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Husvagnsliv
En tidning från den skandinaviska marknadsledaren
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”

Först då kan vi vara säkra på att
varumärket KABE även framgent står för det
allra bästa ifråga om husvagnar och husbilar. ”

Ett namn värt att vårda
på 1970-talet som John Wilthorn i
tidningen Motor, avslutade en test med orden: ”Utan tvekan kan KABE Safir kallas för de europeiska husvagnarnas
Rolls Royce.” Stolta citerade vi sedan texten i reklamsammanhang, vilket inte sågs med blida ögon av de varumärkesmedvetna britterna …
Samma starka reaktion skulle vi säkerligen inte möta,
om vi idag travesterade en svensk biltillverkare och påstod
att ”KABEs värde varar”. Skillnaden är att vi då, på 1970talet, nämnde biltillverkarens varumärke medan det andra
påståendet enbart anspelar på ett känt bilmärke.
Ett varumärke ska man alltså vara rädd om. Det tar
lång tid att bygga upp men det kan – det har vi ju sett
exempel på nyligen – snabbt förlora sin lyster. Och att då
åter bygga upp det, kan bli en både lång och kostsam
procedur.
DET VAR NÅGON GÅNG

Danska campingjournalisten
Peer Neslein valde en KABE
inför sin vinterresa till Norge.
Läs om hans resa på sid 14-15.

KABE är idag ett starkt varumärke, det vågar jag påstå.
Självklart inte lika välkänt jorden runt som Coca Cola, Microsoft eller IBM – de tre företag som år efter år leder varumärkesligan – men ett aktat namn när det gäller husvagnar
och husbilar. Detta varumärke måste vi vara rädda om, och
vårda ömt!
Vi på KABE får därför inte kompromissa när det gäller
kvalitet och tekniska lösningar. Vi tar tillvara på synpunkter
från dig som kund och vi ser till att vi har kunniga och ansvarskännande medarbetare och de bästa återförsäljarna.
Först då kan vi vara säkra på att varumärket KABE även
framgent står för det allra bästa ifråga om husvagnar och
husbilar. Att de fritidsfordon som rullar ut ur våra fabriker verkligen uppfyller – och helst överträffar – dina högt
ställda förväntningar.
Ett starkt varumärke gör också att – nu dristar jag mig
till att använda uttrycket – ”KABEs värde varar”.

Registreringar i Skandinavien
1/1-31/12 2007
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6. Eget snickeri ger ökad kvalitet
Hos KABE har man ha full kontroll över hela
produktionen

9.

Luftkonditionering
Med en luftkonditionering i din husvagn eller
husbil blir det skönare än hemma

12. Resmål Europa
Följ med till till ljuvliga Rovijn i Kroatien

14. Resmål Norden
Danska campingjournalisten Peer Neslein
valde KABE inför sin vinterresa till Norge

16. KABE Club
Fyra KABE-klubbar spridda över landet

21. Grillad fisk och skaldjur
Fisk och skaldjur är en del av sommarens
läckerheter som du tillreder på grillen

23. Aktuellt
Tredje bästa året för svensk camping

24. Husvagnsflyttaren Mover
Du kan göra jobbet själv

26. Prylar från KAMA Fritid
Husvagnsliv har botaniserat bland Kama
Fritids nyheter, och hittat en del prylar som
kan förgylla campinglivet

29. Korsord
34. Bredaste modellprogrammet
Välj bland 24 modeller med över 100 planlösningar och upp till 14 Flexlinealternativ
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32.
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HUSVAGNSLIV ges ut av KABE Husvagnar AB. Husvagnsliv utkommer med två nummer per år, i månadsskiftet februari/mars och i augusti/september.
Husvagnsliv är den största husvagnstidningen i Sverige — den skickas direkt hem till 140.000 husvagns- och husbilsägare. Dessutom finns vi numera även i
Norge och Finland. För annononsbokning kontakta KABE Husvagnar på tel 036-39 37 10 eller e-posta till pwk@kabe.se.
KABE reserverar sig mot ev. tryckfel.
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Ny husbil 2008

NYHET

Travel Master WG
G:et i WG står för ”garage”, vilket ju har blivit den
allmänna benämningen på ett större lastutrymme i en
husbil. 2,7 kubikmeter rymmer det bakre lastutrymmet
i nya Travel Master WG. Husvagnsliv har tittat närmare
på nyheten.

en EU-moppe eller en
motorcykel här, om man vill ha den mer skyddad än på en utvändig hållare. Lastutrymmet
mäter 220x120x117 cm, och för att få så stor
invändig höjd, utan att förlora allt för mycket i
sovrummet ovanför, har man varit tvungen att
sänka bakre delen av chassiet.
– Det var inte lätt att få till en sänkning
som passar till KABEs snygga bakgavel, säger
Per Åkerblom på AL-KO Kober. Men det lyckades!
Garaget har en rejäl, gasfjäderförsedd
lucka på höger sida och en mera normalstor
lucka på vänster sida. Lastar gör man med
hjälp av en enkel men stadig ramp, och det
finns gott om förankringsöglor längs väggarna. (Ramp och förankringsskenor med öglor
är dock tillval.)
VISST KAN MAN GARAGERA

hamnar den bakre
sovplatsen – i Travel Master WG handlar det
SOM I ALLA GARAGEHUSBILAR

om två generöst tilltagna enkelsängar – högt,
men de rejäla trappstegen mellan sängarna
gör det lätt att ta sig upp i dem. Sovrummet
känns dessutom ombonat och trevligt.
Travel Master WG är i stort sett gamla välkända WB2, som försetts med större lastutrymme. Här finns alltså samma kök och tvättrum i
mitten, och samma L-formade grupp framtill.
Precis som i WB2 kan sittgruppen bäddas för
två – bilen är godkänd för fyra – perfekt när
man till exempel tar med sig barnbarnen på
en tur. Med nedbäddad sittgrupp blir det dock
lite trängre att ta sig in i bilen.
KABES TRAVEL MASTER-PROGRAM

är redan sedan
tidigare stort och variationsrikt. Med nya WG
kan man dessutom erbjuda en modell för
den som uppskattar Travel Masters alla goda
egenskaper, och som absolut ”måste” ha ett
garage!

2,7 m³ rymmer garaget, och här finns bland
annat bostadsbatteriet servicevänligt placerat.
Lastar gör man med hjälp av en smidig ramp.

Inifrån garaget kommer man också åt bland
annat bodelsbatteriet.

Praktiska stuvfack finns under sängarnas fotända.
Rejäla trappsteg gör det lätt att ta sig upp till sängarna.
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# TILLVERKNING

Eget snickeri
ger ökad kvalitet
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”

Då vet vi också att kunden får
en husvagn eller husbil som är
perfekt in i minsta detalj.”
ANDERS FRYLAND, FÖRMAN SNICKERIET

Hos KABE vill man ha full kontroll över hela produktionen, för att kunna
garantera dig som kund högsta möjliga kvalitet. Därför gör KABE fortfarande sina inredningar själva.
var många av husvagns-pionjärerna snickare – ibland möbelsnickare – och det var därför naturligt att man
själv gjorde inredningen till sina vagnar. Men
tiderna förändras, och med dagens produktionsvolymer väljer många därför att köpa mer
eller mindre kompletta ”inredningssatser” från
något av de kontinentala företag som riktat in
sig på husvagns- och husbilsbranschen.
Så dock icke hos KABE, som bibehållit sin
stora snickeriavdelning och alltjämt gör merparten av sina inredningsdetaljer själva.
– Vi är nästan ett 50-tal personer som arbetar här, säger Anders Fryland som har arbetat
på KABE i 20 års tid. Och för att kunna möta
den stora efterfrågan på våra husvagnar och
husbilar så har vi infört tvåskift på många av
maskinerna.
I TRETTIOTALETS TYSKLAND

OCH MASKINPARKEN ÄR NATURLIGTVIS både modern

och omfattande. Här finns hela sex datorstyrda
CNC-fräsar som bearbetar de olika detaljerna,
ett antal andra fräsar, borrmaskiner, formatså-

gar, kantlistmaskiner och annat som bara de
verkliga experterna vet vad de ska användas
till. För att få en uppfattning om tillverkningsvolymen, frågar vi Anders hur många kvadratmeter plywood som varje år förvandlas till ädla
snickerier.
– Det har jag faktiskt ingen aning om,
skrattar han. Men i snitt kommer det varje
vecka två långtradare fullastade med plywood!
ingår i en normal husvagns- eller husbilsinredning, och varje
vecka producerar KABEs snickeri ungefär 26
000 detaljer! I snickeriverkstaden görs också
en del förmontering av möblerna, medan slutmonteringen sker vid tillverkningslinen.
– Det sparar tid och plats, förklarar Anders. Men kanske viktigast är att vi minskar
risken för att det ska uppstå några småskador
på möblerna under den korta transporten från
snickeriet till monteringshallen. Då vet vi också
att kunden får en husvagn eller husbil som är
perfekt in i minsta detalj!
CIRKA FYRAHUNDRA OLIKA DELAR

KABEs snickeri producerar ungefär 26 000
detaljer varje vecka. I sex datorstyrda fräsar
formas de olika detaljerna.

