra värmepaket under både förarstolen 
och passagerarsätet kopplat till golvvärme-
systemet samt uppvärmd vevhusventilation 
• Vintertäcket finns kvar som tillval, och 
nytt för året är att man kan få värme i 
framrutan (standard i910).

tmx740 Crossover
BILEN SOM KORSAR GRÄNSER
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TEXT: freDDY konGsBerG 
FOTO: kjell-erik kristiansen 

petter northugs nya svenska 
vapen i jakten på medaljerna.
petter och pappa john nort-
hug har fallit pladask för team 
northugs nya stolthet: över 
åtta meter lyx påfyra hjul – en 
kaBe husbil – skräddarsydd 
av den svenska producenten i 
tenhult/jönköping.
 – en ny värld har öppnat sig 
för oss. husbilen är som en 
uppenbarelse. man kan bli 
religiös för mindre, strålar en 
husbilsfrälst john northug.

Vill ha hustrun med på resan
john berättar glatt att det här med 
husbil, har varit en avlägsen dröm 
han har närt under flera år. även om 
husbilen först och främst är ett nytt, 
lysande vapen för team northug med 
bröderna petter, tomas och even, har 
pappa john och hustrun redan börjat 

planera för en cykelsemester med 
husbilen i europa.

Kung bakom ratten
– Det här är rätt och slätt ett fantas-
tisk hotellrum på hjul. man känner 
sig som en kung bakom ratten med 
panoramautsikt över både trafik och 
landskapet man kör igenom. med en 
husbil handlar det inte längre om att 
ta sig från en punkt till en annan. man 
får helt enkelt en storslagen upplevel-
se, säger en begeistrad john northug.

Hälsningsplikt
familjen har aldrig tidigare haft hus-
bil, även om de i flera år lekt med tan-
ken, och nu har northugs fått erfara 
att det förpliktigar att köra husbil.

– möter man andra husbilar så ska 
man hälsa. och parkerar man i när-
heten av andra husbilsägare förväntas 
man stanna och prata lite husbil, ler 
northug.

Begeistrad superstjärna
petter northug är minst lika begeist-
rad över nyförvärvet som resten av 
familjen. Den 27-årige superstjärnan 
är inte bara världens bäste skidåkare, 

utan han brukar även ligga i täten när 
det gäller att inneha olika fordon.

– skarverennet blev det första testet 
och husbilen fungerade som ett 
näste för hela teamet, förklarar john 
northug.

Skräddarsydd lyx
Den skräddarsydda specialversionen 
av en kaBe travel master i810 lt bär 
bröderna petter, tomas och evens 
autografer.

Den väger över fyra ton och har alla de 
faciliteter som man kan önska sig. tre 
sängar, ett modernt kök, ett rymligt 
bad med dusch och toalett, sittgrupp 
i skinn och ytterligare en säng fram i 
bilen som kan sänkas ned från taket. 
i nya husbilen kan petter northug 
koppla av mellan tävlingarna.

Ger lugn och ro
– speciellt under nm på skidor var 
petter som ett jagat villebråd och 
var närmast tvungen att springa och 
gömma sig för att få lite lugn och ro. 
nu kan han enkelt och smidigt söka 
skydd i husbilen, slänga sig ner på en 
av sängarna och vila, få behandling 
eller äta nylagad varm mat.

trenDer

TEAM NORTHUG
helfrälsta på husBil



husbilen är genialisk och passar våra behov per-
fekt, säger john northug som är bilansvarig och 
chaufför efter det att han har uppgraderat sitt 
körkort. en annan medlem av teamet, hallgeir 
martin lundemo, kommer också att ta sina pass 
bakom ratten på husbilen.

Byter buss mot husbil
under tour de ski blev det extremt mycket stök 
kring den buss som petter disponerade.

– Bussen tilldrog sig mycket uppmärksamhet 
och var i det avseendet inte så lämplig. allt tyder 
på att vi nästa gång tar med oss husbilen istället, 
som är mer praktisk på många sätt.

– Vi kommer även att använda husbilen under 
World Cup, fortsätter john northug.

Kvaliteter
– Det var först när vi kom i kontakt med svenska 
kaBe som våra planer blev konkretiserade och 
realiserade.

Vi såg vilka enorma möjligheter husbilen repre-
senterar och vi fick upp ögonen för de kvaliteter 
dagens husbilar erbjuder, berättar john northug.

enligt john northug har team northug länge 
gått och närt idén om att ha en husbil med sig 
under träning och tävling. och det är allt fler 
inom skidåkningsvärlden som ser fördelarna 
med husbil. Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7, 
421 31 Västra Frölunda
Tel. 031-734 11 10
E-post info@dometicgroup.se

Mobil komfort 
utan kompromiss

Klimatanläggning Dometic B 2200
•	Behaglig	och	tyst	drift
•	Samtliga	funktioner	styrs	via	fjärrkontroll
•	Integrerad	belysning

•	Värmefunktion 

Dometic Premium Markis
•	Inga	opraktiska	skrymmande	stödben
•	Lätt	att	fälla	ut,	elektriskt	eller	manuellt	
•	Elektriska	modellen	har	fjärrkontrollen	och	 
	 vindsensor	som	standard
•	Med	ett	enkelt	knapptryck	fäller	du	ut	markisen

