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Rantahuvila vai tunturimökki?
- Molemmat, mistään tinkimättä.

Elämänlaatua 
Pienintä yksityiskohtaa ja ratkaisua 
myöten.

Epäsuora valaistus
Keittiön laminaattitason alla.

Tekstiilimallistot 
Modernit ja klassiset tekstiilit.

Pyöristetty tiskiallas
Ja upea pinta-asennettu vesihana.
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Tunturimökki tai rantahuvila 
Välimerellä – miksi valita?

KABE Travel Master 2012

Talvi 
Kotisi hiihtoladun tai laskettelurinteen 
äärellä, jossa lämmin kaakao ja voileivät 
maistuvat paremmilta kuin koskaan.

Mukavuus 
Matkailuautossa sinulla on aina seikkailu edessäsi ja oma koti 
taustapeilissä.
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Vapaudentunne - liikkua vapaasti, matkustaa minne tahansa hotellia etukäteen varaamatta, olematta kiinni 
oman kesämökin töissä, pystyä lähtemään liikkeelle ja vaihtamaan maisemaa silloin, kun siltä tuntuu. Vapauden-
tunne on nykyään tärkeä syy, jonka perusteella monet valitsevat lomanvieton omassa matkailuautossa. Hienoa 
KABE Travel Masterissa on, että se on alusta alkaen suunniteltu pohjoiseen ilmastoomme. Matkustat ja asut yhtä 
mukavasti ja viihtyisästi ympäri vuoden! 

KABE Travel Master 2012

Laatu 
Laatu on sinulle antamamme lupaus, 
jonka aiomme pitää tänään, huomenna ja 
tulevina vuosina.

Kesä 
Anna verhojen lepattaa ja paidan 
roikkua housujen päällä. Matkailua-
tossa loma on aitoa lomaa.

Kodikkuus  
Kattaa kaiken, mikä tekee nukkumise-
sta, heräämisestä, olemisesta, ruoan 
laitosta ja seurustelusta helppoa, 
hauskaa ja miellyttävää.
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KABE-matkailuauto on sijoitus vapauteen. Matkakuumeeseen ja koti-ikävään samalla kertaa. Va-
litset niistä sen, mikä sinulle sillä hetkellä sopii. Lähdet uusiin seikkailuihin tai viivyt ja viihdyt siellä, 
missä olet. KABE-matkailuauto on sijoitus vähintään kahteen laatuun – elämän ja tuotteen. Vapau-
dentunteelle molemmat ovat yhtä tärkeitä.

KABE-matkailuautolla ajaminen on erikoinen tunne. Se rullaa pehmeästi, kevyesti ja turvallisesti 
tien päällä. Se on rakennettu käsin kevyistä ja lujista materiaaleista. Sen eristyksessä, lämmityksessä 
ja ilmanvaihdossa ei mitään ole jätetty sattuman varaan. Fiksut ratkaisut, tyylikäs sisustus ja hyvät 
materiaalit ovat tärkeä osa KABE-tunnetta. Nekin, jotka näkevät sinun tulevan, aistivat sen. Ja kai-
paavat sitä.

Elämänlaatua pienintä 
yksityiskohtaa ja ratkaisua 
myöten

KABE Travel Master 2012



8    

KABE Travel Master 2012



  9  

Kun aito laatu tulee 
sisältäpäin.
Hyvien ja luotettavien matkailuautojen rakentaminen pohjautuu samaan filosofiaan kuin niissä 
asuminen. On haluttava etsiä uusia teitä. Oltava tyytyväinen, kun on päässyt tavoitteeseensa, 
mutta yhtä tyytyväinen, kun saa taas lähteä eteenpäin. Odotettava uteliaana, mitä matkalla eteen 
ilmestyy. On haluttava eteenpäin, mutta koskaan ei saa tuntea olevansa perillä. Matkakuume ja 
koti-ikävä eivät ole meille toistensa vastakohtia, vaan kannustavat meidät rakentamaan KABEn 
laadukkaita matkailuautoja.

Sinun pitää tutkia KABE huolellisesti lattiasta kattoon, seinästä seinään. Silloin huomaat, että 
laatuajattelumme kattaa kaikki osat – eristyksen, ilmanvaihdon, lämmitysjärjestelmän, ikkunat, 
huonekalujen rakenteen. Meille pienet yksityiskohdat eivät ole vain yksityiskohtia, meille ne ovat 
kaikkein tärkeintä. Sillä kyse on mukavuudesta, turvallisuudesta ja pitkästä kestoiästä, ensimmäi-
sen matkan ensimmäisestä kaarteesta pitkälle tulevaisuuteen.

KABE Travel Master 2012
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Käsityötä  
Matkailuauton lopullisessa asennuksessa 
luotamme vain taitavaan käsityöhön.

Ruotsalaisvalmisteinen
Rakkaus ja taito rakentaa matkailuautoja ovat juurtuneet 
syvään Tenhultin seudulla.



Käsityöstä  
huipputeknologian  
hyödyntämiseen
Kehitystyö ei ole sitä, että kaikkea parannellaan vähän kerral-
laan vuodesta toiseen. Toisinaan on uskallettava ottaa suurempi 
harppaus päästäkseen korkeammalle ja pidemmälle. Se on 
tehnyt KABEsta yhden matkailuajoneuvoalan menestyneimmistä 
valmistajista. 

Olemme rakentaneet matkailuvaunuja ja autoja Tenhultissa, 
Smålannissa yli 50 vuotta elämänlaatu ja vapaus kehitystä ete-
enpäin vievinä voiminamme. Niin aiomme toimia jatkossakin, ja 
siksi investoimme koko ajan lisätäksemme tehtaamme kapasite-
ettia. Emme ole koskaan valinneet helpointa tietä tavoitteeseem-
me, sillä uskomme, että sen saavuttaa vain pitkäjänteisyydellä.

Tuotantomenetelmiämme on myös hiottu ja järkeistetty vuosien 
mittaan, viime vuosina entistä nopeammassa tahdissa. Kilpailu, ja 
sitä myötä myyntimme, kasvavat, mikä on saanut meidät auto-
matisoimaan monet työvaiheet entistä pidemmälle. Mutta edel-
leen on täysin oikeutettua sanoa, että taitavat ja hyvin koulutetut 
työntekijät rakentavat KABE-vaunut omin käsin. Heille on aina 
ollut kunnia-asia varmistaa osien toimivuus ja laatu. Sillä, teke-
vätkö he sen ohjelmoimalla koneita tai rakentamalla omin käsin, 
ei ole mitään merkitystä. Meille tärkeintä on lopputulos. Sinun 
vuoksesi.

KABE Travel Master 2012
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Taito  
Matkailuauton rakentaminen vaatii  
monien erikoisalojen osaamista.

Huipputeknologiaa  
Käytämme uusinta tekniikkaa siellä, mistä siitä 
on eniten hyötyä laadulle ja turvallisuudelle.
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Innovaatioita Tenhultista

Tämän päivän KABE Travel Master on tulos matkailu-
vaunujen ja autojen jo yli 50 vuotta jatkuneesta raken-
tamisesta Tenhultissa, Smålannissa. Emme ole koskaan 
valinneet suorinta tietä, vaan aina etsineet uusia 
ratkaisuja ja materiaaleja tehdäksemme elämisestä 
matkailuautossa sekä helpompaa että mukavampaa.

Jokaisessa KABE Travel Masterissa on monta itse 
kehittämäämme rakennetta ja älykästä ratkaisua, 
joille on haettu patenttia. Ero on selvä, vaikka sitä ei 
ehkä heti huomaa. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmiin, 
ilmanvaihtoon, tiivisteisiin ja ikkunoihin kehittämäm-

me ratkaisut tekevät sinut vain tyytyväisemmäksi, kun 
vuodet vierivät.

Luotettavan matkailuauton antamaa tunnetta on 
vaikea sanoin kuvata. Koet sen parhaiten pistäytymällä 
jälleenmyyjämme luona. Silloin näet eron luukuissa ja 
laatikoissa, näet kuinka tarkasti viimeisteltyä ja sopivaa 
kaikki on. Näet, mitä tarkoitamme fiksuilla, näyttävillä 
ja kestävillä ratkaisuilla. Matkailuauton kalustuksen on 
oltava kevyt, mikä tietysti asettaa suunnittelijoillemme 
entistä tiukemmat vaatimukset luoda aito tunne, joka 
kestää.

