
Tag med på en rundvisning i KABEs verden
I 2016 kan KABE tilbyde fem forskellige campingvognsmodeller i  
varierende størrelser med mange planløsninger og tilvalgsmuligheder. 
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Nu tager vi næste skridt og 
satser endnu mere internationalt
Jeg tiltrådte stillingen som administrerende direktør hos KABE 
Husvagnar AB ved årsskiftet. Jeg er stolt og glad over tilliden 
og ser frem til at kunne være med og bidrage til en fortsat  
succesrig udvikling af en fantastisk virksomhed. 

Alf Ekström fortsætter som koncernchef og adm. dir. i det 
børsnoterede moderselskab KABE AB efter 30 år i forskellige 
ledende stillinger hos KABE Husvagnar AB. I løbet af disse år er 
KABE gået fra at være et nationalt selskab til at være en kendt 
og stærk skandinavisk aktør, som også er repræsenteret i flere 
andre europæiske lande.

Nu tager vi næste skridt og satser 
endnu mere internationalt. I efteråret 
blev KABEs autocampere vist frem 
på verdens største campingvogns- 
og autocampermesse i Düsseldorf, 
og interessen var stor. Mange 
ville gerne kunne bruge deres 
autocamper eller campingvogn hele 
året rundt, og når det kommer til 
vinteregnet, er KABE i en klasse for 
sig selv.

Med fire forskellige autocamper-
serier og fem campingvognsserier 
har KABE meget at tilbyde sine nye 
kunder. Jeg tror og håber at mine 
tidligere erfaringer fra Husqvarna/

Electrolux-koncernen og som Regional Manager i det ameri-
kanske MTD Products vil vise sig nyttige i det fortsatte arbejde 
med øget eksport.

Min familie og jeg har i mange år haft autocamper; vi kører i 
en KABE Travel Master i910 QB. Da min kone og jeg er glade 
for golf, tager vi ofte autocamperen for at køre ud og spille på 
forskellige baner. Vi oplever hvordan flere og flere golfspillere 
opdager fordelene ved en mobil boform. Nøjagtig ligesom fami-
lier med andre aktive interesser og fritidsvaner.

Uanset om det handler om cyke-  
eller orienteringsløb i skoven, hun-
deudstillinger eller golfturen, så bliver 
fritiden både nemmere og mere 
afslappende med en autocamper 
eller en campingvogn fra KABE. 

Velkommen til et nyt 
år sammen med os fra 
KABE!

Peter Carenborn
Adm. dir., KABE Husvagnar AB

Billedet er indsendt af Peit_hein og Mia Bensman som er på ferie ved Hamarøya i Norge. 
Hvor går din næste tur hen? Send dit bedste feriebillede til os på red@kabe.se. 

Ledere

LUFT I 
TELTET?

Skift dit gamle fortelt ud med et smart nyt lufttelt fra 

Westfield. De er lette at stille op med de smarte luftstænger 

og er fremstillet i det nye yderst holdbare HydroTech. 

Du finder den nærmeste forhandler på lufttelt.dk.

Find din nærmeste forhandler på: 
www.lufttelt.dk

Det hidtil mest avancerede lufttelt fra 
Westfield. Dette telt er det perfekte 
match til dem der ønsker mere af 
det hele; utroligt mængde af plads, 
intelligent design og funktioner der 
gør dette telt til et perfekt telt.
Carina teltet fås i to størrelser, 350 
cm. og 420 cm.

Det nye og revolutionerende AAS 
system, gør det muligt, at pumpe 
stængerne op fra én ventil. AAS er 
tilvalg, og kan tilkøbes og monteres 
som ekstra udstyr fra 1.499,-

fra

8.399,-

LUFTTELT ”CARINA”

Fortelt på 390 cm i klassisk 
”let-vægts” facon. Fremstillet af 
HydroTech SL og med det seneste 
Westfield Air Erect System. 
En bestseller i 2015, som i 2016 
opdateres i design og kvalitet.

Takket være det nye ”Air Erect Sy-
stem” bliver teltet pumpet op i løbet 
af kort tid, det sikre en kort opsætning 
og nedtagning. Gemini giver masser af 
plads til familien. De fem mulige døre 
sikrer optimale udluftningsmulighe-
der. Alle døre i front er med panorama 
vinduer, og udstyret med afblænding. 
Materialet er letvægts Hydrotech med 
UV beskyttelse og opfylder alle behov 
til et letvægtsfortelt.

Vejl pris:

4.799,-

LUFTTELT ”GEMINI”

• Uafhængige ventiler for oppumpning.

• 3 -lags forstærkede luftkanaler

• Trykpuder med stænger til bagvæg

• Barduner med refleks

• ”Skylight” vinduer

• 2 sidedøre med myggenet

• 3 frontdøre med myggenet

• Indbygget ventilation

• Mulighed for mørklægning

• Pumpe

fordele:

Trippel lags 
luftkanal
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Stærk start på 2016  
for KABE 
I 2015 solgte KABE flere autocampere end nogensinde før, og rappor-

terne fra efterårets messer lover godt for 2016. Nu er der fuldt tryk på 

produktionen i Tenhult for at kunne klare leverancerne af alle de mange 

autocampere og campingvogne før forårs- og sommersæsonen starter.

– Vi fik en ufattelig god start på det nye 
år og ser samme positive udvikling i alle 
vores eksportlande. Messerne i Sverige, 
Tyskland, Norge, Finland og Danmark 
har været solide KABE-succeser med en 
stigning i salget på 30 procent, fortæller 
salgschef Joakim Karlsson.

I efteråret var det første gang at KABE 
havde sine autocampere med på verdens 
største campingmesse i Düsseldorf. Tra-
vel Master fik stor opmærksomhed, og på 
visse tidspunkter var der kø for at komme 
ind og se sig om i de udstillede campere.

Større krav til komfort

Joakim Karlsson oplever at KABEs uover-
trufne helårs-egenskaber bliver et stadig 
vigtigere argument, også på autocamper-
siden.

– De der vælger at anskaffe sig en 
autocamper i dag, stiller meget større 
krav til komfort og fleksibilitet end tidligere 
autocamperejere. Mange vil kunne bruge 
deres autocamper hele året, også på de 
nordlige breddegrader. Her adskiller 
KABE sig ved altid at tilbyde reelle vinter-
campere.

KABEs helintegrerede autocampere fort-
sætter med at friste nye kunder, ligesom 
de 2,50 meter brede delintegrerede og 
crossover-modellerne. King Size-bredden 
er KABE alene om på markedet.

En KABE til alle

Det seneste skud på autocampersi-
den, Classic-serien, er hurtigt blevet en 
populær og værdsat grundmodel. Præcis 
som den serien gør i campinvogne, hvor 
Classic nu står for 27 procent af salget. 

I løbet af de seneste år er KABEs udvalg 
blevet bredere og omfatter i dag fire 
forskellige modelserier af autocampere og 
fem forskellige campingvognsserier. 

– Vi kan tilbyde fuldt udstyrede autocam-
pere med det sidste nye inden for teknik 
og innovation og campingvogne i den 
absolutte premium-klasse. Men også 
prisbillige familievogne og autocampere 
med lidt færre tilvalg. Der er en KABE til 
alle, forklarer Daniel Jaldemark som er 
salgsansvarlig for KABE i Sverige. 

KABE udvikler sit modelprogram i tæt 
dialog med både forhandlere og kunder. 

Deres erfaringer og synspunkter er vær-
difulde. Daniel beskriver dem som KABEs 
øjne og ører.

– Det handler jo til syvende og sidst om 
evnen til at tilbyde de rigtige modeller 
med det rigtige udstyr til den rigtige pris. 
Og i øjeblikket føles det som om KABE 
har ramt helt rigtigt.

Produktionsøgning

De årlige messer i Umeå, Düsseldorf, 
Jönköping, Lillestrøm, Lahtis og Aalborg 
fungerer som vigtige strømpile for det nye 
camping-år. Nu fortsætter forårssalget 
hos KABEs forhandlere. Og der er altså 
ingen tvivl om at 2016 er startet rigtig 
godt.

– Vi kommer til at øge produktionen 
på både autocamperfabrikken og på 
campingvognsfabrikken fortæller Joakim 
Karlsson.

Royal 630 GLE

B2

NYT     KABE 2016
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Følg med på en 
rundvisning i KABEs 
campingvognsverden

NYT     KABE 2016

I 2016 tilbyder KABE fem forskellige campingvognsserier i 

varierende størrelser med mange planløsninger og tilvalgs-

muligheder. Synes du det er svært at vælge? Følg med på 

en rundvisning i KABEs campingvognsverden, så fortæller 

vi mere.

8  KABE  NR 2 2016
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Daniel Jaldemark, som er salgsansvarlig for KABE i Sverige, 
guider os gennem det brede modelprogram.

Hvad er forskellene mellem de forskellige modeller?

– Jeg synes vi kan vende spørgsmålet om og først konsta-
tere at der ikke er nogen forskel med hensyn til alle KABEs 
grundlæggende kvaliteter og fordele. De følger altid med, 
uanset hvilken model du vælger.

Kan du nævne nogle af KABE-fordelene?

– KABEs campingvogne er konstrueret og bygget til det 
skandinaviske klima. Det indebærer, at vi aldrig springer 
over, hvor gærdet er lavest, med hensyn til isolering, ventila-
tion og opvarmning. Alle campingvogne fra KABE garanterer 
skøn komfort hele året rundt, blandt andet via et virkelig 
godt vandbåret gulvvarmesystem.

– Samtlige modeller bygges i Sverig på KABEs moderne 
fabrik i Tenhult uden for Jönköping. Her er alle kompetencer 
og erfaringer fra næsten 60 års fremstilling af campingvogne 
og autocampere samlet. Indvendit korpus som skabe, låger 
og døre fremstilles på vores eget snedkeri.

– KABEs udviklingsafdeling har udarbejdet en lang række 
innovative løsninger og patenter som efterfølgende er blevet 
standard for hele branchen. Når du vælger KABE, ved du at 
det er en campingvogn, der er udstyret med den sidste nye 
teknik og mange smarte løsninger. Desuden kan du regne 
med en god brugtvognsværdi mange år frem i tiden.

Hvordan vælger jeg så den rette campingvogn til mig 
og min familie?

– KABEs modelprogram består af fem forskellige modelseri-
er, der hver har sine specifikke fordele. Jeg skal nok forklare 
det nærmere, men det allerbedste er naturligvis at besøge 
en af vores forhandlere og selv stige ind i campingvognene 
for at sammenligne planløsninger og opleve stemningen.