Backvideosystem Waeco RVS-794
•	Värdens	minsta	dubbelkamera	med	linsskydd
•	Fjärrsikt	med	50°
•	Kameran	är	försedd	med	en	integrerad	 
	 värmefunktion	och	vattentät	mikrofon
•	Lysdioderna	har	monterats	separat	för	att	 
	 förhindra	reflexer

www.dometic.se

Utan
stödben och 

med 12 V 
motor 

Den
mest
sålda

Optimal sikt 
på nära och 
långt håll
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ISKALL CAMPARE
Var går gränsen för vad en 
kaBe klarar när det gäller vin-
tercamping? Det är en sak att 
säga att allt funkar perfekt när 
kvicksilvret halkar långt under 
nollan. en annan att verkligen 
bevisa att det stämmer. 
Bästa bevisen kommer alltid från 
verkligheten, från personliga erfa-
renheter, även om alla husvagns- och 
husbilsmodeller från kaBe testas i 
köldkammare. förra året campade 
jan ålevik med hustrun anita i -44° 
med sin husbil under jokkmokks 
marknad i början av februari. om det 

är något slags ”bottenrekord” vet nog 
våra läsare bäst.

– Visst var det kallt ute, man fick röra 
på sig hela tiden, men inne i bilen var 
det som vanligt, ca 20 grader som 
vi brukar ha, berättar jan, som till 
vardags jobbar som kaBe-säljare i 
umeå. 

– första natten gick vi på gasol utan 
problem, och andra natten, när det var 
lika kallt, hade vi tillgång till 2 kilowatt 
på campingen, men det räckte inte 
riktigt till utan gasolen gick in och 
stöttade.

jan och anita kör en tm 740 lGB från 

2011 som står redo för kortare och 
längre turer året runt. inte minst på 
vintern.

– Vi kör alltid en tur till fjälls under jul 
och nyår och till påsk. till jokkmokks 
marknad bär det av var annat eller var 
tredje år. 

– sen blir det nästan alltid en tur 
utomlands på sommaren. Du behöver 
inte göra några speciella förberedel-
ser för att kunna campa året runt – 
vatten, värme och avlopp – allt funkar 
hur bra som helst. även om det är 
-44° om nätterna, säger jan.

– på dagarna var det ju bara ca -35°. 

37.000 besökte jokkmokks vintermarknad år 2013. temperaturen låg mellan 20-30 minusgrader, betydligt varmare än året  
dessförinnan med kring 40 minusgrader mer eller mindre konstant under alla marknadsdagarna. foto: petter johansson.  

jan ålevik

historisk marknad 

test
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helt ny teknik används 
för att kontrollera att 
husbilarna är absolut 
täta. 

husbilarna testas i 
temperaturer från –35 
upp till +55 grader.

med hjälp av värme-
kameror ser vi till att 
konstruktionen når 
precis den kvalitet vi 
eftersträvar.

Vi ger dem vad de tål. Du ska veta att en kaBe tål väldigt 
mycket. Den är redo för ett långt liv på vägen, sommar som 
vinter. Vi vet vad som krävs och vi testar enskilda detaljer 
och hela fordon på alla möjliga sätt, och en del omöjliga 
också. Vi har full kontroll i alla led, från utveckling till 
montering, för att försäkra oss om högsta kvalitet i alla 

mätinstrument för 
drag.

Gasolsystemet tryck-
testas.

Vågar för att balansera 
och optimera viktför-
delning mellan axlar.

tryck används för att 
testa hållfastheten hos 
produkterna.

med rökbeläggning 
kontrolleras luftflö-
dena.

uthållighetstester görs 
på de olika delarna av 
karossen.

att ventilationen är 
korrekt är en livsviktig 
funktion som noggrant 
kontrolleras.

elsystemen och andra 
viktiga funktioner kon-
trolleras innan husvag-
narna och husbilarna 
får lämna fabriken.

hållbarhetstest simu-
leras i en skakbänk 
motsvarande 10 000 
mil normal körning.

Den senaste tekni-
ken kompletterar vår 
skickliga personal. 

i klimatkammaren 
utförs noggranna tes-
ter på husvagnar och 
husbilar.

i regnkammaren 
besprutas husbilarna 
under högt tryck. 

detaljer. Vi provar nya lösningar i vår egen utvecklingshall, 
vi har egna elektriker och eget snickeri, och som du ser 
på bilderna nedan, en egen testanläggning där vi utmanar 
gränser, långt utöver vad som väntar i verkligheten. för vi 
chansar inte.

NOGGRANT TESTADE
test
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uppleVelsen

VåRHELG I TOREKOV MED 

HUSVAGNS-
VÄNNERNA

Vi brukar träffa våra hus-
vagnsvänner, ulf och monica, 
en helg varje vår och höst. Då 
letar vi upp en trevlig cam-
pingplats som ligger på rimligt 
avstånd från båda familjerna. 
husvagnsträffar är lättsamma 
och avslappnade. ingen behö-
ver tänka på matlagning eller 
städning, som när man ska ha 
gäster hemma. Det är bara att 
veva ner stödbenen och börja 
umgås.
Vid årets kristi himmelsfärdshelg 
träffades vi i torekov. Vi hade väntat 
och väntat på våren och hemma hos 
oss hade det knappt börjat grönska. 
men när vi närmade oss hallandsåsen 
tog våren emot oss med en stor, öppen 
famn och vi insåg att tre klimatzoner 
faktiskt gör skillnad.