Lattialämmitys neljällä silmukalla
Meillä lattialämmitys on ollut vakiona jo vuodesta 1987. 
Neljä rinnakkaista silmukkaa tuottavat tasaista lämpöä 
koko autoon myös silloin, kun ulkolämpötila painuu reip-
paasti pakkaselle.
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Eristys ja ilmanvaihto  
Seinien, lattian ja katon erinomainen eristys 
täyttää tehtävänsä ympäri vuoden. Älykkäiden 
ratkaisujen ansiosta ilma kiertää koko autossa, 
myös kaappien ja sohvien takana.



Turvallisempia teitä emme voi 
rakentaa. Vain turvallisempia 
matkailuautoja.
Hankkimalla KABE Travel Masterin et saa vain kaikkein 
uusinta varustelua ja mukavuutta. Kaikki matkailuau-
tomme rakennetaan Euroopan johtaviin lukeutuvan 
kuljetusajoneuvovalmistajan Fiatin alustoille. KABE 
Travel Master tarjoaa hyvät ajo-ominaisuudet ja sillä 
on turvallinen ajaa. 

Turvallisuusajattelumme ja luotettavan laadunvarmis-
tuksemme ansiosta voit tuntea olosi turvalliseksi, kun 
valitset KABE-matkailuauton. 

KABE Travel Master 2012
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Meille kaikki yksityiskohdat, niin isot kuin pienetkin, 
ovat yhtä tärkeitä! Ja muista hintoja vertaillessasi kat-
soa myös, mitä hintaan sisältyy. KABE antaa rahoille 
vastinetta. Harvan matkailuauton vakiovarustevali-
koima on yhtä kattava kuin KABE Travel Masterin. 
Siksi olemmekin johtava ruotsalainen ympärivuotiseen 
käyttöön tarkoitettujen matkailuautojen valmistaja!

Hälytysääni varoittaa, jos 
antenni on yläasennossa tai 
220 kaapeli on vielä kytketty 
tolppaan autoa käynnistet-
täessä.

Kaikkiin KABEn matkailuautoihin 
vakiona sisältyvät turvavarusteet: 
turvatyyny, ABS-jarrut ja kolmi-
pistevyöt sekä ohjaamossa että 
asunto-osassa.

Hiukkassuodatin. Fiat tiepalvelu 
kaksi vuotta uudelle autolle (ei 
Suomessa).

Lämmitetty ja eristetty  
harmaavesisäiliö.  
WC-istuin posliinia.

Tukeva raami rungon ja lattian 
välissä.

Automaattinen lattialämmitys-
järjestelmä, AGS II - sen neljä 
silmukkaa antavat entistä tasai-
semman lämmön. 

Travel Master 690, 730, 700, 740



Kaikki KABE Travel Masterit poh-
joismaisella varustelulla. Iso akku 
100 A ja laturi 160 A. Kuljettajan 
istuimen alla on lisälämmitin.

Lämmönvaihtimen avulla siirrät 
helposti lisälämmittimen tuot-
taman lämmön siihen ajoneuvosi 
osaan, jossa sitä eniten tarvitset – 
ohjaamoon tai asunto-osaan.  

Kaksi turvatyynyä, pidennetyt, 
sähkölämmitteiset ja sähkösäätö-
iset sivupeilit sekä luistonesto.

Kaikki autot on varustettu   
AL-KO:n rungon jatkeella – Travel 
Master on sen takia helppo varus-
taa tukijaloilla ja vetokoukulla.

KABEn matkailuautot on varustettu 
Webasto-polttoainelämmittimellä, 
joka lämmittää moottorin läm-
mityspiirin. 

KABE on tuonut ensimmäisenä 
eurooppalaisena valmistajana 
AL-KO:n alustaan vakiovarusteeksi 
ESP ajonhallintajärjestelmän (750).

Kaikki KABE-matkailuautojen alustat tulevat Fiatilta, yhdeltä 

Euroopan johtavista kuljetusajoneuvojen valmistajista. KABE Travel 

Master 690, 700, 730 ja 740 on rakennettu Fiatin omalle matalalle 

erikoisalustalle, jota on täydennetty AL-KOn rungonjatkeilla. Lisäksi 

KABE asentaa lisävahvikkeeksi tukevan apurungon alustan ja lattian 

väliin, mikä takaa matkailuauton maksimaalisen vakauden – myös 

täyteen kuormattuna. 

KABE Travel Master 750:ssä ja i810 on Fiat Ducaton perusrakenne ja  

KABElle räätälöity galvanoitu AL-KO -alusta. Matalarakenteinen 

alusta antaa yhdessä tehokkaan 3-litraisen 180 hevosvoiman moot-

torin ja kuusivaihteisen vaihteiston kanssa dynaamisen suoritusky-

vyn. Matala painopiste sekä takapään leveämpi raideväli ja täysin 

erillinen takapyöräjousitus (kuten henkilöautossa) tekevät autosta 

vakaan, turvallisen ja ketterän ajaa.  

Myös 880 rakennetaan räätälöidylle AL-KO-alustalle. Tandemakselit 

takana antavat yhdessä pitkän akselivälin kanssa erittäin hyvän ajo-

vakauden ja vähentävät samalla sivutuuliherkkyyttä. Tandemakselit 

tekevät pitkän auton takajousituksesta rauhallisemman ja vakaam-

man yksiakselisiin verrattuna, joka muutoin joutuisi yksin kantama-

an ja jousittamaan suurimman osan asunto-osasta sekä pidemmän 

takaylityksen. Automaattivaihteisto on vakiona tässä autossa.

KABE Travel Master 2012

Travel Master 750, i810, 880
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Tekniikkaa ja mukavuutta,  
jotka tekevät elämästäsi  
matkailuautossa mukavampaa.

Laatuajattelumme näkyy kaikessa – eristyksessä, ilman-
vaihdossa, lämmitysjärjestelmässä, ikkunoissa, kalustei-
den rakenteissa. Meille pienet yksityiskohdat eivät ole 
vain yksityiskohtia, meille ne ovat kaikkein tärkeintä. 
Huomaat sen heti ensimmäisen matkan ensimmäisessä 
mutkassa. Mutta parhaiten sen huomaat, kun olet 
käyttänyt matkailuautoasi jo muutaman vuoden.  
Erityisesti auton hyvästä jälleenmyyntiarvosta.

Jotta matkailuautosi olisi lämmin ja mukava talvella ja 
viileä ja miellyttävä kesällä, olemme valinneet siihen 
vain parasta, mitä markkinoilla on tarjottavanaan. 
Jos emme ole löytäneet vaatimuksiamme vastaavaa 
materiaalia, olemme kehittäneet sen itse. KABE Travel 
Master tekee ajostasi erittäin turvallista ja mukavaa 
kelistä ja vuodenajasta riippumatta.

KABE Travel Master 2012
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Keskuslämmitys
ALDE Compact 3010 -lämmittimessä 
on peräti 3 kW:n sähköpatruuna ja 
digitaalinäyttö. Integroitu lämminvesi-
varaaja ja erillinen paisuntasäiliö.

Webasto-polttoainelämmitin
KABEn matkailuautot on varustettu 
Webasto-polttoainelämmittimellä, 
joka lämmittää moottorin lämmitys-
piirin. Lämmövaihtimen avulla 
Webasto voi antaa lämpöä myös 
asunto-osaan.

Lämmönvaihdin  
Lämmönvaihtimen avulla siirrät hel-
posti lisälämmittimen tuottaman läm-
mön siihen ajoneuvosi osaan, jossa 
sitä eniten tarvitset – ohjaamoon tai 
asunto-osaan. (Vakiovaruste 750, 
i810 ja Royalissa 880.)

Lisälämmitin
Etuistuimien alle olemme sijoit-
taneet puhaltimella varustetun 
lämmittimen, jota voit käyttää, jos 
tarvitset lisälämpöä erittäin kylminä 
pakkaspäivinä.

Varusteltu TV-vastaanottoa varten 
Kaikissa KABE-autoissa on vakiova-
rusteena TV-antenni digitaalisten ja 
analogisten lähetysten vastaanottoa 
varten. 

Automaattinen tehonlisäys
Lämmitin tunnistaa automaattisesti, 
kun tehon lisäämiseksi tarvitaan
nestekaasua. Nestekeskuslämmitys
on varustettu sekä 12 että 230 voltin 
kiertovesipumpulla.

Tehokkaampi laturi
Erittäin tehokas sähköjärjestelmä pi-
dentää akun käyttöikää myös erittäin 
kylmällä ilmalla.

Älykäs sähkökeskus
Sähköjärjestelmä lataa akut tarvit-
taessa automaattisesti ja pitää veden 
pinnankorkeudet, lämpötilan ja akku-
jännitteen hallinnassa. Ulkopuolinen 
liitäntä TV-pistorasialle, kaapeli-TV:lle 
ja 12/230V:lle.
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Ilmanvaihto seinissä ja lattiassa
KABEn hengittävä tapetti päästää 
lävitseen lämpimän ilman, joka 
kiertää seiniä pitkin alhaalta ylöspäin. 
Lattian kondenssi jää hengittävään 
mattoon, jonka olemme asentaneet 
ulkoreunoja myöten ja joka kuivuu, 
kun lämmitys kytketään päälle.  

Hyvä ja tasainen lämmön  
jakautuminen
KABEn matkailuautoissa lämpö jaka-
antuu parhaalla mahdollisella tavalla. 
Olemme varmistaneet, että ilma 
pääsee virtaamaan esteettä lattiasta 
vuoteiden ja sohvien alitse ilmastoitu-
jen yläkaappien kautta kattoon.

Täydellinen ilmankierto
Sisustus on suunniteltu niin, että ilma 
kiertää aina optimaalisesti. Sohvien 
ja vuoteiden väliset etäisyydet ja 
sohvien selkäosien kulmat on laskettu 
tarkasti. Yläkaapeissa on sisäänraken-
netut ilmakanavat ja väliseinä, joiden 
ansiosta ilma pääsee kiertämään 
esteettä myös kaappien ollessa kiinni 
ja täynnä tavaraa.

Mukavat sohvat
Ryhdikkäät sohvamme on pehmus-
tettu joustavalla, kestävällä ja täysin 
kierrätettävällä Bultex-polyeetterima-
teriaalilla.

Ääntä vaimentava sisäkatto
Pehmeä sisäkatto antaa lisäeristyksen 
ja vaimentaa samalla ulkoa tulevia 
ääniä. KABE käyttää ainoana matkai-
luautovalmistajana tätä ratkaisua.

Entistä parempi  
lämmitysmukavuus
Patentoitavana oleva täysin uusi auto-
maattinen lattialämmitysjärjestelmä, 
AGS II. Sen neljä silmukkaa antavat 
entistä tasaisemman lämmön. AGS II 
Prolla (vakiovaruste i810 ja Royalissa 
880) lattialämmitys voi olla päällä er-
ikseen, shunttiventtiili säätää lattiassa 
kiertävän veden lämpötilaa.

Supermukavat vuoteet
KABE Travel Masterin vuoteet ovat 
erittäin korkealaatuiset. Ihanat 
kierrejousipatjat ja 6 cm:n paksuiset 
sijauspatjat takaavat hyvät yöunet!

Ylellisen kotoisa
Vuoteet on varustettu kehoa myötäi-
levillä taipuisilla lamelleilla. Säädet-
tävän päänalusen ansiosta sängyssä 
lukeminen on erittäin miellyttävää.

Kaapelikouru    
KABEn matkailuautoissa sähkökaape-
lit on piilotettu ”kouruihin” lämpö-
pattereiden yläpuolelle. Matkailuau-
toissamme on ainutlaatuiset kaltevat 
kaapelikourut, joiden ansiosta ilma 
virtaa vapaasti ikkunoiden edessä.

Varmuutta, turvallisuutta   
Kaikissa KABEn matkailuautoissa on 
kaasuvuodon ilmaisin,  palohälytin 
makuuhuoneessa ja vikavirtakytkin. 
Letkurikkoventtiilin takia kaasu voi 
olla päällä ajon aikana. 

Tiiviit ikkunat älykkäillä  
yksityiskohdilla
Polyuretaaniset ikkunakarmit – nekin 
KABEn kehittämät – tiivistävät kaksin-
kertaista lasia vasten ja takaavat 
parhaan mahdollisen eristyksen. Sile-
äpintaiset ja sävytetyt ikkunaruudut 
estävät auton liiallisen lämpeämisen. 
Karmeihin integroidut rullaverhot ja 
hyttysverkot parantavat viihtyvyyttä. 

Tukeva ja kosteudenpitävä kori
Kori, joka rakennetaan ”sandwich-
periaatteen” mukaisesti, on mahdol-
lisimman tukeva ja ehdottoman 
kosteudenpitävä. Korin rakenne 
ulkoa sisällepäin: ulkolevy – 36 mm 
Ecoprim-umpisolueristys – sisäseinä – 
hengittävä tapetti.

Tehokas lämmönkierto
KABEn ainutlaatuiset, automaattiset 
lattialämmitysjärjestelmät - silmuk-
kaiset AGS II ja AGS II Pro - on 
integroitu lämpöpattereihin. Toimivat 
sekä nestekaasulla että sähköpatruu-
nalla.

Tiiviit kattosaumat
Katto ja seinä on asennettu limittäin, 
ja sauma on suojattu vuotojen 
estämiseksi KABEn kehittämällä 
alumiiniprofiililla.

Muovirimat
KABE on suunnitellut ja hakenut 
patenttia muovirimoille, joiden sisällä 
on ilmakanavat. Ne asennetaan korin 
kaikkiin kosteudelle alttiisiin kohtiin.

KABE-laatua sisustuksessa ja  
puukalusteissa 
Laatuajattelumme näkyy myös ka-
lusteiden rakenteessa ja sisustuksessa. 
Kaikki tulee KABEn omalta kaluste-
tehtaalta.
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Jos talvi ei tule  
luoksesi, sinun 
pitää ajaa talven 
luo.

KABE Travel Master on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön  
kaikentyyppisissä ilmastoissa! Lämmitysmukavuus on huippuluok-
kaa - sen osoittavat jo tehdyt puolueettomat testitkin. 

Meillä ei ole pelkästään parhaat lämmönlähteet, vaan raken-
teemme jakaa lisäksi lämmön tasaisesti koko autoon. Siksi sekä 
asunto-osassa että muissa tiloissa on aina miellyttävän lämmintä. 
Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota ilmanvaihtoon, ilman-
kiertoon ja lämmön leviämiseen – tärkeisiin toimintoihin, joiden 
on toimittava sataprosenttisesti kondenssin välttämiseksi ja 
viihtyvyyden takaamiseksi ympäri vuoden. 

Tehokas ilmanvaihtojärjestelmämme sisältää sekä hengittävät 
tapetit että sisustuksen suunnittelun niin, että ilma pääsee kiertä-
mään esteettä koko matkailuautossa.
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KABEn ainutlaatuiset  
talviominaisuudet

Lattialämmitys neljällä silmukalla. Meillä lattialämmitys on ollut 

vakiona jo vuodesta 1987. Neljä rinnakkaista silmukkaa tuottavat 

tasaista lämpöä koko autoon myös silloin, kun ulkolämpötila painuu 

reippaasti pakkaselle. Itsestään selvää meille, mutta ei aina kilpaili-

joillemme.

Paras lämmitysjärjestelmä. Fiat-autossa on kuljettajan istuimen 

alla ylimääräinen puhaltimella varustettu lämpöpaketti. KABE on ai-

noana valmistajana asentanut kuljettajan istuimen alle ylimääräisen 

puhaltimella varustetun lämpöpaketin – yhdistettynä lattialämmityk-

seen – taatakseen asiakkailleen parhaan mahdollisen lämmön.

KABEn autoissa on aikaohjattu Webasto. Voit lämmittää 

ohjaamoa aikaohjatulla Webastolla jopa vuorokautta ennen lähtöä. 

Kaikki KABEn Travel Masterit on varustettu pohjolapaketilla. 

Autossa on normaalia suurempi 100Ah akku ja 160 Ah laturi sekä 

vielä lisäksi lisälämpöpaketti kuljettajan istuimen alla. 

