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Att alltid vilja framåt, men aldrig känna sig framme.

Frihetskänslan - att kunna röra sig fritt, resa dit man vill utan 

att i förväg behöva boka rum för övernattning, att slippa vara 

bunden av arbete kring egen stuga, att kunna bryta upp och 

byta miljö när helst andan faller på. Frihetskänslan är ett starkt 

skäl till att många idag väljer att semestra i egen husbil. 

Det fina med KABE Travel Master är att den från början är 

gjord för vårt nordiska klimat. Du reser lika bekvämt och bor 

lika ombonat och skönt året om! 

Med vårt säkerhetstänkande och gedigna kvalitetskontroll  

kan du känna dig trygg när du väljer en husbil från KABE.  

För oss är alla detaljer, stora som små, lika viktiga! Och när 

du jämför priser ska du inte glömma att också kolla vad som 

ingår i priset. KABE ger mycket för pengarna. Få husbilar kan 

matcha konstruktionen och utrustningen som en KABE Travel 

Master har som standard. Därför är vi också den ledande 

svenska tillverkaren av husbilar för året runt användning!
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Centralvärme

Centralvärmepannan ALDE Com-
pact 3010 har inbyggd elpatron 
på hela 3kw och digital display. 

Integrerad varmvattenberedare och 
separat expansionskärl.  

Automatisk effekthöjning

Pannan känner automatiskt av när 
gasol behövs för ökad effekt.  
Radiatorsystemet är dessutom  

utrustat med både 12- och 
230-volts cirkulationspumpar.

Effektiv värmecirkulation

KABEs unika, automatiska golvvär-
mesystem - AGS II och AGS II Pro 

med fyra slingor - är integrerat med 
konvektorsystemet. Drivs med både 

gasol och elpatron. 

Intelligent elcentral

Elsystemet känner av batteristyrkan 
och laddar dem automatiskt vid behov. 

Systemet håller reda på vattennivå, 
temperatur och batterispänning. 
Utvändig anslutning för TV-uttag, 

kabel-TV och 12/230V.

Det är om vintern du märker att din 
KABE Travel Master verkligen håller vad vi lovar.

KABE Travel Master är byggd för användning året runt i alla 

typer av klimat! Vi ligger i topp när det gäller värmekomfort 

 – det visar sig inte minst i de oberoende tester som genom-

förts. Vi har inte bara de bästa värmekällorna; vår konstruk-

tion fördelar dessutom värmen jämnt i hela bilen. Du får lika 

behaglig värme i bostadsdelen som i övriga utrymmen. Vi har 

lagt speciell vikt vid ventilation, luftcirkulation och värme-

spridning – viktiga funktioner som måste fungera till 100% för 

att undvika kondens och för behagligt boende året runt. 

I vårt effektiva ventilationssystem ingår både ventilerande 

tapeter och inredning konstruerad för att luften ska kunna 

cirkulera fritt i hela husbilen.
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Webasto  förbränningsvärmare

KABEs husbilar är utrustade med 
Webasto förbränningsvärmare för 

uppvärmning av motorkretsen. Med 
hjälp av värmeväxlaren kan Webasto 

även ge värme i bodelen. 

Extra kraftig generator

Vårt extra kraftiga elsystem ökar 
batteriets livslängd, även vid låga 

utomhustemperaturer. 

Extra värmepaket

Under framsätena har vi placerat 
ett värmepaket med fläkt, som du 

kan ta till när du behöver extra 
värmetillskott, d.v.s. under riktigt 

kalla dagar.  

Värmeväxlare 

Med värmeväxlare kan du enkelt 
leda värmen från motorn till 

bodelen. 

Ta vara på de vackra dagarna. Med din KABE Travel Master behöver du inga större förberedelser för att kunna ta dig till platser 
där du får njuta av det som ger dig livskvalitet – skidspår eller backar, stränder, golfbanor, fiskrika sjöar…
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Titta noga och jämför med våra konkurrenter, 
men den stora skillnaden blir tydlig först efter några år.

Vårt kvalitetstänkande går igen i alla detaljer – isolering, ventilation, värmesystem, fönster, möbelkonstruktion.

För att din husbil ska vara varm och skön under vintern, sval och behaglig under sommaren har vi inte bara 

valt de bästa material som finns att få på marknaden. När vi inte hittat något som motsvarat våra krav, då har 

vi helt enkelt själva uppfunnit det vi sökt.  KABE Travel Master gör din körning maximalt säker och bekväm 

oavsett väglag och årstid.



Vinklad kablageränna  

Elkablaget i KABEs husbilar ligger dolt i ”rännor” 
ovanför värmekonvektorerna.  Våra unika kabla-
gerännor är vinklade för att ge luftströmmen fri 

passage förbi fönstren.

