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Ensiesittelyssä täysin uusi 
KABE Travel Master -sukupolvi



“KABE on päättänyt ottaa 
itsestään kaiken irti.
Jotta sinä saisit paljon 
vastinetta rahoillesi. ”







Ruotsin johtava
valmistaja

Yhä useammat tekevät lomamatkansa matkailu-
autolla, ja on ilahduttavaa todeta, että KABE
Travel Masterista on tullut markkinoiden
suosikki. Muun muassa parempi lämmitys,
eristys ja tuuletus ovat ratkaisuja, joihin hyvä
nimemme perustuu. Lisäksi siihen vaikuttaa
vakiovarustuksemme runsaus, veloittavathan
kilpailijamme lisämaksun monista niistä ratkai-
suista, jotka meidän autoissamme ovat vakiova-
rusteita. Flexline-järjestelmällämme annamme
sinulle lisäksi ainutlaatuisen mahdollisuuden
vaikuttaa itse - ilman lisäkustannusta - pohjarat-
kaisuun ja sisustukseen.





KABE aloitti matkailuautojen valmistuksen
Tenhultissa, Smoolannissa 60-luvun alussa. 
Yli 40-vuotisen kokemuksemme turvin
tiedämme, mitkä ratkaisut toimivat Pohjolan
ilmastossa, ja olemme koko ajan kehittäneet
tuotteitamme entistä paremmiksi. 
Travel Master -matkailuautojemme perusta on
siis vankassa tiedossa ja kokemuksessa. Ne
ovat myös tulosta omista ja asiakkaiden toivom-
uksista - eikä vähiten - omasta laatuajatte-
lustamme. Taitavien käsityöläisten ja pätevien
teknikoiden avulla pystymme rakentamaan jopa
neljäsataa matkailuautoa vuodessa 12 000

nelilömetrin suuruisessa tehtaassamme, joka
edelleen sijaitsee Smoolannissa. 
Laatu ja turvallisuus, muoto ja funktio ovat
leimaa antavia koko valmistuksellemme ja omat
laatutarkastuksemme ovat tiukimmat mahdoll-
liset. Laatuajattelumme näkyy kaikessa - erityk-
sessä, ilmanvaihdossa, lämmitysjärjestelmässä,
ikkunoissa, kalusteiden rakenteessa. 
KABE Travel Masterissa on äärimmäisen kattava
vakiovarustus. Se on mukava, tilava ja käytänn-
öllinen ajoneuvo, joka kestää pitkään ja jonka
jälleenmyyntiarvo pysyy korkeana.
Uskallammeko sanoa, markkinoiden paras?

KABE - Laatua ja mukavuutta







Pohjoismainen ilmastomme asettaa erikoisvaati-
mukset lämmitykselle, eristykselle ja ilmanvaih-
dolle. Jotta matkailuautosi olisi lämmin ja
mukava talvella, viileä ja miellyttävä kesällä,
olemme valinneet siihen vain parasta, mitä
markkinoilla on tarjottavanaan. Ja jos emme ole
löytäneet vaatimuksiamme vastaavaa materi-
aalia, olemme kehittäneet sen itse. 

Patentoitu vesikiertoinen lattialämmitysjärjestel-
mämme lämmittää auton nopeasti ja tehokk-
kaasti ja on luonnollisesti vakiona kaikissa
KABE-matkailuautoissa. Kondenssiongelman
ratkaisimme Ecoprim-eristyksellämme -
Ecoprimissä on umpisolut eikä se ime itseensä

seinille mahdollisesti muodostuvaa kosteutta.
Olemme luoneet kosteudenkestävän korin
verhoilemalla sisäseinät hengittävällä tapetilla -
josta mahdollinen kondenssi haihtuu nopeasti
pois. Sama materiaali on lattian reunoissa. 
Kun lisäät tähän vielä ratkaisut, kuten esim.
patentoidut muovirimat, vesi- ja viemäriputkien
jäätymiseltä suojatun asennuksen, ääntä
vaimentavan sisäkaton, ikkunat, joissa on
eristetty karmi ja tuulettuva sisäkehys (joka
estää kondenssin muodostumisen ruudun
sisäpinnalle, kun verho on alasvedettynä) ja
hyvän ilman läpivirtauksen, ymmärrät miksi
KABE on Ruotsin myydyin ruotsalaisval-
misteinen matkailuauto.

