
Det var redan 1987 som KABE som första husvagnstillverkare började utrusta sina husvagnar 
med golvvärme. Nu är det dags för generation två av KABEs Automatiskt GolvvärmeSystem 
(AGS) – nyheten kallas AGS II. Största skillnaden är att de två rörslingor som tidigare använts 
har ersatts med fyra, vilket ger en ännu jämnare värme. Värmespridningsplåtar gör dessutom 
att hela golvet blir uppvärmt. Systemet sitter som standard i alla KABEs husvagnar och husbilar. 

I Royal- och Haciendavagnarna, liksom i Travel Master Royal 880, används ett ännu mer  
sofistikerat system – kallat AGS II Pro. Här sköts cirkulationen i golvet av en separat pump, 
vilket gör att man kan ha enbart golvvärmen igång, och en shuntventil reglerar temperaturen 
på det vatten som cirkulerar i golvet. Detta system, som är patentsökt, ger därför samma höga 
komfort som ett golvvärmesystem för villabruk. AGS II Pro kan man självklart köpa som tillval i 
alla övriga husvagnar och husbilar.
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Helt nyutvecklat 
golvvärmesystem   
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Fyra slingor, i stället för två, ger en jämnare värme i 
golvet. I AGS II Pro används en separat cirkulations-
pump, och en shuntventil reglerar golvtemperaturen.

PATENT-

SÖKT!



det var redan 1997 som familjen frank i Vän-

näs köpte sin första KABE – en Diamant.

– Vi hade en vagn av annat fabrikat tidigare 

men när vi skulle byta upp oss så ville vi absolut 

ha en välisolerad vagn med vattenburen golv-

värme, säger William. Dessutom blev vi väldigt 

väl bemötta av KABE-återförsäljaren i Umeå, 

och det tyckte vi också var väldigt viktigt. Det 

har blivit åtskilliga KABE-vagnar sedan dess.

– Har man vant sig vid komforten i en KABE 

är det svårt att tänka sig något annan märke!

För ett par år sedan var det så dags för en ny 

Hacienda 880.

– Det är skönt med utrymme när man bor så 

mycket i vagnen som vi gör.

 En sak hade dock paret Frank högst upp 

på sin önskelista:

– I en så stor vagn är det tydligen svårt att få 

en jämn värme över hela golvet, konstaterar 

William. Speciellt inne i tvättrummet, som ju 

går tvärs över hela vagnen, tyckte vi det var lite 

svalt på golvet.

 Sedan snart ett halvår har paret Frank levt 

i en ny Hacienda – den allra första vagnen som 

utrustades med det nya patentsökt AGS II Pro-

systemet – och nu är de lyriska när de ska be-

skriva värmen:

– Steget från det gamla golvvärmesystemet 

Han har inte bara grundat Sveriges första KABE-klubb. Han är också 

husvagnsåkare sedan decennier, med erfarenhet från andra märken, så 

William Frank vet vad han talar om när han lovprisar KABEs helt nyut-

vecklade värmesystem.

William Frank:

KABEs värme 
är fantastisk!

till det nya måste vara lika stort som steget 

en gång var från ingen golvvärme alls till golv-

värme. Nu är värmen absolut jämn, även inne 

i tvättrummet, och trots att vi har en tjock 

gångmatta i vagnen så kan vi med handen 

känna hur varmt golvet är!

 Under våren, då vagnen var alldeles ny, 

räckte det för det mesta med enbart golvvär-

men även om det var några minusgrader ute.

– Det var faktiskt så att vi var tvungna att 

stänga av golvvärmen på nätterna, annars var 

det för varmt för att sova!

 Nu ser paret Frank fram emot vintern, då 

värmesystemet verkligen ska få visa vad det 

duger till.

– Men vi är inte ett dugg oroliga för att vi inte 

ska ha det skönt i vagnen, avslutar Frank, för 

det nya golvvärmesystemet är det mest fan-

tastiska vi någonsin har upplevt i en husvagn!