KABEn itsensä kehittämät ikkunat ovat jotakin erityistä. Ik-

kunoissa on kaksoislasit ja sileä ulkopinta antamassa erinomaisen 

eristyksen. Lisäksi ikkunoiden karmit ovat eristävää polyuretaania. 

Eristys ja ilmanvaihto. Seinien, lattian ja katon erinomainen eris-

tys täyttää tehtävänsä ympäri vuoden. Älykkäiden ratkaisujen an-

siosta ilma kiertää koko vaunussa, myös kaappien ja sohvien takana.

  19  



Katso tarkasti, 
tunnustele, vertaa 
ja löydä erot!
KABE Travel Masterin tyylikkyys on omaa luokkaansa. Ensiluok-
kaisista materiaaleista omassa tehtaassamme valmistetut puu-
kalusteet, kutsuvat istuinryhmät, hyvin varusteltu suihkullinen 
kylpyhuone, käytännöllinen keittiöosa ja muut käytännölliset 
yksityiskohdat ovat vakiovarusteita kaikissa matkailuautois-
samme. 

Olemme luoneet asumismuodon, joka kilpailee laadultaan oman 
kotisi kanssa, emmekä siksi ole säästelleet istuintyynyjen ja 
patjojen laadussa – istut mukavasti ja nukut takuulla hyvin yhden 
hengen vuoteen tai parivuoteen joustinpatjoilla. KABE Travel 
Masterit ovat erittäin tilavia. Kuitenkin matkailuauton tarjoama 
kompakti asuminen tarkoittaa samalla myös sitä, että jokainen 
neliösentti on hyödynnettävä järkevästi. Ja kaikkien hintaan sisäl-
tyvien vakiovarusteiden ansiosta saat paljon enemmän vastinetta 
rahoillesi! 

KABE Travel Master 2012
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Tekstiilimallistot, jotka tekevät 
matkailuautostasi kodinomaisen
Värikäs, hillitty vai elegantti? Kangas vai nahka?  
Tunnelma ja tunne ratkaisevat.

Tekstiilien valinta on ehkä tärkein osa kokonaisuutta. 
Tutustu siis kaikessa rauhassa eri vaihtoehtoihin jäl-
leenmyyjäsi luona nähdäksesi, miltä ne näyttävät luon-
nossa. Täksi vuodeksi olemme valinneet valittavaksesi 
kuusi erilaista tekstiili- ja kolme nahkamallistoa.

Värejä ja kuoseja, jotka sopivat matkailuautoihimme. 
Jotka vahvistavat, yhdistävät ja luovat miellyttävää 

kodinomaisuutta. Klassista vai modernia – valinta on 
sinun!

Uutta tälle vuodelle on, että voit yhdistellä vapaasti 
tyynyverhoilun ja verhosarjan (verhosarja sisältää 
verhot, koristetyynyt, sängynpeitteen ja oviverhon) ja 
sen jälkeen valita vapaasti kappa- tai paneeliverhot 
valaistulle kiskolle. Katso lisää jälleenmyyjäsi luona.

KABE Travel Master 2012
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Montreal Brisbane Valencia

Hamburg

Skagen

Bologna

Barcelona

Lillehammer

Oxford

Kappa Paneeliverho 

KABE Travel Master 2012
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4550 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7075 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  .........................3500 kg ja 3650 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 2180x580/1175 mm
Tavaraluukun aukko: ..................... L/K 655x580 mm

Travel Master 690 B
690-sarja sisältää KABEn pienimmät matkailuautot. Ja vaikka 

pinta-alaa on rajallisesti, suunnittelijamme ja sisustajamme 

ovat tehneet kaikkensa hyödyntääkseen jokaisen neliösentti-

metrin mahdollisimman tehokkaasti. Travel Master 690 B:ssä 

on kaksi pitkää vuodetta sisältävä makuuosasto, keittiö, 

istuinryhmä ja suihkumahdollisuudella varustettu wc.

Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4550 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7075 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  .........................3500 kg ja 3650 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 2180x580/1175 mm
Tavaraluukun aukko: .....L/K 680/1105+655/585 mm
Tavaratilan mitat: ............L/K/P 810x1190x2235 mm

Travel Master 690 GB
Täällä on tilaa kaikelle tarvittavalle niin pitkille kuin lyhyil-

lekin matkoille. KABE 690 GB:ssä on kaksi pitkää vuodetta ja 

niiden alla tallitila. Lisäksi autossa on käytännöllinen keittiö, 

ruokailutila viidelle ja suihkuseinillä varustettu wc.

Travel Master 690 LXL
Pieni, käytännöllinen matkailuauto, jossa olemme mahdutta-

neet ”kaiken” yhteen suosituimmista pohjaratkaisuistamme. 

Matkailuautossa on ihana parivuode, jonka alla on säilytys-

tilaa. Hygieniaosasto on varustettu oikealla suihkukaapilla ja 

ruokailutilassa on kaksi leveää sohvaa.

Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4550 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7075 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  .........................3500 kg ja 3650 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  ................. 1960x1320/1115 mm 
Makuutila dinette-ryhmässä: .. 2180x1175/1150 mm
Tavaraluukun aukko: ..................... L/K 655x580 mm
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Hieman pienempi, hieman sporttisempi, samaa 
KABE-laatua. Valmistettu erityisesti kaikille, jotka 
haluavat pienemmän matkailuauton KABE-laadusta 
tinkimättä. Emme ole poistaneet mitään siitä, mikä 
on tunnusomaista koko automallistollemme – saat 
saman hienon lämmitysjärjestelmän, eristyksen ja 
ilman läpivirtauksen kuin suuremmissa malleissa ja 
saman laadukkaan sisustuksen. 

Ero – joka tekee KABE Travel Master 690:stä ja 
730:stä edullisen matkailuautovaihtoehdon – on 
hieman pelkistetympi alusta ja kevyempi varustelu. 
Täydentäviä varusteita on aina tarjolla lisävarusteina.

Uutuudet!

Travel Master  
690 ja 730
KABEn uusimmat  
matkailuautot
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4900 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7428 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  .........................3500 kg ja 3650 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 2180x580/1175 mm
Tavaraluukun aukko: ..................... L/K 655x580 mm

Travel Master 730 LB
Tässä on matkailuauto sinulle, joka haluat autoosi pitkät 

erillisvuoteet. Käytännöllisine kulmakeittiöineen ja tilavine 

istuinryhmineen se on matkailuauto sekä yhdelle että kah-

delle, ja parille vieraallekin.

Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4900 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7428 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  ............................. 3500 ja 3650 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 2180x580/1175 mm
Tavaraluukun aukko: ................... L/K 680x1105 mm

Travel Master 730 LGB
730 LGB on täydellinen matkailuauto sinulle, joka et halua 

tinkiä tavaratiloista. ”Tallilla” varustetussa Travel Master 

730:ssä olemme nostaneet vuoteita hieman ylemmäksi, jol-

loin niiden alle on jäänyt runsaasti säilytystilaa. 

Travel Master 730 LTD
Tässä on matkailuauto, jossa on yhtä mukavaa ja käytännöl-

listä asua kuin kotona - vaikka tilaa on vähemmän. 730 

LTD:ssä on suuri parivuode, oikea suihkukaappi, kaasulie-

dellä varustettu kulmakeittiö ja mukava istuinryhmä. Lisäksi 

paljon ulkopuolista tavaratilaa

Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4900 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7428 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  ............................. 3500 ja 3650 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................... 1960x1340 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 2180x580/1175 mm
Tavaraluukun aukko: ......L/K 655x580+385x940 mm

Travel Master 730 LXL
KABEn LXL-mallista on tullut nopeasti erittäin kysytty matkai-

luauto. Ja ymmärrämme kyllä miksi. Matkailuautossa on kaikki 

mitä tarvitset mukavaan asumiseen; nukut hyvin leveässä pari-

vuoteessa, laitat ruokaa suuressa, käytännöllisessä keittiössä. 

Ja sinulla on erikoisen tilava, pedattava istuinryhmä.

Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4900 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7428 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  ............................. 3500 ja 3650 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................... 1960x1250 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: ........... 2100x1220 mm
Tavaraluukun aukko: ..................... L/K 655x580 mm
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KABE TRAVEL MASTER 700

Travel Master 700 B ......................30

Travel Master 700 GB ....................31

Travel Master 700 LXL ...................32

KABE TRAVEL MASTER 740

Travel Master 740 LB .....................34

Travel Master 740 LGB ..................35

Travel Master 740 LTD ...................36

Travel Master 740 LXL ...................38

Nerokas pohjaratkaisu rajallisella pinnalla. Nyt KABE Travel 
Master 700- ja 740-sarjaa on laajennettu peräti seitsemällä 
erilaisella ja kahdella eripituisella pohjaratkaisulla. Olemme 
tehneet kaikkemme hyödyntääksemme auton lattiapinnan 
mahdollisimman tehokkaasti tinkimättä vähääkään käyttäjäy-
stävällisyydestä ja mukavuudesta. 

Lisävarusteena saatavalla mukavuuspaketilla saat KABE Travel 
Master 700:n tai 740:n varustelusta täydellisen. 

Mallisarja

Travel Master 
700 och 740
Menestys heti alusta alkaen.

KABE Travel Master 2012
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4550 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7075 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  .........................3500 kg ja 4250 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 2180x580/1175 mm
Tavaraluukun aukko: ..................... L/K 655x580 mm

Travel Master 700 B
KABE Travel Master 700 B:n klassinen pohjaratkaisu tarjoaa miel-

lyttävät tilat - helppokäyttöisen keittiöosaston ja kaksi mukavaa 

pitkää vuodetta. KABE Travel Master 700 B:ssä on kaikkien muiden 

malliemme tapaan erittäin viihtyisät sisätilat, luotettava rakenne ja 

paljon käytännöllisiä yksityiskohtia.

KABE Travel Master 2012
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4550 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7075 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  .........................3500 kg ja 4250 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 2180x580/1175 mm
Tavaraluukun aukko: .....L/K 680/1105+655/585 mm
Tavaratilan mitat: ............L/K/P 810x1190x2235 mm

Travel Master 700 GB
Ison, peräti 2200 litran talliosan ansiosta KABE Travel Master 700 

GB on unelma - kaikki matkatavarat mahtuvat isoon tavaratilaan. 

Saatavana kahdella mukavalla yhden hengen vuoteella tai ihanalla 

parivuoteella, joka sijaitsee autossa porrasta ylempänä.

KABE Travel Master 2012
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Travel Master 700 LXL
Nerokas pohjaratkaisu pienempään tilaan. KABE Travel Master 700 

LXL pitää sisällään kaiken, mitä tarvitset asuaksesi mukavasti, ja tun-

tuu samalla väljältä. Käytännöllinen L-muotoinen keittiöosa, ihana 

parivuode, suihkulla varustettu wc ja mukava istuinryhmä tekevät 

sisätiloista kotoisan viihtyisät.

Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4550 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7075 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  .........................3500 kg ja 4250 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  ................. 1960x1320/1115 mm 
Makuutila dinette-ryhmässä:  . 2180x1175/1150 mm
Tavaraluukun aukko: ..................... L/K 655x580 mm

KABE Travel Master 2012
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4900 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7428 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  .........................3500 kg ja 4250 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 2180x580/1175 mm
Tavaraluukun aukko: ..................... L/K 655x580 mm

Travel Master 740 LB
740 LB on helpoin luonnehtia toteamalla, että se on ylellinen, 

kahdella erillisellä pitkittäisvuoteella varustettu matkailuauto, jossa 

on kulmakeittiö vasemalla puolella. Pesuhuone on reilunkokoinen 

ja siellä on keraaminen wc-istuin, pesuallas ja kokoon taittuvat 

suihkuseinät.

KABE Travel Master 2012
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4900 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7428 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  ............................. 3500 ja 4250 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 2180x580/1175 mm
Tavaraluukun aukko: ................... L/K 680x1105 mm

Travel Master 740 LGB
KABE Travel Master 740 LGB on auto, jossa on erillisvuoteet, 

viihtyisät sisätilat ja samalla reilun tilava tavaratila lomalaisen kaikille 

varusteille. Sisältä yhtä käytännöllinen ja mukava kuin muut KABE 

Travel Masterit. 740 LGB:ssä on sänkyjen alla erityisen suuri tavara-

tila, jota on helppo käyttää suuren ulkoluukun ansiosta. Muilta osin 

samanlainen kuin KABE Travel Master 740 LB.
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Travel Master 740 LTD
Tämä on 740 LB:n sisarmalli, jossa on houkuttelevan väljä parivuo-

de. Ylellisessä wc-osastossa on erillinen suihkukaappi. Ulkopuolella 

on poikkeuksellisen suuri tavaratila, jossa on tilaa kalastusvälineille, 

golfbägeille tai kaikelle muulle, mitä haluat mukaasi matkalle.

Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4900 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7428 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  ............................. 3500 ja 4250 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................... 1960x1340 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 2180x580/1175 mm
Tavaraluukun aukko: ......L/K 655x580+385x940 mm

KABE Travel Master 2012
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Travel Master 740 LXL
KABE esittelee vuoden uutuuden – Travel Master 740 LXL:n! Siihen 

olemme kopioineet yhden suosituimmista pohjaratkaisuistamme 

750-sarjasta. 740 LXL:ssä on suurikokoinen parivuode, wc-osasto 

erillisellä suihkukaapilla, kulmakeittiö ja erityisen tilava istuinryhmä.

PohjaratkaisuAsunto-osan sisäpituus:  ...........................4900 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7428 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  ............................. 3500 ja 4250 kg

Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................... 1960x1250 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: ........... 2100x1220 mm
Tavaraluukun aukko: ..................... L/K 655x580 mm

KABE Travel Master 2012
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Mallisarja

KABE Travel 
Master 750
Myydyin matkailuautomme.

KABE Travel Master 750:stä löydät kaiken sen, mikä liitetään 
KABE-laatuun! KABE Travel Master 750 -matkailuautosta on 
neljä erilaista perusmallia. Lisäksi ainutlaatuisesta Flexline-jär-
jestelmästämme voit valita mieleisesti kymmenestä erilaisesta 
pohjaratkaisusta. KABE Travel Master 750 tarjoaa uusinta 
varustelua ja mukavuutta.

Vakioratkaisut ovat hyviä, mutta KABE Travel Master 750:ssä 
haluamme antaa asiakkaillemme vähän enemmän. Hie-
man enemmän valinnanvaraa, enemmän valinnanvapautta 
pohjaratkaisuissa ja lisää mahdollisuuksia täydentää kattavaa 
vakiovarustusta. Yhteistä kaikille on KABEn tunnetusti korkea 
laatu kaikissa yksityiskohdissa sekä ainutlaatuiset lämmitys- ja 
eristysratkaisumme.

KABE TRAVEL MASTER 750

Travel Master 750 B ......................43

Travel Master 750 GB ....................43

Travel Master 750 LXL ...................44

Travel Master 750 T ......................46
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B2 B3 B4

B6 B7 B9

B5

Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4990 mm
Sisäleveys:  ................................................2240 mm
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm 
Kokonaispituus:  .......................................7520 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm
Kokonaispaino:  ............................. 3500 ja 4250 kg

Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana: 
B2................................................2 x 1960x770 mm
B3..............................2 x 1960x770+1960x860 mm
B4........................ 1960x1290/1080+1960x770 mm
B5.......................................... 1960x1400/1180 mm

Travel Master 750 B
Travel Master 750 B on muunneltavin matkailuautomme. Ainutlaa-

tuisen Flexline-järjestelmämme ansiosta valittavana on seitsemän 

erilaista pohjaratkaisua. Suunnittele makuuosa sellaiseksi kuin 

haluat - parivuode, yhden hengen vuoteet, kerrossänky... Sisusta 

aktiivista vapaa-aikaa, huvimatkoja tai työtä varten. KABE Travel 

Master 750 B on sellainen, miksi sen suunnittelet!

B6................................................4 x 1960x700 mm
B7........................ 1960x1290/1080+1960x770 mm
B9...................2000x1380/1100+2 x 1960x700 mm
Makuutila dinette-ryhmässä:  ... 1200/980x1900 mm
Tavaraluukun aukko: ..................... L/K 950x380 mm

KABE Travel Master 2012
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4990 mm
Sisäleveys:  ................................................2240 mm
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7520 mm
Kokonaisleveys: .........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm
Kokonaispaino:  ............................. 3500 ja 4250 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä:  ... 1200/980x1900 mm
Tavaraluukun aukko: ....L/K 950x640+640x1090 mm

Travel Master 750 GB
Travel Master 750 GB:ssä on sisäänrakennettu ”talli”, johon mah-

tuu lähes kuinka paljon tahansa tavaraa - isoon tilaan mahtuu peräti 

2700 litraa! Jos kuljetat matkoillasi paljon erilaisia varusteita, on 750 

GB-malli oikea vaihtoehto. 



Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4990 mm
Sisäleveys:  ................................................2240 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7520 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  ............................. 3500 ja 4250 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................... 1340x1930 mm 
Makuutila dinette-ryhmässä: .... 1360/950x2185 mm 
Tavaraluukun aukko: ..................... L/K 950x380 mm 

Travel Master 750 LXL
KABE Travel Master 750 LXL:ssä on sekä runsaasti tavaratilaa 

että mukavat sisätilat! Kutsuvalla, ilmavalla pohjaratkaisullaan ja 

räätälöidyllä keittiöosastollaan sekä mukavilla, pehmeillä sohvillaan 

ja vuoteillaan KABE Travel Master 750 LXL on tuonut matkailuautoi-

luun uuden ulottuvuuden!

KABE Travel Master 2012
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Travel Master 750 T
Tilava wc- ja suihkuosasto auton takaosassa ja makuuosan kaksi 

ihanaa pitkää vuodetta lisäävät KABE Travel Master 750 T:lle tun-

nusomaista ylellistä tunnetta. Kutsuva istuinryhmä yhdessäoloon ja 

rentoutumiseen ja hyvin varusteltu, käytännöllinen keittiö korostavat 

tätä tunnetta entisestään.

Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................4990 mm
Sisäleveys:  ................................................2240 mm
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................7520 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm
Kokonaispaino:  ............................. 3500 ja 4250 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  ..............2 x 1930/1955x780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .. 1360/1100x1880 mm
Tavaraluukun aukko: ......L/K 950x380+400x380 mm

KABE Travel Master 2012
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KABE Travel Master Integrated 810 on tarkoitettu sinulle, 
joka vaadit matkailuautoltasi erittäin paljon. Avara pohjarat-
kaisu tarjoaa lyömätöntä viihtyisyyttä sekä rentoutumiseen 
että yhdessäoloon! 

Olisi aivan liian yksinkertaista vain sanoa, että KABE Travel 
Master Integrated 810 I on luksusauto. Olemme koon-
neet siihen kaiken osaamisemme ja astuneet vielä askeleen 
pidemmälle luodaksemme mahdollisimman täydellisen 
kokonaisuuden. Siitä ei saa puuttua mitään. Meille luksus ei 
ole pintakiiltoa. Luksusta syntyy, kun ylittää itsensä jo tavoit-
teen asettelussa. KABE Travel Master Integrated 810 tarjoaa 
kaiken sen, mitä voit matkailuautolta toivoa. Ymmärrät mitä 
tarkoitamme, kun astut sisälle.

KABE TRAVEL MASTER i810

Travel Master i810 QB ...................50

Travel Master i810 LB ....................52 

Travel Master i810 GB ...................53
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Mallisarja

Travel Master 
Integrated 810
Täysintegroitu matkailuauto 
ympärivuotiseen käyttöön!
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus: ............................5560 mm
Sisäleveys: .................................................2180 mm
Sisäkorkeus: ..............................................1960 mm
Kokonaispituus: ........................................8100 mm
Kokonaisleveys: .........................................2310 mm
Kokonaiskorkeus: ......................................2950 mm
Kokonaispaino: ...........................................4500 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......... 4 kpl
Matkustajamäärä: .........................................1 + 3 h
Makuutila takana: ........................... 1910x1380 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: ........... 1880x1470 mm 
Tavaraluukun aukko: ............. B/H 2 x 680x1100 mm

KABE Travel Master  
Integrated 810 QB
KABE esittelee nyt ensimmäisen matkailuauton, jossa keskellä 

takana on Queenbed-parivuode. Vuode kääntyy automaattisesti 

ylös vapauttaen lisää tilaa silloin, kun vuodetta ei käytetä. Erikoista 

integroidussa matkailuautossa on upea kuljettajaympäristö, joka 

kohottaa auton ylellistä vaikutelmaa. Tässä autossa voit matkustaa 

vapaasti minne haluat ja asua kuninkaallisesti omassa kodissa koko 

matkan. 

KABE Travel Master 2012
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus: ............................5560 mm
Sisäleveys: .................................................2180 mm
Sisäkorkeus: ..............................................1960 mm
Kokonaispituus: ........................................8100 mm
Kokonaisleveys: .........................................2310 mm
Kokonaiskorkeus: ......................................2950 mm
Kokonaispaino: ...........................................4500 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......... 4 kpl
Matkustajamäärä: .........................................1 + 3 h
Makuutila takana: ........................2 x 1950x780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: ........... 1880x1470 mm
Tavaraluukun aukko: ................L/K 2 x 680x840 mm

KABE Travel Master  
Integrated 810 LB
KABE Travel Master Integrated 810 LB on ylellinen matkailuauto, 

joka tarjoaa hyvin varustellun kulmakeittiön ja houkuttelevan istuin-

ryhmän sekä mukavat pitkät vuoteet, suuren wc:n ja suihkuseinät. 

KABE Travel Master 2012
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus: ............................5560 mm
Sisäleveys: .................................................2180 mm
Sisäkorkeus: ..............................................1960 mm
Kokonaispituus: ........................................8100 mm
Kokonaisleveys: .........................................2310 mm
Kokonaiskorkeus: ......................................2950 mm
Kokonaispaino: ...........................................4500 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......... 4 kpl
Matkustajamäärä: .........................................1 + 3 h
Makuutila takana: .................2 x 1960x765/700 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: ........... 1880x1470 mm
Tavaraluukun aukko: ..............L/K 2 x 680x1100 mm

KABE Travel Master  
Integrated 810 GB
Tässä on auto, jossa on erityisen paljon säilytysmahdollisuuksia. 

810 GB on tallimalli, jossa on suuri tavaratila korotettujen pitkien 

vuoteiden alla. Keittiössä, joka on sijoitettu kulmaan istuinryhmään 

nähden, on kolmiliekkinen pöytäliesi, pinta-asenteisella hanalla 

varustettu pyöristetty pesuallas ja runsaasti kaappeja ja laatikoita.
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Matkailuautojen kuningas: KABE Travel Master Royal 880 on 
täyttymys sille, joka etsii matkailuautojen kuningasta! Peräti 
8,8-metrisenä siinä on kaikkea hieman enemmän. Royal 
880:ssä emme ole tinkineet mistään. Suurin ja ylellisin mat-
kailuauto on täynnä varusteita. Peruutuskameralla varustettu 
GPS, suuri jääkaappi automaattisella energian valinnalla, 
markiisi, skyview-kattoikkuna, alumiinivanteet ja hälytin 
- kaikki vakiona! Lisäksi kaikissa 880-autoissamme on uusi 
lattialämmitysjärjestelmämme - AGS II Pro, jolle olemme 
hakeneet patenttia. Myös ohjaamon lattiassa on vesikiertoi-
nen lämmitys. 

Jos etsit jotakin ylitse muiden, on KABE Travel Master Royal 
880 matkailuauto juuri sinulle!

KABE Travel Master 2012

KABE TRAVEL MASTER 880

Travel Master 880 LB .....................57

Travel Master 880 LGB ..................57

Travel Master 880 LT .....................58

Mallisarja

Travel Master 
Royal 880
Suurin matkailuautomme.
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................6275 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................8800 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  ..........................................5000 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .. 1260/1185x2195 mm
Tavaraluukun aukko  ................L/K 2 x 655x580 mm

KABE Travel Master 2012
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Travel Master  
Royal 880 LB
Royal 880 LB:ssä on kulmakeittiö ja kaksi erillistä pitkää vuodetta. 

Suuren korin ansiosta oven vierustalla on tilat kookkaalle kahden 

istuttavalle sohvalle ja pöydässä on ulosvedettävä jatkolevy, jotta 

voit kutsua vieraita syömään, juomaan ja seurustelemaan mukavissa 

puitteissa. Tai nauttia väljistä sisätiloista aivan yksin.



Travel Master  
Royal 880 LGB
Kuninkaallinen matkailuauto tallimallina. Royal 880 LGB:ssä on 

kaksi erillistä pitkää vuodetta, joiden alla on erityisen suuret säilytys-

tilat. Suurikokoisessa istuinryhmässä on kaksi leveää, ylellisen muka-

vaa sohvaa, ja erikoissuuri L-muotoinen kulmakeittiö on varustettu 

4-liekkisellä liedellä, jossa on sekä grilli että uuni.

KABE Travel Master 2012

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................6275 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................8800 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  ..........................................5000 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  .......................2 x 1960x770 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .. 1260/1185x2195 mm
Tavaraluukun aukko .....L/K 680x1105+655x585 mm

Pohjaratkaisu
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Pohjaratkaisu

Asunto-osan sisäpituus:  ...........................6275 mm
Sisäleveys:  ................................................2235 mm 
Sisäkorkeus:  .............................................1960 mm
Kokonaispituus:  .......................................8800 mm
Kokonaisleveys:  ........................................2350 mm
Kokonaiskorkeus:  .....................................2800 mm 
Kokonaispaino:  ..........................................5000 kg
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): .......2-4 kpl
Matkustajamäärä:  ........................................1 + 3 h
Makuutila takana:  ..............2 x 1930/1955x780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä: .. 1260/1185x2195 mm
Tavaraluukun aukko: ...........L/K 680x1320+645x440
.........................................................+645x355 mm

Travel Master  
Royal 880 LT
Royal 880 LT:ssä on kahdella pitkällä vuoteella varustettu erillinen 

makuuosasto sekä hygieniaosasto, jossa on koko takapäädyn poikki 

ulottuva wc ja aito suihkukaappi. Keittiö on tilava L-muotoinen 

kulmakeittiö, jossa on grillillä ja uunilla varustettu suuri neliliekkinen 

liesi.

KABE Travel Master 2012
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Uutuudet!

Keittiössä valkoinen liesi ja 
valkoiset kalusteet

Ilmastointi ja 
kattoikkuna yhdessä 
Dometic FreshLight on uudentyyp-
pinen kattoikkunalla varustettu  
ilmastointiratkaisu.

Tallitilaan 
On lisävarusteena saatavana  
säilytyslokero.
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Lankakorit 
Sänkylaatikossa.



Lisävarusteet 
Lisävarusteillamme 
teet KABEsta juuri niin  
yksilöllisen kuin haluat.

KABE Travel Masterin vakiovarustelu kattaa reippaasti kaikki pe-
rustarpeet. Itse asiassa autoissamme on vakiona useita varusteita, 
joista kilpailijamme veloittavat lisämaksun. Siltä varalta, että 
kaikesta huolimatta haluat lisätä matkailuautoosi varusteita, jotka 
tekevät siitä täydellisen juuri sinun käyttötarkoitukseesi, meillä on 
tarjolla myös laaja lisävarustevalikoima.

KABE Travel Master 2012
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Lisävarusteet: ulkopuoli
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Kaasupullonvaihtaja

Air Premium ilmajousitus  
Autoihin, joissa on AL-KO:n alusta (750, i810, 880) 

Parasta jousitusmukavuutta – kuormittaa vähemmän alustaa, lastia ja aja-
mista. 

Air Premium X2 Sähköisesti ohjattu taka-akselin ilmajousitus. Auto säilyttää 
aina automaattisesti vakaan ajoasennon riippumatta kuormasta tai sen jakau-
tumisesta.  Nappia painamalla taka-akselia voidaan korottaa tai laskea joko 
paikallaan tai ajamalla korkeintaan 30km/t. Korotus tai laskeminen noin + 50/ 
- 60 mm normaaliasennosta. 

Air Premium X4 Sähköisesti ohjattu etu- ja taka-akselin ilmajousitus = 
optimaalinen ilmajousitus. Auto säilyttää aina automaattisesti vakaan ajoasen-
non riippumatta kuormasta tai sen jakautumisesta.  Nappia painamalla autoa 
voidaan korottaa tai laskea joko paikallaan seisomalla taikka ajamalla korkein-
taan 25 km/t. Auto-level  toiminnolla auto voidaan parkkeerata vaakasuoraan 
asentoon. Korotus/lasku noin +50/-60 mm normaaliasennosta. 

* Laskettuna taka-akselista

Aluvanne Y0344
4 kpl 16” ilman rengasta. 
 

Sisälokasuojat Y0348
Roiskeläpälliset.  

Roiskeläpät Y0178, Y0396
Takapyörien taakse. 

Automaattivaihteisto,  
3,0 litran moottori 
(vakiovaruste i810 ja Royalissa 
880)

Lämmönvaihdin

Ylimääräinen asunto-osan  
akku 115 A Y0373

Tukijalat taakse

Pitkät  Y0367
Lyhyet  Y0368

Nastarenkaat 
700, 740, 750  Y0205
880  Y0377
Peltivanteella, ilman vannetta

Kitkarenkaat  
700, 740, 750  Y0325 
880  Y0376
Peltivanteella, ilman vannetta. 

Renkaiden asennus, vanteelle 
Y0312 

Varapyörä Y0390, Y0401

Varapyöräteline Y0389
Varapyöräteline G Y0398

Vetokoukku
700 Y0360
750  Y0340 / Y0363 
i810 Y0400
880 Y0391

Akkumittari Y0353

Sisältää ohjauspaneelin. 

Mukavuuspaketti 
690, 700, 730, 740
• Vakionopeussäädin
• Ilmastointi (AC), auto-osa
• Sivupeilit, sähkötoimiset &  
 lämmitettävät 
• Turvatyyny matkustajanpaikalla

Fiat 3,0 litran moottori, 180 hv 
700, 740

Vetolaatikko helmaan
690, 700, 730, 740

Vasen etu  Y0386

ALC-automaattinen tason säätö
Autoihin joissa on AL-Ko:n alusta (750, i810)

ALC-AL-KO Level Controller – on takaakselin automaattinen tason säätäjä. 
Autoa kuormattaessa se ei painu alaspäin vaan pysyy koko ajan samassa 
tasossa. Tämän lisäksi ALC:ssä on sisäänrakennettu kaasutyyny joka toimii 
ajomukavuutta kohottavana apujousituksena. ALC:n avulla autosta tulee 
yksinkertaisesti miellyttävämpi ja turvallisempi ajaa.



KABE Travel Master 2012

Markiisi

Omnistor 4,5 m harmaa (750).  Omnistor 4,0 m valkoinen (700). Vakiovaruste i810 ja Royalissa 880).

Hyttysovi Y0328

Pitää hyönteiset ulkona, vaikka 
jättäisit oven auki.

Valokaari Y0357
Vain 4250 kg:n autoon.

Pimennysverho Y0342

Seitz. Tuulilasi ja sivuikkuna, ohjaamo.

Pyöräteline Y0335, Y0403 

Kolmelle pyörälle, käsikäyttöinen 
hissi.

Sky View 

Suuri avattava kattoikkuna. 
(vakiovaruste Royalissa 880)

Talviverho panoraamaikkunaan.

Tikkaat Y0319, Y0404 Kattoteline Y0337, Y0402

Taakkateline Y0347 

Gas Safe Y0397

Inverter Y0395

Ulkopuolinen

suihkuliitäntä Y0100 

Lämpimälle vedelle.

Vesilukko Y0374

Ulkopuolinen kaasuliitäntä Aurinkopaneeli Y0163) 

85 W sis. säätimen ja  
valvontapaneelin.

Skootteriteline Y0354

Varustettu 750 GB:n ajorampilla.
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Turvahälytin Y0314
Varoittaa sekä raskaista että kevyistä 
nukutuskaasuista, nestekaasusta ja 
savusta. IR-ilmaisin Y0315 Käytetään 
yhdessä turvahälyttimen kanssa.

Peruutuskamera Y0317

15” LCD-värinäyttö. Mikrofonilla 
varustettu kamera.

Murtohälytin Y0167
Hälytin, joka valvoo asunto-osaa  
imfrapunatunnistimella, ohjataan  
keskuslukituksen kaukosäätimellä.  
Kuorisuojatoiminto. 
Lisäksi on saatavana GSM/GPS-moduuli Y0378

Lautasantenni Y0352

EasySat 85 cm. Jälkiasennettava.