Vain paras on kyllin hyvää





MITAT

Asunto-osan sisäpituus 4990 mm
Sisäleveys 2240 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispaino 3500 kg
Kokonaispituus 7520 mm
Kokonaiskorkeus 2800 mm
Kokonaisleveys 2350 mm

Matkustajamäärä 3 st
Vuodepaikkoja 2-4 st

KABE Travel Master WT

Makuutila takana 2x1930/1955x780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 1350/770x1900 mm

KABE Travel Master WL

Makuutila takana 1340x1930 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 1350/1000x2000 mm

KABE Travel Master WG

Makuutila takana 2x1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 1200/980x1900 mm

KABE Travel Master WB

Makuutila takana B2 2x1960x770 mm
B3 2x1960x770+1960x860 mm
B4 1960x1290/1080+1960x770 mm
B5 1960x1400/1180 mm
B6 4x1960x700 mm
B7 1960 x 1290/1080+1960x770 mm
B9 2000x1380/1100+2x1960x700 mm

Makuutila dinette-ryhmässä 1200/980x1900 mm

KABE Travel Master  

KABE Travel Master W on rakennettu Fiat AL-KO
16" alustalle, jossa on 130 hv:n moottori.
Pohjoismaisen varustelun ja vesikiertoisen lattia-
lämmityksen lisäksi siinä on mm. lisälämmitin
kuljettajanistuimen alla ja Webasto. Auto-osassa
on lisäksi ilmastointi, luistonesto, turvatyynyt ja
ABS. Myös vakionopeussäädin, sähkökäyttöiset
lasinnostimet ja keskuslukitus ovat vakiona.
Uusi tallimalli! Tämän vuoden uusi malli
KABE Travel Master WG, joka tarjoaa entistä
enemmän kuormausmahdollisuuksia.

KABE Travel Master WT

KABE Travel Master WL

KABE Travel Master WB

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B9

KABE Travel Master WG

KABE pidättää oikeuden rakenteen ja tietojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Tämän esitteen kuviin voi sisältyä lisävarusteita.

(sis. dinette-parivuoteet)



KABE Travel Master WT
Travel Master WT tarjoaa mukavan ja ylellisen
pohjaratkaisun, jossa on tilava wc- ja suihkuosasto
aivan auton takaosassa. Kaksi kotoisan mukavaa
pitkää vuodetta, miellyttävä istuinryhmä yhdessä-
oloon tai rentoutumiseen ja erittäin toimiva ja
käyttäjäystävällinen keittiö. Täydellinen ratkaisu,
kun haluat vähän enemmän!

Yhdeksän erilaista istuintyynyverhoilua
Vuoden mallistossa on peräti yhdeksän erilaista 

verhoilua, joista kolme nahkaista.



KABE Travel Master WT





KABE Travel Master WL







Travel Master WL
Hankkimalla KABE Travel Master WL:n
saat sekä paljon kuormausmahdollisuuksia
että mukavat KABE-sisätilat! Viihtyisällä,
väljällä pohjaratkaisullaan ja räätälöidyllä
keittiöosastollaan sekä mukavilla istuin- ja
makuutiloillaan Travel Master WL on
tuonut matkailuautoiluun uuden ulottu-
vuuden!

Pehmeämpi valaistus 
Valolistoihin upotetut himmentimellä varustetut kohdevalot

Uusi sähköjärjestelmä
Caliran digitaalisella näytöllä varustettu sähköjärjestelmä



KABE Travel Master WB



Travel Master WB
KABEn ainutlaatuinen flexline-järjestelmä antaa
vapaat kädet! Travel Master WB:hen on tarjolla
peräti seitsemän erilaista pohjaratkaisua. Valitse
itsellesi ja perheellesi parhaiten sopiva
vaihtoehto; vapaa-aikaan tai työhön. KABE Travel
Master WB:stä saat aina mieleisesi!