Campingen i torekov är välordnad 
och har ett mycket bra läge. Där finns 
många skyddade uppställningsplatser 
men också en hel rad för dem som vill 
ha sin husvagn eller husbil ända nere 
på stranden. Det går en trevlig prome-
nadväg till samhället och hamnen. Vill 
man röra sig ännu mer finns det stigar 
och vandringsleder både längs med 
havet och på åsen liksom cykelleder och 
golfbanor. Den närmaste golfbanan är 
granne med campingen. 

torekov ligger längst ut på Bjärehalvön, 
med hallands Väderö i blickfånget 
utanför. Dit kan man åka på dagsutflykt 
med båt. Vi stannade dock kvar på land, 
handlade fisk i hamnen och traskade 
omkring en stund i det idylliska samhäl-
let, som fortfarande inte riktigt hade 
vaknat till liv efter vintern. 

TEXT: Carina lunDeholm  FOTO: mats lunDeholm
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Legendarisk centercourt
Det är bara 14 kilometer till Båstad. Vi 
gjorde självklart en utflykt dit och även 
om ingen av oss är tennisspelare så 
kunde vi känna hur de idrottshistoris-
ka vingslagen svepte runt den legen-
dariska centercourten. Vi tog också en 
biltur över hallandsåsen, passerade 
Birgit nilssons Västra karup och åt en 
äkta skånsk lunch på margretetorps 
gästgivaregård.

maten är en viktig ingrediens i en lyck-
ad husvagnshelg, tycker vi. De allra 
flesta måltiderna brukar vi laga och 
äta i våra husvagnar, varannan måltid 
i den ena husvagnen och varannan i 
den andra. en given höjdpunkt är när 
vi ska göra de gemensamma matinkö-
pen för helgen. Då brukar vi söka upp 
en välsorterad livsmedelsbutik där vi 
greppar varsin varukorg och sprider ut 
oss bland hyllor och kyldiskar för att 
plocka åt oss vad vi är sugna på. 

jag och monica brukar stråla sam-
man vid fisk- eller ostdisken, medan 
våra män har en underlig förmåga att 
alltid hamna vid köttet. när vi sedan 
passerar kassan lägger vi upp allt på 
varubandet och delar notan rakt av. 
Det blir oftast förvånansvärt välkom-
ponerade middagar när vi lagar mat 
tillsammans, även om det kanske inte 
verkar så när vi fyller våra korgar.

Klapperstensfält och strandängar
på lördagsförmiddagen packade vi 
ryggsäckarna och tog på oss vandrar-
kängorna. Det var en klar och fin vår-
dag och vi bestämde oss för att vandra 
en del av skåneleden, från campingen 
till hovs hallar och tillbaka, totalt 
cirka två mil.

Det blev en underbar tur över klap-
perstensfält och strandängar med 
vindpinade enebuskar. Vi såg ejdrar 
och andra sjöfåglar i vattenbrynet. när 
vi stannade för att fika blev vi diskret 

iakttagna av ett gäng tackor med sina 
lamm. Vid hovs hallar dukade vi upp 
vår medhavda lunch, njöt av den mag-
nifika utsikten och tog sedan en välbe-
hövlig middagsslummer i det spirande 
gräset innan vi vände hemåt igen. 

på kvällen satt vi rödkindade och 
lite trötta och pratade om fördelarna 
med det varierande och omväxlande 
husvagnslivet. runtomkring oss hörde 
vi de bekanta ljuden från lekande 
barn, rasslet från förtältsdragkedjor 
som öppnas och stängs och folk som 
promenerade iväg med disken. Vi 
konstaterade att vi inte var beredda att 
byta en sådan här helg mot en vistelse 
på det lyxigaste hotell. och varför i 
hela friden skulle vi det, så länge vi 
har våra husvagnar?

oVan: miDDaGsslummer ViD  
hoVs hallar. neDan: CampinGen 
i torekoV, Granne meD haVet
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för många husvagns- och hus-
bilsåkare, framför allt från söd-
ra och mellersta sverige, har 
ju den årliga mässan på elmia 
i jönköping blivit det tillfälle 
då man får se det kommande 
modellårets nyheter, undersö-
ka nya prylar och tillbehör och 
– kanske – börja planera nästa 
års sommarsemester
tack vare den stora mässcampen, 
där nära 7 000 campare bor och trivs 
i sina husvagnar och husbilar, har 
mässan dessutom blivit en samlings-
punkt där man träffas och umgås – 
och för många utgör den också avslut-
ningen för sommarcampingsäsongen.

i år pågår mässan från den 12 till den 
15 september, och mässcampen är 
sedan lång tid fullbokad.

SE NYHETERNA!
Gå BILLIGARE På ELMIA HUSVAGN 
HUSBIL – KÖP BILJETTEN HOS DIN 
KABE-åTERFÖRSÄLJARE

har du inte bokat plats på mässcam-
pen, så har du ju alltid möjligheten att 
göra ett endagsbesök, och då har din 
kaBe-återförsäljare ett specialerbju-
dande till dig. för bara 85 kronor, mot 

normala 150 kronor, kan du köpa en 
entrébiljett till mässan. Biljetten köper 
du hos din kaBe-återförsäljare – se 
hemsida för öppettider www.kabe.se/
se/aterforsaljare/.

erbjudande!
Gå billigare på

elmia husvagn 
husbil 

Endast 85:- 
ord.pris 150:- 
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NyårsfiraNde i daNmark

nYÅR I 
HUSBIL 

när vi hade firat jul med barn 
och barnbarn gav vi oss iväg 
på en nyårstur med husbil till 
Danmark. efter allt ståhej med 
mat och julklappar kändes 
det skönt att varva ner några 
dagar. Det skulle bli regn och 
friska vindar över själland. 
perfekt kaBe-väder, med an-
dra ord.

strax efter öresundsbron ligger kast-
rup flygplats och det idylliska samhäl-
let Dragør med låga gulrappade hus, 
halmtak och smala kullerstensgator. 
här finns också en åretruntöppen 
campingplats med ett utmärkt läge 
om man vill besöka köpenhamn. Det 
ville vi förstås. efter en god natts 
sömn traskade vi till den närliggande 
busshållplatsen för att ta snabbussen 
till ”Dronningens by”. en halvtimme 
senare befann vi oss i mellandagsvim-
let vid kongens nytorv.

Det finns mycket att titta på och göra i 
köpenhamn. Vi var mest sugna på att 
vandra omkring och uppleva atmos-
fären och hade inga särskilda planer 
för dagen. Det blev naturligtvis en 
liten runda längs kajen i nyhavn. här 
brukar det vimla av liv under sommar-
halvåret. nu var det betydligt lugnare. 
även om det faktiskt satt lite folk och 
huttrade på uteserveringarna med 
en tuborg och näsan mot den bleka 
vintersolen. 

allt fler anVänDer sin husBil eller husVaGn hela året. oCh Det 
är inte så konstiGt. en moDern kaBe är utrustaD för alla slaGs 
VäDer oCh VinterCampinG kan inneBära allt från sportloV i skiD-
BaCken till en storstaDshelG meD shoppinG oCh teater. 
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lunch i husbilen

hamnen i Dragør

Det är något 
alldeles speciellt 
att sitta i en om-
bonad och varm 
husbil medan vinden 
viner utanför och regnet 
smattrar mot taket. 

regn och rusk

uppleVelsen

Rödspätta med remoulade
Varuhuset magasin du nord är lika 
imponerande varje gång man ser 
det. Den pampiga byggnaden är över 
hundra år gammal och har fortfa-
rande en stark dragningskraft på alla 
shoppingsugna turister. nu var det 
rea, men ändå rätt höga priser efter-
som utbudet på magasin du nord är 
ganska exklusivt. 

ströget är en av de längsta shopping-
gatorna i europa. här finns alla de 
välkända varumärkena, men natur-
ligtvis också en hel del småbutiker, 
äkta turistfällor med krimskrams, 
ostbutiker och bagerier, barer och 
restauranger. Vi njöt av att bara gå 
runt och titta. 

Det var väldigt länge sedan vi var i 
köpenhamn. plötsligt mindes vi vårt 
allra första gemensamma besök i 
staden, för ungefär 35 år sedan. Då 
åt vi rödspätta med remoulade på 
restaurang peder oxe vid Gråbrødre-
torv. Vi styrde stegen dit för att se om 
restaurangen fanns kvar. självklart 
gjorde den det, liksom den klassiska 
danska lunchmenyn.

mätta och fulla av nostalgiska känslor 
fortsatte vi eftermiddagen på tivoli. 
här var det julstämning i varenda vrå. 
tivoli är trevligt att besöka även vin-
tertid, eftersom miljön är så speciell. 
anläggningen byggdes redan 1843. 

Flickan med svavelstickorna
nästa dag lämnade vi storstadsområ-
det och styrde söderut. Vädret var inte 
alls tokigt. Vi körde till faxebukten och 
hittade en vinteröppen campingplats 
där vi kunde ställa upp husbilen med 
östersjön alldeles utanför dörren. 

Vi njöt av stillheten och tog en skön 
promenad på stranden. Den friska 
luften satte fart på aptiten så att vi 
med gott samvete kunde gå lös på de 
hemlagade smørrebrøden, de röda 
korvarna, Bornholmssnapsen med 
honung, den vällagrade havarti-osten, 
wienerbröden med choklad och allt 

annat gott som vi hade fyllt kylskå-
pet med. Danmark är ett underbart 
matland!

när mörkret slöt sig utanför vår husbil 
hade vi ätit så mycket att vi inte ens 
orkade vända blad i våra medhavda 
böcker. Vi började längta efter en film 
eller någon annan underhållning på 
tV men konstaterade lite snopet att 
Danmark infört ny, modern hD-teknik 
som kräver en särskild digitalbox. 

i alla husvagnar och husbilar runtom-
kring oss flimrade det så hemtrevligt 
från tV-apparaterna. jag kände mig 
som flickan med svavelstickorna i h C 
andersens berömda saga när jag gick 
till duschen senare på kvällen och 
smög utanför de upplysta fönstren för 
att åtminstone få se en liten skymt av 
nyheterna.

Godt Nytår!
Vi var ett 30-tal ekipage på camping-
en. alla utom vi var danskregistrerade 
och påfallande många var faktiskt 
kaBe-vagnar. 

årets sista dag bjöd på riktigt bus-
väder med grå himmel och piskande 
kallt regn. jag befarade att vädret 
skulle vara så dåligt att ingen av våra 
danska campingvänner tänkte bege 
sig ut och smälla in tolvslaget med 
några raketer. utan tV skulle vi då 
kanske inte ens märka att det blev 
ett nytt år! för säkerhets skull åkte vi 
därför till naestved, några mil bort, 
för att inhandla en billig digitalbox. 
Där hittade vi också festliga nyårshat-
tar och lite dekorationer för att skapa 
ytterligare stil på kvällens firande. 