Peruutuskamera Y0345 

Waeco

Sammutin Y0355

Turvakaappi Y0382 / Y0383

GPS ja peruutuskamera 
PIONEER AVIC-F920BT/ND-BC2 Y0364 

Tällä valinnaisvarusteella saat KABE-matkailuautoosi useita hyödyllisiä toimintoja  
ja runsaasti viihdettä tien päällä! 

Asennetaan yhtenä yksikkönä täysin matkailuautosi kojelautaan integroituna.

- GPS-navigointi yli 33 Euroopan maassa. 

-  TMC-toiminto, joka varoittaa mahdollisista esteistä ajoreitilläsi.

-  Peruutuskamera, jonka kuva tulee näytölle automaattisesti, kun peruutusvaihde kytketään.

-  Elokuvia ja musiikkia DVD-levyltä, SD-kortilta, USB-muistista tai iPodista. 

-  Handsfree matkapuhelimeesi Bluetoothilla. 

-  Suomenkieliset valikot ja opastus.

-  Koordinaattihaku

Pistorasia
Lisäpistorasioita voidaan asentaa  
tarpeen mukaan. 230V. 
1-osainen/upotettu Y0108 
Pinta-asennettava Y0109
Kaksiosainen 230 V pistorasia Y0399

Diodivalolista

Kaikkien ulkoluukkujen sähköinen lukitus.
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3-liekkinen liesi

 

Ilmastointi ja kattoikkuna 
yhdessä

Dometic FreshLight on uuden-
tyyppinen kattoikkunalla varus-
tettu ilmastointiratkaisu. 

Mikroaaltouuni

Ruoanlaittoa ja lämmitystä/sulatusta’ 
helpottava mikroaaltouuni, 800W.

Ilmastointilaite Dometic 
Kuivattaa ja pitää asunto-osan ilman 
miellyttävänä. Asennetaan kattoon.

Grilliuuni

Sisävalo, kaksikerroslasi ja lapsilukko. 
Sisältää uunipellin ja ritilän. Tilavuus 
20 litraa. Asennetaan korkeaan 
kaappiin.

Nahkaverhoilu mukaan lukien 
ohjaamon istuimet

Tyylikäs beige, musta tai ruskea.

Ohjaamon istuimien  
lämmittimet Y0405

LCD-TV sisäänrakennetulla

digitaalivastaanottimella Y0351

Suuri jääkaappi/pakastin 

Peräti 160 litran jääkaappi.

Kuivausteline

Sähkökäyttöinen
Vesikiertoinen 750T
Suihkukaapissa 750L

Auto-osan matto Y0339

Takakaiuttimet  (700, 740) Y0372 Keskuspölynimuri Y0349

Kompakti rakenne, pitkä letku. 
Asennettu kiinteästi vuodelaatikkoon.

CD/Radio ja kaiuttimet Y0361
(vakiona 750:ssa)

AGS II Prolla 
Lattialämmitys voi olla päällä erik-
seen, shunttiventtiili säätää lattiassa 
kiertävän veden lämpötilaa 
(vakiovaruste i810 ja Royalissa 880).

Vesikiertoinen lattialämmitys 
ohjaamossa Y0393 (vakiova-
ruste i810 ja Royalissa 880) 
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Fiat 2,3 litran moottori 130 hv - - -

Fiat 3,0 litran moottori 180 hv - - - -

Fiat erikoisalusta 35 L 15” pyörät - - - - -

Fiat erikoisalusta 40 heavy 16” pyörät - - - - -

Fiat AL-KO -alusta 42 heavy 16” pyörät - - - -

Akseliväli 4035 4035 4035 4035 4343 4600 4600

6-vaihteinen vaihteisto

Vahvistetut renkaat

Koristekapselit Alu Alu

Maalattu etupuskuri

Akkukapasiteetti 100 A

Polttoainesäiliö 80 litraa

Lukkiutumattomat ABS-jarrut

Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä ESP - - - -

Turvatyyny kuljettajan puolella

Turvatyyny matkustajan puolella / KP=mukavuuspaketti KP KP KP KP

Kauko-ohjattu keskuslukitus

Sävylasit

Sähkökäyttöiset lasinnostimet

Vakionopeussäädin / KP=mukavuuspaketti KP KP KP KP

Hiukkassuodatin

Pohjoismainen varustelu

Ilmastointi (AC) auto-osassa / KP=mukavuuspaketti KP KP KP KP

Sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit / KP=mukavuuspaketti KP KP KP KP

Pitkävartiset sivupeilit

Huomio- ja sumuvalot edessä - - - - - -

Ajastimella ohjattava Webasto-moottorilämmitin

Korkeussäädöllä varustetut kuljettajan- ja matkustajanistuimet

Kääntyvä matkustajan- ja kuljettajanistuin

Kaksi käsinojaa kuljettajan- ja matkustajanistuimessa

Peruutuspeiliin asennettu antenni

Suoja etuistuimien alla

CD/Radio - - - - - -

Multimediasoitin, mm. CD, DVD, Radio, 
Mp3-soitin, peruutuskamera, navigaattori - - - - -

Kaiutinpaketti Pioneer - - - - -

Laturi 160 A

Hansikaslokero

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille

A
su

in
o

sa

Ecoprim-eristys seinissä, lattiassa, katossa

Muovirimat

Rullaverholla varustetut sävytetyt kaksikerroslasit  

Hyttysverkko avattavissa ikkunoissa 

Keittiöikkuna

Hyttysverkolla ja pimennysverholla varustetut kattoluukut 

Joustinpatjat + petauspatjat

Talviverho ohjaamon ja asuinosan välissä.

Ääntä eristävä, pehmeä sisäkatto

Ergonomisesti muotoillut Bultex-istuintyynyt

Hengittävä seinätapetti

Keskuslukitus asunto-osan ovessa

Erittäin tehokas akku asunto-osassa 80 / 115 Ah 80 80 115 115 115 115 115

Läpituulettuvat kalusteet

Alaslaskettava parivuode ohjaamon päällä - - - - - -

Pimennysverhot ohjaamossa, markiisi - - - - - -



KABE ei vastaa mahdollisista painovirheistä. Saatavana myös muita tehdasasenteisia varusteita. KABE pidättää oikeuden rakenteen ja 
tietojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Tämän esitteen kuviin voi sisältyä lisävarusteeita.
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Kaasuliedellä varustettu työtaso: 2-liekkinen = 2, 3-liekkinen = 3,  
4-liekkinen ja grilliuuni = 4 2 2 2 2 3 

LXL=4
3 4

Rasvasuodattimella varustettu moottorikäyttöinen liesituuletin

Jääkaappi 100 litraa / 175 litraa 100 100 100 100 100 175 175

Jätesanko lähdelajitteluun

Tuorevesisäiliö, 60 / 90 litraa 60 60 90 90 90 90 90

Lämmitetty jätevesisäiliö, 90 litraa

Yksiotehana keittiössä ja wc:ssä 

WC-osastossa pesuallas, suihkuallas ja kaappi 

Taittuvat suihkuseinät tai erillinen suihkukaappi

Kääntyvä vesi-wc, kiinteästi asennettu, ulkopuolelta tyhjennettävä

Lä
m

p
ö

Alde Compact 3010 -keskuslämmitys kosketuspaneelilla, kello, sisä- ja 
ulkolämpötilan näyttö. 

12V / 230V kiertopumput

Sähköpatruuna 230V, 3 kW, 3-vaihe

Lämminvesivaraaja 

Kiertovesipumpulla varustettu lämmönsiirrin - - - -

Lisälämmitin kuljettajan istuimen alla

Puhaltimella varustettu lisälämmitin matkustajan  
istuimen alla

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II /  
AGS II Pro Pro Pro

Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa - - - - -
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Sähkökeskus 230V (16 A)

Ohjauspaneelilla varustettu huoltokeskus 

Himmennin etummaisessa kattolampussa -

Valolistat

Valaistu vaatekaappi ja tavaratila

Takakaiuttimet - - - -

Valmius sisäänrakennetulle CD-soittimelle

Kiinnike LCD-TV:lle

TV-antenni vahvistimella 

Palovaroitin

Vikavirtakytkin

LED-valot

Vuotoilmaisin nestekaasulle
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