Stadig och fuktsäker kaross

Karossen som byggs enligt ”sandwichprincipen” 
är maximalt stabil och absolut fuktsäker. Utifrån 
och in har du: plastlaminat – 36 mm Ecoprimiso-
lering med slutna celler – innervägg – väggtapet 

som andas.

Effektiv fuktisolering

Plastreglar isolerar bättre än träreglar och ger 
säkrare förband mellan karossens olika delar. KABE 

har konstruerat och sökt patent på plastreglar 
med ingjutna luftkanaler, som vi monterar på alla 

fuktutsatta delar av karossen. 

Tryggt och säkert  

Maximal säkerhetsutrustning ingår som standard 
i alla KABEs husbilar: airbag, ABS-bromsar och 
trepunktsbälten i både förar- och boendedel. 

Dessutom läckindikator för manuell kontroll av 
gasolsystemet.  

Täta fönster med smarta detaljer

Fönsterkarmarna i polyuretan – ännu en av KABEs 
egna konstruktioner – tätar mot dubbelglas för 
bästa isolering. De utvändigt plana och tonade 

fönsterrutorna skyddar mot värmeinsläpp. Integre-
rat myggnät och rullgardin i karmen.

Täta takskarvar

Taket på KABE Travel Master går omlott med 
 väggen. Garanterat noll läckage!
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Bekvämt att sitta och skönt att sova 

I en husbil av märket KABE sitter du på anatomiskt 
utformade soffor med Bultex-stoppning. Och 

sängarna är rena drömmen! 

Ventilation i väggar och golv

KABEs ventilerande tapet släpper igenom den 
varma luft som cirkulerar upp utmed väggarna. 

Kondens nere vid golvet fångas upp av den venti-
lerande mattan som vi lagt utmed ytterkanten och 

torkas ut när du slår på värmen.  

God och jämn värmefördelning

KABEs husbilar är konstruerade för bästa värmes-
pridning. Vi har sett till att ge luftströmmarna fri 

passage från golv, under sängar och soffor, genom 
de ventilerade överskåpen och upp mot taket.

Ljuddämpande innertak

Mjukt innertak ger extra isolering och dämpar 
samtidigt ljud utifrån. KABE har som enda husbils-

tillverkare tagit upp den här lösningen.

Bekväma soffor

Våra sittriktiga soffor är stoppade med Bultex, 
ett spänstigt och hållbart polyetermaterial som 

dessutom är helt återvinningsbart. 

I ditt andra hem ska du kräva första klassens lösningar.

Vi vet att våra KABE Travel Master väcker beundran, faktiskt 

ännu mer nu när vi gett bilarna ny form och färgsättning. Lika 

viktigt är dock att insidan håller det utsidan lovar och vi vet att 

den som stiger in inte blir besviken. 

Elegansen i våra KABE Travel Master är slående. Hantverksmäs-

siga snickerier i förstklassigt material från vårt eget snickeri, 

inbjudande sittgrupp, välutrustat badrum med dusch, praktisk 

köksdel plus mängder av praktiska detaljer som standard i alla 

våra husbilar. 

Vi har skapat ett boende som i kvalitet väl ska kunna mäta sig 

med ditt ordinarie hem och har därför inte snålat vid val av 

sittdynor och madrasser – du sitter bekvämt och sover garante-

rat skönt på fjädrande madrass i lång- eller dubbelbädd. 

KABE Travel Master är mycket rymliga men det faktum att en 

husbil erbjuder ”compact living” innebär också att varje kva-

dratcentimeter måste utnyttjas smart. Och med all standardut-

rustning som också ingår i priset, får du mycket mer  

för pengarna!

Alla KABE Travel Master med Nordenspec:
Stort batteri 100 A och generator 160 A

Extra värmepaket under förarstolar

Partikelfilter

Värmeväxlare
(standard 750, 880)
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Ännu bättre värmekomfort

Helt nyutvecklat, patentsökt automatiskt golvvärme-
system, AGS II, med fyra slingor ger ännu jämnare 
värme. Med AGS II Pro (standard i Royal 880) kan 

golvvärmen vara igång separat, en shuntventil regle-
rar temperaturen på vattnet som cirkulerar i golvet.

Full luftcirkulation

Vår inredning anpassas för att ge optimal luftcir-
kulation. Avståndet mellan soffor och sängar och 
soffryggarnas vinkel är noga uträknade. Överskå-
pen har inbyggda luftkanaler och mellanvägg för 

fri luftpassage även i stängda och fyllda skåp.

Supersköna sängar

Sängarna i en KABE Travel Master är av mycket 
hög kvalitet. Härliga spiralmadrasser och extra 

tjocka bäddmadrasser ger garanterat god  
nattsömn! 

Lyxig hemmakänsla

Sängarna är utrustade med lameller som följer 
kroppen när du vilar. Ställbar huvudgärd gör 

sängläsningen extra bekväm.  