Uudet kaapinovet
Älykkäämpi lukitus

Rulokaappi
Ulosvedettävä kiinnitysvarsi taulu-tv:lle



Luotettava ja turvallinen
Kaikki KABE-matkailuautojen alustat tulevat
Fiatilta, yhdeltä Euroopan johtavista kuljetusajo-
neuvojen valmistajista. KABE Travel Master on
miellyttävä ja turvallinen ajaa.

Kaksi turvatyynyä

Pidennetyt, sähkölämmitteiset ja sähkötoimiset peruutuspeilit

Luistonesto

ABS-jarrut

Asunto-osassa kolmepisteturvavyöt

Uusi kori
Täysin uusi muoto ja väritys

Integroitu markiisi
Markiisi on integroitu koriin (valinnaisvaruste)



Uusi alusta 
AL-KO Koberin valmistama matala amc-alusta

Uusi sisustus
Puukalusteissa uudet pehmeämmät muodot







MARKIISI Y0336
Omnistor 4,5 m harmaa
MARKIS Y0341
Omnistor 4,0 meter, harmaa, moottorilla

ULKOPUOLINEN SUIHKULIITÄNTÄ Y0100 
Lämpimälle vedelle

ULKOVALON KAUKOSÄÄTÖ Y0159 
Ulkovalaistuksen ohjaus nappia painamalla

AURINKOPANEELI Y0163 
75 W sis. akkuvahdin

Lisävarusteet

TAKATUKIJALAT Y0333 

ALUVANNE Y0326 
4 kpl 16" ilman rengasta

VETOKOUKKU Y0340 
Irrotettavalla kuulalla. Vetokyky 1735 kg.

ALUVANNE Y0330 
4 kpl 15" ilman rengasta
ALUVANNE Y0318
4 kpl 16" ilman rengasta

HÄLYTIN Y0167 Fiat

NASTARENKAAT Y0205 
Peltivanteella, ilman vannetta
RENKAIDEN ASENNUS Y0312 
Vanteelle
KITKARENKAAT Y0325 
Peltivanteella, ilman vannetta
ROISKELÄPÄT Y0178
Takapyörien taakse

KATTOTELINE Y0337
Sisältää kaksi kiskoa

TIKKAAT Y0319
Asennetaan takapäätyyn

PYÖRÄTELINE Y0334/335
Kahdelle tai kolmelle pyörälle
Käsikäyttöinen hissi



PISTORASIA, 1-osainen/upotettu Y0108 
PISTORASIA, pinta-asennettava Y0109
230V. Lisäpistorasioita voidaan asentaa
tarpeen mukaan 

KAASUPULLONVAIHTAJA Y0338 

AUTO-OSAN MATTO Y0339

KUIVAUSTELINE, Vesikiertoinen Y0307 
KUIVAUSTELINE, Sähkötoiminen Y0132 
Käsipyyhkeiden siistiin ja näyttävään
ripustukseen. Sisältää kuivumista nopeuttavan
lämmityskierukan. (Ei  WT)

SUURI JÄÄKAAPPI/PAKASTIN  
Peräti 150 litran jääkaappi, jossa erillinen
35 litran pakastelokero

KIPATTAVA YLÄVUODE
Lisävuode, joka käännetään tarvittaessa alas tai
jota käytetään tavallisena yläkaappina. Luukullinen.
(Ei kaikki mallit)

MIKROAALTOUUNI Y0184 
Ruoanlaittoa ja lämmitystä/sulatusta
helpottava mikroaaltouuni, 800W

NAHKAVERHOILU  
Tyylikäs beige tai ruskea

PERUUTUSKAMERA Y0317 
Väri

GRILLIUUNI 
Grillipoltin uunin yläosassa. 
Sisävalo, kaksikerroslasi ja lapsilukko. 
Sisältää uunipellin ja ritilän. Tilavuus 20 litraa.
Asennetaan korkeaan kaappiin