Moderna maskiner gör inte allt – det krävs
skickliga hantverkare också! Här några mellanväggar till ovanskåp.

LISTIG LEVERANTÖR
TROTS STOR KAPACITET,

skickliga hantverkare och
moderna maskiner, finns det vissa detaljer som
KABE köper utifrån – som till exempel alla lister. Och i mer än 30 års tid har dessa kommit
från Göteborgs List- & Träindustri! Företaget
grundades 1945 av David Brunedal, vilket betyder att man har mer än 60 års erfarenhet
av listtillverkning. I dag drivs företaget av Dan
Brunedal och hans båda bröder Mats och Bo,
och man är ett av Skandinaviens ledande företag på området.

arbetar hos Göteborgs
List- & Träindustri, och man har riktat in sig på
tre huvudsakliga produktområden: mantlade
lister, hyvlade lister i MDF-board och ädelträlister. Och även om KABEs lister ser nog så äkta
ut, så är de så kallade mantlade lister – alltså en
list som ”svepts in” i en trämönstrad folie.
– KABE är en av våra trognaste kunder och
vi har genom alla år haft ett ömsesidigt gott
samarbete, säger Dan Brunedal. Det är verkligen ett sant nöje att samarbeta med ett företag
som är så kreativt och öppet för nya lösningar,
och som hela tiden jobbar för framtiden!
CIRKA SEXTIO PERSONER

Ray Moberg, Teknisk support / Kvalitetsansvarig på Göteborgs List & Träindustri.
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THE QUALITY FACTOR. BPW BERGISCHE ACHEN

Boggi med lastutjämning,
eller boggie woggie? Välj själv.
Vår lastutjämnande boggi gör att husvagnen får överlägsen väghållning,
och snällt följer med i kurvor och över ojämnheter. Den ger kontinuerligt jämn
belastning på de båda axlarna, oavsett om dragkulan sitter högt eller lågt

Utan lastutjämnande boggi
gör ena axeln jobbet

på bilen. För visst är det roligare att dansa när du kommer fram.
Konstruktion: Hos den lastutjämnande boggin är de båda axlarna sammankopplade med ett utjämningsstag på varje sida. När en av axlarna trycks upp
av vägen trycker lastutjämningsstagen ner den andra axeln och tvärt om.
Fjädringen sköts av ståltorsionsstavar. För att ge exakta hjulvinklar längs hela
fjädringsvägen är varje torsionsstav lagrad i dubbla utbytbara bussningar.

Samma tryck på båda axlarna
med lastutjämnande boggi

Fordonsmateriel AB, Tel 0431-45 88 00, www.fordonsmateriel.se

# KOMFORT

”

En välisolerad husvagn,
som KABE, håller sig varm på
vintern och sval på sommaren...”

Luftkonditionering för din KABE:

Skönare
än hemma!
VARMT OCH FUKTIGT ELLER SVALT OCH TORRT?

Svaret är väl givet, och med en luftkonditionering
i din husvagn eller husbil är det inga problem
att ha det skönare än hemma!
En välisolerad vagn, som KABE, håller sig
varm på vintern och sval på sommaren. Men
det finns ändå gränser för hur länge värmen
kan stängas ute en riktigt het sommardag.
Och när husvagnen eller husbilen väl blivit
varm, så håller den effektiva isoleringen värmen kvar inne i fordonet.
Lösningen på problemet är naturligtvis en
luftkonditionering – eller snarare en klimatanläggning, för det är faktiskt hela inomhusklimatet som förbättras. Luften blir både svalare
och torrare, och damm och andra partiklar
filtreras bort när rumsluften passerar genom
aggregatet.
DET FINNS TVÅ HELT SKILDA TYPER AV AGGREGAT,

som båda marknadsförs som ”luftkonditionering”. Enklast och billigast är de apparater
som suger in luften i fordonet, fuktar den och
sedan blåser ut den i fordonet igen. Sedan används värmen i fordonet för att ”torka” luften.
Den här typen fungerar enbart när luftfuktigheten är låg – och det är den ytterst sällan under svenska sommardagar!
som fungerar
bäst även i Sverige, och som är den absolut
dominerande, är den kompressordrivna. Denna fungerar i princip som ett hemmakylskåp
med en kompressor och en kondensor men i
en klimatanläggning för husvagnar och husbilar sitter dessa två – till skillnad mot i kylskåpet – vanligtvis hopmonterade i en enhet.
DEN TYP AV KLIMATANLÄGGNINGAR

I klimatanläggningen finns dessutom en fläkt
som fördelar luften inne i fordonet.
När det gäller kompressordrivna klimatanläggningar för husvagnar och husbilar, finns
det två huvudprinciper för monteringen – på
taket eller på golvet – och båda varianterna
har sina för- och nackdelar.
är lätt att installera,
även i efterhand. Allt som behövs är i princip
ett hål i taket och en 230 V-kabel upp till aggregatet. (Fall inte för frestelsen att montera
aggregatet där det suttit en taklucka, detta
kan sätta säkerhetsventilationen ur spel!)
Tack vare att aggregatet sitter uppe vid
taket blir kylförmågan mycket god. Den kalla
luften behöver ju inte transporteras någon
längre väg. En nackdel kan dock vara att
tyngdpunkten på fordonet förskjuts uppåt
– man placerar ju cirka 30 kg på taket – vilket
kan påverka köregenskaperna.
ETT TAKMONTERAT AGGREGAT

största fördel
är, att tyngden hamnar lågt.
Men ett golvmonterat aggregat, som placeras i en sänglåda eller i botten av garderoben, är svårare att installera. Detta på grund
av att man måste dra luftkanaler upp till taket
(kall luft är ju tyngre än varm luft, och ska ”falla” nedåt.) Vidare tar luftslangarna från golv
till tak en del plats, och kylförmågan blir lite
mindre på grund av att luften hinner värmas
upp lite under transporten.
DE GOLVMONTERADE AGGREGATENS

DIN KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE

hjälper dig gärna att
välja rätt klimatanläggning för dina behov!

Dometic Blizzard, en av marknadens bästa
klimatanläggningar, kan du få som fabriksmonterad extrautrustning men den går givetvis
också att montera i efterhand.

KOMFORT I KORT
TIPS
Ställ inte in för låg inomhustemperatur! En
skillnad mellan ute- och innetemperatur på
åtta grader upplevs som mycket behaglig.
Under 20° finns det risk att du blir förkyld!

ERBJUDANDE
Köper du en ny KABE 2008 får du köpa Dometics klimatanläggning 2200 till specialpris.
Priset är 8.900 kr (ord.pris 20.800 kr) - monterad och klar på din nya KABE.
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# HUSVAGNSLIV GRANSKAR ROYAL HACIENDA 880 U-TDL

Nonsenndrer iriustrud tie feu feum nulputpate
magna cor, quip enit lore ag.

Royal
Hacienda 880
Rymlig, bekväm och välutrustad: Royal Hacienda 880, som snabbt blivit
en succé, erbjuder allt som den kräsne camparen söker.
när KABE hösten 2004 presenterade Royal Hacienda 1000
– Europas största seriebyggda husvagn. Och
ett tiotal vagnar såldes i Sverige redan det första året.
Men ännu större succé blev det när man,
något senare, presenterade ”lillebror” Royal
Hacienda 880. Sedan starten har man sålt över
250 st Haciendor, inte dåligt för en vagn som
kostar – minst – 570 000 kronor!
Inledningsvis fanns 880-modellen i ett
TDL-utföranden med stor hygienavdelning.
Idag finns emellertid tre olika TDL-varianter att
välja mellan, och det är utförandet med dubbelsäng som Husvagnsliv tittat närmare på.
DET VAR NÅGOT AV EN SENSATION

10

/ HUSVAGNSLIV #2 2008

Trots sin storlek upplevs Royal Hacienda
inte som ”korridoraktig”, mycket tack vare
den klara uppdelningen i tre rum: kök med
frukostgrupp (i U- och E-versionerna), vardagsrum och sovrum. Lägg till detta det rymliga och funktionella TDL-tvättrummet.
Storleken – Hacienda 880 är exakt 10
meter lång och finns endast i King Size-bredd
– gör också att vagnen upplevs som mycket
luftig. Extra ljus får man dessutom genom det
stora Heki 2-takfönstret, som ju är standard i
alla Royal-modeller.
Dubbelsängen i sovrummet har KABEs
standardmått. Komforten i sängen, med resårmadrass och tjock bäddmadrass, är perfekt,

och skulle man vilja ligga i sängen och läsa så
går huvudgärden att fälla upp.
I sovrummet finns så gott om förvaringsutrymmen – garderober, linneskåp och ovanskåp – att man utan bekymmer skulle kunna
använda vagnen för året-runt-boende.
Under fönstret på förtältsidan finns dessutom ett lågt skåp, med gott om plats. Och
skulle man av någon anledning tycka att det
är trångt att ta sig förbi skåpet, när man skall
besöka hygienavdelningen, så går sängen att
skjuta ihop ett par decimeter.
Köket är stort och lättarbetat, och en värdefull finess (som ju finns i alla Royal-modeller)
är den 4-lågiga golvspisen med ugn. Här kan
man verkligen sköta matlagningen precis som
hemma! Att kylen är på hela 145 liter, och att
det dessutom finns ett separat frysskåp på 30
liter, gör det också lättare att sköta kosthåll-

Bekväm sittgrupp med plats för många!