Toalettstol med
porslinskål

Uppvärmd och isolerad 
gråvattentank

AGS II automatiskt
golvvärmesystem

(AGS II Pro standard i 880)

AES helautomatiskt
kylskåp

FIAT Vägassistans
2 år nybil



10   |   KABE 2010

Modellprogram KABE Travel Master 700

Genial planlösning på begränsad yta. KABE Travel Master 700 

rymmer allt du behöver för att bo bekvämt och ger samtidigt 

en känsla av rymd. Speciellt tillverkad för alla som vill ha en 

mindre husbil med bibehållen KABE-kvalitet. Här har vi inte 

dragit ner på något av det som karaktäriserar hela vår bilpark 

– du får samma fina värmesystem, isolering och luftgenom-

strömning som i de större modellerna och samma kvalitet på 

inredning. Skillnaden – den som gör KABE Travel Master 700 

till det ekonomiska husbilsalternativet – ligger i ett något enk-

lare chassi och minskad utrustning. Kompletterande utrustning 

finns alltid att få som tillval. 

KABE Travel Master 700 finns i tre sinsemellan helt olika bas-

modeller. Travel Master 700 LXL med en L-formad välplanerad 

köksdel och rymlig dubbelbädd. Travel Master 700 B med två 

bekväma långbäddar ger dig invändig komfort i en öppen 

planlösning. I 700 G-modellerna har vi utnyttjat en del av bi-

lens höjd till ett rymligt garage där du får plats med mängder 

av utrustning som du vill ha med på resan. 

Med komfort- och säkerhetspaketet som tillval blir din KABE Travel Master 700 fullutrustad.
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Travel Master 700 LXL

Travel Master 700 GB Travel Master 700 GD

Travel Master 700 B
KABE TrAVEL MASTEr royAL 700

NyHET!

Alla våra 700-bilar finns i  
Royal-utförande:

• Ny exteriör design

• Markis (silverfärgad)

• Skyview takfönster

• Aluminiumfälgar
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KABE Travel Master 700 LXL

Invändig längd, bodel:  4550 mm

Invändig bredd:  2235 mm 

Invändig höjd:  1960 mm

Totallängd:  7075 mm

Totalbredd:  2350 mm

Totalhöjd:  2800 mm 

Totalvikt:  3500 kg alt. 4000 kg

Planlösning 700 LXL Sovplatser inkl. dinette:  2-4 st

Antal passagerare:  3 st

Sovutrymme bak:  1960x1320/1115 mm 

Sovutrymme dinette:  2180x1175/1150 mm

Lucköppning: B/H=950/355 mm

Genial planlösning av begränsad yta.  

KABE Travel Master 700 LXL rymmer allt  

du behöver för att bo bekvämt och ger  

samtidigt en känsla av rymd. Praktiskt  

L-formad köksdel, härlig dubbelbädd,  

toalett med dusch och bekväm sittgrupp  

ger dig invändig komfort.
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KABE Travel Master 700 B

Invändig längd, bodel:  4550 mm

Invändig bredd:  2235 mm 

Invändig höjd:  1960 mm

Totallängd:  7075 mm

Totalbredd:  2350 mm

Totalhöjd:  2800 mm 

Totalvikt:  3500 kg alt. 4000 kg

Planlösning 700 B Sovplatser inkl. dinette:  2-4 st

Antal passagerare:  3 st

Sovutrymme bak:  2x1960/770 mm

Sovutrymme dinette: 2180x580/1175 mm

Lucköppning: B/H=655x580 mm

KABE Travel Master 700 B ger dig  

invändig komfort i en klassisk  

planlösning - lättarbetad köksavdelning 

och två bekväma långbäddarna.  

KABE Travel Master 700 B har, liksom  

alla våra modeller, samma höga  

komfort, rejäla konstruktion och många 

praktiska detaljer. 



14   |   KABE 2010

KABE Travel Master 700 GB

Med sin stora garagedel som rymmer hela 
2.200 liter (!) är KABE Travel Master 700 GB 
rena drömmen - allt ditt semesterbagage får 
plats i rejält tilltaget lastutrymme. Finns med 
två sköna långbäddar eller härlig dubbel-
bädd, som ligger ett steg upp i bilen. 

Invändig längd, bodel:  4550 mm

Invändig bredd:  2235 mm 

Invändig höjd:  1960 mm

Totallängd:  7075 mm

Totalbredd:  2350 mm

Totalhöjd:  2800 mm 

Totalvikt:  3500 kg alt. 4000 kg

Planlösning 700 GB Sovplatser inkl. dinette:  2-4 st

Antal passagerare:  3 st

Sovutrymme bak:  2x1960/770 mm

Sovutrymme dinette: 2180x580/1175 mm

Lucköppning: B/H=680/1105+655/585 mm

Lastutrymme: B/H/L=810/1190/2235 mm
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KABE Travel Master 700 GD

KABE Travel Master 700 GD ger dig invändig 
komfort samtidigt som allt ditt semesterba-
gage får plats i rejält tilltaget lastutrymme. 