DOMETIC-ILMASTOINTILAITE
Kostuttaa ja pitää asunto-osan ilman 
miellyttävänä. Asennetaan kattoon

VEDENPUHDISTIN Y0329 
Helposti sijoitettava vedenpuhdistin, 
joka poistaa hajun, maun ja bakteerit.
Asennetaan tiskipöydän alle

TURVAHÄLYTIN Y0314
NX5 on markkinoiden edistyksellisin hälytin. 
Se varoittaa sekä raskaista että kevyistä 
nukutuskaasuista, nestekaasusta ja savusta

IR-ILMAISIN Y0315 
Käytetään yhdessä turvahälyttimen kanssa



Erittäin tehokas 160 Ah
generaattori
Tehokkaamman sähköjärjestelmän
ansiosta akusta riittää tehoa myös
erittäin kylmällä ilmalla. Auton akku
voidaan lisäksi yhdistää asunto-osan
akkuun, jolloin asunto-osan akkua voi
käyttää esimeriksi käynnistysapuna.

Tekniikka
KABE Travel Masterin varustus tekee siitä 
täydellisen viihtyisän niin kesällä kuin talvella.

Webasto-polttoainelämmitin
Auto on varustettu Webasto-polttoainelämmitti-
mellä, joka lämmittää moottorin lämmityspiirin.

Lisälämmitin
Kuljettajanistuimen alla on puhaltimella
varustettu lämmitin. Kylmällä säällä,
jolloin lisälämmön tarve on suurimm-
millaan, tulisi aina käyttää tätä
lämmitintä.

Ajovalojen pesin  
Varmistaa hyvän näkyvyyden ja
turvallisuuden.

Esilämmitetty 
kampikammiotuuletus
Esilämmitetty kampikammiotuuletus estää
moottorin jäähdytysilmaa jäätymästä.

Digitaalisella näytöllä varustettu 
sähkökeskus ohjaukseen ja valvontaan
Uusi integroitu sähköjärjestelmä ohjaa akkujen latausta.
Se valvoo veden määrää, lämpötilaa ja akun jännitettä.
Se sisältää turvajärjestelmän, joka suojaa asunto-osan
akkua syväpurkaukselta. Varoitusäänimerkki ilmoittaa,
jos autoa yritetään ajaa antenni ylhäällä, tai jos 230 V:n
kaapeli on unohtunut kiinni autoon. Ulkopuolinen liitäntä
TV-pistorasialle, kaapeli-TV:lle ja 12x230V:lle.



Muovirimat
Koko korissa käytetään muovirimoja, joille
KABE on hakenut patenttia. Muovirimojen
sisällä on ilmakanavat, minkä ansiosta 
ne eristävät paremmin kuin puulistat.
Muovirimat vahvistavat myös korin
liitoskohtia (esim. seinän ja lattian välillä),
sillä ruuvit vulkanoidaan muovirimaan
asennuksen yhteydessä.

K6P-ikkunat ja polyuretaani-
karmit
Matkailuautoissa on akryylimuovista valmis-
tetut K6P-ikkunat. Ikkunakarmit valmistetaan
polyuretaanista mahdollisimman hyvän
eristyksen varmistamiseksi. Karmeissa on
rulla- ja hyttysverkot. Sileäpintaiset ruudut on
sävytetty, joten ne suojaavat sisätiloja liialta
auringolta kuumina kesäpäivinä.

Pehmeä sisäkatto
Pehmeä sisäkatto on verhoiltu vaahtomuo-
vilaminoidulla galonilla - materiaalilla, jota
käytetään myös veneenrakennusteollisuu-
dessa. KABE Travel Masterin pehmeä
sisäkatto alentaa äänitasoa auton sisällä,
eristää paremmin ja vaimentaa ulkopuolisia
ääniä.