Härligt sovrum med skön dubbelsäng.

4-lågig spis med ugn i det praktiska och lättarbetade köket,
med trivsam frukostgrupp mitt emot.

KABE Hacienda 880 B-TDL (barnkammarmodellen)
har en planlösning med köket på motsatt sida.

ningen. Här behöver man inte ”bunkra upp”
varje dag, vilket kan vara praktiskt om man
har vagnen säsongsuppställd och det är långt
till närmaste köpcentra. Givetvis är kylskåpet
placerat i bekväm arbetshöjd. Under kylskåpet
finns plats förberedd för en mikrovågsugn.
Mitt emot köket finns en frukostgrupp
som går att bädda, så att man kan bo fler i
vagnen.
Komforten i rundsittgruppen är verkligen
fantastisk, liksom utrymmet! Här kan man
umgås med sina vänner en lång kväll, utan att
”få träsmak” eller tycka att det är trångt. Är
man många vid bordet kommer man säkert
också att uppskatta den finurliga, utdragbara
förlängningsskivan i bordets ena kortända.
PRECIS SOM ÖVRIGA KABE-MODELLER,

är Royal Hacienda 880 en synnerligen välutrustad vagn,
fylld av omtänksamma finesser som vädringslucka, brand- och rörelselarm, garderobs- och
nattbelysning och dimmer till sittgruppens
taklampa. Men Royal-serien är dessutom
ännu bekvämare. Heki-takfönster, centraldammsugare, utvändig dusch och booster är
detaljer som – speciellt för långliggaren – gör
campinglivet lättare.

SER FRAM
EMOT VÅREN
– Vi ser verkligen fram emot våren, då vi kan
flytta in i vår nya Hacienda. Det säger Christina
Sundberg, som tillsammans med maken Percy
och dottern Tove, kunde hämta ut sin nya vagn
i oktober.
– Vi har faktiskt inte hunnit sova en enda
natt i den ännu, fortsätter Christina. Vi har
bara hunnit flytta över alla våra personliga
saker i den och köra ut den till den Caravan
Club-camping på Värmdö där vi ska ha den
långtidsuppställd.
Campat har familjen Sundberg gjort i snart
10 års tid, så de visste verkligen vad de ville ha
när de valde en Royal Hacienda 880.
– Eftersom vi tillbringar mycket tid i vagnen ville vi ha stora utrymmen. Och KABEs
kvalitet ville vi ju inte avstå ifrån!

HACIENDA 880 I KORT
MÅTT OCH VIKT
Totallängd: ................................... 1000 cm
Karosslängd: .................................. 898 cm
Karosslängd invändigt: ................... 820 cm
Höjd invändigt: .............................. 196 cm
Bredd invändigt: ............................ 235 cm
Bostadsyta: ....................................19,3 m2
Hjul typ: .................................... 175R13C6
A-mått förtält: ................................ A1285
Totalvikt: ....................................... 2650 kg
Maxlast: .......................................... 600 kg
U-TDL
Sovplats fram: ..................225x211/193 cm
Sovplats mitt: ............................191x89 cm
Sovplats bak: ..........................196x140 cm
E-TDL
Sovplats fram: ..................225x211/193 cm
Sovplats mitt: ............................191x89 cm
Sovplats bak: ...................... 2st 196x88 cm

STANDARDUTRUSTNING ROYAL
Centraldammsugare, stor spis med grill+ugn,
stort öppningsbart takfönster, utvändigt duschuttag med varmvatten, stor kyl med separat frys, booster

HUSVAGNSLIV #2 2008 / 11

# RESMÅL EUROPA

Rovinj i Kroatien
– en pärla med gamla anor
Kroatien har mycket att bjuda på och även om resan dit är ganska lång,
är den väl värd att göra. Under en rundtur i Istrien besökte vi både kustsamhällen, romerska byar och vinodlare uppe i bergen. Allt låg inom
räckhåll – en klar fördel när vi väl hade valt den campingplats som blev
utgångspunkten för våra trevliga utflykter.
att som vi – med små barn
som ännu inte börjat skolan – lägga en del av
sommarsemestern utanför säsongen, föreslår
vi att ni bilar ner till ljuvliga Istrien i Kroatien.
Här ligger campingplatserna som ett pärlband
utmed kusten och alla har öppet till mitten
HAR NI MÖJLIGHET
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av oktober. Den här tiden på året råder ingen
trängsel, varken på campingplatser, restauranger eller populära utflyktsmål/sevärdheter.
Det känns nästan som om man har allt för sig
själv. En fördel med sensommar – eller tidiga
höstsemestern – är förstås också att du inte

behöver reservera campingplats i förväg, vilket
du absolut bör göra om du reser mitt i högsäsong.
ISTRIENS SAGOLIKA VÄSTKUST får du
inte missa. Staden, som grundades redan
1763, låg ursprungligen på en kuperad ö men
har idag förbindelse med fastlandet och ligger
snarare på en halvö. Du ser den på långt håll
– domkyrkan som tronar högt ovan staden visar vägen. Den gamla stadsdelen är en riktig
idyll med sina romantiskt trånga gränder; att
lugnt strosa runt här är en upplevelse. Den
historiska och charmiga miljön har självklart
ROVINJ PÅ

”

Bila ner till ljuvliga Istrien i Kroatien,
här ligger campingplatserna som ett
pärlband utmed kusten.”
ANNE-VIBEKE ISAKSEN, WWW.CAMPINGSVERIGE.SE — RASMUS SCHØNNING, FOTO

lockat konstnärer och dom bidrar idag till både
atmosfären och den spännande gatubilden.
strax utanför
den gamla stadsporten, där lokala producenter
varje dag sätter upp sina stånd. Färgerna och
dofterna är bedövande. Här finns frukt, grönt
och allt gott från havet i stora mängder plus
alla de specialiteter, som Kroatien är känt för.
BESÖK OCKSÅ MARKNADSPLATSEN

Säljarna lockar med smakprov så varför inte
passa på att ta en bit av till exempel Paski sir
(getost) och en liten slurk Slivovica (plommonbrännvin). Det råder inget köptvång, men det

är klart att torgsäljarna vill att du handlar om
du en gång fått ett smakprov! På marknaden
betalar du med lokal valuta, inte i euro, som
man kan göra på de flesta andra ställen.

oktober, då vi reste, fanns inte den servicen,
däremot goda möjligheter för olika vattenaktiviteter. Dykning är speciellt populärt. Badskor
är ett måste!

STANDARDEN

PÅ CAMPINGPLATSERNA varierar
kraftigt, men alla vi sett håller klart acceptabel standard. Vill du ha standard över medel,
bör du välja 4-stjärniga platser. De flesta bad/

GÖR EN UTFLYKT UPP I BERGEN;

duschar är installerade utomhus, dock övertäckta. Och trots läget vid havet, har de stora
anläggningarna en eller flera pooler. För barn
finns många aktiviteter under högsäsongen; i

bada utan gummiskor/badskor. (Botten kan
vara småstenig och på klipporna är det klokt
att se upp för sjöborrar.)

med litet tur kan
ni få följa vinskörden på någon av gårdarna.
Havet är fantastiskt men Kroatiens kust är
klippig på de flesta ställen och man bör aldrig

RESA TILL KROATIEN
Campingplatser nära Rovinj:
Vi bodde på Camping Valdaliso: www.valdaliso.info
Andra möjligheter:
Camping Amarin: www.maistra.hr
Autocamp Porton Biondi: www.rovinjturist.hr
Övernattningspriset ligger på ca 150 SEK per ekipage
Upplevelser i området – se www.rovinjturist.hr
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# RESMÅL NORDEN

MADS NIELSEN, FOTO

Norge

KABE på tuff vinterresa
Att KABE gör vagnar väl lämpade för vinteranvändning, är väl välkänt av
de flesta. Det var därför ingen tillfällighet att den danska campingjournalisten Peer Neslein valde just en KABE inför sin vinterresa till Norge.
som Peer Neslein
och hans kollegor, Mads Nielsen och tv-fotografen Rasmus Neslein, kopplade en KABE Royal
720 TDL King Size till Peers Ssangyong Rexton
för en nära två veckor lång rundresa i Norge.
Och det var inte första gången Peer gjorde en
långresa med en KABE-vagn – för drygt tre år
sedan reste han från Nordkap till Gibraltar!
– Det var trevligt att än en gång få stifta
närmare bekantskap med en av KABEs husvagnar, säger Peer.
DET VAR I BÖRJAN AV DECEMBER
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HUVUDSYFTET MED KABE WINTER CHALLENGE,

som
turen hade döpts till, var att se hur väl en
KABE-husvagn klarar sträng kyla – och då
framför allt om man någon gång väljer att
fricampa. En övernattning på Hardangervidda
ingick därför i planeringen!
– Men först körde vi via Oslo till Bø, där
vi övernattade på Beverøya Camping och där
vi en sista gång kontrollerade all utrustning i
husvagnen.
Hardangervidda är, med sina 3 422 km²,

Norges största nationalpark. Större delen av
området ligger på mellan 1 100 och 1 200
meters höjd över havet, men längst i norr höjer den sig till nästan 1 900 meters höjd och
Røldal i söder ligger 1 674 meter över havet.
Vägarna upp mot Hardangervidda är
hänförande vackra, men de var hala – ibland
mycket hala.
– Det var inte så mycket trafik på väg 134,
men det var tung trafik i form av stora långtradare. På vissa sträckor gick det inte fortare än
40 – 50 km/h, så vi fick gott om tid att uppleva
naturen också, ler Peer.
Ett besök vid Norges största stavkyrka,
den i Heddal, hann teamet också med. Men
tyvärr hålls kyrkan låst under vinterhalvåret.

Vägen över Hardangervidda. Lägg märke till
längden på plogkäpparna!

”

Kraftverket vid Rjukan var världens största när
det byggdes 1911.

Huvudsyftet med KABE Winter
Challenge var att se hur väl en KABEhusvagn klarar sträng kyla.”

– Plötsligt fastnade vi i en poliskontroll,
där man bland annat kontrollerade att vi hade
vinterdäck på både bil och vagn. Väglaget
skulle bli sämre längre fram, sa den kvinnliga
polisen, så därför rekommenderade hon oss
att ha snökedjor med oss. Och vi som tyckte
att väglaget redan var dåligt …
VID HALVFYRATIDEN började dagsljuset försvinna,

och det försvann snabbt. Som tur var hittade
Peer och hans kollegor en plats där det stora
ekipaget kunde stå, mitt ute i ödemarken och
på 1 000 meters höjd.
– Vi var inte långt från Haukeliseter, som
ligger på Hardangervidda, och vi satt och njöt
av både maten och den sköna värmen. Det
kändes tryggt att se avgaserna från värmepannan! Och trots att det finns närmare 30
lampor i vagnen, hade man inte så mycket
belysning tänd.
– Eftersom vi var ute för att arbeta var
det viktigaste att ladda batterierna till kameror och tv-utrustning, och det gjorde vi med
hjälp av en inverter. Dessutom får ju inte batterispänningen sjunka under 10,4 volt, för då
startar inte Alde-pannan.
SENARE PÅ KVÄLLEN började snön att falla. Innan

det var dags att krypa till sängs, kontrollerade

Peer nivån i de båda gasolflaskorna.
– Då var det skönt med gasolkoffertens
inbyggda belysning, konstaterar Peer.
Under natten låg temperaturen kring 10
minusgrader, men inne i vagnen var det varmt
och skönt. Och när Peer kontrollerade gasolnivån (vagnen var utrustad med kompositflaskor) visade det sig att förbrukningen varit
minimal.
– Och batterispänningen var fortfarande
12 volt, trots att vi hade använt ström från fyratiden och fram till midnatt. Så visst kan man
fricampa i en KABE även vintertid!
KABE Winter
Challenge, som snart skulle bli mer äventyrlig
än vad som var planerat.
– Plötsligt, i en hal backe, upptäckte vi en
lastbil som hade stannat. Chauffören var i full
färd med att sätta på snökedjor, men när han
fick syn på oss hoppade han in i förarhytten
och blinkade med ljuset för att varna oss. Och
det var tur, för uppför backen kom en annan
lastbil som skulle köra om den stillastående!
– Jag ställde mig på bromsen, men inget
hände. Vi bara gled … Äventyret slutade lyckligt, men Peer hade lärt sig en läxa:
– Hädanefter är det dubbdäck som gäller,
om jag ska göra fler vintercampingresor!
SÅ VAR DET DAGS ATT FORTSÄTTA

I Rjukan hann vi både julshoppa och fylla på
husvagnens förråd.

blev en resa
fylld av fantastiska upplevelser.
– Vi hann besöka kraftverket vid Rjukan,
fortsätter Peer. Betänk, att det var det största
kraftverket i världen när det byggdes 1911!
Det var också här som tyskarna under andra världskriget hade en anläggning för framställning av tungt vatten.
– Inne i Rjukan hann vi både julshoppa lite
och fylla på husvagnens kylskåp.
RESTEN AV KABE WINTER CHALLENGE

har helårsöppet. Dagen
började lida mot sitt slut, så Peer och hans
kollegor bestämde sig för att stanna där över
natten.
– Nästa morgon skulle vi bestämma hur
resan skulle fortsätta, säger Peer. Helst ville vi
ju ta vägen över Gausta.
Så det blev ett streck i räkningen när
campingvärden berättade att den vägen var
stängd på grund av snön.
– Dessutom, fortsätter Peer, trodde han
inte att vi med ett så stort ekipage skulle kunna ta oss fram där ens sommartid!
I stället bär det av snabbaste vägen till
Oslo och färjan hem till Danmark.
CAMPINGEN I RJUKAN

– DET SÄGS JU ATT EN VÄLISOLERAD VAGN, som
KABE, är varm på vintern och sval när det är
varmt ute, konstaterar Peer. Och att en KABE
fungerar bra i kylan har vi konstaterat under
den här resan!
Hur det förhåller sig med motsatsen, håller Peer och hans kollegor just på att planera.
För till sommaren tänker man genomföra
KABE Africa Challenge!
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# LIVSSTIL KABE CLUB

”
Klubbar som förenar
Fyra Kabe-klubbar, utspridda över
hela landet, välkomnar dig som söker
kontakt med likasinnade.”

GIVETVIS FINNS DET SPECIELLA KLUBBAR FÖR DIG

BETYDLIGT YNGRE ÄR KABE TRAVELLER CLUB MÄLAR-

som äger en husvagn eller husbil från KABE.
Fyra stycken, närmare bestämt alla arrangerar
de trevliga träffar för sina medlemmar.

DALEN,

ÄLDST AV DEM ÄR VÄSTERBOTTENS KABE-KLUBB,

som kom till i samband med att ett gäng entusiaster samlades på Ava camping hösten 1999.
Klubben bildades formellt den 5 maj 2000, och
från att ha haft ett 70-tal medlemmar har man
idag vuxit till det dubbla! Vår- och höstträffar
är årligen återkommande evenemang, och
dessa brukar förläggas till olika platser. Klubben planerar också att göra en gemensam resa
med buss till fabriken i Tenhult i samband med
klubbens 10-årsjubileum nästa år.

som bildades sensommaren 2005 på
Skantzö camping i Hallstahammar. I Hallstahammar var det husvagns- och husbilsägare
som träffades, och idag har klubben nära 200
medlemmar. Även denna klubb arrangerar
höst- och vårträffar, men det brukar bli en del
andra evenemang också. Bland annat har man
som tradition att ha en ”grötträff” kring den 1
december hos någon av KABE-återförsäljarna
i regionen. Sensommaren 2007 gjorde klubben dessutom en ”vinskördsresa” med buss
till Tyskland.
LÄNGST I SÖDER FINNS KABE KLUBB SYD, som bilda-

des i februari 2006. Klubben har växt snabbt,

VETA MER?
Intresserad av att komma i kontakt med någon av
klubbarna? Här hittar du alla kontaktuppgifter.
Länkar till klubbarnas hemsidor hittar du på kabe.se.
Västerbottens KABE-klubb
Ordf. William Frank tfn. 0935-510 97; 0705-50 43 55
KABE Traveller Club Mälardalen
Ordf. Anders Lundblad, tfn. 016-12 73 50
KABE Klubb Syd
Sekr. Tina Frantzén, tfn. 040-54 62 83; 0731-59 76 77
KABE Husbilsklubb
Ordf. Conny Gustafson, tfn. 0340-67 75 77; 0703-77 75 77
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och har nu cirka 180 medlemmar. Vår- och
höstträffar står givetvis på programmet. Närheten till kontinenten gör också att man har
en del samarbete med KABE Club Danmark.
TILL KABE HUSBILSKLUBB

är Travel Master-ägare

från hela landet är välkomna. Den 18 september 2004 träffades ett 50-tal Travel Master-ägare vid fabriken i Tenhult, och detta blev
upptakten till klubben som idag har ca 140
medlemmar. Klubben arrangerar många träffar på olika ställen i landet, och som tradition
träffas man alltid i samband med Elmia-mässan. KABE Husbilsklubb har även medlemmar i
Norge, och när de bjöd in till en träff i Halden
kom drygt 30 svenska ekipage dit.

Nya campingkatalogen är här!
Äntligen är det dags att upptäcka mer av Sverige! Årets campingkatalog är fylld med tips på
sevärdheter, utﬂyktsmål och aktiviteter så att du kan planera din semester precis som du och
din familj vill ha den. Välj boende bland 550 fantastiska campingplatser med totalt 100 000
campingtomter och 13 000 stugor. Dessutom får du 65 unika erbjudanden och rabatter från företag
och turistattraktioner i Sverige tillsammans med ditt Camping Card Scandinavia.
Beställ katalogen och Camping Card Scandinavia gratis
på www.camping.se eller www.stuga.nu

SCR08_190x277_kabe.indd 1

08-01-21 15.13.36

och turistattraktioner i Sverige tillsammans med ditt Camping Card Scandinavia.

Evenemangscamping—underhållning på semestern
Beställ katalogen och Camping Card Scandinavia gratis
på www.camping.se eller www.stuga.nu

Sol, bad, bra boende och ett brett program i v. 25-32!
Konsert i
Tältsalongen

Café

Barnmatiné

Semester för hela människan!

Sportvecka
www.lottorpscamping.se

Tel: 0485-232 70
SCR08_190x277_kabe.indd 1

08-01-21 15.13.36

Semester i Strömstad
5-stjärnig Camping
130 Stugor
Restaurang
Teater
Aktiviteter
Utomhuspool
Wellness
Piratlekland

Camping vid Ringsjön
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Jägersbo Familjecamping & Stugby 0413-55 44 90 • www.jagersbo.se

g fö
Hemcampin

KronoCamping Öland - 99 aktiviteter i veckan!
Vattenskoter • Krogshower • Utomhusbio • Minidisco • Fotbollsskola
• Skateboardpark • Fantomen- och Astrid Lindgren show • Ansiktsmålning • Bastu • Massage • Cykelbilar • Äventyrsgolf • Beachvolleyboll • Pooler • Karaoke • Minibilar • Freesbegolf • Studsmattor
• T-shirtsmålning • "Barnens Dag" • Simskola • Tennis m.m.!
Helt enkelt jättemycket semester - precis som DU vill ha den!

Välkommen till Böda Sand & Saxnäs!
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Bokning & information: Saxnäs 0485-357 00 & Böda Sand 0485-222 00

www.kronocampingoland.se

och turistattraktioner i Sverige tillsammans med ditt Camping Card Scandinavia.

Evenemangscamping—underhållning på semestern
Beställ katalogen och Camping Card Scandinavia gratis
på www.camping.se eller www.stuga.nu

Bo på Zoo!

...eller i alla fall nästan. Välkommen till nya fyrstjärniga Parken Zoo Camping & Stugby,
belägen precis intill djurparken och granne även med Tuna Park Köpcentrum, med mer
än 60 butiker.
Campingen har 100 husvagnsplatser och 20 stugor av mycket hög standard — rymliga
och välutrustade kök, spis med häll, dusch/wc, sköna sängar, tv/dvd och bredband.

Tel: 016–100 185, 100 100 · www.parkenzoo.se
SCR08_190x277_kabe.indd 1

08-01-21 15.13.36

i Karlstad?
Evenemanhogs oss
!
Boka husvagnsplats

för en bekväm vistelse.
Vi erbjuder trivsam camping med stora platser
Bergvik som närmsta
nter
Med Vänern runt hela vår halvö och shoppingce
shoppingglade.
den
och
ren
älska
granne ﬁnns något för både natur
Ring oss och boka!
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Unikt boende - vid havet!

First Camp Karlstad Skutberget
Tel. 054 - 53 51 20
karlstad@ﬁrstcamp.se

www.ﬁrstcamp.se/skutberget
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Bo granne med Villa Villekulla!

15 nedfarter och 8 pooler!

����������������������������������������

HUSVAGNSLIV #2 2008 / 19

Bl. körn. 5,3 - 6,7 (1,9 MJT-1,4 T-jet) l/100 km, CO2 139-158 g/km, Miljöklass 2005 PM.

Bravo T-Jet Turbo

F I AT B R AVO T- J E T T U R B O 1 2 0 HK FRÅN CA 165 900 KR
Välutrustad med ABS, ESP inkl ASR, MRS och Hillholder, framstolar med antiwhiplashfunktion, 6 krockkuddar/gardiner,
färddator mm. Lägg till Technology Pack för endast 6 900 kr. Blue&Me Nav med rattkontroll och röststyrning, Regnsensor, Elektriskt uppvärmda fällbara backspeglar. Bravo ﬁnns även med 1,9 JTD och partikelﬁlter. Bravo. Made in Fiat.
www.ﬁat.se
Nybilsgaranti 2 år - obegränsat antal mil - Vagnskadegaranti 3 år - Lackgaranti 3 år - Rostskyddsgaranti 8 år. För närmaste återförsäljare 020-44 77 00

Nya Isabella Vision
-det individuella förtältet
Med den här jubileumsmodellen vill vi visa vår vision av
framtidens förtält.
Här har vi, tack vare många eleganta och funktionella
detaljer, gett campinglivet en helt ny dimension.

De välbekanta materialen har fått nya tekniska och visuella
egenskaper, och stämningen inne i detta förtält är något
alldeles enastående. Färgvalet är varmt och vänligt, inspirerat av tidens boendetrend, och alla invändiga sömmar är
täckta av band i matchande färger.

T!
NYHE

De stora fönsterpartierna släpper in mängder med ljus, men
samtidigt är privatlivet skyddat av plisségardiner som du kan
låta skärma av precis så mycket som du önskar. De många ventilationsöppningarna har nät med dubbelsidigt, ljust och mörkt,
tryck som gör det lätt att se ut men svårt att titta in. Nätpartierna gör det också lätt att reglera temperaturen i förtältet.
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KAMA FRITID AB
Box 114 . 560 27 Tenhult
Tel. (036) 353700
www.isabella.net • www.kamafritid.com

För besked om närmsta återförsäljare

# MAT

”

Grillad fisk och grillade skaldjur
är en del av sommarens läckerheter —
mat som du snabbt tillreder på grillen.”

SÅ FIXAR DU
GRILLNINGEN

1.

Tänd grillen i god tid. Grillkol och
briketter kan behöva 20-30 minuter innan
bitarna blivit gråvita och det är dags att
börja grilla.

2.

Grilla skaldjur i sitt skal, det gör
dem mer smakrika och saftigare. Färdigkokta skaldjur grillar du bäst genom att
först lägga en bit folie på gallret.

3.

En grilltermometer är ett perfekt
hjälpmedel för att känna av olika innertemperaturer, gäller för både kött, fisk
och skaldjur.

4.

Om du tillagar maten för snabbt
och på för hög temperatur kan den bli
hård och torr. Skaldjuren är färdiga när de
känns fasta men inte hårda.

Smak av sommar från grillen
är en del
av sommarens läckerheter. Nyttig och lätt omväxling till kött; dessutom mat som du snabbt
tillreder på grillen. Har du inte med en separat
grill på resan, så har du alltid möjligheten att
grilla i ugnen – spis med grill finns i flera avKABEs husvagnar och bilar.
GRILLAD FISK OCH GRILLADE SKALDJUR

LAX OCH MAKRILL TILLHÖR VÅRA FAVORITER;

båda
är feta och fasta fiskar som du inte behöver
pensla med något extra fett alls och som det
är svårt att misslyckas med. Tanken på grillade
räkor och kräftor får det också att vattnas i
munnen. Det enda som kräver litet tid och
tålamod när du ska grilla fisk eller skaldjur är
att – som alltid – få den rätta glöden på grillkolen/briketterna. Räkna med att det tar cirka
en halvtimme. Fisknät eller fiskgaller är ett bra
sätt att hålla fisken på plats och slippa se den
slinka ner på grillkolen. Ett annat sätt är att

linda in fisk i folie; ganska trevligt också för
alla hungriga att få sitt eget matpaket. Pensla
folieytan med litet olja bara, så att fiskskinnet
inte fastnar. Folie är också ett praktiskt underlag på grillgallret när du grillar räkor.
En sympatisk regel, särskilt på sommaren,
är att göra det enkelt för sig. Och vad kan bli
enklare än att lägga en urbenad halv lax direkt
på grillen med skinnsidan nedåt och krydda
med salt och citronpeppar. Eller att fylla en
rensad makrill med kryddor och en rejäl knippa dill, slå in den i folie och lägga på grillen.
Båda varianterna blir klara på 5-10 minuter,
beroende på fiskens storlek.
i
sitt skal och räkor ska du helst låta vila i marinad ett par timmar innan. Rapsolja, japansk
soja, sherry, riven ingefära och cayennepeppar ger en smakrik marinad; jättegott att
SKALDJUR BLIR BÄST NÄR DU GRILLAR DEM RÅA

också doppa räkorna i medan du äter. Se till
att du har gott om servetter på bordet! Skalade räkor blir också godast om de får ligga
i marinad en timme innan. Kräftor delar du
itu på längden, lägger med köttet mot gallret och grillar ca 1 minut innan du vänder
dem och penslar på marinad eller citronsmör.
och
du lägger dem direkt på grillgallret; de öppnar
sig när de är klara och då kan du smaksätta
dem med ex.vis litet vitlökssmör.
Om du gillar tanken på fisk i foliepaket –
pröva att lägga skalade räkor med i paketet och
var inte rädd att också låta fler färska grönsaker
följa med – tomatskivor, röd paprika, morötter,
tunt skivad vitkål eller annat. Ett par citronskivor är aldrig fel, heller inte pressad vitlök.
MUSSLOR SKA SOM ALLTID VARA HELT SLUTNA

Trevlig grillsommar!
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Svensk design & kvalitet
Byt till LED och slipp snåla med strömmen.

Frilight AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda
Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097, info@batsystem.se

www.frilight.se

Finns hos KAMA FRITIDs återförsäljare
24/09/04

10:41

Side 1

The passion for comfort

annonce_92,5x121

Sveriges största
campingtidning på
nätet för hela familjen

En produkt Miljoner möjligheter
Gör som KABE S amarbeta med Europas
största producent av
komfortprodukter.
Vi har det du söker !

Här får du massor av
tips och inspiration inför
nästa campingsemester
Gå in på
www.campingsverige.se
och se vilka möjligheter
som finns
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Recticel AB
Box 507
332 28 Gislaved
0371-84500
www.recticel.se

# AKTUELLT

Tredje bästa året för svensk camping
på Sveriges campingplatser uppgick till 17 miljoner under 2007. Det är
det tredje bästa året i svensk campings historia, med endast tre procent lägre beläggning
än under rekordåret 2006.
Trots en sommar som präglades av mycket
regn blev 2007 det tredje bästa året i svensk
campings historia. Det berättar Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation –
SCR. Antalet gästnätter i husvagn ökade med
cirka 1,1 procent, medan tältboendet – som
står för endast en mindre andel av volymen
– minskade med 26,3 procent.
Om man ser till boendeformen blev resultatet för 2007 följande: 73,2 procent av gästnätterna tillbringades i husvagn, 7,7 procent
i tält, 7,1 procent i husbil och 12 procent i
stuga.
ANTALET GÄSTNÄTTER

är att antalet gästnätter från Norge ökade med 5,4 procent. De
norska gästerna svarar därmed för 10,3 procent av gästnätterna på Sveriges campingplatser. Andelen utländska gästnätter är annars i
stort sett oförändrad med 23,4 procent – eller
totalt cirka 4 miljoner gästnätter. De största utländska marknaderna är Norge, Tyskland och
Nederländerna som tillsammans svarade för
19,4 procent av alla gästnätter.
– Nedgången under året har en stark
koppling till vädret, och till de gäster som bor
i tält. Det säger SCR:s vd Lars Isacson. Att vi
trots tappet når vårt tredje bästa resultat någonsin är fantastiskt bra. Det visar också att
branschens lanseringar har varit riktiga och att
man möter gästernas krav även när solen lyser
med sin frånvaro.
ETT GLÄDJEÄMNE I STATISTIKEN

UTSTÄLLNINGAR UNDER ÅRET
Här nedan hittar du de viktigaste mässorna i Europa under den närmaste tiden, samt några lite längre fram:
Caravan & Motorhome, Manchester
Stora Nolia, Piteå
Caravan Salon, Düsseldorf
ELMIA Husvagn Husbil, Jönköping
Norvei Caravan og Fritid, Lillestrøm
Mondo Natura, Rimini
Caravan, Lahti
Salon International de la Caravane, Paris
Caravan & Motorhome, Birmingham
Kampeer & Caravan, Utrecht
Caravan & Motorhome, Bryssel

www.caravanshows.com
www.nolia.se
www.caravan-salon.de
www.elmia.se/husvagn
www.norvei-caravan.no
www.mondonatura.it
www.lahdenmessut.fi
www.salon-vehicules-loisirs.com
www.caravanshows.com
www.kampeercaravanjaarbeurs.nl
www.bccma.be

17 januari – 20 januari 2008
2 augusti – 10 augusti 2008
30 augusti – 7 september 2008
10 september – 14 september 2008
11 september – 14 september 2008
13 september – 21 september 2008
19 september – 21september 2008
4 oktober – 12 oktober 2008
14 oktober – 19 oktober 2008
16 oktober – 22 oktober 2008
26 oktober – 4 november 2008
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# TRUMA MOVER
Per Melin visar hur du monterar Truma Mover i 12 steg!

Truma Mover – smart tillbehör
som du kan montera själv
”Husvagnsflyttaren” Mover från Truma är ett smart hjälpmedel, som
du kan beställa som fabriksmonterad extrautrustning på din Kabe. Men
du kan också montera den i efterhand – och du kan till och med göra
jobbet själv!
att manövrera
in husvagnen på campingtomten? Eller har
du en knixig och besvärlig garageinfart som
du brukar ställa upp vagnen på, när du inte
använder den? Då är Truma Mover det rätta
hjälpmedlet för dig!
Truma Mover består av två elmotorer som
monteras fast på husvagnens chassi, strax
TYCKER DU ATT DET ÄR BESVÄRLIGT
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framför husvagnens hjul. Via vinkelväxlar driver motorerna var sin räfflad rulle som trycks
mot hjulet, och som gör att vagnen ”går av
sig själv”.
är det mycket lätt
att precisionsmanövrera vagnen, och du kan
till och med få vagnen att vrida sig runt sin
MED HJÄLP AV TRUMA MOVER

egen mittpunkt. All manövrering sker dessutom med en trådlös fjärrkontroll – enkelt och
bekvämt.
Truma Mover levereras som en komplett
sats – det finns en version för enkelaxlade
vagnar och en för tandemaxlade – och allt
är väl genomtänkt vilket gör den väldigt lätt
att montera om man följer den medföljande
bruksanvisningen.
Enda problemet, om man ska göra monteringsjobbet själv, är att det kan vara trångt
att ligga under vagnen. Stadiga pallbockar, eller ännu hellre en lyft, rekommenderas för att
arbetsställningen ska bli bekväm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Två motorer med rullar, ett tvärrör och
fyra kartonger med smådelar – det är den
kompletta satsen.

Den ena motorn hängs upp i bygeln.
På det här stadiet ska man inte dra åt skruvarna för hårt.

Två rejäla skruvar, med låsmuttrar, håller fast varje motorenhet vid tvärröret.

En av många skyddsanordningar är
att Truma Mover bara kan användas när den
13-poliga stickkontakten är ”parkerad” i ett
13-poligt uttag, kopplat till elektronikenheten.

Klämbeslag av den här typen används
för att fästa Truma Mover vid rambalkarna.

Sedan det andra klämbeslaget kommit
på plats, är det dags att sätta dit tvärröret.

När avståndet mellan drivrulle och hjul
justeras in måste vagnen stå på marken. Alla
skruvar dras åt och gavelstyckena sätts på plats.

Elektronikenheten (den lilla grå
lådan) bör sitta så nära batteriet som möjligt.
Detta medför att man måste göra ett litet
urtag i botten på soffan.

En U-formad bygel under fästbeslaget
håller fast motorenheten.

Den andra motorenheten kommer
på plats.

Kablarna till vänster och höger motor
måste vara lika långa – de får inte kortas.
Kablarna skyddas genom att dras i plastslangar.

Alla kablar klamras noggrant under
vagnen. Kabelstammen kommer upp genom
ett hål i golvet. Sedan återstår bara inkopplingen av elektronikenheten.
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# TILLBEHÖR

Håll dig på mattan!

Kul prylar som
förgyller campinglivet
Vissa saker är helt nödvändiga att ha med sig när man är ute och campar,
medan det finns andra som man kan klara sig utan – även om dessa kan
vara roliga att ha med. Husvagnsliv har botaniserat bland Kama Fritids
nyheter, och hittat en del prylar som i varje fall vi tycker kan förgylla
campinglivet.
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Förtältmattor har man – det hörs ju på
namnet – i förtältet, där de skapar en
ombonad atmosfär. Under en markis har
man däremot oftast bara – mark. Men
många markisägare, vare sig markisen sitter
på en husbil eller husvagn, vill ha något på
marken – speciellt om marken är sandig eller
fuktig. För dessa har mattspecialisten Bolon
tagit fram en extra lätt, men ändå tålig och
slitstark, specialmatta i PVC; Bolon Camping
Carpet Halland. Mattan är mjuk och lätthanterlig, vilket gör den lätt att packa i den
medföljande transportväskan. Med mattan
följer också clips och tältpinnar, så att den
ligger kvar där man lagt den.

Bärbar multimediamaskin
Spegel, spegel … som lätt att montera är
Väljer du nya Handy Mirror slipper du alla justerskruvar och gummiband med konstiga spännen.
Här används i stället samma typ av spännen som på slalompjäxor. (Har du haft någon användning
för dina pjäxor denna underliga vinter?) Speglarna är designade för att passa på de vanligaste
dragbilarna, men de passar även SUV:ar och andra bilar med stora originalbackspeglar.
Finns, förutom i det utförande du ser på bilden, även med delat glas för ökad sikt.

Värmaren du tar med dig
För den som söker en liten och lättransportabel värmare, kan Bluecat vara ett alternativ.
Stor som en megafon, ungefär, och med en
effekt på 500 W. Drivs med en ”inbyggd”
blå engångsbehållare med 490 g, som räcker
drygt 7 timmar. Förbränningen sker katalytiskt – alltså utan öppen låga – vilket gör att
brandrisken minskar betydligt. Två effektlägen gör det möjligt att reglera temperaturen.

En modern variant av 80-talets ”bergsprängare”, som kan bli en lätt flyttbar multimediamaskin i förtältet eller i markisens skugga. I
Xoro HMD 900 samsas radio och tv med en
cd/dvd-spelare, och widescreen-skärmen mäter 7” på diagonalen. Inbyggd kortläsare och
USB-port. Drivs med 12 eller 230 volt.

För matlagningsintresserade
Campingaz 8-delars grytset är ett lätt och
kompakt set med grytor av korrisionstålig
aluminium. Handtagen är infällbara och
grytorna plockas enkelt ihop i ett platsbesparande kit. Enkla att rengöra! Levereras
i en avpassad väska. Ett set innehåller tre
grytor med diameter 18, 16 och 13 cm,
samt en panna med diametern 18 cm.
Finns i både aluminium och rostfritt (8delars aluminium och 5-delars rostfritt).

Grilltajm året runt

Sitt vackert!
Campingmöbler från Lafuma och Crespo är inte bara sköna och funktionella – de är vackra också. Stolarna är gjorda helt av aluminium, med sits och ryggstöd av förstklassig Batyline. Borden har en brandsäker
skiva, som tål både värme och fukt. Bordssargen är, beroende på modell, av aluminium eller glasfiberarmerad plast och de steglöst ställbara benen är tillverkade av stål eller aluminium.

Grillning brukar man förknippa med varma
sommarkvällar (jodå, sådana förekommer även
på våra breddgrader), men med kompakta och
lättransporterade Savvy Chef gasolgrill kan det
bli grilltajm året runt. Grillen är utrustad med
piezotändning, och har en anslutningsnippel
för gasolslang. Med Savvy Chef-grillen följer
både ett konventionellt grillgaller och en vändbar (slät/räfflad) grillhäll samt en kastrullhållare.

HUSVAGNSLIV #2 2008 / 27

air traffic!
KABE VALDE ETT
MÖNSTRAT PLASTGOLV
FRÅN TARKETT.

Dometic luftkonditionering B 2200
Brett produktsortiment av luftkonditioneringar med
kylkapacitet från 1.0 till 3.2 kW
Unikt modellprogram passar alla installationsbehov
Njut av en avfuktad sval luft utan dammpartiklar
Förlita dig på 25 års erfarenhet och kunskap
Din handlare hjälper dig gärna att välja.
Kylskåp l Spishällar l Diskhoar l Ugnar l Diskmaskiner l Luftkonditioneringar
Fönster l Takluckor l Markiser l Dörrar l Belysning l Elverk l Grillar
Bärbara kylboxar l Säkerhetsskåp l Comfortcontroll l Dammsugare

www.dometic.se

Anz_air_traffic_schw_124x360.indd 1
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ECOPRIM – Isoleringen som
även skyddar mot fukt!
www.paroc.se

09.01.2007, 10:35:10
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Vinn priser från KAMA Fritid!
Lös korsordet och skicka det till oss senast den 29 mars 2008, så är du med i
utlottningen av fina priser från KAMA Fritid! Adressen är: KABE Husvagnar,
Box 14, 560 27 Tenhult. Märk kuvertet med “Korsord”

pryda
bakverket

VINNARNA I KRYSSET #1 2008
Anders Ekström, Taberg
Anita Gustafsson, Vingåker
Sven Fredriksson, Halltorp
Elisabeth Johansson, Vistträsk
Rolf Eriksson, Uddevalla
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# FESTEN

”

Vilken fest! Vi har
redan börjat se fram
emot 60-årskalaset.”

KABE 50 år:
Ett kalas att minnas
Festligt, folkligt, fullsatt … Dessa bevingade ord, som ursprungligen
användes om danspalatset Nalen i 40- och 50-talens Stockholm, är en
bra beskrivning av förra sommarens stora begivenhet – KABEs 50-årskalas på Elmia i Jönköping.
650 KABE-HUSVAGNAR och -husbilar samlade på ett och samma ställe – Elmia-området
är ju stort – var en imponerande syn!
Det blev en fest i dagarna tre och på själva
jubileumsdagen – lördagen – förbyttes morgonens åskväder i ett strålande solsken.
Det hyllningstalades av landshövdingen,
KABEs grundare Kurt Blomqvist berättade på
sitt spirituella sätt om hur det hela började
och vd Alf Ekström berättade om KABE av
DRYGT
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idag – och avslöjade lite om framtidsplanerna.
Allt under ledning av sportjournalisten Staffan
Lindeborg.
Hela 200 prinsesstårtor gick det åt till
lördagens kaffekalas, och alla var nöjda och
glada.
var ändå Lillian Örnfjäll
som hade turen att vinna ett presentkort på
30 000 kronor att köpa campingtillbehör för.
MEN GLADAST AV ALLA

Tillsammans med maken Berndt Karlsson
hade hon rest de 105 milen från Vilhelmina
med sin drygt 20 år gamla Smaragd.
– Presentkortet kom väl till pass, säger Lillian. Vagnen trivs vi ju väldigt bra med, men vi
tyckte att vi behövde ett nytt och bättre kylskåp. Och så har vi kostat på oss en solcellsanläggning! Men det finns ändå pengar kvar på
kortet …
bjöds det givetvis
också på, bland annat av Lennie Norman, Shirely Clamp, Sonja Aldén och Nanne Grönvall.
– Vilken fest! Vi har redan börjat se fram
emot 60-årskalaset, skrattade en belåten besökare när var dags för hemfärd på söndagen.
FÖRSTKLASSIG UNDERHÅLLNING

Nanne Grönwall
med band showade till
publikens jubel!
Lillian Örnfjäll har
precis vunnit 30.000 kr
tillbehör!
200 prinsesstårtor gick
det år vid kaffekalaset.
Sonja Aldén och Shirley
Clamp underhöll.

Under Staffan Lindeborgs ledning blev jubilerande KABE, här representerat
av Alf Ekström (VD) och Kurt Blomqvist (grundare), ordentligt uppvaktade.
Glada festdeltagare sågs överallt. Utställningen inne i KABEs monter med tjuvkik på årets höjdare; KABE Royal Tower och KABE anno 1963.

HUSVAGNSLIV #2 2008 / 31

# KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE

KABE – trygghet i alla lägen

”

Den som väljer en husvagn eller husbil
från KABE kan känna sig trygg när det
gäller konstruktion och materialval.”

VÄL

UTPROVADE KOMPONENTER, väl utbildade
återförsäljare och ett väl utbyggt servicenät
– tre saker som gör ett KABE-köp till ett tryggt
köp. Redan på 1960-talet började KABEs
grundare, Kurt Blomqvist, att noggrant prova
alla de komponenter som skulle användas i de

– En välutrustad serviceverkstad, eller avtal
med en kompetent fristående verkstad, är ett
”måste” för alla våra återförsäljare. Det säger
Stefan Blomdahl, som är eftermarknadsansvarig på KABE.
För att du ska kunna känna dig trygg i

servdelslager på fabriken i Tenhult! Och den
dag det är dags att byta din KABE mot en
nyare, kommer du att upptäcka att valet av
en KABE var ett tryggt val även ur ekonomisk
synvinkel. Traditionellt har en husvagn eller
husbil från KABE nämligen behållit sitt värde

husvagnar man byggde. Endast det bästa var
gott nog för den kräsne ingenjören.
– Så är det än i denna dag, säger Nicklas
Gårde, chef på inköpsavdelningen. För även
om kvaliteten på komponenter, generellt sett,
har blivit mycket bättre under de decennier
som gått så är vi fortfarande mycket noga i
vårt urval.
Och när någon ny lösning, som till exempel det optimerade ventilationssystemet, patentsökta VarioVent, skall införas så genomför
KABE alltid omfattande fältförsök i samarbete
med några utvalda, erfarna campare.

många, många år finns givetvis ett stort re-

mycket väl!

– KONTAKTEN MED KUNDERNA ÄR VIKTIG, säger
KABEs vd Alf Ekström, och vi är alltid mycket
lyhörda när det gäller deras synpunkter. Den
som väljer en husvagn eller husbil från KABE
kan alltså känna sig trygg när det gäller konstruktion och materialval. Men det gäller ju att
även känna trygghet vid köpet.
– VI VIDAREUTBILDAR HELA TIDEN våra återförsäljare, säger Johan Skogeryd som är försäljningsansvarig i Sverige. Och då inte bara när
det gäller själva produkterna, utan också hur
de bäst ska ta hand om sina kunder och hjälpa
dem att välja rätt alternativ i vårt omfattande
Flexline-sortiment. För en nöjd kund är ju den
bästa reklam som både vi och våra återförsäljare kan få!
Många av kabes återförsäljare använder
dessutom själva husvagn eller husbil på sin
lediga tid, vilket betyder att de har praktisk
erfarenhet av campinglivet.
för dig
som väljer en KABE är tryggheten efter köpet.
DET TREDJE STEGET FÖR TOTAL TRYGGHET
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Välkommen till din närmaste KABE-återförsäljare!
Läs mer på www.kabe.se
SVERIGE
Husvagn & Fritid ....................................................... Alvesta
Fritidscenter i Anderstorp .......................................... Anderstorp
Traktor & Husvagnsservice* ....................................... Arvidsjaur
Widlunds Husvagnar ................................................. Bjuv/Helsingborg
Bjästa Bilservice ......................................................... Bjästa
NIBO Caravan* ......................................................... Bollnäs
Caravan i Eskilstuna .................................................. Eskilstuna
FJ husvagnscenter ..................................................... Falkenberg
To Lu Rent Husvagnar ............................................... Grums
Tagene Fritidscenter .................................................. Göteborg/Hisingskärra
Josefssons Husvagnar* .............................................. Göteborg/Landvetter
Caravanhallen* ......................................................... Haninge
Husvagn & Fritid* ..................................................... Kalmar
Ohlins Husvagnar ...................................................... Karlskrona
Polarmaskin ............................................................... Kiruna
Nordic* ..................................................................... Kristinehamn
Zäta Caravan ............................................................ Laholm
Kurts Husvagnar* ..................................................... Ludvika
Husvagnsimport ........................................................ Luleå
Skåne Camp* ........................................................... Malmö
Östgöta Camping* ................................................... Mantorp
Östgöta Camping* ................................................... Norrköping
Esséus Husvagnar ...................................................... Oxelösund
Camp4you* (endast husbil) ....................................... Piteå
Husvagnsimport i Piteå .............................................. Piteå
Erikssons Husvagnar* ................................................ Stenstorp
Åström Fritid* ........................................................... Sundsvall
Caravanhallen* ......................................................... Södertälje
KABE Försäljning i Tenhult* ....................................... Tenhult
Fritidscenter i Trollhättan* ......................................... Trollhättan
GH Husvagnar .......................................................... Ulricehamn
Caravan Center i Umeå* ........................................... Umeå
Caravanhallen* ......................................................... Upplands Väsby
Husvagnsspecialisten ................................................. Uppsala
NIBO Caravan ........................................................... Valbo
Njudungs Bil ............................................................. Vetlanda
Vinslövs Fritidscenter* ............................................... Vinslöv
Bilcompaniet* ........................................................... Visby
M&M Caravane* ...................................................... Västerås
Åhus Husvagns Expo ................................................. Åhus
Nerikes Camp* ......................................................... Örebro
Wikströms Husvagnar ............................................... Östersund
FINLAND
Tähti-Caravan Oy* .................................................... Espoo
Jalasjärven Kalustetalo Oy* ....................................... Jalasjärvi
Tasan Auto Oy* ........................................................ Jyväskylä
Kemppaisen Auto Oy* .............................................. Kajaani
Caravan shop Oy* .................................................... Kokkola
Kouvolan Vaunu Oy* ................................................ Kouvola
Oulun Lomavaunu Oy* ............................................. Oulu
Reatalo TT Oy* ......................................................... Rovaniemi
Auto-Simelius Oy* .................................................... Salo
Caravan Erälaukko Oy* ............................................. Tampere
Turun Länsi-Vankkurit Oy* ........................................ Turku
Caravania Oy* .......................................................... Vantaa
Viitamaa Caravan Oy* .............................................. Ylivieska
* Återförsäljare av KABE Travel Master husbilar.

DANMARK
Camping-Specialisten.dk A/S...................................... Herning
Bijé Fritid & Camping ................................................. Helsinge
Vestjysk Camping Center ApS. ................................... Holstebro
Camping och Fritidscenter ......................................... Horsens
Top Camping ApS. ..................................................... Køge
Lunderskov Camping A/S ........................................... Lunderskov
Biler & Campingvogne Stenseby................................. Neksø
Caravan Centret I/S / Brohallen .................................. Nørre-Alslev
Camping & Fritid Fyn ................................................. Odense NØ
NH Camping ApS....................................................... Rødekro
Slagelse Camping & Fritid .......................................... Slagelse
Campinggården A/S................................................... Viby J.
Aabybro Camping & Fritid A/S ................................... Åbybro
NORGE
Hoisveens Caravans .................................................. Brumunddal
Nordvest Caravan AS* .............................................. Eide
Ringstad Caravan ...................................................... Elverum
Caravanaess A/S* ..................................................... Figgjo
Caravan Vest AS ........................................................ Førde
Haugaland Caravan .................................................. Førresfjorden
Bergen Caravan A/S* ................................................ Hylkje
Bil og Caravansenter AS* .......................................... Hönefoss
Caravanshop AS ........................................................ Kongsberg
Kristiansand Caravansenter AS* ................................ Kristiansand
Fritidssentret AS ........................................................ Mosjøen
Nor Camp AS* .......................................................... Oslo / Skytta
Heistad Bil & Caravan*............................................... Porsgrunn
Östfold Traktor A/S .................................................... Rakkestad
Hagen Caravan A/S* ................................................. Ringebu
Höstland AS, Caravansenter* .................................... Skage
Sortland Caravan A/S* .............................................. Sortland
Tromsø Caravan A/S* ................................................ Tromsdalen
Bodø Transport & Caravan* ...................................... Tverlandet
Trondheim Caravan A/S* ........................................... Trondheim
Caravansenteret E18 ................................................. Våle
Ålesund Caravan AS ................................................. Ålesund
FÄRÖARNA
Stubbin ...................................................................... Vestmanna
NEDERLÄNDERNA
Recreama de Boer Caravans BV* ............................... Groningen
Van Eijk Caravans* .................................................... Hapert
Pauw Rekreatie* ....................................................... Heerhugowaard
Van Duinkerken Rekreatie BV* .................................. Hoevelaken
Hiddink Caravans B.V.* ............................................. Tubbergen
Van der Slik Caravan Centrum Zoetermeer* .............. Zoetermeer
BELGIEN
Rijmaran bvba ........................................................... Brugge
SCHWEIZ
Mobile Freizeit B. Hinder ........................................... Flurlingen
TYSKLAND
Freizeit AG ................................................................. Celle
Freizeit AG ................................................................. Kressbronn
Freizeit AG ................................................................. Markt Indersdorf
Freizeit AG ................................................................. Wuppertal
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# MODELLPROGRAM

Vårt bredaste modellprogram någonsin
Välj bland 24 modeller med över 100 planlösningar och upp till 14 Flexlinealternativ. Välj mellan standardbredd eller King Size. Välj bland 6 textil- och 2 skinnkollektioner. Dessutom kan alla
KABEs vagnar levereras med olika totalvikt. Du väljer alltså själv vagn med den vikt som passar
din bils dragförmåga – och din egen körkortsbehörighet. Flexibiliteten i vikt innebär också att
du kan välja en något större KABE-modell än du ursprungligen tänkt dig.
C3/DU

C3/DX

CE/DU

C3/DL

CE/DL

CE/DX

Royal Hacienda 1000
C3/DU

C3/DX

CU/DU

CU/DX

CE/DU

C3/DL

C6/DU

CU/DL

CE/DL

CE/DX

C6/DX

C6/DL

CU/DU

CU/DX

Royal Hacienda 880

Royal 780 GLE

Royal 780 BGXL

Royal 780 TDL

B2

XV1

TDL U

B3
C6/DL

B4

XV2

B5

B6

B7

B8

B9

B11

B TDL

B1

C6/DU

CU/DL

TDL U
C6/DX

TDL E
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Royal 780 GDL

Royal 720 GXL

Royal 720 TDL

Royal 610 DXL

Royal 590 XL

Royal 560 XL

XV1

TDL E

XV1

XV1

XV1

XV2

TDL U

XV2

XV2

XV2

Diamant GLE

Onyx GLE

Onyx GXL

B1

B2

B1

B2

XV1

B3

B4

B3

B4

XV2

B5

B6

B5

B6

B7

B8

B7

B8

B9

B11

B9

B11

Safir GLE

Onyx GDL

Safir XL

Ametist GLE

B1

B2

XV1

B1

B2

B3

B4

XV2

B3

B4

B5

B6

Safir TDL

B5

B6

B7

B8

B9

B11

TDL E
B7

B8

TDL U
B9

B11

Ametist VGLE

Ametist XL

Smaragd GLE

Briljant XL

B1

B2

XV1

B2

XV1

B4

B5

XV2

Smaragd XL

XV2

XV1

B7

B8
XV2
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