Vår populära garagemodell har här en gene-
rös dubbelbädd. Invändigt lika praktisk och 

bekväm som övriga KABE Travel Master.  

Invändig längd, bodel:  4550 mm

Invändig bredd:  2235 mm 

Invändig höjd:  1960 mm

Totallängd:  7075 mm

Totalbredd:  2350 mm

Totalhöjd:  2800 mm 

Totalvikt:  3500 kg alt. 4000 kg

Planlösning 700 GD Sovplatser inkl. dinette:  2-4 st

Antal passagerare:  3 st

Sovutrymme bak:  2080/1400 mm

Sovutrymme dinette: 2180x1175/1150 mm

Lucköppning: B/H=680/1105+655/585 mm 

Lastutrymme: B/H/L=810/1190/2235 mm
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Modellprogram KABE Travel Master 740

Årets nyhet är en lite större och rymligare variant 

av förra årets succémodell KABE Travel Master 700. 

Planlösningen i 740 LB är utvecklad i samarbete mellan 

våra konstruktörer och våra kunder - där vi gjort allt 

för att utnyttja bilens golvyta maximalt samtidigt som 

användarvänlighet och bekvämlighet stått i fokus. 

Och resultatet är vi mycket nöjda med. Se och upplev 

KABE Travel Master 740 LB!

Travel Master 740 Royal
(Bilden nedan visar en 700 GB.)

NyHET!

Travel Master 740 LB

Royal-utförande:
• Ny exteriör design • Markis (silverfärgad)
• Skyview takfönster • Aluminiumfälgar
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Invändig längd, bodel:  4900 mm

Invändig bredd:  2235 mm 

Invändig höjd:  1960 mm

Totallängd:  7428 mm

Totalbredd:  2350 mm

Totalhöjd:  2800 mm 

Totalvikt:  4000 kg

Planlösning 740 LB Sovplatser inkl. dinette:  2-4 st

Antal passagerare:  3 st

Sovutrymme bak:  2x1960/770 mm

Sovutrymme dinette: 2180x580/1175 mm

Lucköppning: B/H=655x580 mm
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Travel Master 750 GB

Travel Master 750 B

Travel Master 750 LXL

Travel Master 750 T

Modellprogram 
KABE Travel Master 750

Allt som förknippas med KABE-kvalitet finner du 
i  KABE Travel Master 750! KABE Travel Master 750 
finns i fyra olika basmodeller. Vårt unika Flexlinesys-
tem ger dig därtill tio olika planlösningar att välja 
mellan - från dubbelbäddslösningar till långbäddar 
och våningssängar! 
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KABE Travel Master 750 T

Det rymliga toalett- och duschrummet längst 
bak i bilen och två härliga långbäddar i 
sovrumsdelen bidrar till den lyxiga känsla 
som präglar KABE Travel Master 750 T. Den 
inbjudande sittgruppen för samvaro och 
avkoppling och det välutrustade, praktiska 
köket förhöjer känslan ytterligare. 

Invändig längd, bodel:  4990 mm

Invändig bredd:  2240 mm

Invändig höjd:  1960 mm

Totallängd:  7520 mm

Totalbredd:  2350 mm

Totalhöjd:  2800 mm

Totalvikt:  3500 alt. 4250 kg

Planlösning 750 T
Sovplatser inkl. dinette:  2-4 st 
Antal passagerare:  3 st 
Sovutrymme bak:  2x1930/1955x780 mm

Sovutrymme dinette: 1360/1100x1880 mm

Lucköppning: B/H=950/380 mm 
 B/H=400/380 mm
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KABE Travel Master 750 LXL

KABE Travel Master 750 LXL ger dig både 
gott om lastutrymme och invändig komfort! 

Med sin inbjudande, luftiga planlösning, 
sin skräddarsydda köksavdelning, bekväma 

stoppade möbler och sköna sängar ger KABE 
Travel Master 750 LXL husbilsägandet en 

helt ny dimension!