Eristys  
Matkailuautojen eristykselle
asetetaan nykyään tiukat vaati-
mukset. Käytämme seinissä
Ecoprimiä, joka pitää niin
kosteuden kuin kylmän ilmankin
auton ulkopuolella. Ecoprim
valmistetaan styreenistä sulatta-
malla ja suulakepuristamalla
tyhjiössä. Näin solut pysyvät
umpinaisina eikä kosteus pääse
tunkeutumaan materiaaliin.

Tiiviit kattosaumat
Matkailuauton katto- ja etuosa sekä
takapääty valmistetaan lasikuituva-
hvisteisesta muovista, joka tekee
rakenteesta erittäin tiiviin ja
joustavan. Ytimenä on divinycell-
materiaali ja osat liimataan ja
tiivistetään erittäin huolellisesti
elastisella rakenneliimalla. Katto ja
seinä on asennettu limittäin, ja
lisäksi sauma on suojattu vuotojen
estämiseksi KABEn kehittämällä
alumiiniprofiililla.

Hengittävät tapetit
KABE käyttää matkailuautojen seinissä
ainoana valmistajana tapettia, joka ei
kerää kondenssivettä, vaan päästää
lävitseen seiniä kiertävän lämpimän
ilman.



Lattialämmitys
KABE Travel Masterissa ei tarvitse koskaan pelätä palelevansa.
Ainutlaatuinen, täysin integroitu lattialämmitysjärjestelmä jakaa
lämmön aina oikein auton sisälle. Lisäksi lattia tuntuu miellytt-
tävän lämpimältä. Harvat innovaatiot ovat merkinneet yhtä paljon
talvikaravaanarin viihtyisyydelle! 
Lattialämmitysjärjestelmän putkisto ulottuu luonnollisesti ulko-
ovelle asti, wc-tilaan ja vuoteiden alle. Jotkut voivat pitää lämmi-
tysjärjestelmää ylellisyytenä, mutta kaikissa KABE-matkailuau-
toissa se on vakiona. 

Integroitu lämmitysjärjestelmä
KABEn vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä on yhdistetty
tavalliseen vesipatterijärjestelmään, joten se toimii sekä neste-
kaasulla että sähköpatruunalla. Tämän ansiosta voit käyttää lattia-
lämmitystä, vaikka autosi ei olisi kytkettynä sähköverkkoon.
Koska lattialämmitys on integroitu tavalliseen konvektorijärjestel-
mään, ilma kiertää koko autossa, kun lämpö kytketään päälle.

Lämmitysjärjestelmä
Kaikissa malleissa on digitaalisella näytöllä varustettu
Alde Compact 3010 -lämmitin. Integroitu 8 litran
lämminvesivaraaja, 3 kW sähköpatruuna ja erillinen
paisuntasäiliö. Järjestelmä saa lämpönsä 230 voltin
jännitteellä ja nestekaasulla toimivasta lämmittimestä
sekä auton omasta jäähdytysjärjestelmästä.
Ajaessasi voit käyttää auton omaa lämmitystä ja
muulloin lämmittimen tuottamaa lämpöä. KABEn
nestekaasujärjestelmää saa käyttää myös ajon
aikana. Lämmitin valitsee itse, milloin tehon lisää-
miseen tarvitaan kaasua. Vesipatterijärjestelmä on
varustettu sekä 12 että 230 voltin kiertopumpuilla.

Kiertopumpulla varustettu
lämmönsiirrin  
Kun auto on pysäköitynä ja asunto-osan
lämmittämiseen käytetään lämmitintä,
voidaan lämmönsiirtimen avulla käyttää
lisälämmitintä. Sitä on suositeltavaa käyttää
lisälämpöä tarvittaessa, esim. silloin, kun
kylmä ohjaamo on saatava nopeasti lämpi-
mäksi tai kosteudesta hiostuneet ikkunat
kuiviksi.