KABE Classic 470, 520, 560, 600 og 660

– Classic er et af de seneste skud på KABE-stammen. Det 
er en prisbillig campingvogn med lidt færre tilvalg og en 
noget kortere udstyrsliste end vores øvrige modeller. 

– Classic-serien findes i fem forskellige størrelser med 
en indvendig karosserilængde der varierer fra 473 til 660 
centimeter. De to største vogne i serien fås kun i King Size-
bredden på 250 centimeter indvendig, mens de øvrige også 
kan fås i standardbredden 230 centimeter.

– Du kan alt i alt vælge imellem seks modeller og otte 
forskellige planløsninger. De to største modeller, Classic 600 
og 660, har vi bygget specielt med tanke på de unge fami-
liers behov. Her er en dobbeltseng og et separat børnevæ-
relse med køjesenge i to eller tre etager. Også 560-modellen 
kan udstyres som børneværelsesvogn eller med to separate 
enkeltsenge. Classic 470 og 520 har en dobbeltseng længst 
tilbage i vognen.

Udformningen af badeværelse og køkken varierer afhængigt 
af planløsning. I samtlige alternativer er der en siddegruppe 
med opredningsmulighed.

KABE  NR 2 2016  9  
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Daniel Jaldemark, som er salgsansvarlig for KABE i Sverige, 
guider os gennem det brede modelprogram.

specielt, en campingvogn som indehol-
der det meste af det bedste allerede i 
standardudførelsen. I dag er Royal den 
KABE-model der sælger allerbedst.

– Her finder du ikke vores allermindste 
vogne. Den indvendige karosserilængde 
ligger på mellem 522 og 740 centime-
ter. De tre største Royal-vogne fås kun 
i King Size-bredden på 235 centimeter 
indvendig, mens de øvrige også kan fås i 
standardbredden 215 centimeter.

– Royal fås i 18 modeller og totalt 71 
planløsninger. Det er faktisk nemmere 
at fortælle hvilke varianter du ikke kan 
finde i en Royal, end at redegøre for alle 
valgmuligheder.

– På den lange liste over udstyr som 
er standard i en Royal-vogn, finder du 
blandt andet KABEs nye og videreudvik-
lede gulvvarmesystem, AGS II Pro.

Hvem henvender Royal-serien sig 
efter din mening til?

KABE har gjort campingvognsluksus til 
standard og skabt en modelserie til de 
virkelig kræsne. I en Royalvogn fornem-
mer du den eksklusive stemning overalt, 
fra de glatte plader udvendig til det store 
komfur i køkkenet med fire plader. Royal 

Hvem henvender Classic-serien sig 
efter din mening til?

– Til trods for at KABE Classic ikke kos-
ter mere end mange andre vogne, er det 
en campingvognsserie, som er udstyret 
med alt hvad, der er nødvendigt til en 
aktiv udnyttelse hele året rundt. De større 
modeller er klart børnefamiliernes helt 
store favorit, men Classic tiltaler egentlig 
alle, der prioriterer ægte KABE-kvalitet 
og vil have en praktisk og fleksibel cam-
pingvogn til en konkurrencedygtig pris. 

KABE Ædelsten 470, 520, 540, 560, 
600, 630 og 660

– Man begyndte at lave KABEs 
ædelstensserie allerede i 1963, og det 
er den mest solgte modelserie i Sverige. 
Briljant, Smaragd, Ametist, Safir, Onyx 
og Diamant er campingvogne som tilby-
der en høj standard, når vi taler bokom-
fort og udstyr.

– Blandt de seks forskellige ædelstens-
modeller er der både rummelige vogne 
og kompakte vogne. Den indvendige 
karosserilængde varierer mellem 473 
og 645 centimeter. De to største vogne 
i serien fås kun i King Size-bredden på 
250 centimeter indvendig, mens de 

øvrige også kan fås i standardbredden 
230 centimeter.

– Der er masser af muligheder for at fin-
de din egen personlige ædelstensfavorit 
da serien strækker sig over 14 modeller 
og hele 49 planløsninger. Dobbeltseng, 
etagesenge, enkeltsenge eller måske 
en udtræksdobbeltseng – du bestem-
mer! Udformningen af badeværelse og 
køkken varierer afhængigt af model og 
planløsning. I alle alternativer er der en 
siddegruppe med opredningsmulighed.

Hvem henvender Ædelsten-serien 
sig efter din mening til?

– Dette er campingvognen til dig der 
stiller høje krav til komfort og vil have en 
veludstyret campingvogn med mange 
forskellige valgmuligheder. Ædelstensse-
rien giver dig et trygt og bekvemt KABE-
liv, og du behøver egentlig ikke spekulere 
på ret meget mere end at planlægge 
kommende hyggelige oplevelser sam-
men med familie og venner. 

KABE Royal 520, 540, 560, 600, 630, 
740 og 780

– Royal er en modelserie som blev 
introduceret i 1991. Vi har helt fra starten 
bestræbt os på at gøre Royal til noget 
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henvender sig til dig der vil have et velud-
styret mobilt hjem uden kompromisser.

KABE Hacienda 880 og 1000

– Da KABE præsenterede Hacienda 1000 
for lidt over ti år siden, var det faktisk lidt 
af en sensation. Det var Europas største 
seriefremstillede campingvogn, og vores 
store vogne vækker den dag i dag stadig 
opmærksomhed.

– Hacienda 1000 har en indvendig 
karosserilængde på 940 centimeter. Den 
mindre version, Hacienda 880, er 820 
centimeter lang indvendig. Bredden er 
naturligvis King Size, 235 centimeter. Det 
svarer til et boligareal på henholdsvis 22 
og 19 kvadratmeter.

– Hacienda-serien fås i 6 modeller og 31 
planløsninger. De forskellige valgmulighe-
der giver i princippet ubegrænsede mulig-
heder. Du og din familie kan for eksempel 
vælge en Hacienda med fem faste sove-
pladser og desuden ekstra sengepladser 
til fire overnattende gæster!

– Køkkenet er det nærmeste du kommer 
et almindeligt villakøkken i en camping-
vogn, og det rummelige badeværelse 
er med brusekabine som standard i de 
fleste planløsninger.

Hvem henvender Hacienda-serien 
sig efter din mening til?

Hacienda kombinerer pladsen i en vil-
lavogn med campingvognens bevæge-
lighed. Til trods for at det handler om 
virkelig store vogne, er Hacienda lige så 
let at trække som KABEs øvrige cam-
pingvogne. Hacienda er bygget til dig der 
værdsætter plads, kvalitet og komfort og 
er på udkig efter en virkelig bekvem bolig 
på hjul.

KABE Imperial 560, 600, 630, 740, 
780, 880 og 1000

– Imperial er KABEs absolutte premium-
serie. Inden lanceringen i 2014 var det 
en campingvogn du kun kunne drømme 
om. I dag fås campingvognen over alle 
campingvogne i syv forskellige størrelser, 
fra den praktiske 560-model til den helt 
store Imperial 1000. 

– Den indvendige karosserilængde for 
de forskellige Imperial-modeller varierer 
mellem 552 og 940 centimeter. Den 
indvendige bredde er King Size, 235 
centimeter.

– Du kan vælge imellem 14 modeller og 
46 planløsninger. Når valget af planløs-
ning er afklaret, er det bare gå i gang 

KABE Classic 470, 520, 560, 600 og 660 

Seks modeller og otte forskellige planløsninger. 
Classic-serien findes i fem forskellige størrelser 
med en indvendig karosserilængde der varierer 
mellem 473 og 660 centimeter. De to største 
vogne i serien fås kun i King Size-bredden på 235 
centimeter indvendig, mens de øvrige også kan 
fås i standardbredden 215 centimeter.

med at nyde markedets i særklasse 
mest sofistikerede campingvogn.

– Her finder du et fantastisk køkken 
med induktionskomfur, sofaer i blødt 
tofarvet læder samt et badeværelse med 
porcelænstoilet. For bare at nævne et 
par ting.

– Du genkender straks Imperial på det 
nye moderne eksteriør. Vi kalder det 
Innovation Design med en glat yderside i 
højglans og tredimensionel dekor.

Hvem henvender Imperial-serien sig 
efter din mening til?

Det her er en campingvogn ud over 
det sædvanlige. Meget af det som er 
standard i en Imperial, kan ikke fås som 
tilvalg til vores øvrige modeller. Måske bli-
ver en af de større modeller din eftertrag-
tede sommerbolig ved kysten? Eller er 
tiden inde til at virkeliggøre drømmen om 
en rigtig lang rejse med campingvogn 
når børnene er flyttet hjemmefra, og 
villaen er solgt? Med en KABE Imperial 
bliver du ikke skuffet.

KABE Ædelsten; Briljant 470, Smaragd 520 
og 540, Ametist 560, Safir 600, Onyx 630 og 
Diamant 660

14 modeller og hele 49 planløsninger. Blandt de 
seks forskellige ædelstensmodeller er der både 
rummelige vogne og kompakte vogne. Den 
indvendige karosserilængde varierer mellem 473 
og 645 centimeter. De to største vogne i serien 
fås kun i King Size-bredden på 235 centimeter 
indvendig, mens de øvrige også kan fås i stan-
dardbredden 215 centimeter.

KABE Royal 520, 540, 560, 600, 630, 740  
og 780

Royal fås i 18 modeller og totalt 71 planløs-
ninger. Den indvendige karosserilængde ligger 
på mellem 522 og 740 centimeter. De tre største 
Royal-vogne fås kun i King Size-bredden på 235 
centimeter indvendig, mens de øvrige også kan 
fås i standardbredden 215 centimeter.

KABE Hacienda 880 og 1000 

Hacienda-serien fås i 6 modeller og 31 planløs-
ninger. Hacienda 1000 har en indvendig karosse-
rilængde på 940 centimeter. Den mindre version, 
Hacienda 880, er 820 centimeter lang indvendig. 
Bredden er naturligvis King Size, 235 centimeter. 
Det svarer til et boligareal på henholdsvis 22 og 
19 kvadratmeter.

KABE Imperial 560, 600, 630, 740, 780, 880 
og 1000

Vælg imellem 14 modeller og 46 planløsninger. 
Den indvendige karosserilængde på de forskellige 
Imperial-modeller varierer mellem 552 og 940 
centimeter. Den indvendige bredde er King Size, 
235 centimeter.
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KABE Royal 560 XL

Sveriges mest solgte 
campingvogn i 2015
En stor campingvogn i en kompakt indpakning. Sådan kan man beskrive 
succesopskriften på Royal 560 XL som i øjeblikket er Sveriges mest solgte 
campingvogn. Det her er en model som tilbyder det meste af alt, og det til 
trods for at den indvendige karosserilængde kun er på 550 centimeter.

Her er et rummeligt og veludstyret køkken 
med et stort komfur med 4-kogeplader 
og ovn. Den U-formede siddegruppe 
byder på god plads til samvær og afslap-
ning. Desuden er den nem at omdanne 
til en soveplads til overnattende gæster, 
eller når børnebørnene vil med på turen.

– Royal 560 XL har en planløsning som 
udnytter vognens areal på en meget 
effektiv måde, siger Mikael Blomqvist, 
teknisk chef og vicedirektør hos KABE.

King Size giver mere plads

Dobbeltsengen længst tilbage i vognen er 
forsynet med en skøn springmadras og 
en ekstra tyk topmadras. Under sengen, 
der kan klappes op, er der et stort og 
lettilgængeligt opbevaringsrum. Vognen 
har også rummelige skabe med både 
bøjleplads og hylder.

Toilettet er udstyret med drejeligt skylle-
toilet, en smart hjørnevask med over- og 
underskab, håndbruser og brusekar samt 
hylder til opbevaring.

Royal 560 XL fås i to vognbredder; 215 
centimeter samt King Size-udførelsen 
som er 235 centimeter bred. De aller-
fleste vælger King Size og får dermed en 
bredere seng og betydelig mere plads i 
vognen.

– Jeg har faktisk ikke truffet en eneste 
kunde som har oplevet nogen som helst 
ulemper ved 250-bredden. Tværtimod! 
King Size er ved at etablere sig som den 
nye standardbredde, fortæller Mikael.

AGS II Pro

Præcis som alle KABEs andre modeller 
er Royal 560 XL helt og fuldt tilpasset til 
helårsbrug. En unik kombination af isole-
ring, ventilation og vandbåren gulvvarme 
med fire varmerør garanterer et ensartet 
og godt indeklima selv på de koldeste 
vinterdage.

Campingvognene i Royal-serien er 
desuden udstyret med AGS II Pro som er 
KABEs nye videreudviklede og paten-
tansøgte gulvvarmesystem. Med AGS II 
Pro styres cirkulationen i varmeslangerne 
af en separat pumpe, og en shuntventil 
regulerer automatisk vandtemperaturen.

– Det indebærer at du kan styre gulv-
varmen separat og vælge udelukkende at 
have tændt eller slukket for gulvvarmen, 
for eksempel om natten, forklarer Mikael.

Elegant, sikker og godt udstyret

Royal 560 XL er blevet en favorit hos 
KABE-kunder med høje krav til komfort 
og udstyr. Her indgår centralstøvsugeren 
i standardudstyret, ligesom alt det andet 
der kendetegner den luksuriøse Royal-
serie.

Den glatte udvendige plade er standard, 
og på 2016-modellerne er designet på 
fronten blevet opdateret og har fået en lidt 
blødere overgang mellem tag og fronten.

KABE Royal 560 XL er elegant og godt 
udstyret og desuden meget sikker at køre 
med. Ud over friktionskoblingen, som 

findes på alle KABEs modeller, har Royal-
vognene også et elektronisk stabilise-
ringssystem, ATC.

– Dette er en campingvogn som tiltaler 
mange, både fastliggere og til langture. 
En klassisk og fleksibel KABE. Da det er 
dig, som er bruger, er det også dig, der 
afgør hvoran dit KABE-liv skal være, siger 
Mikael Blomquist.

NYT     KABE 2016

Royal 560 XL

XV2

Royal 560 XL King Size

Totallængde: ........................ 767 cm
Totalhøjde: ........................... 264 cm
Karosserilængde:................. 637 cm
Indvendig karosserilængde: . 550 cm
Indvendig højde: .................. 196 cm
Indvendig bredde: ................ 235 cm
Beboelsesareal: ...................12,9 m2

Soveplads bagi ..... 196x140/118 cm
Soveplads foran: .. 225x179/150 cm
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som ofte er et problem ved de traditio-
nelt udformede loftsenge.

– Når vi hos KABE siger at vores auto-
campere er tilpasset det skandinaviske 
klima, mener vi hele autocamperen, 
påpeger Mathias. 

Veludstyret og fleksibel

Crossover x780 LXL bygges på en Fiat 
Ducato med en 2,3 liters motor og 150 
hk. Den er blandt andet udstyret med 
ABS, blokeringsfri bremser, og ESP, 
antiudskridnings- og antispinsystem.

Bilen har et Fiat ALKo-chassis og 16’’ 
hjul. Fra og med modelåret 2016 er 
akselafstanden blevet forlænget til 4700 
mm. 

– Den større akselafstand giver bilen 
endnu bedre vejegenskaber. Desuden 
giver det mulighed for at montere et 
ALC-system, der er et nyt mekanisk/
hydraulisk niveausystem fra AL-KO, som 
holder bagvognen på et konstant niveau 
uanset last, fortæller Mathias.

KABE Crossover x780 LXL er en au-
tocamper som er veludstyret, fleksibel 
og desuden meget sikker at køre. Med 
andre ord, præcis sådan som en ægte 
KABE skal være!

Køkkenet er praktisk L-formet med 
køkkenbord, 3-kogeplader og indbyg-
get ovn. Den vinklede siddegruppe giver 
sammen med de drejelige fører- og pas-
sagersæder godt med plads til samvær 
og afslapning.

Oppe over førerkabinen er der en 
elektrisk nedsænkelig dobbeltseng. 
Den store seng hejses op, når den 
ikke benyttes og skjules diskret i det 
hvælvede tag. Mange bruger sengen 
som ekstraseng til gæster eller som en 
praktisk soveplads til familiens børn eller 
medfølgende børnebørn.

– Crossover x780 LXL hører ikke til vores 
største autocampere; den udvendige 
længde er 775 centimeter. Den nedsæn-
kelige seng bidrager til en utrolig effektiv 
og fleksibel planløsning, siger Mathias 
Jonneryd, Area Sales Manager hos 
KABE i Norge.

King Size-bredde 

Længst tilbage i camperen er der en 
dobbeltseng med en skøn spiralmadras 
og en ekstra tyk topmadras. Sengen er 
nem at komme i og ud af igen. Der er et 
hævet gulvareal ved fodenden som gør 
det nemmere. 

Under sengen er der et stort opbeva-
ringsrum. Autocamperen har også store 
skabe der er indrettet med trådkurve og 

mulighed for bøjler.

Badeværelset er placeret langs den ene 
langside i den bagerste del af camperen 
og er udstyret med drejeligt spuletoilet, 
en hjørneplaceret håndvask med over- 
og underskab samt separat bruserum.

Crossover x780 LXL har en totalbredde 
på 250 centimeter. Den unikke King 
Size-bredde, som KABE er alene om 
på autocampermarkedet, giver en herlig 
rumfornemmelse i camperens beboel-
sesareal.

– På campingvognssiden har man jo 
længe haft King Size som nu er på vej 
til at blive den nye standardbredde. Og 
nu har flere og flere autocamperejere 
fået øjnene op for fordelene ved den lidt 
større bredde, fortæller Mathias.

Helårsbrug 

Crossover x780 LXL er helt og fuldt 
tilpasset til aktiv brug hele året rundt, 
præcis som alle KABEs øvrige modeller. 
En unik kombination af isolering, ventila-
tion og et vandbåret gulvvarmesystem 
med fire varmeslanger garanterer et 
ensartet og godt indeklima selv på de 
koldeste vinterdage. 

Taget omkring den nedsænkelige dobelt-
seng er specialkonstrueret med luft imel-
lem loft og tag. På den måde modvirkes 
kondensdannelse og kolde kontaktflader 

KABE Travel Master x780 LXL

Storsælger med 
fleksibel planløsning
Crossoveren x780 LXL er hurtigt blevet en af KABEs storsælgende 
autocampere. Det er en model som værdsættes for sin komfort og 
fleksibilitet. Boarealet er rummeligt og indeholder det meste af hvad 
du kan ønske dig til et rigtig bekvemt autocamperliv.

NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2016
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Travel Master x780 LXL

Indvendig længde, beboelsesdel:  ....................... 5190 mm
Indvendig bredde:  ............................................... 2316 mm 
Indvendig højde:  ................................................ 1.960 mm
Totallængde:  ....................................................... 7745 mm
Totalbredde:  ....................................................... 2490 mm
Totalhøjde:  .......................................................... 3050 mm 
Sovepladser inkl. dinette:  ..............................................2-5
Antal passagerer:  ............................................................. 3
Soveplads bagi:  ............................... 1940x1400/1120 mm 
Soveplads dinette: ............................ 2230x1030/1175 mm
Soveværelsets loftseng: ............................. 1880x1390 mm
Lågeåbning B/H: ........................................... 670x600 mm
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Det starter som regel med en computertegning. Jonas Svensson,  
Roberth Eriksson og Tina Andersson diskuterer en indretningsløsning.

Merværdi

KABEs udviklingsarbejde, fra idé til pro-
duktion, kan beskrives i fire trin.

Allerførst handler det om at definere 
behovet for produktet eller den fore-
slåede ændring. Hvad er merværdien for 
brugeren? Hvilken funktion eller stemning 
ønsker man at tilbyde?

Hver eneste detalje i den færdige auto-
camper eller campingvogn er resultatet 
af en lang proces med mange grundige 
overvejelser og beslutninger undervejs. 
At konstruere og bygge en KABE er et 
teamarbejde. Udviklingsteamet består 
af en ti-tyve personer med forskellige 
kompetenceområder. Til deres hjælp har 
de en lang række dygtige konstruktører, 

snedkere, elektrikere, montører og andre 
medarbejdere.

– Vi arbejder hele tiden på at forbedre 
vores produkter og prøver at være et 
skridt foran ved at opfange ny anvendelig 
teknik. Men det er også vigtigt at lytte til 
de ønsker der kommer fra vores kunder 
og forhandlere, siger udviklingschef 
Jonas Svensson.

Fra idé til  
færdigt produkt 
Gedigen kvalitet, innovative løsninger og smarte design har været ken-
detegnende for KABE lige siden dengang Kurt Blomqvist byggede den 
allerførste campingvogn for snart 60 år siden. I dag har KABE sit eget 
teknikcenter i tilknytning til produktionen i Tenhult. Her udvikles nye idéer, 
og alle produkter testes inden de præsenteres på markedet.

Innovative 
KABE
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Det hænder at en idé ikke kommer videre 
end hertil. Men hvis merværdien er klar 
og tydelig, bliver næste trin at tænke over 
hvordan produktet skal se ud, og hvordan 
det skal konstrueres. Her går tankerne 
omkring funktion og design hånd i hånd.

– Oftest starter det med en computerteg-
ning, men når det gælder indretningsde-
taljer, kan det til tider være nemmere at 
lave en model manuelt. Vi har alt udstyret 
til dette i vores teknikcenter, fortæller KA-
BEs konstruktionschef, Roberth Eriksson.

I forbindelse med at de første tegninger 
eller modeller begynder at tage form, 
diskuteres også produktionstekniske 
spørgsmål og de fremtidige udgifter til 
indkøb af materialer og lignende. 

– Det er en stor fordel at vi har udvikling 
og produktion på samme geografiske 
sted. På den måde har vi fuldt tjek på 
hele kæden og kan hurtigt foretage jus-
teringer for at få den allerbedste løsning 
frem, forklarer Roberth.

Grundige test

Når der er fremstillet en prototype, skal 
den igennem forskellige slags test. Pro-
duktets holdbarhed og styrke afprøves 
ved hjælp af simulering på et rystebord 
som svarer til cirka 100.000 km normal 
kørsel.

I KABEs klimakammer kan hele auto-
camperen eller campingvognen udsæt-
tes for store klima- og temperaturforskel-
le, præcis som i virkeligheden. Her testes 
for eksempel varmesystem, isolering og 
ventilation fra 55 plusgrader ned til minus 
35. I regnkammeret afprøves evnen til at 
modstå vand under højt tryk.

– Her hos KABE er det en selvfølgelighed 
at bygge campingvogne og autocampe-
re til det skandinaviske klima. Der er helt 
enkelt ingen genveje til en virkelig god 
helårskomfort, siger Jonas med eftertryk.

Køreegenskaberne på nye modeller af-
prøves desuden på en specielt udformet 
testbane i Tyskland.

Produktion

Når alle test er foretaget og godkendt, 
skal den endelige konstruktion imple-
menteres i produktionen. Roberth har 
daglig kontakt med produktionen, og 
mindre modificeringer og forbedringer 
af forskellige detaljer kan foretages 
løbende.

Seriestart for helt nye produkter og mo-
deller sker dog altid i juni. Her starter det 
nye modelår, og nyhederne, som skal 
præsenteres på de store messer rundt 
om i Skandinavien og det øvrige Europa, 

begynder at forlade produktionslinjen i 
Tenhult.

– Forenklet kan man sige at det tager 
omkring 1½ år fra idéstadiet til kunden 
kan få de nye produkter i deres nye 
KABE, forklarer Jonas. Og så er der 
naturligvis forskel på om det handler om 
en isoleret indretningsdetalje eller om en 
helt ny campingvogns- eller autocamper-
model.

Klar og tydelig filosofi

Både Jonas og Roberth er overbeviste 
om at KABEs succeser hænger sammen 
med en klar og tydelig filosofi som byg-
ger på udvikling og på hele tiden at være 
med helt fremme når det handler om at 
udvikle egne innovationer og unikke pa-
tenter. Mange af KABEs løsninger bliver 
lidt efter lidt standard for hele branchen.

Det tætte samarbejde mellem forskellige 
dele af KABEs virksomhed er også noget 
som de opfatter som særdeles positivt. 
Tina Andersson, konstruktør hos KABE, 
er enig.

– Der er aldrig lang vej til et resultat. Det 
tror jeg påvirker engagementet hos alle 
der arbejder hos KABE. Vi ser hele tiden 
koblingen mellem vores eget arbejde og 
de færdige produkter som ruller ud fra 
fabrikken. 

Tiden er inde til produktion. Jonas Svensson og  
Roberth Eriksson kontrollerer.

Jonas Svensson laver en model i KABEs teknikcenter.
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Det er sjette sæson i træk at Kalle Moraeus inviterer kendte mu-
siknavne til sommerscenen på Orsa Camping. Indspilningerne af 
musikaftenerne foregår på syv forskellige datoer i juni. 

Live-indspilningerne af ”Moraeus med mera” er blevet et populært 
startskud på sommersæsonen på Orsa Camping. Grönklittsgrup-
pen tilbyder derfor alle de Husvagnsliv/Husbilslivs læsere der boo-
ker billetter til indspilningen den 6. juni, den enestående mulighed 
at de kan bo to nætter på campingpladsen og kun betale for en. 
(Tilbuddet gælder for maks. 2 nætter og med forbehold for at alle 
pladser kan være booket – først til mølle ...)

Juniaften i Orsa med Kalle Moraeus. Mere svensk sommer kan det næppe blive. 

Nu har du mulighed for at opleve ”Moraeus med mera” på helt tæt hold. Alle de 

Husvagnsliv/Husbilslivs læsere der booker billetter til tv-indspilningen den 6. juni, 

kan bo to nætter på Orsa Camping og nøjes med at betale for en!

KABE-tilbud: 

Oplev Moraeus live i Orsa 
– bo to nætter på Orsa Camping, 
betal for en!

Foto: Johan Solum/DT

Billetter bookes på  

+46 (0)250-462 00
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KABE en stolt supporter  
til ”En Svensk Klassiker”  
”Du skal være i besiddelse af udholden-
hed, stædighed og en stor portion disci-
plin. Din belønning er glæde og det gode 
helbred som følger med motion og fysisk 
aktivitet.” Alle, der har taget udfordringen 
op og gennemført ”En Svensk Klassiker”, 
er sikkert enig i visdomsordene på organi-
sationens hjemmeside. Det er KABE som 
en stolt supporter til ”En Svensk Klas-
siker” også.

– Vi er utrolig glade for vores samar-
bejde med KABE. Det er en virksomhed 
som falder rigtig godt i tråd med vores 
aktivitetsområde, og det føles godt at to 
klassiske svenske brands dermed kan 
vise sig sammen, siger Michael Thorén, 
adm. dir. for ”En Svensk Klassiker”.

”En Svensk Klassiker” går ud på inden for 
en tolvmåneders periode at gennemføre 
skiløbene Engelbrektsloppet eller Vasa-
loppet/Öppent Spor, cykle Vätternrundan, 
svømme Vansbrosimningen/Vansbro 
Öppen Älv og løbe Lidingöloppet.

– Hvis du vælger at gennemføre ”En 
Svensk Klassiker” over en længere tids-
periode end et år, er du berettiget til Klas-
sikermedaljen, forklarer Michael Thorén .

Aktivt liv med KABE

Omkring 150.000 personer deltager hvert 
år i de forskellige arrangørers klassikerløb. 
Mange har naturligvis allerede opdaget 
fordelene ved at kunne tage til de forskel-
lige motionsløb i egen autocamper eller 
campingvogn.

– KABE byder på fine muligheder til alle 
der vil leve et aktivt og mobilt liv hele året 
rundt. Træningen bliver både mere effektiv 
og sjovere når du nemt kan skifte miljø 
og altid har din egen bolig med dig, siger 
Joakim Karlsson, salgschef hos KABE 
Husvagnar AB.

Prøv at udfordre kollegerne

Michael Thorén fortæller at det nu er 
muligt at gennemføre en klassiker også 
selvom man ikke deltager i de store løb. 
Ved at deltage i Arbetsplatsklassikern 
udfordrer man sig selv eller kollegerne i 
langrend, cykling, løb og svømning på 
hjemmebane.

– Konkurrencerne i Arbetsplatsklassikern 
begynder nogle uger inden de tilsvarende 
løb i En Svensk Klassiker, og man vælger 
selv hvor man gennemfører sine stræk-
ninger, og hvordan man vil opdele dem.

Så husk at medbringe ski, cykel, svøm-
mebriller eller løbesko næste gang du 
skal af sted med din KABE!

Foto: Johan Solum/DT



20  KABE  NR 2 2016

Sommeren er kort, men golfsæsonen plejer 

heldigvis at vare længere. I særdeleshed for os 

KABE-ejere. Har du en tilstrækkelig entusias-

tisk indstilling til golfspillet, og får du desuden 

lidt ekstra hjælp af klimaet, når du måske slet 

ikke at stille køllerne væk for vinteren.

Forlæng golfsæsonen  
med KABE  

Rejsen

20  KABE  NR 2 2016
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For alle os der elsker KABE-livet, handler golfudflugterne 
ikke bare om at forsøge at få den lille hvide bold i hul. Når 
vinteren til sidst kommer, plejer de stunder vi mindes, at 
være de hyggelige aftener i fyrfadslysenes skær eller en tidlig 
morgenmad med en uberørt dugglitrende fairway uden for 
ens eget vindue.

Hole in one og snefald

Det sker naturligvis også at selve golfrunden bliver minde-
værdig. Vi tilbragte påsken på nogle forskellige golfbaner i 
Småland og Halland og lagde ud med en skærtorsdagsrun-
de på Isaberg GK. På tredje hul præsterede min ægtefælle 
sit livs første hole in one. Ved hul syv begyndte det at sne.

Siden mødte vi det spirende forår og nød den havnære 
beliggenhed ved Ringenäs GK uden for Halmstad og en 
overnatning med fuglekvidder på det traditionsrige Ryfors 
GK i Mullsjö hvor man har spillet golf siden 1888.

Det er nemt at besøge forskellige golfbaner med autocam-
per eller campingvogn. Du har alt hvad du behøver, i din 
KABE og kan naturligvis også benytte golfklubbens restau-
rant, omklædningsrum, baderum og lignende.

Novemberaften på bådebroen

Golfbanerne ligger tit i et smukt naturmiljø, og mange har 
placeret deres autocamper- og campingvognspladser med 
en udsøgt beliggenhed. På Wiredaholm Golf i Aneby bor du 
på en høj under store egetræer med udsigt over golfbanen 
og Viredaholmssjön. Grönhögen, i den sydlige ende af 
Öland, tilbyder en campingafdeling der ligger for sig selv 
beskyttet mod vinden fra det åbne Alvaret.

Emmaboda GK ligger i det lille lokalsamfund Vissefjärda i 
den smålandske glas- og emigrant distrikt. Ved kanten af 
Kyrksjön, et lille stykke inde på golfbanen, ligger en fantas-
tisk god minicamping med adgang til bådebro, grillplads 
og med egen servicebygning. Vi boede der en weekend i 
november og oplevede en fortryllende aften på bådebroen  
i fuldstændig stilhed, omgivet af søens mørke vand og  
under en eventyrlig stjernebestrøet himmelhvælving. 

Rejsen
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Rejsen
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Solheim Cup i Tyskland
Normalt får man kun lov at opleve professionel golf som tilskuer. Vi var med på 
banen. Vi har været på KABE-udflugter til Nordea Masters uden for Malmö. Da 
det europæiske damhold skulle møde de amerikanske damer i Solheim Cup på 
en golfbane lige uden for Heidelberg, sørgede vi for at planlægge en Tysklands-
rejse.

På vejen ned kørte vi gennem Moseldalen med besøg på eventyrslottet Burg Elz 
og spadsereture i små charmerende vinbyer. Langs hele Mosel er der masser 
af campingpladser, og området er meget velbesøgt, i særdeleshed om efteråret 
hvor der arrangeres vinfestivaler i hvert eneste lille bysamfund.

I slutningen af ugen nåede vi frem til St. Leon-Rot som var det egentlige mål for 
vores rejse. Her boede vi på en campingplads i et friluftsområde og kunne cykle 
til golfturneringen lidt over fem kilometer derfra.

Solheim Cup er kvindegolfens pendant til herrernes Ryder Cup. Turneringen ar-
rangeres hvert andet år, og de to seneste gange havde Europaholdet hentet den 
prestigefyldte sejr hjem.

Inde på det store turneringsområde fik vi hurtigt forsynet os med blågule Europa-
flag og lidt andre hjælpemidler for at kunne heppe på holdet som blandt andet 
bestod af svenske Caroline Hedwall og Anna Nordqvist samt holdkaptajn Carin 
Koch og vicekaptajn Annika Sörenstam.

Solheim Cup 2015 blev en utrolig spændende turnering og en helt fantastisk 
golfoplevelse for os. USA-pigerne vandt til sidst, og næste gang mødes holdene 
i Des Moines, Iowa, USA. Så følger vi nok turneringen foran fjernsynet i vores 
hyggelige KABE i nærheden af en golfbane et eller andet sted i Sverige. De blå-
gule flag har vi stadigvæk, og der er stadig mange campingvogns- og autocam-
pervenlige golfklubber vi kan besøge!

”Team KABE, nej undskyld, 
Team USA vandt til sidst, og 
næste gang mødes holdene i 
Des Moines, Iowa, USA.”

Rejsen
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Altid et skridt foran...

Det kan måske indimellem lyde som pral når KABE fortæller om sine uover-

trufne helårs-egenskaber. Som bare at skrue op for varmen når det bliver 

koldt, kan man mene. Men faktum er at varmen bare er en af flere afgø-

rende ingredienser hvis man vil bygge campingvogne og autocampere som 

virkelig kan tåle at blive brugt i al slags vejr – også på den koldeste årstid.

KABEs uovertrufne helårs-egenskaber:

En kombination af varme, 
ventilation og isolering

Automatisk effektforøgelse hvor 
varmeovnen automatisk registrerer 
når der er behov for gas for at opnå 
øget effekt.

Elpatron og cirkulationspumpe star-
tes nemt om vinteren ved at tilslutte 
vinterkoblingen til det udvendige 
udtag.

Varmeovnens effektforbrug 
nedsættes automatisk ved hjælp 
af en belastningsvagt ved specielt 
hård belastning hvor for eksempel 
flere eldrevne apparater er i gang 
samtidig.

Med dobbelte temperaturfølere, en 
i soveværelset og en i den forreste 
gruppe, kan varmen tilpasses til 
den del af opholdsdelen man 
opholder sig i.

For at undgå kolde luftstrømme 
er vi ekstra omhyggelige med 
isoleringen omkring friskluftindtag 
og varmekonvektorer.
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Altid et skridt foran...

I bund og grund er det en sofistikeret 
kombination af opvarmning, ventilation 
og isolering som skaber det skønne inde-
klima i din KABE.

– Vores skandinaviske klima indebærer 
at alle konstruktioner og systemer skal 
kunne klare både meget store tempera-
tur- og luftfugtighedsudsving, konstaterer 
Mikael Blomqvist som er teknisk chef hos 
KABE

Vandbåren gulvvarme

KABE har haft vandbåren centralvarme 
som standard lige siden 1969. Et vand-
båret system varmer udefra og ind så også 
vægge, møbler og interiøret varmes op.

I et luftbåret system går varmen fra 
midten af vognen eller camperen og udad 

mod væggene. Det resulterer i kolde 
ydervægge med risiko for kondens og 
isdannelse. 

– Derfor finder du ikke noget luftbåret var-
mesystem i en KABE, konstaterer Mikael.

I stedet er det en Alde-ovn som sammen 
med et effektivt automatisk gulvvarme-
system, AGS II, lægger grunden til den 
trygge varme i vore dages KABE. Syste-
met består af fire varmeslanger i kombi-
nation med varmeplader, som skaber en 
jævn varmefordeling over hele gulvet. 

KABEs unikke gulvvarmesystem er inte-
greret med konvektorsystemet og kører 
på både flaskegas og elpatron. Luften 
cirkulerer i hele vognen/camperen når 
varmen slås til.

– For at få den maksimale varme ud af 
systemet skal konvektorernes overflade 
være så stor som muligt. Hvis du ser 
nærmere på varmekonvektorerne i en 
KABE, kan du se at de er placeret rundt 
om i hele vognen og der findes ikke noget 
område, som ikke er opvarmet, påpeger 
Mikael.

AGS II Pro

I de større og lidt mere luksuriøse model-
ler hedder systemet AGS II Pro. Her kan 
gulvvarmen styres separat, og det er 
muligt at slukke for den ved bestemte 
temperaturer eller kun at køre med gulv-
varme hvis man ønsker det. AGS II Pro er 
KABEs eget patentansøgte system.
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”Automatisk effektforøgelse 
hvor varmeovnen automatisk 
registrerer når der er behov for 
gas for at få øget effekt.”

”Konvektorer mellem bil- og 
beboelsesdel danner en 
varmevæg mod bildelen.”

”Alle Travel Mastere er udstyret 
med Norden-specifikation. Stort 
batteri på 100 Ah og en genera-
tor på 160 A. Ekstra varmepakke, 
som er koblet til gulvvarmesys-
temet, under både førersædet og 
passagersædet.”

”Tolagsglas i bildelens dør- og 
sideruder mindsker effektivt 
både energi- og varmetab og 
virker desuden også lyddæm-
pende.”

”De indbyggede varmekonvek-
torer under instrumentbræt, 
skuffeelement og ved indstig-
ningstrin skaber en behagelig 
varmezone i bildelen.”

”Samtlige integrerede au-
tocampere har et opvarmet 
dobbeltgulv, hvilket giver 
tempererede bagagerum og et 
behageligt klima i autocampe-
rens beboelsesdel.”

”KABEs autocampere er 
udstyret med Webasto mo-
torvarmer til forvarmning af 
motorkredsen. Den tidsstyrede 
Webasto sørger for at varme 
kabinen op når motoren er 
slukket, op til 24 timer før 
afrejse.”

”Ved hjælp af varmeveksleren 
kan Webasto også give varme 
i beboelsesdelen.”

”Varmemåtte i 
kabinen og konvek-
torer ved trinbrættet i 
bildelen.”

Altid et skridt foran...

– I årenes løb har KABE udviklet flere patenterede løsninger 
som bidrager til at vi kan leve op til vores kunders forventninger 
med hensyn til opvarmning, ventilation og isolering, fortæller 
Mikael.

Unik vægkonstruktion

KABE har sin helt egen vægkonstruktion, iWall, som ikke findes 
hos nogen anden producent. I den patenterede sandwichkon-
struktion ligger den fugtsikre Ecoprim-isolering omgivet af to 
forskellige typer aluminiumplader som afsluttes af et ventile-
rende tapet. Det hele for at skabe maksimal fugtsikring.

I overskabene samt bag og under alle trækonstruktioner er 
der indbyggede luftkanaler som gør, at luften kan cirkulere frit 
fra gulv til loft. Elkabler ligger, ligesom vand- og afløbsslanger, 
i vinklede kabelbakker som leder luftstrømmene forbi vinduerne.

– Dette er nogle af de grundlæggende ting, som skiller KABE 
ud fra konkurrenterne. Men listen over unikke detaljer og 
funktioner som gør at KABE kan tilbyde det i særklasse bedste 
helårsmiljø, kan blive lang, siger Mikael Blomqvist.
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Godt KABE-nytår!
KABE Classic 600 er hurtigt blevet de unge familiers favorit, og der 
var mange som benyttede lejligheden til at se lidt nærmere på den 
praktisk indrettede børneværelsesvogn da KABE besøgte Caravan 
Clubcampingen i Tandådalen i nytårsweekenden. 

Britt og Per Danielsson fra KABE i Tenhult bød på varm 
gullaschsuppe uden for deres autocamper. Selv holdt 
de sig varme ved at dele brochurer ud og guide i de tre 
udstillingsvogne.

– Det er sjovt at få lov til at vise produkterne i deres 
rette miljø. Interessen for KABEs campingvogne og 
autocampere er stor. Og det er jo ikke så underligt. 
Her møder vi brugere som virkelig forstår værdien af 
KABEs unikke isolering og et rigtigt vandbåret gulv-
varmesystem, siger Britt som til hverdag arbejder hos 
KABE i Öggestorp. 

Bekvemt ophold på fjeldet

Caravan Club Tandådalen består hovedsagelig af 
sæsonpladser, og de fleste har deres campingvogn 
opbevaret hele vinteren. KABEs større campingvogne 
er derfor et interessant alternativ til alle som vil have et 
rigtig bekvemt ophold på fjeldet.

– Vi har haft en konstant strøm af besøgende i den 
udstillede Hacienda-vogn, og de fleste bliver meget 
imponerede når vi fortæller om alle de forskellige plan-
løsninger der findes, fortæller Per Danielsson, som er 
adm. dir. for KABE Transport.

Næste gang Britt og Per kommer til Tandådalen er til 
påske hvor de byder på pølser med brød.

Besøg



FOR ÅRET 

KOMMER!
Gør klar til foråret med enkle fornyelser. Bare små 

ændringer får din vogn til at føles som ny. Alt kan 

købes hos din nærmeste Camper fritid forhandler.

Opsigtsvækkende design fra Jacob Jensen. 
Positionsstol med sortlakeret stel 1.399,-
Fodstøtte kan tilkøbes til 499,- så man 
opnår den ideelle hvilestol

Lækker instruktørstol hvor stellet er  
fremstillet i det nye duralitemartriale.  
Det gør at stolens vægt er lavere en 
traditionelle stole, og derved er praktisk 
at have med i campingvognen, 499,-

Forårsfrisk servicesæt 
fra Gimex. ”Dots”,
16 dele til 499,-

wecamp

Find din nærmeste forhandler på: 
www.camper.dk

Behagelig stol med syv possitioner.  
Stolen har elastik i ryggen og fast sæde,  
”Luna” 599,- Fodstøtte kan tilkøbes for 
229,- for at sikre uovertruffen komfort

wecamp

Få styr på de kolde 
drikke med det praktiske 
krus fra Gimex. Fås i 
flere farver, de koster 
59,- pr stk

Stabelbare opbevaringsbokse 
fra Gimex, otte bokse med låg 
i forskellige størrelser 299,-

Trækvognen Convoy sikrer 
dig let transport af både 
børn og indkøb. Samtidig er 
den nem at klappe sammen 
og fylder minimalt, 799,-

Få system i 
køkkenet!

Lækker stol til 
den prisbevidste wecamp

Hold dine drikke- og madvare kolde 
med den smarte køleboks fra wecamp. 
Den har et temperatur område fra 
-18°C til +10°C og har den praktiske 
funktion at låget kan åbnes fra begge 
sider. Pris ved 28 l kr 3.799,- 

wecamp

Handy opbevaringsskab til 
forteltet med tre hylder og 
fast topplade 499,-

wecamp

Gasgrillen Carri Chef 2er en alsidig 
grill til camping og fritid. Leveres med 
to typer grillplader samt grydestan-
der.Andre typer grillplader fås som 
tilbehør, 2.299,-

Lækker grill fra Cadac med utallige anven-delsesmuligheder

Ikke kun til camping!

- Også super flot på terasen 

om sommeren.



KABE  NR 2 2016  29  

FOR ÅRET 

KOMMER!
Gør klar til foråret med enkle fornyelser. Bare små 

ændringer får din vogn til at føles som ny. Alt kan 

købes hos din nærmeste Camper fritid forhandler.

Opsigtsvækkende design fra Jacob Jensen. 
Positionsstol med sortlakeret stel 1.399,-
Fodstøtte kan tilkøbes til 499,- så man 
opnår den ideelle hvilestol

Lækker instruktørstol hvor stellet er  
fremstillet i det nye duralitemartriale.  
Det gør at stolens vægt er lavere en 
traditionelle stole, og derved er praktisk 
at have med i campingvognen, 499,-

Forårsfrisk servicesæt 
fra Gimex. ”Dots”,
16 dele til 499,-

wecamp

Find din nærmeste forhandler på: 
www.camper.dk

Behagelig stol med syv possitioner.  
Stolen har elastik i ryggen og fast sæde,  
”Luna” 599,- Fodstøtte kan tilkøbes for 
229,- for at sikre uovertruffen komfort

wecamp

Få styr på de kolde 
drikke med det praktiske 
krus fra Gimex. Fås i 
flere farver, de koster 
59,- pr stk

Stabelbare opbevaringsbokse 
fra Gimex, otte bokse med låg 
i forskellige størrelser 299,-

Trækvognen Convoy sikrer 
dig let transport af både 
børn og indkøb. Samtidig er 
den nem at klappe sammen 
og fylder minimalt, 799,-

Få system i 
køkkenet!

Lækker stol til 
den prisbevidste wecamp

Hold dine drikke- og madvare kolde 
med den smarte køleboks fra wecamp. 
Den har et temperatur område fra 
-18°C til +10°C og har den praktiske 
funktion at låget kan åbnes fra begge 
sider. Pris ved 28 l kr 3.799,- 

wecamp

Handy opbevaringsskab til 
forteltet med tre hylder og 
fast topplade 499,-

wecamp

Gasgrillen Carri Chef 2er en alsidig 
grill til camping og fritid. Leveres med 
to typer grillplader samt grydestan-
der.Andre typer grillplader fås som 
tilbehør, 2.299,-

Lækker grill fra Cadac med utallige anven-delsesmuligheder
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om sommeren.
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På KABE-standen  
træffer man venner og 
afslutter handler
Lidt over 35.000 besøgende passerer gennem udstillingshallerne på 
Elmia Husvagn Husbil i Jönköping. KABEs store stand fungerer både 
som et populært mødested og salgssted. Her kommer man for at møde 
venner, se på årets nyheder og måske for at afslutte en autocamper- eller 
campingvognshandel med en af KABEs sælgere.

Det er fire intensive messedage hvor nye 
og gamle KABE-kunder får hjælp til at fin-
de vej i det brede modeludbud. Standen 
bemandes af kyndige sælgere fra KABEs 
forskellige forhandlere rundt om i landet 
og også fra de øvrige nordiske lande. 

Mange messegæster er gengangere som 
KABE-kunder og får gerne en lille snak 
med ”deres” sælger.

I standen finder vi blandt andet Sigge 
Gunnarsson fra Stenstorp. Det er næsten 
et halvt århundrede siden han solgte sin 

første campingvogn, og til trods for at 
Sigge snart fylder 84, er han stadig en 
aktiv og engageret KABE-repræsentant.

Autocamper til det skandinaviske 
klima

Alf-Åke og Birgitta Hall fra Tidaholm slår 

NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2016

Alf-Åke og Birgitta Hall fra Tidaholm har bestemt sig.  
I marts 2016 leveres deres nye KABE i910 T fra fabrikken i Tenhult.

Inde i messehallerne fortsætter de 
besøgende med at strømme ind og ud af 
KABEs stand. 
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sig ned sammen med Sigge i den rum-
melige siddegruppe i en af de udstillede 
autocampere. For tre år siden købte de 
en KABE Travel Master 880 efter mange 
år med campingvogn og en kortere 
periode som ejere af en autocamper af 
et importeret mærke. Nu overvejer de at 
skifte til en helintegreret model.

– At det skal være en KABE giver sig selv. 
For os er det vigtigt at have en autocam-
per, som er bygget til det skandinaviske 
klima, og som fungerer lige godt uanset 
om vi tager på vinterferie på fjeldet eller 
kører sydpå om sommeren, forklarer 
Alf-Åke.

Sikkerhed hele vejen

I foråret foretog de en rejse af en måneds 
varighed gennem Danmark, Tyskland, 
Holland, Frankrig og Spanien. De kørte 
8.300 kilometer, helt ned til Alicante. 
Efter messen på Elmia bliver det en tur 
med autocamperen til Moseldalen. Men 
først skal de afslutte diskussionerne med 
Sigge og bestemme sig for om de skal 
opgradere til en Travel Master i910 model 
2016.

– KABEs helintegrerede campere har 
en herlig rummelighed, og vi synes om 
planløsningen i i910 T med to bekvemme 
enkeltsenge og badeværelset helt 
bagerst. Det er samme koncept som i 
vores nuværende autocamper, men sid-

degruppen bliver større, og køkkenet er 
fantastisk flot, konstaterer Birgitta mens 
ægteparret går omkring i udstillingscam-
peren.

Både Birgitta og Alf-Åke betoner vigtighe-
den af tillid i forbindelse med køb af au-
tocamper. En autocamper koster mange 
penge og skal tilbagelægge mange kilo-
meter. Ud over udstyr og teknik handler 
det også om kundevenlighed og service. 
Man vil kunne føle sig tryg hele vejen 
igennem. Noget de altid har oplevet som 
KABE-ejere.

Campingvognsvenner

Vi forlader Birgitta og Alf-Åke for en stund 
og går ud blandt alle campingvognene 
og autocamperne på den store cam-
pingmesse. Elmia Husvagn Husbil er jo 
ikke bare salg og præsentation af årets 
nye modeller. Man kommer her også for 
samværet med ens campingvogns- og 
autocampervenner.

Uden for to rød-hvide KABE-camping-
vogne sidder Marianne og Leif Carlsson 
i den skønne septembersol ved et bord 
sammen med Ingegerd og Krister Egwik. 
Da det er torsdag, vanker der gule ærter 
med varm svensk punch og bagefter 
pandekager.

– Tidligere var vi naboer i Göteborg. Cam-
pingvognslivet er en rar og nem måde 
fortsat at ses på, forklarer de.

Ingegerd og Krister har en KABE Briljant, 
mens Marianne og Leifs KABE er en Safir 
med børneværelse og etageseng. Et valg 
af planløsning som gør, at de kan dele 
campingvogn med deres søn og hans 
familie med to børn.

– Vi skiftes til at bruge vognen, og det 
fungerer perfekt for os, fordi vi også har et 
sommerhus, som vi plejer at tilbringe en 
del tid i, fortæller Marianne.

Ford-T på slæb

Inde i messehallerne fortsætter de 
besøgende med at strømme ind og ud 
af KABEs stand. Der er stadig tre mes-
sedage tilbage, og interessen for KABEs 
brede modelprogram er stor, både på 
campingvogns- og autocampersiden.

Birgitta og Alf-Åke tager et sidste vend 
i ”deres” i910. De har bestemt sig. I 
marts 2016 leveres deres nye KABE fra 
fabrikken i Tenhult, og Sigge har allerede 
interesserede til byttebilen.

– Husk at bestille trækkrogen, minder 
Alf-Åke om, inden Sigge iler af sted for at 
betjene flere messegæster. Vi skal indi-
mellem have vores Ford-T på slæb, og du 
har jo lovet at tage med på en veteranud-
flugt til foråret!

Sigge ler og konstaterer at han og Alf-
Åkes Ford-T er næsten lige gamle, så det 
er en udflugt han ser frem til.

Uden for to rød-hvide KABE-campingvogne sidder Marianne og Leif Carlsson i den 
skønne septembersol ved et bord sammen med Ingegerd og Krister Egwik. 
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Syv svenske KABE-autocampere med 14 
personer deltog. Husbilsklubbens Gunnar 
Parcrans og Lisbeth Boo havde plan-
lagt rejsen og var rejseledere. Det første 
mødested var lige uden for Hamborg, 
og herfra fortsatte færden til Holland og 
færgen fra Hoek van Holland til Harwich.

– Det kildede lidt i maven, da vi om af-
tenen rullede af færgen og ud i venstre-
trafikken for at fortsætte op til Cambrid-
ge, siger Majvie Sandström Kristensson 
som sammen med sin mand, Lars, var en 
af de rejsende.

Churchills sorte lokomotiv

Næste stop var Naburn Locks Camping 
uden for York. Efter en dag med ret 
anstrengende kørsel syntes alle at det var 
skønt med en spadseretur til den lokale 
pub for at nyde den traditionelle pint og 
få lidt mad.

– Om morgenen tog vi bussen til York. 
Her var vi blandt andet på National 
Railway Museum som virkelig er et besøg 
værd. Her kan man se flotte tog fra dron-
ning Victorias tid og Winston Churchills 
store sorte lokomotiv med vogne, fortæl-
ler Majvie.

En travetur på ringmuren og i Yorks 
gamle bykerne blev det naturligvis også 

til inden det var på tide at stige om bord 
på en kanalbåd som førte dem hele vejen 
tilbage til campingpladsen.

Rejsen fortsatte nordover via Newcastle 
til Oban på den skotske vestkyst og med 
overnatning på Camping North Ledaig 
som ligger smukt ved havet.

Isle of Skye

Turen gik videre gennem et afveks-
lende landskab som blev mere og mere 
bjergrigt. Selskabet blev to nætter på 
Morvich Caravan Club, en campingplads 
som ligger og putter sig mellem bjergene 
i nærheden af Kyle of Lochalsh, Inveri-
nate.

– Herfra tog vi på en heldagsudflugt med 
vores egne autocampere til Isle of Skye. 
Vi kørte hver især vores egen rute, og vi 
løb på hinanden lidt her og der på øen.

Hovedvejen går gennem hele Isle of 
Skye, og man kan gøre afstikkere til po-
pulære udflugtsmål som Talisker Destilleri 
og Dunwegan Castle med haverne.

– Det blev lidt dramatisk for vores ved-
kommende fordi, vi kørte forkert, da vi 
skulle tilbage, så vi kom ud på veje som 
bare blev smallere og smallere og førte 
ud til kysten. Til sidst måtte vi bakke og 

vende. Højre sidespejl fik en på hatten. Et 
held at vi havde gaffatape med, konsta-
terer Majvie.

Verdens ende

Rejsen fortsatte langs Loch Ness mod 
Inverness. Nogen Nessie dukkede der 
aldrig op af den sagnomspundne sø, 
men det blev en dagsetape gennem 
en fantastisk smuk natur. Dagen blev 
afsluttet med friske skaldyr ved havet på 
campingpladsen i Ardmair Point uden for 
Ullapool.

Vejen nordpå langs Atlanterhavskysten 
bød på storslåede udsigt, og lidt efter lidt 
havde de syv KABE-campere bevæget 
sig hele vejen ud til klipperne og fyret ved 
Dunnet Head som er Skotlands nordlig-
ste punkt. 

– Der blev også et stop ved John o’ 
Groats som plejer at blive kaldt verdens 
ende. Vi vidste at Orkneyøerne lå her 
udenfor, men det var så tåget ude over 
havet, at det ikke var muligt at se noget 
som helst.

Turen gik derefter sydpå langs Skot-
lands østkyst og i et landskab præget af 
strande, store åbne marker og folde med 
får og kvæg. Her lå husene spredt. 

Smalle snoede veje, masser af får, brusende bække, havet, vidder og 

blånende bjerge, tilføj hertil sækkepiber og et og andet whisky-destilleri, og 

vi har rammerne omkring den forgangne sommers rejse til Skotland med 

”KABE Husbilsklubb”.

En uforglemmelig rejse  
til Skotland med  
”KABE Husbilsklubb” 

Rejsen



KABE  NR 2 2016  33  

I Inverness var der lejlighed til lidt traditio-
nel shopping. Butikkerne i byen er fyldt 
med ternede kilte, tørklæder, kasketter 
og alt muligt andet som en god skotte 
eller en nysgerrig turist kan tænkes at få 
brug for.

Edinburgh Tattoo

Den videre rejse mod endemålet, 
Edinburgh, gik via dronningens Balmoral 
Castle og videre til Dundee med en tur 
til St. Andrews for at få et glimt af den 
berømte golfbane.

– Cirka tyve kilometer uden for Edinburgh 
rullede vi ind på rastepladsen i Dalkeith 

Country Park. Herfra kunne vi tage bus-
sen ind til Edinburgh og aftenens Tattoo. 
Her oplevede vi en storslået forestilling 
med marine- militær- og sækkepibeor-
kestre fra 50-60 lande, fortæller Majvie.

Royal Edinburgh Military Tattoo er en 
årligt tilbagevendende begivenhed med 
over 200.000 tilskuere fra hele verden. 
For at få billetter gælder det om at være 
ude i god tid. Husbilsklubben havde boo-
ket deres pladser næsten et år i forvejen.

545 KABE-mil

Efter tre fantastiske uger fyldt med op-
levelser og herligt fællesskab var det tid 

for KABE-banden at påbegynde rejsen 
hjemad. Turen gik blandt andet gennem 
Lake District National Park med sine 
grønklædte bjerge, søer og små hyg-
gelige byer.

– Alt det smukke ville ligesom ingen ende 
tage! Vi kørte 5.450 kilometer med vores 
KABE og var med på en uforglemmelig 
rejse sammen med dejlige KABE-venner 
fra forskellige dele af Sverige, siger Majvie 
og Lars.

Her finder du informationer om KABE 
Husbilsklubb og de øvrige KABE-klubber:

www.kabe.se/se/om-kabe/kabe-klubbar

Gunnar og Lisbet byder på haggis Pubben i Beamish Edinburgh 

Rejsen

North Ledaig
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Har du kørt på snavsede og saltede 
vinterveje, har hele autocamperen eller 
campingvognen behov for en grundlig 
udvendig rengøring. Selvom din cam-
pingvogn har stået vinteropbevaret, kan 
den have fået forskellige slags belæg-
ninger som bør vaskes af for ikke at give 
misfarvninger og skader på metalpla-
derne.

Vinduer og tagluger trænger til at blive 
pudset, og når den første forårssol finder 
vej gennem ruderne, opdager man må-
ske nogle kedelige pletter på en hynde 
som man ikke har lagt mærke til tidligere.

Rengør på den rigtige måde

Inden du går i gang med at forårsklargøre 
din KABE, er det vigtigt at vide, hvilke 
rengøringsmidler der skal bruges. At 
vaske en autocamper eller en camping-
vogn er ikke det samme som at vaske 
en bil.

– Rengøringsprodukter som er bereg-
net til biler, kan beskadige karosseriets 
limede fuger, og et almindeligt vindues-
pudsemiddel egner sig definitivt ikke til 
akrylglas, forklarer Jonas Tidqvist fra 
KAMA Fritid i Tenhult.

KAMA Fritid er en af Nordens førende 
tilbehørsgrossister inden for cam-
pingvogns- og autocampersektoren. I 
sortimentet er der flere produkter som 
er specielt fremstillet til rengøring og 
vedligeholdelse af campingkøretøjer. 
Du kan finde hele KAMAs sortiment 
samt oplysninger om alle forhandlere på 
kamafritid.se.

Her giver Jonas Tidqvist eksempler på 
gode produkter og fortæller hvordan du 
skal bruge dem.

.

Er din campingvogn i form til forårssæsonen? Det absolut vigtigste er  

naturligvis det årlige serviceeftersyn på et værksted med tæthedskontrol 

samt eftersyn af flaskegassystemet og de øvrige funktioner. Men når vin-

teren er forbi, plejer det også at være på sin plads med lidt generel pleje. 

Forårsklargøring  
af din campingvogn

Tips
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Udvendig vask med Globex 80 

Globex 80 er et højkoncentreret og særdeles ef-
fektivt rengøringsmiddel som er specielt tilpasset 
campingvogne og autocampere. 

Globex 80 opløser blandt andet tjære, asfalt, 
vejsalt, bremsestøv, insektrester og andre belæg-
ninger.

Spul først campingvognen/autocamperen af med 
vand. Husk at være forsigtig med vandstrålen i 
nærheden af ventilationsgitre og ventilationsåb-
ninger. Brug ikke højtryksrens. 

Bland Globex 80 med vand i en spand. Dosering-
en står på flasken. Vask med en svamp eller au-
tobørste. Meget snavsede partier kan bearbejdes 
lidt ekstra med en mere koncentreret opløsning af 
Globex 80. Skyl af med vand, og lad tørre.

Globex 80 fås også tilsat voks, hvilket efterlader 
en blank og smudsafvisende overflade.

Rengøring af vinduer og skylighter med Do-
metic Seitz rengøringssæt

Dometic Seitz rengøringssæt består af 
rengøringsmiddel, akrylglaspolish samt en 
pudseklud. 

Akrylglas er et ridsefølsomt materiale. Start derfor 
med at fjerne alle ridsende partikler med en blød 
svamp og lunkent vand. Tør aldrig et snavset 
vindue eller skylight af med en tør klud. 

Puds med Dometic Seitz rengøringsmiddel på 
en blød klud. Midlet rengør effektivt og skånsomt 
uden opløsningsmiddel og efterlader en overflade 
som forhindrer statisk elektricitet og støvansam-
ling. 

Ridser og mindre skader repareres med Dometic 
Seitz akrylglaspolish på den specielle pudseklud 
som følger med rengøringssættet. Poler med 
forsigtige bevægelser til ridserne bliver usynlige.

Tekstilrengøring med Gocamp Textile Cleaner 
og Stain Away

Gocamp Textile Cleaner rengør lettere snavsede 
eller plettede tekstiler som for eksempel et hynde-
betræk eller et sengetæppe. Gocamp Stain Away 
bruges til at fjerne pletter med.

Start med at støvsuge eller børste løse snavs- og 
støvpartikler væk. Fugt en ren svamp med Textile 
Cleaner, og tryk et skum frem. Rengør med 
cirkelbevægelser på den snavsede overflade. 
Fugt i cirkler på eventuelle pletter, udefra og ind 
mod pletten. Efterlad en fugtig ydre cirkel for at 
undgå ringe. Lad tekstilerne tørre helt, og støvsug 
derefter tørre restpartikler væk.

Ved separat behandling af pletter trykkes et skum 
af Stain Away frem direkte på pletten. Overfladen 
bearbejdes med en ren svamp, udefra og ind 
mod pletten. Lad skummet sidde på overfladen, 
og lad stoffet lufttørre. Hvis pletterne ikke er 
forsvundet, gentages behandlingen. Eftervask 
ved behov den bearbejdede overflade med Textile 
Cleaner.

Tekstilbeskyttelse med Gocamp Textile 
Protection

Gocamp Textile Protection SDT giver hyndebe-
træk og andre tekstiler en usynlig beskyttelse 

PS: Test tekstil- og læderprodukterne på en skjult 
overflade inden behandlingen påbegyndes.

mod væde, snavs og pletter. Midlet er biologisk 
nedbrydeligt og påvirker ikke stoffets overflade 
eller udseende.

Spray Textile Protection med store cirkelbevægel-
ser over tørre og rengjorte tekstiler.

Rengøring og vedligeholdelse af læderbetræk 
med Gocamp Strong Effect Cleaner og Leather 
Protection Cream

Gocamp Strong Effect Cleaner er et rengørings-
middel som er specielt tilpasset læder (ikke 
ruskind/nubuck).

Gocamp Leather Protection Cream beskytter det 
rengjorte læder uden at gøre overfladen blank eller 
glat.

Ryst flasken, og fugt en ren svamp med Strong Ef-
fect Cleaner. Kram en rigelig mængde skum frem, 
og dup på læderet til snavset opløses. Gnid ikke. 
Eftertør med en blød og fnugfri klud.

Efterbehandl med Leather Protection Cream som 
appliceres tyndt og jævnt med en blød klud. Mas-
ser med lette cirkelbevægelser, og efterpoler når 
overfladen føles tør.

Brug aldrig sæbe eller opvaskemiddel på hynder 
med læderbetræk. Gå regelmæssigt skindet efter.

Tips
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Altid et skridt foran…

36  KABE  NR 2 2016



KABE  NR 2 2016  37  

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N
K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

KABE  NR 2 2016  37  



38  KABE  NR 2 2016

FÅ CAMPINVOGNEN 

PÅ PLADS I EN 

HÅNDEVENDING!

Find din nærmeste forhandler på: 
www.enduro-mover.dk

ECO II moveren fra ENDURO gør det 
let at få din campingvogn på plads.  
Den har automatisk tilkobling af 
rullen ogen hastighed på 15 meter 
pr sekund Den koster 9.999,- ekskl 
montering

Kan anvendes til både enkelt- 
og dobbeltakslede vogne

PREMIUM moveren fra ENDURO gør det let at 
flytte din campingvogn.  Den har automatisk 
tilkobling af rullen og koster 11.999,- ekskl
 montering

Få vognen på plads med Enduro

Mover batteri inklusiv 
lader. Det vejer 3,5 kg og 
koster 2.699,-

AutoSteady sætter alle dine fire støtteben på 
campingvogn solidt ned på jorden. Med den med-
følgende fjernbetjening kan du sætte støttebe-
nene ned en af gangen, eller holde autoknappen 
nede et øjeblik og alle fire støtteben vil køre ned 
automatisk, 7.999,-

Den mest 
effektive mover til 

campingvogne

PRO moveren fra ENDURO er en ekstra stærk 
kvalitets mover til din campingvogn
9.999,- ekskl montering

Kan erstatte batteriet i 
din campingvogn, 



KABE-forhandlere  
Du kan altid finde en af vores KABE-forhandlere i nærheden

SVERIGE
Husvagn & Fritid*  ...................................................... Alvesta
Campea* ................................................................... Arlöv / Malmö
Traktor & Husvagnsservice*  ...................................... Arvidsjaur
NIBO Caravan*  ......................................................... Bollnäs
M&M Caravane*  ....................................................... Bro
Caravan i Eskilstuna*  ................................................ Eskilstuna
Campea*  .................................................................. Falkenberg
Zäta Caravan  ............................................................ Genevad
To Lu Rent Husvagnar*  ............................................. Grums
Tagene Fritidscenter*  ................................................ Göteborg / Hisingskärra
Josefssons Husvagnar  ............................................. Göteborg / Landvetter
Caravanhallen*  ......................................................... Haninge
Helsingborgs Fritidscenter* ........................................ Helsingborg                    
Bossings Fritidscenter* .............................................. Linköping
Kurts Husvagnar*  ..................................................... Ludvika
Husvagnsimport  ....................................................... Luleå
Granec Maskin* (endast husbil)  ................................. Luleå
M Fritid* ..................................................................... Mönsterås
Blå Kusten Fritidscenter*............................................ Norrköping
Husvagnsimport i Piteå  ............................................. Piteå
Erikssons Husvagnar*  ............................................... Stenstorp
Åström Fritid*  ............................................................ Sundsvall
Caravanhallen*  ......................................................... Södertälje
KABE Center*  ........................................................... Tenhult / Jönköping
Fritidscenter i Trollhättan*  .......................................... Trollhättan
GH Husvagnar* ......................................................... Ulricehamn
Caravan Center i Umeå*  ........................................... Umeå
Upplands Bilforum*  ................................................... Uppsala
Caravan & Marine*  .................................................... Valbo
Vinslövs Fritidscenter*  ............................................... Vinslöv
Bilcompaniet*  ........................................................... Visby
M&M Caravane*  ....................................................... Västerås
Åhus Husvagns Expo  ............................................... Åhus
Westerdahls Husvagnscenter*  .................................. Örebro
PJ Husvagnar ............................................................ Örnsköldsvik
Molunds Fritid* .......................................................... Östersund

NORGE
Mathisens Landbruksservice* .................................... Alta
Maco Fritid AS* ......................................................... Avaldsnes 
Bergen Caravan A/S  ................................................. Bergen / Hylkje 
Caranord AS* ............................................................ Bodø
Elverum Caravan  ...................................................... Elverum
Sørlandets Caravansenter* ........................................ Grimstad
Caravanshop AS ....................................................... Kongsberg
Campinggården ......................................................... Lierstranda
Rana CaravanSenter AS*  .......................................... Mo i Rana
Bil & Caravan Molde AS* ........................................... Molde / Hjelseth
Nor Camp AS*  .......................................................... Oslo / Skytta
Heistad Bil og Caravan AS* ....................................... Porsgrunn
Hagen Caravan A/S* ................................................. Ringebu
Williams Caravan* ...................................................... Råde
Sunnmøre Caravan AS* ............................................. Sjøholt
Höstland AS, Caravansenter* .................................... Skage
Sortland Caravan A/S* ............................................... Sortland
Snedfrid Pettersen AS* .............................................. Tana
Troms Caravan AS* ................................................... Tromsdalen
Trondheim Caravan A/S* ........................................... Trondheim / Kvål
Sørlandets Caravansenter* ........................................ Ålgård

DANMARK
Vestsjællands Campingcenter .................................... Fuglebjerg 
Camping-Specialisten.dk A/S .................................... Herning
Bijé Fritid & Camping ................................................. Helsinge
Holbæk CaravanCenter ............................................. Holbæk
Vestjysk Camping Center ApS. .................................. Holstebro
Lunderskov Camping A/S .......................................... Lunderskov
Biler & Campingvogne Stenseby ................................ Neksø
Caravan Centret I/S / Brohallen ................................. Nørre-Alslev
Tarup Campingcenter A/S ......................................... Odense NØ
Kronjyllands Camping Center..................................... Randers
PJ Caravan ................................................................ Roskilde
NH Camping ApS. ..................................................... Rødekro
Campinggården A/S .................................................. Viby J.
Aabybro Camping & Fritid A/S ................................... Åbybro

FINLAND
Jalasjärven Kalustetalo Oy* ........................................ Jalasjärvi  
Jyväs Caravan Oy ...................................................... Jyväskylä 
Kemppaisen Auto Oy* ............................................... Kajaani 
JP Caravan Oy .......................................................... Kempele 
Kokkolan Vaunupalvelu Oy......................................... Kokkola
Kouvolan Vaunu Oy* .................................................. Kouvola  
Caravankeskus Reatalo* ............................................ Rovaniemi  
Auto-Simelius Oy* ...................................................... Salo  
Caravan Erälaukko Oy* .............................................. Tampere  
Turun Länsi-Vankkurit Oy* .......................................... Turku  
K & K Kivinen* ........................................................... Tuusula  
Helsinki Caravan Oy* ................................................. Vantaa

HOLLAND
Martens Caravans ..................................................... Brummen 
Recreama de Boer Caravans BV*  ............................. Groningen
Van Eijk Caravans*  .................................................... Hapert
Eurotrek (endast husbil) ............................................. Coevorden
Hiddink Caravans B.V.*  ............................................. Tubbergen

BELGIEN
Rijmaran bvba  .......................................................... Brugge

SCHWEIZ
Mobile Freizeit B. Hinder  ........................................... Flurlingen
Camperhuus .............................................................. Chur

ØSTRIG
Campingworld Neugebauer ....................................... Neunkirchen

TYSKLAND
Caravaning Center Bad Kreuznach GmbH  ................ Bad Kreuznach
Caravania GmbH Freizeitfahrzeuge  ........................... Dettingen/Teck
Kerkamm Camping Caravan Freizeit GmbH & 
Berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH .......................... Neumarkt
Holiday Heinz & Linse GmbH  .................................... Neustadt am Rbg
CRM Caravan- und Reisemobil-Markt ....................... Sulzemoos

* Også forhandlere af KABE Travel Master autocampere.



Du skal aldrig køre ret langt for at 
besøge en af vores 14 ambassadø-
rer, der er placeret over hele landet.

Ambassadørerne er professionelle, dygtige 
og parate til at give dig den bedste service, 
der kan tænkes.

Og så har de Danmarks ældste og største 
campingvirksomhed i ryggen. Det betyder 
tryghed for dig som kunde.

Intercamp A/S blev stiftet helt tilbage i 1980. 
Virksomheden er beliggende i Lunderskov og 
beskæftiger 25 medarbejdere, der fra 5.200 
m2 lokaler, indeholdende administration, 
showroom og lager, betjener hele Danmarks 
campingbranche. Også med originale reserve-
dele til campingvogne og autocampere.

Vi bestræber os lidt mere - hele tiden!

Dine KABE 
ambassadører 
i Danmark...

Aabybro Camping & Fritid ApS 

www.aabycamp.dk

Kronjyllands Camping & Marine Center, 

Randers  

www. as-kcc.dk

Vestjysk Camping Center ApS, Holstebro  

www.vestjyskcamping.dk

Camping-Specialisten.dk ApS, Herning  

www.camping-specialisten.dk

Campinggaarden Ormslev, Viby J.  

www.campinggaarden-ormslev.dk 

Lunderskov Camping A/S  

www.lunderskov-camping.dk 

NH Camping A/S, Rødekro  

www.nhcamping.dk

Tarup Campingcenter A/S, Odense SØ 

www.tarup.dk 

Bijé Fritid & Camping, Helsinge 

www.bije.dk 

PJ-Caravan A/S, Roskilde 

www.pjcaravan.dk

Vestsjællands Campingcenter, Fuglebjerg 

www.vs-camping.dk

Caravan Centret Brohallen, Nr. Alslev. 

www.brohallen.dk 

Biler & Campingvogne Stenseby, Neksø

www.caravanringen.dk 

Holbæk CaravanCenter, Holbæk

www.hbcc.dk

Importør og generalagent for Danmark.
Campingvogne · Autocampere · Udstyr · Reservedele

www.intercamp.dk

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R