Invändig längd, bodel:  4990 mm

Invändig bredd:  2240 mm 

Invändig höjd:  1960 mm

Totallängd:  7520 mm

Totalbredd:  2350 mm

Totalhöjd:  2800 mm 

Totalvikt:  3500 alt. 4250 kg

Planlösning 750 LXL
Sovplatser inkl. dinette:  2-4 st

Antal passagerare:  3 st

Sovutrymme bak:  1340x1930 mm 

Sovutrymme dinette: 1360/950x2185 mm 

Lucköppning: B/H=950/380 mm 
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B2 2x1960x770 mm

B5 1960x1400/1180 mm

B9 2000x1380/1100
+2x1960x700 mm

B3 2x1960x770
+1960x860 mm 

B6 4x1960x700 mm

B4 1960x1290/1080
+1960x770 mm 

B7 1960x1290/1080
+1960x770 mm

KABE Travel Master 750 B

Travel Master 750 B är vår mest förvand-
lingsbara husbil. Tack vare vårt unika 
Flexlinesystem kan du välja mellan sju olika 
planlösningar. Utforma sovdelen som du vill 
ha den - dubbelbädd, långbäddar, vånings-
säng... Inred för aktiv fritid, rena nöjesresor 
eller arbete. En KABE Travel Master 750 B 
blir vad du gör den till!

Invändig längd, bodel:  4990 mm

Invändig bredd:  2240 mm

Invändig höjd:  1960 mm 

Totallängd:  7520 mm

Totalbredd:  2350 mm

Totalhöjd:  2800 mm

Totalvikt:  3500 alt. 4250 kg

Planlösning 750 B

Sovplatser inkl. dinette:  2-4 st

Antal passagerare:  3 st

Sovutrymme dinette:  1200/980x1900 mm

Lucköppning: B/H=950/380 mm
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KABE Travel Master 750 GB

Travel Master 750 GB har inbyggt ”garage”, 
där du får plats med nästan hur mycket som 

helst - det generösa utrymmet sväljer hela 
2.700 liter! Vill du ha med en hel del utrust-

ning på resan, då är 750 GB-modellen det 
rätta alternativet. 

Invändig längd, bodel:  4990 mm

Invändig bredd:  2240 mm

Invändig höjd:  1960 mm

Totallängd:  7520 mm

Totalbredd: 2350 mm

Totalhöjd:  2800 mm

Totalvikt:  3500 alt. 4250 kg

Planlösning 750 GB
Sovplatser inkl. dinette:  2-4 st

Antal passagerare:  3 st 
Sovutrymme bak:  2x1960x770 mm

Sovutrymme dinette:  1200/980x1900 mm

Lucköppning: B/H=950/640 mm 
 B/H=640/1090 mm
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KABE Travel Master Royal 880 LT

En kung bland husbilar: KABE Travel Master Royal 880 är en 

fröjd för den som söker den ultimata husbilen! Med sin storlek 

på hela 8,8 meter, byggd på tandemaxlat AL-KO-chassi har du 

här en husbil lite utöver det vanliga.

Här har vi inte gett avkall på något: den generösa sittgruppen 

med två breda, lyxigt bekväma soffor, det extra stora L-forma-

de köket med 4-lågig spis med grillugn, två underbart sköna 

långbäddar och den stora toalettavdelningen med separat 

duschkabin längst bak i bilen. Och självklart är KABE Travel 

Master Royal 880 fullmatad med utrustning, eller vad sägs om 

GPS/backkamera, stor kyl med AES, markis, skyview, aluhjul 

och larm som standard! Dessutom finns vårt nya, patentsökta 

automatiska golvvärmesystem - AGS II Pro - som standard i 

alla 880-bilar. AGS II Pro är utrustat med ett shuntsystem som 

gör att du kan köra golvvärmens alla 4 slingor separat - vilket 

ger en konstant jämnt och skön värme i bilen! Vattenburen 

golvvärme i hytt. Söker du något alldeles extra är KABE Travel 

Master Royal 880 husbilen för dig!
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Invändig längd, bodel:  6275 mm

Invändig bredd:  2235 mm 

Invändig höjd:  1960 mm

Totallängd:  8800 mm

Totalbredd:  2350 mm

Totalhöjd:  2800 mm 

Totalvikt:  5000 kg

Planlösning 880 LT
Sovplatser inkl. dinette:  2-4 st

Antal passagerare:  3 st

Sovutrymme bak:  2x1930/1955x780 mm

Sovutrymme dinette:  1260/1185x2195 mm

Lucköppning: B/H=680x1105 mm 
 B/H=645x440 mm

 645x355 mm

Prototyp
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ABS-bromsar

Trepunktsbälten bodel

Dubbla airbags

Förlängda, eluppvärmda, 
-justerbara backspeglar

Anti-spin

KABE Travel Master 750 byggs på välrenommerade Fiat 

Ducato försedd med galvaniserat AL-KO chassi som skräd-

darsytts för KABE. Det lågbyggda chassiet i kombination 

med kraftfull 157 hk 3-liters motor och sexväxlars växellåda 

ger utmärkt kördynamik. Den låga tyngdpunkten tillsam-

mans med den bredare spårvidden baktill och den helt 

individuella bakhjulsfjädringen (som på en personbil) gör 

bilen stabil, trygg och smidig på vägen. 

CHASSI FÖr KABE TrAVEL MASTEr 750

ABS-bromsar

Trepunktsbälten bodel

Dubbla airbags

Förlängda, eluppvärmda, 
-justerbara backspeglar

Anti-spin

Även 880 byggs på ett skräddarsytt AL-KO chassi. Tandem-

axlarna bak ger tillsammans med ett långt axelavstånd 

en allmänt mycket god körstabilitet och minimerar också 

sidvindskänsligheten. Tandemaxlarna ger en lugnare och 

stabilare fjädring bak på en lång bil jämfört med om den 

skulle ha singelaxel, som då ensam skall klara att bära och 

fjädra det mesta av bodelen inklusive ett längre bakre 

överhäng.

CHASSI FÖr KABE TrAVEL MASTEr royAL 880

Tryggt och säkert på vägen

Med en KABE Travel Master får du inte bara det senaste när 

det gäller utrustning och komfort. Alla våra husbilar byggs på 

chassier från Fiat, en av Europas ledande tillverkare av tran-

sportfordon. En KABE Travel Master ger god förarkomfort

och är trygg att köra. 

KABE Travel Master 700 och 740-bilar byggs på Fiats eget 

lågbyggda specialchassi kompletterat med AL-KOs ramförläng-

ningar. KABE lägger dessutom på extra förstärkningar med en 

stadig hjälpram mellan chassi och golv, vilket borgar för att 

husbilen är maximalt stabil – även när den är fullastad.

Med Fiat vägassistans (ingår i alla KABE Travel Master) kan du 

känna dig extra trygg - genom att ringa Fiat Camper Services 

har du fri hjälp på vägen i 45 länder i Europa, 24 timmar om 

dygnet under 2 års tid (nybil). 

KABEs husbilar är dessutom utrustade med  

partikelfilter som standard (gäller ej vid  

val av automatväxel). Med partikelfilter  

åker du extra miljövänligt!

KABE en 
miljövänlig

husbil
MED PARTIKEL- 

FILTER

Då våra husbilar registreras som Personbil klass II så har ni som fått ert B-körkort utfärdat före 1 juli 1996 (gäller ej om körkortet varit indraget)  
möjligheten att välja en högre totalvikt än 3.500 kg: 700-serien = 4.000 kg, 740-serien = 4.000 kg, 750-serien = 4.250 kg, 880-serien = 5.000 kg.
Släpvagnsvikter: 700 LXL = 1.000 kg, 700 GB/B = 1.500 kg, 740 LB = 1.000 kg, 750 LXL/B/T = 2.000 kg, 750 GB = 2.000 kg. Vid 4.250 kg totalvikt sätter 
dragets D-värde en begränsning till 1.895 kg. Tågvikten på 5.500 kg får ej överskridas. Vid lastning av bil till max totalvikt återstår 1.250 kg för släp.  
880 LT= ~1600 kg. Tågvikten på 6.000 kg får ej överskridas. Vid lastning av bil till max totalvikt återstår 1.000 kg för släp.

KÖrKorTSrEGLEr oCH VIKTEr
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Air Premium luftfjädring 

För bilar med AL-KO chassier (750) 
Bästa fjädringskomforten – mindre påkänning på kaross, inredning, last och 
åkande. Bilen står alltid plant i längsled, oavsett last. Möjlighet att manuellt höja 
eller sänka bilens bakdel, t ex vid färjepåkörningar eller för nivellering inför nat-
ten. Luftfjädring är under utveckling för TM880. 

Air Top tilläggsluftfjädring
För bilar med Fiat chassi och bladfjädring (700, 740)

Förbättrar stabiliteten och motverkar hårda fjädringsgenomslag. Förhindrar 
dessutom att bilen hänger ned bak vid ökad last. Ger viss möjlighet att justera 
kulhöjden och kompensera för baklast om bilen har släpvagnsdrag.

Alufälg Y0344 

4 st. 16” exkl. däck. 

Innerskärmar Y0348 
Med stänkskydd. 

Stänkskydd Y0178
Bakom bakre hjulpar.

Automatväxel till 3,0 l motor 

Obs. Partikelfiler och ASR utgår.

Webasto Y0370
Med tidsstyrning 

Värmeväxlare

Extra bodelsbatteri 115 A Y0373

Tillval 

Du vet redan att KABE husbilar är fullt utrustade för bekväma resor. Utan några tillval alls får du en mycket 

praktisk och komfortabel bil/semesterbostad. Men som du vet – smaken är delad – och alla har inte behov av 

samma utrustning. Vill du lägga till ytterligare någon detalj, säg bara till. Vi monterar dina tillval i fabriken, 

så att du har dem direkt vid leverans. 

Stödben bak
Långa  Y0367
Korta  Y0368

Dubbdäck 
700, 740, 750  Y0205
880  Y0377
På plåtfälg, exkl. fälg.

MS-däck 
700, 740, 750  Y0325 
880  Y0376
På plåtfälg, exkl. fälg.

Montering däck på fälg Y0312

Dragkrok
700 Y0360 / Y0371
750  Y0340 / Y0363

Batteritankmätare Y0353

Gasolomkopplare Y0338
Med manöverpanel. 

royalpaket 700, 740 
• Royal exteriör design
• Markis (silverfärgad)
• Skyview takfönster
• Aluminiumfälgar

Komfortpaket 700, 740
• Farthållare
• Luftkonditionering (AC), bildel
• Ytterbackspeglar, elektriska  
 och uppvärmda

Säkerhetspaket 700, 740
• Antispinnsystem (ASR) 
• Airbag på passagerarplats

Fiat 3,0 liters motor 157 hk 
700, 740
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Markis

Omnistor 4,5 meter, silvermetallic (750).  Omnistor 4,0 meter, vit (700).   

Myggnätsdörr Y0328 

Håller insekterna ute, även när 
du har dörren på vid gavel.  

Frontbåge Y0357

Endast vid 4.250 kg.

Utvändigt duschuttag

Med varmvatten.

Vattenlås Y0374

Mörkläggningsgardin Y0342

Seitz. Framruta och sidofönster, hytt.

Cykelhållare Y0335

För tre cyklar med manuell lift.

Utvändigt gasoluttag 

Sky View 

Stort öppningsbart takfönster.

Stege Y0319

Solcellpanel Y0163

85 W inkl. regulator och över- 
vakningspanel.

Miniheki Y0365
3 st.

Takrails Y0337 
Lastbärare Y0347

Skoterställ Y0354

Med påkörningsramp till 750G.



32   |   KABE 2010

GPS Navigator Y0343

PIoNEEr AVIC-HD3BT 

Med extra stor skärm som byggs in 
i instrumentbrädan. Back-kamera 
ingår, 30 Gb hårddisk, 7”-skärm, 
Bluetooth handsfree

Säkerhetslarm Y0314

Larm som klarar det mesta; tunga och 
lätta narkosgaser, gasol och brandrök. 

Ir-detektor Y0315 

Används tillsammans med larmet

Back-kamera Y0317 

LCD i färg. 
Kamera med mikrofon. 

ytterbelysning Y0366
Med rörelsevakt

Inbrottslarm Y0167 

Larm där bodelen övervakas av 3 st. 
mikrovågsdetektorer, styrs av ordinarie 
fjärrkontroll till centrallåset.  
Skalskyddsfunktion. 
Som tillägg finns en GSM/GPS-
modul Y0378

Back-kamera Y0345

Waeco, 17”. Dubbla objektiv.

Brandsläckare Y0355

Säkerhetsskåp Y0382 / Y0383

GPS och back-kamera  
PIoNEEr AVIC-F900BT/ND-BC2 Y0364 

Med detta tillval till din KABE Husbil får du en mängd nya nyttofunktioner och fantastiskt 
mycket underhållning efter vägen! Monteras i en enda enhet, helt integrerad i instru-
mentpanelen på din husbil.
- GPS-navigering över 33 Europeiska länder. 
- TMC-funktion som varnar för eventuella hinder längs din färdväg.
-  Backkamera som automatiskt kommer upp på skärmen när du lägger i backväxeln.
-  Film- och musikunderhållning ifrån DVD-skiva, SD-kort, USB-minne eller iPod. 
- Handsfree för din mobiltelefon via Bluetooth. 

- Menyer och vägledning på svenska.

- Koordinatsökning.
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3-lågig spis

Ljuslist Y0001

Diod, 3 st, 90 cm.

Centrallås bodelsdörr Y0362

Microvågsugn

Mikrovågsugn för enklare matlagning 
och uppvärmning/upptining, 800W.

Luftkonditionering 

DOMETIC B2200. Håller behagligt 
klimat i bodelen och fuktar av. 
Takmontering.

Ugn med grill

Innerbelysning, dubbla glas och 
barnsäker spärr. Volym 20 l. Monteras 
i arbetsbänk.

Skinnklädsel 

Finns i elegant beige eller svart.

LCD-TV med inbyggd
digitalmottagare Y0351

Med kortplats och inbyggd DVD-
spelare.12V och 220V.

Stor kyl/frys 

Kylskåp på hela 160 liter med separat 
frysfack.

Skinnklädsel stolar fram

Parabol Y0352  

EasySat 85 cm. Självsökande. 
För eftermontering.

Handdukstork

Eldriven Y0132
Vattenburen 750T Y0307
I duschkabin 750L Y0346

Kupématta Y0339

Vägguttag
Extra vägguttag kan monteras  
efter önskemål. 230V. 
Enkel/infälld Y0108 
Utanpåliggande Y0109

Högtalare bak (700, 740) Y0372

Högtalarpaket Pioneer, delux 
med 4 högtalare Y0379
(standard 880)

CentraldammsugareY0349

Kompakt utförande, med lång slang. 
Fast monterad i bäddlådan.

CD/radio med högtalare Y0361
(standard 750)

CD/DVD Y0381

Golvvärme AGS II Pro

Shuntsystem som gör att golvvär-
mens 4 slingor kan köras separat,
ger konstant värme.
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Fiat 2,3 liters motor 130 hk  - - - - -

Fiat 3,0 liters motor 157 hk - - - - -

Fiat specialchassi 40 heavy 16” hjul - - - - -

Fiat AL-KO-chassi 42 heavy 16” hjul - - - - -

Axelavstånd 4035 4035 4035 4035 4035 4343 4343 4343 4343 4600

Växellåda 6 vxl

Förstärkta däck

Hjulsidor

Lackerade stötfångare fram

Batterikapacitet 100 A  

Bränsletank 80 liter  

ABS låsningsfria bromsar 

Antispinnsystem (ASR)  SP SP SP SP SP

Airbag på förarplats

Airbag på passagerarplats SP SP SP SP SP

Fjärrstyrt centrallås

Tonade rutor 

Elfönsterhissar

Farthållare KP KP KP KP KP

Partikelfilter (ej vid val av automatväxel)

Nordenspecifikation

Luftkonditionering (AC), bildel KP KP KP KP KP

Ytterbackspeglar, elektriska & uppvärmda KP KP KP KP KP

Ytterbackspeglar med förlängda armar

Extra värmepaket under framstolar

Webasto motorvärmare

Webasto med tidsstyrning - - - - -

Värmeväxlare - - - - -

Förar- och passagerarstol med höjdjustering

Förar- och passagerarstol med svängbart underrede

Förar- och passagerarstol med dubbla armstöd

Antenn monterad i backspegel

Skydd under framstolar

CD-Radio - - - - -

4 högtalare i hytt / H = Högtalarpaket Pioneer H

Generator 160 A

Handskfack

Spärrlås (Deadlock) - - - - -

Fiat Motorhome assistance

B
o

d
el

Ecoprim-isolering (golv / vägg) 36/36 36/36 36/36 36/36 36/36 65/36 65/36 65/36 65/36 36/36

Plastreglar

Tonade dubbelfönster med rullgardin 

Myggnät i öppningsbara fönster 

Köksfönster

Takluckor med myggnät och mörkläggningsgardiner 

Spiralmadrass 12 cm + bäddmadrasser 6 cm

Kombitäcke mellan kupé och bodel, för året runt bruk

Ljudisolerande, mjukt innertak

Anatomiskt utformade sittdynor i Bultex

Ventilerande väggtapet

Utrustning

SP=Tillval Säkerhetspaket, KP=Tillval Komfortpaket
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Arbetsbänk med gasolkök: 2-lågig = 2, 3-lågig = 3, 
4-lågig med grillugn = 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4

Köksfläkt med motor och fettfilter

Kylskåp 100 liter / 190 liter 100 100 100 100 100 100 100 100 100 190

Avfallshink med källsortering

Färskvattentank, 90 liter

Spillvattentank, 90 liter

Engreppsblandare i kök och toalett 

Toalettrum med tvättställ, duschkar och skåp  
(D=separat duschkabin) D D D D

Handdusch i toalettutrymme

Vridbar spoltoalett, fast installerad med utvändig tömning

V
är

m
e

Alde Compact 3010 centralvärme med touchscreen panel, 
display för klocka, inne- och utetemp. 

12V / 230V cirkulationspumpar

Elpatron 230V, 3 kW, 3-stegs

Varmvattenberedare 

Värmeväxlare med cirkulationspump

Automatiskt golvvärmesystem AGS II / AGS II Pro Pro

Vattenburen golvvärme i hytt - - - - - - - - -

El
 /

 T
V

 /
 S

äk
er

h
et

Elcentral 230V (16 A)

Servicecenter med kontrollpanel 

Dimmer främre taklampa

Ljuslister

Garderobsbelysning

Högtalare bak - - - - -

Förberett för inbyggd CD

Fäste till LCD-TV

TV-antenn med förstärkare 

Brandvarnare 

Jordfelsbrytare

Läckindikator för gasol 

KABE reserverar sig mot ev. tryckfel och felskrivningar.  
KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.  
Bilderna i denna katalog kan innehålla viss tillvalsutrustning.



KABE Husvagnar AB, Box 14, 560 27 Tenhult, kabe@kabe.se

www.kabe.se

Din KABE Travel Master handlare:

SE