Ilma virtaa esteettä lattiasta kattoon
KABEn rakenteen ansiosta ilma pääsee virtaamaan esteettä
lattiasta vuoteiden ja sohvien alitse ilmastoitujen yläkaappien
kautta kattoon. Niinpä KABE Travel Masterissa lämpö jakautuu
erinomaisen tasaisesti niin asunto-osassa kuin säilytys- ja 
hygieniatiloissakin. Koska seinissä ja ikkunoissa on vahva
eristys, matkailuauto pysyy viileänä kesällä ja lämpimänä
kylminä talvipäivinä.

IIllmmaakkaannaavvaallllaa  vvaarruusstteettuutt  ssoohhvvaatt  jjaa  vvuuootteeeett
Seiniä pitkin kiertävä lämmin ilma pääsee virtaamaan esteettä
kalusteiden ja lattian välisessä tilassa, mikä pitää sohvien
selkäosat ja vuoteiden ilmaraot lämpiminä. Sohvien selkäosat ja
KABEn ainutlaatuiset, pattereiden yläpuolella olevat kaapelikourut
ovat kulmikkaat, minkä ansiosta ilma virtaa ikkunoiden edessä
nopeammin. Kaikkien ikkunoiden alle on sijoitettu erikoisleveät
konvektorit, jotka poistavat tehokkaasti mahdollisen kosteuden
ikkunoista.

Ilmakanavalla varustetut yläkaapit
Ilmanvaihto tekee matkailuauton sisäilmastosta viihtyisän.
Asunto-osan kaapit, sohvat ja vuoteet on suunniteltu niin, että
ilma pääsee kiertämään sisällä mahdollisimman esteettömästi.
Lämmin ilma virtaa yläkaapeissa olevista ilmakanavista seinien ja
katon saumojen kautta auton keskiosaan. Yläkaapin väliseinä
estää vaatteita tukkimasta ilmankiertoa kaapin takaosassa.

Ilmakanavalla varustettu ikkunakehys
Myös ikkunat on suunniteltu ja sijoitettu niin, että ilma pääsee
kiertämään vapaasti kaikkialla autossa. Ikkunoissa on eristetty
karmi, jonka sisäkehyksessä on sisäänrakennettu ilmakanava.
Näin ikkunaan ei muodostu yöllä kosteutta verhojen ollessa
kiinni. Ikkunakarmissa on myös hyttys- ja pimennysverhot. Koska
verhot ovat kiinni karmissa, ikkunoissa ei ole lainkaan ilmanki-
ertoa estäviä koteloita.

Kulmikas kaapelikouru
KABEn matkailuautoissa konvektorit
on sijoitettu älykkäästi sohvien,
vuoteiden ja vaatekomeroiden alle.
Sieltä miellyttävän lämmintä ilma
pääsee virtaamaan kaikkialle autoon.
Johtokanavat, jotka pitävät kaapelit ja
letkut siististi paikallaan, on suunni-
teltu jakamaan pattereiden lämminil-
mavirrat tasaisesti auton sisällä.
Kaapelikouruun asennetaan paitsi
kaikki sähkökaapelit myös vesi- ja
viemäriletkut.

Eristetyt raitisilma-aukot
Jotta konvektorilämmityksestä
saataisiin mahdollisimman paljon
hyötyä, on autoon tuotava koko ajan
raitista ilmaa. KABE Travel Masterissa
on eristetyt raitisilma-aukot, joiden
ansiosta lämpö siirtyy konvektoreista
mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi
raitisilma-aukkojen viereen tiiviisti
asennetut konvektorit tekevät ilman-
vaihdosta vedotonta.



Istuintyynyt
KABE Travel Masterin anatomisesti muotoillut istuimet
lukeutuvat markkinoiden mukavimpiin. Tyynyjen
pehmusteena käytetään Bulltexia, joka on korkealuokkai-
sinta polyeetterimateriaalia. Bulltex on vanhenemisen-
kestävä ja täysin kierrätettävä materiaali.