Det är något alldeles speciellt att sitta 
i en ombonad och varm husbil medan 
vinden viner utanför och regnet smatt-
rar mot taket. Vår nyårsafton blev per-
fekt. Vi hade våra fåniga partyhattar 
på oss, vi grillade havskräftor under 
ett paraply, skålade i champagne och 
pratade om våra barn och barnbarn 
och om hur fort åren går. Vi lyssnade 
på den danska drottningens nyårstal 
och såg ett präktigt fyrverkeri på tV. 
Godt nytår! 

på nyårsdagen styrde vi hemåt över 
en vindpinad öresundsbro. husbilen 
låg tryggt och säkert på vägen och vi 
insåg att det bara var några månader 
kvar till våren och snart skulle det bli 
sommar igen. Det började med andra 
ord bli dags att planera för nya spän-
nande resor och campingäventyr.
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kaBe alltiD steGet före

INNOVATIV  
VÄGGUTVECKLING

en av världens mest sofisti-
kerade husvagnsväggar har 
nu blivit ännu lite bättre. Den 
förbättrade funktionen är stan-
dard i alla nya kaBe-husvagnar 
och husbilar, men den blanka 
finishen på utsidan är standard 
på royal och hacienda. om vi 
tittar lite närmare på vad som 
hänt, så inser vi att den stora 
skillnaden inte är den helt släta 
utsidan. Det ligger djupare än 
så när mätinstrumenten får 
säga sitt.
kulhamrad plåt har nästan blivit 
synonymt med husvagnsbygge. ett bra 
material som är lite förlåtande om inte 
underkonstruktionen är 100 procent 
jämn. mönstret suddar ut, kan man 
säga. att bygga en helt slät yta där 
man inte ser en enda liten skiftning 
i blänket är mycket svårt. men kaBe 
har kommit väldigt nära det perfekta 
nu. och visste du att jämfört med en 
kulhamrad plåt så är det enklare att 
reparera slipa och spackla en slät plåt 
som har fått småskador, repor eller 
små bucklor.

utmaningen ligger på många plan. 
kyla och värme får ytan att krympa 
och växa och den bärande konstruk-
tionen inuti väggarna, exempelvis runt 

dörrar och fönster, röra lite på sig när 
husvagnen eller husbilen körs, men 
det ska helst inte synas genom väg-
garna.

Det kaBe gjort nu är att byta ut 
plywoodskiktet på insidan av väggarna 
mot plåt. Väggen blir då mindre käns-
lig för stora temperaturdifferenser 
mellan ute och inne. Väggen står helt 
enkelt lättare emot extrem kyla eller 
hetta.

fördelen är att tätheten ökat ännu 
mer när ånggenomsläpplighet testas. 
en redan väldigt fuktsäker konstruk-
tion har blivit ännu torrare. tester 
visar att den relativa fuktigheten mins-
kar i kärnmaterialet, om man använ-
der aluminium i väggarna. i kaBes fall 
är kärnmaterialet ecoprim-isoleringen 
som med sina helt slutna celler inte 
kan suga åt sig någon fukt. Väggarna 
blir dessutom upp till 50 procent 
styvare med den dubbla plåtkonstruk-
tionen.

Nästa steg?
om man ska blicka framåt så är det 
svårt att se vad som skulle kunna bli 
bättre i kaBes väggar, men om vi kän-
ner våra vänner rätt i tenhult så finns 
det alltid ett litet steg till att ta. Det 
är därför en av de bästa och säkraste 
väggarna byggs just där.

INNOVATION WALL  
BESTåR AV:

• aluminiumplåt på in- res-
pektive utsidan.

• ecoprim-isolering och ven-
tilerande väggtapet enligt 
tidigare.

• karossen tål ännu högre 
temperaturdifferenser, spe-
ciellt tålig mot låg tempera-
tur ute och hög temperatur 
inne.

• låg ånggenomsläpplighet 
och lågt lambda-värde – dvs 
konstruktionen är maximalt 
fuktsäker och har mycket 
god isoleringsförmåga

• karossen är styvare och mer 
hållfast jämfört med väggar 
innehållande plywood.
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”DE FåR BÄRA UT 
MIG UR VAGNEN...”
eskilstunabon stig Carlsson 
lever i husvagn året runt. Det 
har han gjort i 17 år. nuvarande 
vagnen är en kaBe royal 780 
tDl.
– att bo i husvagn är fritt och 
bra – man har ju allt, säger 
han. jag har inga planer på att 
byta boende, de får bära ut mig 
härifrån med fötterna före. 

stigs campinghistoria började med 
en båt. Det var nämligen så att hans 
dåvarande sambo inte var helt förtjust 
i att vara ute på sjön.

– hon tyckte inte om att det lutade, 
säger stig. så då blev det husvagn 
istället.

flera år tillbringade sedan paret sin 
fritid i vagnen. sommartid stod man 
gärna på Vilsta camping strax utanför 
eskilstuna.

Campinglivet passade stig bra, han 
gillar äventyr och har en bakgrund 

som fallskärmsjägare och fn-soldat.

– jag har varit med om mycket, bland 
annat när Dag hammarskjöld blev 
nedskjuten 1961 i Zambia.

han har också haft tjänst i kongo, 
Beirut, kairo, jerusalem och sharm 
el sheikh.

på hemmaplan har stig jobbat som 
reservdelsansvarig, bland annat på 
Bahco verktyg, Volvo Bm och Valtra. 

1996 förändrades livet plötsligt när 
hans sambo oväntat dog.

Då fattade stig ett livsavgörande be-
slut. han bestämde sig för att bosätta 
sig permanent i husvagnen. 

– jag tänkte ”på campingplatsen blir 
jag i alla fall inte bli ensam”, säger 
stig. Det blir man ju annars lätt i en 
lägenhet.

stig flyttade in i vagnen och började 
leva campingliv på heltid.

– Då var vi väl 4-5 stycken som bodde 
här på Vilsta permanent, nu är vi 

minst det dubbla, säger han.

Vagnen som varit stigs härd de 
senaste fem åren, en 2008:a, har alla 
bekvämligheter. utrustningen består 
bland annat av centraldammsugare, 
mikro, ugn, ac och musikanläggning 
med surroundljud.

– Det är riktigt bra drag i ljudet, säger 
stig. sitter man i soffhörnet känner 
man vibrationerna under kuddarna.

stig nyttjar vagnens alla finesser och 
använder inte campingplatsen facilite-
ter annat än ibland.

– jag aktar mig visserligen för att 
steka mat i vagnen, men lagar gärna 
mat i ugnen. 

en gång om året gör han en riktig 
storstädning. Då får allt i vagnen och 
standby-tältet sig en omgång.

– annars städar jag inte mer än 
nödvändigt, bara tillräckligt så att inte 
skiten ramlar över en, säger han.

73-årige stig ser i stället till att hålla 
sig aktiv på andra sätt. han hjälper 

kaBe-äGare

”Jag är en äventyrare och älskar 
att köra hoj”, säger Stig Carlsson.  
Utanför vagnen står hans Honda 
ST 1300 Pan European.

TEXT OCH FOTO: Carola eklunDh
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bland annat till med lite ditt och datt 
på campingplatsen. 

– jag klipper gräs och häckar och la-
gar när något går sönder.

han uppskattar kontakten med alla 
människor på campingplatsen.

– Det är bra att hålla kroppen och 
hjärnkontoret igång. här går det förbi 
folk hela dagen och det gillar jag.

en annan sysselsättning som ligger 
stig varmt om hjärtat är att åka mo-
torcykel. på stigs tomt står en maffig 
honda st 1300 pan european. 

– jag körde hoj tills jag var 25 år men 
när jag blev sambo lade jag av, jag 
fick inte åka längre. Vid 65 tog jag upp 
åkandet igen och nu är jag ute så ofta 
jag kan, säger stig. eftersom jag gillar 
speedway brukar jag åka hoj till olika 
tävlingar. nu senast var jag och sonen 
i norrköping och kollade på speedway.

stig har idag också ofta sällskap av sin 
nya dam. hon gillar både att åka mc 
och campinglivet. så fort tillfälle ges 
hälsar hon på i vagnen. 

på vintern händer det att paret äter 
middag i standby-tältet. en rejäl kamin 
som ger fem kilowatt servar då med 
extra värme. i ett annat hörn står två 
vackra rokokostolar. De är arvegods 
från stigs mor. i övrigt är allt anpassat 
till att fungera i campingvardagen.

– Det bästa med att bo permanent 
i vagnen är att man inte kan samla 
saker på hög. köper du något nytt får 
du kasta det gamla, säger stig.

åRSMÖTE I KABE 
HUSBILSKLUBB 
nYtta oCh nöje på ölanD, men mest nöje.

under kristihimmelsfärdshelgen rullade 88 av kaBe-klub-
bens 250 husbilar över till öland för att förena nytta med nöje. 
årsmöte kan ju låta lite torrt, men om man omgärdar forma-
liteterna med så mycket upplevelser, skratt och samvaro blir 
det bli hur kul som helst. och det gör man om man är kaBe 
husbils klubb.

Bilarna började rulla in på kapelluddens camping i Borg-
holm redan på torsdagen, med besökare ända från umeå och 
luleå. en ståtlig syn om man får tro janne Wallinder, klubben 
sekreterare.

förutom det formella årsmötet på lördag förmiddag, då åke 
nilsson tillträdde som ordförande efter leif olsson, bjöds det 
på utflykter, föredrag om flyttfåglar, tipspromenad, kroppka-
kor, strutsfilé och underhållning av Christer Warringer, en av 
medlemmarna. 

efter gemensam förmiddagsfika på söndagen bröts lägret och 
bilarna lämnade öland för denna gång. Det bästa med årsmö-
ten, är att det alltid kommer ett nytt för den som längtar.
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trenDer

DET ALLRA SENASTE INOM CAMPING  

SIGNALER

en lite bättre sits
om du vill ha en bättre sits ska du satsa på en Westfield. 
komfort och kvalitet med lätt och nätt aluminiumstativ, som 
ändå tål belastning upp till 140 kg. hopfällbar och ställbar i 8 
lägen. färg: grå, vikt: 5.8 kg. tål upp till 200 kilos belastning 
tack vare dubbla mellanstag. färg: grå, vikt: 6.6 kg.

fältkök med fällben
lite extra yta för extra avlastning. perfekt när ni får besök 
i fält och behöver ett extra kök, för matlagning, disk eller 
servering. integrerad diskho, gallerhylla och smart sido-
korg. tack för detta Wecamp.

stora stabila 
isabella
prisma är den största nyheten 
från isabella sedan 80-talet. om 
man ser till storleken. Djupet på 
hela 4 meter, det stabila mega 
frame-stativet och slitstyrkan 
gör det till det optimala förtältet 
för långtidscamparen med krav 
på bekvämlighet och stort sväng-
rum. ett ljust inbjudande förtält. 
fronten kan dessutom flyttas ut 
och in, så du får en terras under 
tak. möjlighet att komplettera 
med extrastänger.

sitt kvar!
med ett enkelt handgrepp sitter 
den på plats – hyllan, baren, bordet, 
arbetsbänken…. eller kalla det vad 
du vill. lika perfekt för kvällsdrinken 
som för solkrämen eller korsordet. 
inga beslag eller skruvar behövs. rätt 
tänkt Wecamp!
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trenDer

Bädda på nytt sätt 
sov, slit och släng. och slipp dra 
runt på massa smutsiga sängkläder. 
engångsbäddset för en person i mjuk 
och behaglig viscose. ett kompos-
terbart naturmaterial som inte bara 
är skönt mot huden, utan också mot 
miljön.

Zko-ztäll
Det är mycket man inte visste att man 
behövde – förrän man ser det. ett 
uppfälbart skoställ som staplar en hel 
del skor på varandra tack vare zick-
zack-formen. smart att ha i förtältet 
vid dörren. ihopfält rymmer det max 
ett par flip-flops.

nyklassiker
Det klassiska picnic-setet har 
tillverkats tusentals varianter ge-
nom tiderna. men det var länge 
sedan vi såg en så stilren version 
som Wecamps i aluminium. 1 
bord, 4 stolar och 7 kg i vikt. i all 
enkelhet – bra som vanligt.

fler ögon i nacken 
Den här trådösa backkameran från 
prouser finns i två varianter t28-39a 
och t28-39B. med liten respektive 
större färgskärm. Den större på 7” 
kommer med inbyggda högtalare och 
ingång för dvd mm. avståndsmar-
kering i skärmen är ett plus. smidig 
montering med tillhörande fästen.

med prousers backkamera får 
du ögon i nacken både om dagen 
och natten tack vare infrarött ljus. 
enkel montering av kameran bak och 
samma sak med monitorn i kupén. 
överföringen sker trådlöst och kame-
ran aktiveras så fort backen läggs i. 

Via monitorn på  
t28-40a kan du  
även styra inkom- 
mande mobilsam- 
tal via Bluetooth.  
smart och säkert!

kannkonst
Vad ska man säga, det här riktigt 
smart gjort. funktionellt och slimmat. 
Dessutom väldigt snyggt formgivet i 
svart silikongummi och aluminium. 
finns som både kanna och kastrull och 
förvaras helt skrammelfritt i dina lådor. 
från Wecamp så klart!

flygande tV-fat
en nätt och diskret tV-antenn från 
Wecamp. kan monteras antingen på 
antennmast eller mot en vägg. låg-
brusande förstärkarteknologi (2 dB), 
vattentät och uV-skyddat antennhus. 
12V/220V 360° mottagning. 

Duka under
hur många gånger har du inte saknat 
ett höj- och sänkbart bord? här har du 
lösningen som växer med uppgiften, 
34–65–70 cm. Dessutom en praktisk 
underhylla för att snabbt trolla bort 
tidningar, spel, smått och gott innan 
middagen.
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Bara de bästa säljer KABE
när du köper en kaBe av en auktoriserad återförsäljare kan  
du vara trygg med att även vi litar på handlaren. ett förtro-
ende som byggts upp under lång tid – flera av våra återför-
säljare har sålt kaBe under decennier. De vet vad som krävs 
av dem, och de finns där redo att hjälpa dig. med över 100 
auktoriserade serviceställen spridda över norra europa, kan 
du som ägare av en kaBe husvagn alltid känna dig trygg. 

Det höga andrahandsvärdet
Det finns något som kännetecknar starka och stabila varu- 
märken: det höga andrahandsvärdet. Vi har under lång tid  
sett till att värdet på din kaBe står sig bra år efter år.

55 års erfarenhet
hög kvalitet i alla detaljer, trygghet i alla led och bra design 
är något som har varit signifikativt för alla husvagnar med 
den röda randen i mer än 55 år.

kaBe-återförsäljare

KABE VALDE ETT 
MÖNSTRAT PLASTGOLV

FRÅN TARKETT.

Hög isolerförmåga och låg vikt gör Ecoprim® till det 
självklara valet för den som vill spara energi. För mer 
information besök paroc.se/byggboken

Med Ecoprim® i husvagnen
kan du caMpa årEt runt.
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SVERIGE
husvagn & fritid*  ........................................................alvesta
Campea* .......................................................................arlöv / malmö
traktor & husvagnsservice*  .......................................arvidsjaur
niBo Caravan*  ............................................................Bollnäs
Caravan i eskilstuna*  ..................................................eskilstuna
Campea*  ......................................................................falkenberg
to lu rent husvagnar*  ...............................................Grums
tagene fritidscenter*  ..................................................Göteborg / hisingskärra
josefssons husvagnar  ................................................Göteborg / landvetter
Codat husbilar* (endast husbil) ..................................Göteborg / fritsla
Caravanhallen*  ............................................................haninge
husvagn & fritid*  ........................................................kalmar
husvagn & fritid  ..........................................................karlskrona
polarmaskin .................................................................kiruna
Zäta Caravan  ................................................................laholm
Bossings fritidscenter* ...............................................linköping
kurts husvagnar*  ........................................................ludvika
husvagnsimport  ..........................................................luleå
Blå kusten fritidscenter* ............................................norrköping
Camp4you* (endast husbil)  .........................................piteå
husvagnsimport i piteå  ...............................................piteå
erikssons husvagnar*  .................................................stenstorp
åström fritid*  ..............................................................sundsvall
Caravanhallen*  ............................................................södertälje
kaBe Center*  ..............................................................tenhult / jönköping
fritidscenter i trollhättan*  ..........................................trollhättan
Gh husvagnar  ..............................................................ulricehamn
Caravan Center i umeå*  .............................................umeå
hansen Caravan* .........................................................upplands Väsby
upplands Bilforum*  ....................................................uppsala
Caravan & marine*  ......................................................Valbo
Vinslövs fritidscenter*  ................................................Vinslöv
Bilcompaniet*  ..............................................................Visby
m&m Caravane*  ..........................................................Västerås
åhus husvagns expo  ...................................................åhus
nerikes Camp*  ............................................................örebro
pj husvagnar ................................................................örnsköldsvik
molunds fritid* .............................................................östersund

FINLAND
Best Caravan oy*..........................................................hyvinkää  
jalasjärven kalustetalo oy* .........................................jalasjärvi  
tasan auto oy* .............................................................jyväskylä  
kemppaisen auto oy* ..................................................kajaani  
Caravan shop oy...........................................................kokkola
kouvolan Vaunu oy* .....................................................kouvola  
h.s pitkänen oy ............................................................kuopio
oulun lomavaunu oy* .................................................oulu  
Caravankeskus reatalo* ..............................................rovaniemi  
auto-simelius oy* ........................................................salo  
Caravan erälaukko oy* ................................................tampere  
turun länsi-Vankkurit oy* ...........................................turku  
k & k kivinen* ..............................................................tuusula  
helsinki Caravan oy* ....................................................Vantaa
Viitamaa Caravan oy.....................................................Ylivieska

DANMARK
Camping-specialisten.dk a/s ......................................herning
Bijé fritid & Camping ...................................................helsinge
Vestjysk Camping Center aps. .....................................holstebro
lunderskov Camping a/s .............................................lunderskov
Biler & Campingvogne stenseby .................................neksø
Caravan Centret i/s / Brohallen...................................nørre-alslev
tarup Campingcenter a/s ............................................odense nØ
kronjyllands Camping Center ......................................randers
pj Caravan ....................................................................roskilde
nh Camping aps. .........................................................rødekro
slagelse Camping & fritid ...........................................slagelse
Campinggården a/s .....................................................Viby j.
aabybro Camping & fritid a/s .....................................åbybro

NORGE
Bil og Caravan alta as* ................................................alta
lian´s Caravan & fritid as* ........................................Bardufoss 
hoisveens Caravans  ....................................................Brumunddal
ringstad Caravan  ........................................................elverum
Caravanaess a/s*  ........................................................figgjo
Caravan Vest as* ..........................................................førde / skilbrei
Bergen Caravan a/s  ....................................................hylkje
Bil og Caravansenter as*  ...........................................hönefoss
Caravanshop as ...........................................................kongsberg
kristiansand Caravan as*  ...........................................kristiansand
rana Caravansenter as*  ............................................mo i rana
Bil & Caravan molde as* .............................................molde / hjelseth
nor Camp as*  .............................................................oslo / skytta
heistad Bil & Caravan ..................................................porsgrunn
hagen Caravan a/s*  ....................................................ringebu
Williams Caravan..........................................................råde
höstland as, Caravansenter  .......................................skage
sortland Caravan a/s*  ................................................sortland
snedfrid pettersen as* ................................................tana
Bodø Caravan  ..............................................................tverlandet
trondheim Caravan a/s*  .............................................trondheim / kvål
e18 Caravan as  ...........................................................Våle
ålesund Caravan as .....................................................ålesund

TJECKIEN
Caravan Centrum hykro s.r.o  .....................................reporyje

NEDERLÄNDERNA
recreama de Boer Caravans BV*  ...............................Groningen
Van eijk Caravans*  ......................................................hapert
pauw rekreatie*  ..........................................................heerhugowaard
hiddink Caravans B.V.*  ...............................................tubbergen
Van der slik Caravan Centrum Zoetermeer*  .............Zoetermeer

BELGIEN
rijmaran bvba  ..............................................................Brugge

SCHWEIZ
mobile freizeit B. hinder .............................................flurlingen

TYSKLAND
Caravaning Center Bad kreuznach Gmbh ..................Bad kreuznach
freizeit kG Bielefeld .....................................................Bielefeld
Caravania Gmbh ...........................................................Dettingen / teck
kerkamm Camping Caravan freizeit Gmbh ...............elmshorn
Camping Center jülich Gmbh .....................................jülich
Delgado freizeit Gmbh ................................................möser
Berger fahrzeuge neumarkt Gmbh ...........................neumarkt
Delgado freizeit Gmbh ................................................Wuppertal

ÖSTERRIKE
Campingworld neugebauer .........................................neunkirchen

KABE-återförsäljare 
Våra kaBe-återförsäljare  
finns alltiD nära DiG

* återförsäljare av kaBe travel master husbilar.



Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering av din  husvagn eller  

husbil. Kontakta din närmaste KABE-återför säljare för en helhetslösning.

Vi finansierar din dröm.
Ett mobilt boende med minimalt underhåll.

Semestra där solen skiner!
K

A
BE H

usvagnar A
B, Box 14, 560 27 Tenhult

MARKNADENS 
FÖRMåNLIGASTE 
FINANSIERING!ENKEL & TRYGG FINANSIERING