Ylellisen kotoisa
KABE Travel Masterin vuoteet ovat erittäin korkealaatuiset. 
Ne on varustettu kehoa myötäilevillä taipuisilla lamelleilla.
Miellyttävän levon antavissa joustinpatjoissa on bonell-jousitus.
Vuoteet voidaan myös taittaa kokoon ja niissä on sisäänraken-
netut kaasuvaimentimet ja 6 cm:n paksuiset sijauspatjat. (Ei
kerrossängyissä.) Useimpiin pohjaratkaisuihin voidaan asentaa
ylävuode, jota voidaan käyttää myös yläkaappina.

Vuotoilmaisin
Kaasujärjestelmän tarkastusta varten kaikissa
malleissa on vuotoilmaisin.

Akkulaturi  
Akkulaturin teho on peräti 30A. Sähkökeskuksessa olevan
erotusreleen avulla laturi lataa tehokkaasti sekä asunto-osan
akun että käynnistysakun samalla, kun kapasiteettia jää myös
muuhun matkailuauton sähkönkulutukseen.

Liesituuletin Dometic
Liesituulettimessa on puhdistusta helpottava
irrotettava rasvasuodatin.
Kaksinopeuksisessa tuulettimessa on valo ja
se on asennettu tiskipöydän yläpuolella
olevaan kaappiin.



Saatavana myös muita tehdasasenteisia varusteita. KABE pidättää
oikeuden rakenteen ja tietojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta.
Tämän esitteen kuviin voi sisältyä lisävarusteeita.

Jupiter

Neptunus

Hera

Merkurius

Tellus

Athena

Luna (nahka)

Venus (nahka)

Saturnus (nahka/tekstiili)

AUTO-OSA

Alusta Fiat AL-KO 16”
Akseliväli 4343 mm
Moottorin teho (EEC-normi) 130 hv
Vaihteisto 6 vxl
Pohjoismainen varustelu
Vahvistetut renkaat
Koristekapselit
Akkukapasiteetti 100 A
Polttoainesäiliö 80 litraa
ABS-jarrut 
Turvatyyny sekä kuljettajan että matkustajan paikalla
Kauko-ohjattu keskuslukitus
Sävylasit
Sähkötoimiset lasinnostimet
Vakionopeussäädin
Luistonestojärjestelmä (ASR)
Ilmastointilaite (A/C)
Sivupeilit, sähkötoimiset & lämmitettävät
Pitkävartiset sivupeilit+pitkävartiset vilkut
Sähkölämmitteinen kampikammiotuuletus
Lisälämmitin
Webasto
Äänentoistojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä
Maalattu etupuskuri
Korkeussäädöllä varustetut kuljettajan- ja matkustajanistuimet
Kääntyvä matkustajan- ja kuljettajanistuin
Kaksi käsinojaa kuljettajan- ja matkustajanistuimessa
Peruutuspeiliin asennettu antenni
Suoja etuistuimien alla
CD-radio
Ajovalojen pesimet
Tehokas laturi (160 A)
Hansikaslokero
Lapsilukko

ASUNTO-OSA

Ecoprim-eristys 65 mm lattiassa / 35 mm seinissä
Kattoluukku, mini Heki
Hyönteisverkolla ja pimennysverholla varustettu kasetti-ikkuna
Kaasuliedellä varustettu työtaso 
Jääkaappi 103 litraa
Automaattinen vesijärjestelmä
Lämminvesivaraaja
Tuorevesisäiliö 95 litraa
Harmaavesisäiliö 100 litraa
WC 
Suihkukaappi
Ympärisäteilevä TV-antenni
Vuotoilmaisin nestekaasulle
Vikavirtakytkin
Talvipeite
Kesäpeite
Sähkökeskus 230V (16 A)
Sähkötaulu
Sähköpatruuna
Akkukapasiteetti 115 A
Alde 3010 -keskuslämmitys
Automaattinen lattialämmitys
Kiertovesipumpulla varustettu lämmönvaihdin
Kiinnike taulu-TV:lle 







KABE Suomi / Finland, Sibeliuksenkatu 15 B, 04400 Järvenpää

www.kabe.se/fi

KABE Travel Master -kauppiaasi:




