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Följ med på rundtur i KABEs värld
2016 erbjuder KABE fem olika husvagnsmodeller i varierande 
storlekar med många planlösningar och tillvalsmöjligheter. 

KABE Royal 560 XL 

SVERIGES MEST KÖPTA
HUSVAGN 2015

Storsäljaren!



Sveriges mest sålda husvagn 2015

Välkommen in till oss 
och se vinnaren

KABE Royal 560 XL

Tävla och vinn!

Titta in på hemsidan www.kabe.se/sommar 

och var med i tävlingen om 10 st Camping-

paket på  Skara  Sommarland eller Furuvik 

(Campingplats 2 nätter + 2 dagars fri entré 

för 4 personer). Värde ca 2.500 kr

VÄLKOMMEN IN OCH PRATA KABE MED OSS!
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Nu tar vi nästa steg och satsar 
ännu mer internationellt

Vid årsskiftet började jag min tjänst som vd i KABE Husvagnar 
AB. Jag är stolt och glad över förtroendet och ser fram emot att 
få vara med och bidra till en fortstatt framgångsrik utveckling av 
ett fantastiskt företag. 

Alf Ekström fortsätter som koncernchef och vd i det börsno-
terade moderbolaget KABE AB efter 30 år på olika ledande 
befattningar inom Kabe Husvagnar AB. Under den här tiden har 
KABE gått från nationellt bolag till att 
vara en välkänd och stark Skandina-
visk aktör som också finns represen-
terad i flera andra Europeiska länder. 

Nu tar vi nästa steg och satsar ännu 
mer internationellt. I höstas visades 
KABEs husbilar vid världens största 
husvagns- och husbilsmässa i 
Düsseldorf och intresset var stort. 
Många vill kunna använda sin husbil 
eller husvagn hela året och när det 
gäller vinteranpassning står KABE i 
en klass för sig.

Med fyra olika modellserier för 
husbilar och fem husvagnsserier har 
KABE mycket att erbjuda sina nya 
kunder. Jag hoppas och tror att mina 

Här är det perfekt att övernatta! 
Närmare äventyret och leken 

på Sommarland går det inte att komma. 
Vi har plats för 500 husvagnar och tält, 

samt 300 stugor och 6-bäddslägenheter. 
Gott om plats och stämning i topp!

Boka på 010-708 7000  
eller på sommarland.se

SVERIGES 
ROLIGASTE CAMPING!

BO PÅ

FRI CAMPING

I JUNI!
 

Vid köp av 2-dagarsentré  

till parken. Max 3 nätter. 

 
Ny badattraktion 

     2016!

Vår nya, härliga havscamping ligger 
fantastiskt vackert beläget vid havet  

och har Furuviksparken precis intill.Vid  
gästhamnen, som har stenpir, finns en  

underbar strandpromenad med grillplatser,  
gourmetrestaurang och en minigolfbana.

För telefonbokning ring 010-708 7000
för info www.furuvik.se

info@furuvik.se

Husvagnsplats

(2 vuxna + 2 barn) 

+ 2 dagars entré:

fr. 1876 kr

HAVSCAMPING

HAVSCAMPING

GÄSTHAMN
GÄSTHAMN

FURUVIK
FURUVIK

Välkommen 
TILL EN havscamping 

och gästhamn 
i toppklass! 

Prova på att bo i en familjeanpassad Kabehusvagn i anslutning till  
Skara Sommarland eller Furuvik 2016! Läs mer på respektive hemsida.

tidigare erfarenheter från Husqvarna/Electrolux-koncernen och 
som Regional Manager på amerikanska MTD Products kom-
mer att bli användbara i det fortsatta arbetet för ökad export.

Sedan några år tillbaka är jag och min familj husbilsägare, vi kör 
en KABE Travel Master i910 QB. Eftersom jag och hustrun gillar 
golf tar vi ofta husbilen för att åka och spela på olika banor. Vi 
märker hur allt fler golfare upptäcker fördelarna med ett mobilt 

boende. Precis som familjer med an-
dra aktiva intressen och fritidsvanor.  

Oavsett om det handlar om skidåk-
ning, orientering, hundutställningar 
eller boule så blir fritiden både enk-
lare och mer avkopplande med en 
husbil eller en husvagn från KABE. 

Välkommen till ett nytt år 
med oss på KABE!

Peter Carenborn
VD, KABE Husvagnar AB

Ledare

Bild inskickad av Piet-Hein og Mia Bensmann på semester vid Hamarøya i Norge. 
Vart går din nästa resa? Skicka din bästa semesterbild till oss på red@kabe.se. 
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Anmäl dig på 
vår hemsida!
www.caravanclub.se

Föreningen med familjen i centrum.

Tel 019-23 46 10

CARAVAN CLUB
OF SWEDEN

Caravan Club har 37 campingar 

och ställplatser från Boden i norr 

till Sturkö i söder. Välkommen att 

besöka någon av dem!

Många goda anledningar 
att vara med
Ditt medlemskort är laddat med många fi na förmåner som kan 

ge dig mervärde på din fritid. Förutom rabatter på campingplatser, 

gasol, tillbehör mm och möjlighet att vistas på alla våra 

egna campingplatser till medlemspris.

– Besök vår hemsida för mer information 
våra campingplatser och våra förmåner.

CARAVAN CLUB OF SWEDEN
Föreningen för oss som upptäckt friheten på fritideng
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Stark inledning för 
KABE 2016  
2015 sålde KABE fler husbilar än någonsin och höstens mässor gav 

ett fortsatt starkt besked inför 2016. Nu går produktionen i Tenhult på 

högvarv för att klara leveranserna av alla husbilar och husvagnar inför 

vår- och sommarsäsongen.

– Vi fick en sanslöst bra inledning på det 
nya året och ser samma positiva utveck-
ling i alla våra exportländer. Mässorna i 
Sverige, Tyskland, Norge, Finland och 
Danmark har varit verkliga KABE-succéer 
med en ökad försäljning på 30 procent, 
berättar försäljningschef Joakim Karlsson.

I höstas var det första gången som KABE 
visade sina husbilar vid världens största 
husvagns- och husbilsmässa i Düssel-
dorf. Travel Master fick stor uppmärk-
samhet och stundtals var det kö för att 
komma in och titta i utställningsbilarna.

Större krav på komfort

Joakim Karlsson märker att KABEs över-
lägsna året-runt-egenskaper blir ett allt 
viktigare argument, även på husbilssidan. 

– De som väljer att skaffa en husbil i dag 
ställer mycket större krav på komfort 
och flexibilitet än tidigare husbilsägare. 
Många vill kunna använda sin husbil hela 
året, även i ett nordligt klimat. Här sticker 
KABE ut genom att alltid erbjuda fullvär-
diga vinterbilar.

KABEs helintegrerade husbilar fortsätter 
att locka nya kunder, liksom de 2,50 me-
ter breda halvintegrerade och crossover-
modellerna. King Size-bredden är KABE 
ensamma om på marknaden.  

En KABE för alla

Det senaste tillskottet på husbilssidan, 
Classic-serien, har snabbt blivit en popu-
lär och uppskattad instegsmodell. Precis 
som motsvarigheten bland KABEs hus-
vagnar, där Classic nu står för 27 procent 
av försäljningen. 

Under de senaste åren har KABEs utbud 
breddats och innehåller i dag fyra olika 
modellserier för husbilar och fem olika 
husvagnsserier. 

– Vi kan erbjuda fullutrustade husbilar 
med det allra senaste inom teknik och 
innovation och husvagnar i det absoluta 
premiumskiktet. Men också prisvärda 
familjevagnar och husbilar med lite färre 
tillval. Det finns en KABE för alla, förklarar 
Daniel Jaldemark som är säljansvarig för 
KABE i Sverige. 

KABE utvecklar sitt modellprogram i en 
nära dialog med både återförsäljare och 
kunder. Deras erfarenheter och synpunk-
ter är värdefulla. Daniel beskriver dem 
som KABEs ambassadörer.

– I slutänden handlar det ju om förmågan 
att erbjuda rätt modeller med rätt utrust-
ning till rätt pris. Och just nu känns det 
som KABE hamnat väldigt rätt.

Produktionsökning

De årliga mässorna i Umeå, Düsseldorf, 
Jönköping, Lillestrøm, Lahtis och Aalborg 
fungerar som viktiga värdemätare inför 
det nya husvagns- och husbilsåret. Nu 
fortsätter vårens försäljning hos KABEs 
återförsäljare. Och det är alltså ingen tve-
kan om att 2016 har börjat riktigt bra.

– Vi kommer att öka produktionen i både 
husbilsfabriken och i husvagnsfabriken, 
berättar Joakim Karlsson.

Royal 630 GLE

B2

Hög isolerförmåga och låg vikt gör Ecoprim® till det 
självklara valet för den som vill spara energi. För mer 
information besök paroc.se/byggboken

Med Ecoprim® i husvagnen
kan du caMpa årEt runt.

KABE VALDE ETT 
MÖNSTRAT PLASTGOLV

FRÅN TARKETT.
Anmäl dig på 
vår hemsida!
www.caravanclub.se

Föreningen med familjen i centrum.

Tel 019-23 46 10

CARAVAN CLUB
OF SWEDEN

Caravan Club har 37 campingar 

och ställplatser från Boden i norr 

till Sturkö i söder. Välkommen att 

besöka någon av dem!

Många goda anledningar 
att vara med
Ditt medlemskort är laddat med många fi na förmåner som kan 

ge dig mervärde på din fritid. Förutom rabatter på campingplatser, 

gasol, tillbehör mm och möjlighet att vistas på alla våra 

egna campingplatser till medlemspris.

– Besök vår hemsida för mer information 
våra campingplatser och våra förmåner.

CARAVAN CLUB OF SWEDEN
Föreningen för oss som upptäckt friheten på fritideng

NYTT   KABE 2016
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Följ med på 
rundtur i KABEs 
husvagnsvärld

NYTT   KABE 2016

2016 erbjuder KABE fem olika husvagnsserier i varierande 

storlekar med många planlösningar och tillvalsmöjligheter. 

Tycker du det verkar svårt att välja? Följ med på en rundtur 

i KABEs husvagnsvärld så berättar vi mer.

8  KABE  NR 2 2016
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Daniel Jaldemark, som är säljansvarig för KABE i Sverige, 
guidar oss genom det breda modellprogrammet.

Vad är skillnaden mellan de olika modellerna?

– Jag tycker vi kan vända på frågan och först konstatera 
att det inte finns några skillnader när det gäller KABEs alla 
grundläggande kvalitéer och fördelar. Dem får du alltid del 
av, oavsett vilken modell du väljer.

Kan du nämna några sådana KABE-fördelar?

– KABEs husvagnar är konstruerade och byggda för det 
skandinaviska klimatet. Det innebär att vi aldrig tar några 
genvägar när det gäller isolering, ventilation och uppvärm-
ning. Alla husvagnar från KABE garanterar skön komfort hela 
året, bland annat genom ett riktigt bra vattenburet golvvär-
mesystem. 

– Samtliga modeller byggs i KABEs moderna fabrik i Tenhult 
utanför Jönköping. Här finns den samlade kompetensen och 
erfarenheterna från nästan 60 års tillverkning av husvagnar 
och husbilar. Stommar och skåp tillverkas i vår egen snick-
erifabrik.

– KABEs utvecklingsavdelning har tagit fram en lång rad 
innovationer och patent som sedan blivit standard för hela 
branschen. När du väljer KABE vet du att det är en husvagn 
som är utrustad med den senaste tekniken och många 
smarta lösningar. Dessutom kan du räkna med ett andra-
handsvärde som står sig bra år efter år.

Hur väljer jag då rätt husvagn för mig och min familj?

– KABEs modellprogram består av fem olika modellserier, 
var och en med sina specifika fördelar. Jag ska förklara, 
men det allra bästa är förstås att besöka någon av våra 
återförsäljare och själv kliva in i husvagnarna för att jämföra 
planlösningar och uppleva känslan.

KABE Classic 470, 520, 560, 600 och 660

– Classic är ett av de senaste tillskotten i KABE-familjen. Det 
är en prisvärd husvagn som har lite färre tillval och en något 
kortare utrustningslista än våra övriga modeller. 

– Classic-serien finns i fem olika storlekar med en invändig 
karosslängd som varierar mellan 473 och 660 centimeter. 
De två största vagnarna i serien finns endast i King Size-
bredden 250 centimeter invändigt medan de övriga även 
kan fås med standardbredden 230 centimeter.

– Du kan välja mellan totalt sex modeller och åtta olika plan-
lösningar. De två största modellerna, Classic 600 och 660 
har vi byggt speciellt med tanke på de unga familjernas be-
hov, Här finns en dubbelsäng och en separat barnkammare 
med två eller tre våningsbäddar. Även 560-modellen kan 
utrustas som barnkammarvagn, alternativt med två separata 
långbäddar. Classic 470 och 520 har en dubbelsäng längst 
bak i vagnen.

Utformningen på badrum och kök varierar beroende på 
planlösning. I samtliga alternativ finns en sittgrupp som är 
bäddbar.

KABE  NR 2 2016  9  
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Daniel Jaldemark, som är säljansvarig för KABE i Sverige, 
guidar oss genom det breda modellprogrammet.

cerades 1991. Redan från början har vi 
ansträngt oss för att göra Royal till något 
speciellt, en husvagn som innehåller det 
mesta av det bästa redan i standardutfö-
randet. I dag är Royal den KABE-modell-
serie som säljer allra mest.

– Här hittar du inte våra allra minsta 
vagnar. Den invändiga karosslängden 
ligger mellan 522 och 740 centimeter. De 
tre största Royal-vagnarna finns endast i 
King Size-bredden 235 centimeter invän-
digt, medan de övriga även kan fås med 
standardbredden 215 centimeter. 

– Royal finns i 18 modeller och totalt 
71 planlösningar. Det är faktiskt lättare 
att berätta vilka varianter du inte kan 
hitta i en Royal än att redogöra för alla 
valmöjligheter. 

– I den långa listan över utrustning som 
är standard i en Royal-vagn hittar du 
bland annat KABEs nya och vidareut-
vecklade golvvärmesystem AGS II Pro.

Vilka tycker du ska välja Royal-serien?

KABE har gjort husvagnslyx till standard 
och skapat en modellserie för de riktigt 
kräsna. I en Royalvagn finns den exklu-

Vilka tycker du ska välja Classic-
serien?

– Trots att KABE Classic inte kostar 
mer än många importvagnar är det en 
husvagnsserie som är utrustad med allt 
som behövs för ett aktivt användande 
hela året. De större modellerna är förstås 
barnfamiljernas stora favorit, men Classic 
tilltalar egentligen alla som prioriterar äkta 
KABE-kvalitet och vill ha en smidig och 
flexibel husvagn till ett konkurrenskraftigt 
pris. 

KABE Ädelsten 470, 520, 540, 560, 
600, 630 och 660 

– KABEs ädelsten-serie började byggas 
redan 1963 och är Sveriges mest sålda 
modellserie. Briljant, Smaragd, Ametist, 
Safir, Onyx och Diamant är husvagnar 
som erbjuder hög standard när det gäller 
boendekomfort och utrustning.  

– Bland de sex olika Ädelstens-model-
lerna finns både rymliga och kompakta 
vagnar. Den invändiga karosslängden 
varierar mellan 473 och 645 centimeter. 
De två största vagnarna i serien finns en-
dast i King Size-bredden 250 centimeter 

invändigt medan de övriga även kan fås 
med standardbredden 230 centimeter.

– Du har stora möjligheter att hitta din 
egen personliga ädelstensfavorit efter-
som utbudet i serien sträcker sig över 
14 modeller och hela 49 planlösningar. 
Dubbelsäng, våningssängar, långbäddar 
eller kanske en utdragbar dubbelbädd– 
du bestämmer! Utformningen på badrum 
och kök varierar beroende på modell 
och planlösning. Alla alternativ har en 
sittgrupp som är bäddbar.

Vilka tycker du ska välja Ädelsten-
serien?

– Det här är husvagnen för dig som 
har höga krav på komfort och vill ha en 
välutrustad husvagn med många olika 
valmöjligheter. Ädelstenserien ger dig 
ett tryggt och bekvämt KABE-liv och du 
behöver egentligen inte fundera på så 
mycket mer än att planera kommande 
mysiga husvagnsupplevelser tillsammans 
med familj och vänner. 

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

– Royal är en modellserie som introdu-
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siva känslan överallt, från exteriörens släta 
plåt till den stora 4-lågiga spisen i köket. 
Royal vänder sig till dig som vill ha ett väl-
utrustat mobilt hem utan kompromisser. 

KABE Hacienda 880 och 1000

– När KABE presenterade Hacienda 1000 
för drygt tio sedan var det faktiskt lite av 
en sensation. Det var Europas största 
seriebyggda husvagn och än i dag väcker 
våra stora vagnar uppmärksamhet. 

– Hacienda 1000 har en invändig kaross-
längd på 940 centimeter. Den mindre ver-
sionen, Hacienda 880, är 820 centimeter 
lång invändigt. Bredden är förstås King 
Size, 235 centimeter. Det motsvarar en 
boyta på 22 respektive 19 kvadratmeter.

– Hacienda-serien finns i 6 modeller 
och 31 planlösningar. De olika valmöj-
ligheterna skapar i princip obegränsade 
möjligheter. Du och din familj kan till 
exempel välja en Hacienda med fem fasta 
sovplatser och dessutom extra sängplat-
ser för fyra övernattande gäster!

– Köket är det närmaste du kan komma 
ett vanligt villakök i en husvagn och det 
rymliga badrummet har duschkabin som 

standard i de flesta planlösningsalterna-
tiven.

Vilka tycker du ska välja Hacienda-
serien?

Hacienda kombinerar villavagnens ut-
rymmen med husvagnens rörlighet. Trots 
att det handlar om riktigt stora vagnar 
är Hacienda lika lättdragen som KABEs 
övriga husvagnar, Hacienda är byggd för 
dig som uppskattar utrymme, kvalitet, 
och komfort och längtar efter ett riktigt 
bekvämt boende på hjul. 

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

– Imperial är KABEs absoluta premium-
serie. Före lanseringen 2014 var det en 
husvagn du bara kunde drömma om. I 
dag finns husvagnarnas husvagn i sju 
olika storlekar, från smidiga 560-model-
len till den riktigt stora Imperial 1000. 

– Den invändiga karosslängden på de 
olika Imperial-modellerna varierar mellan 
552 och 940 centimeter. Den invändiga 
bredden är King Size, 235 centimeter.

– Du väljer mellan 14 modeller och 46 
planlösningar. När valet av planlösning är 

KABE Classic 470, 520, 560, 600 och 660 

Sex modeller och åtta olika planlösningar. 
Classic-serien finns i fem olika storlekar med en 
invändig karossläng som varierar mellan 473 och 
660 centimeter. De två största vagnarna i serien 
finns endast i King Size-bredden 235 centimeter 
invändigt medan de övriga även kan fås med 
standardbredden 215 centimeter.

avklarat kan du sätta igång och njuta av 
marknadens i särklass mest sofistikerade 
husvagn. 

– Här hittar du ett fantastiskt kök med 
induktionshäll, soffor i mjukt tvåfärgat 
skinn, ett badrum med porslinstoalett. 
För att bara nämna något. 

– Du känner genast igen Imperial på den 
nya moderna exteriören. Vi kallar den 
Innovation Design, med slät, högblank 
utsida och tredimensionell dekor.  

Vilka tycker du ska välja Imperial-
serien?

Det här är en husvagn utöver det vanliga. 
Mycket av det som är standard i en 
Imperial går inte att få som tillval på våra 
övriga modeller. Kanske blir någon av de 
större modellerna ditt efterlängtade som-
marboende vid kusten? Eller är det dags 
att förverkliga drömmen om en riktig 
långresa med husvagn när barnen vuxit 
upp och villan är såld? Med en KABE 
Imperial blir du inte besviken.

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

14 modeller och hela 49 planlösningar. Bland de 
sex olika Ädelstens-modellerna finns både rymliga 
och kompakta vagnar. Den invändiga karossläng-
den varierar mellan 473 och 645 centimeter. De 
två största vagnarna i serien finns endast i King 
Size-bredden 235 centimeter invändigt medan de 
övriga även kan fås med standardbredden 215 
centimeter.

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

Royal finns i 18 modeller och totalt 71 planlös-
ningar. Den invändiga karosslängden ligger mellan 
522 och 740 centimeter. De tre största Royal-
vagnarna finns endast i King Size-bredden 235 
centimeter invändigt, medan de övriga även kan 
fås med standardbredden 215 centimeter. 

KABE Hacienda 880 och 1000 

Hacienda-serien finns i 6 modeller och 31 plan-
lösningar. Hacienda 1000 har en invändig kaross-
längd på 940 centimeter. Den mindre versionen, 
Hacienda 880, är 820 centimeter lång invändigt. 
Bredden är förstås King Size, 235 centimeter. 
Det motsvarar en boyta på 22 respektive19 
kvadratmeter.

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

Välj mellan 14 modeller och 46 planlösningar. 
Den invändiga karosslängden på de olika 
Imperial-modellerna varierar mellan 552 och 940 
centimeter. Den invändiga bredden är King Size, 
235 centimeter.
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KABE Royal 560 XL

Sveriges mest 
sålda husvagn 2015
En stor husvagn i kompakt förpackning. Så kan man beskriva fram-
gångsreceptet för Royal 560 XL, som just nu är Sveriges mest sålda 
husvagn. Det här är en modell som erbjuder det mesta av allt, trots att 
den invändiga karosslängden bara är 550 centimeter. 

Här finns ett rymligt och välutrustat kök 
med en stor 4-lågig spis och ugn. Den 
U-formade sittgruppen erbjuder gott 
om plats för umgänge och avkoppling. 
Dessutom fungerar den som lättbäddad 
sovplats för övernattande gäster eller när 
barnbarnen vill följa med på resan.

– Royal 560 XL har en planlösning som 
utnyttjar vagnens yta på ett mycket effek-
tivt sätt, säger Mikael Blomqvist, teknisk 
chef och vice VD på KABE.

King Size ger mer rymd

Dubbelsängen längst bak i vagnen har 
skön spiralmadrass och extra tjock 
bäddmadrass. Under den uppfällbara 
sängen finns ett stort och lättåtkomligt 
förvaringsutrymme. Vagnen har också 
rejäla garderober med både hängmöjlig-
heter och hyllor.

Toalettutrymmet är utrustat med vridbar 
spoltoalett, ett smart hörntvättställ med 
över- och underskåp, handdusch och 
duschkar samt hyllor för förvaring.

Royal 560 XL finns i två vagnsbredder; 
230 centimeter och King Size-utförandet 
som är 250 centimeter bred. De allra 
flesta väljer King Size och får därmed en 
bredare säng och betydligt mer rymd i 
vagnen.

– Jag har inte träffat en kund som upplevt 
några nackdelar med 250-bredden. 
Tvärtom! King Size är den nya standard-
bredden, berättar Mikael.

AGS II Pro

Precis som alla KABEs modeller är Royal 
560 XL fullt anpassad för året-runt-bruk. 
En unik kombination av isolering, ventila-
tion och vattenburen golvvärme med 
fyra slingor garanterar ett jämnt och bra 
inomhusklimat även under de kallaste 
vinterdagarna. 

Husvagnarna i Royalserien är dessutom 
utrustade med AGS II Pro, som är KABEs 
nya vidareutvecklade och patentsökta 
golvvärmesystem. Med AGS II Pro sköts 
cirkulationen i värmeslingorna av en 
separat pump och en shuntventil reglerar 
temperaturen på vattnet automatiskt.  

– Det innebär att du kan styra golvvärmen 
separat och välja att enbart ha golvvär-
men igång eller avstängd, till exempel 
under natten, förklarar Mikael.

Snygg, trygg och välplanerad

Royal 560 XL har blivit en favorit hos 
KABE-kunder med högt ställda krav på 
komfort och utrustning. Här ingår cen-
traldammsugaren i standardutrustningen 
liksom allt annat som kännetecknar den 
lyxiga Royalserien.  

Den släta ytterplåten är standard och på 
2016 års modeller har designen på fron-
ten uppdaterats och fått en lite mjukare 
övergång mellan tak och framvägg. 

KABE Royal 560 XL är snygg, välplane-
rad och dessutom väldigt trygg att köra. 

Förutom friktionskopplingen, som finns på 
alla KABEs modeller, har Royal-vagnarna 
också ett elektroniskt stabiliseringssys-
tem, ATC.

– Det här är en husvagn som tilltalar 
många, både långliggare och långresan-
de. En klassisk och flexibel KABE, med 
andra ord. Där det är du som användare 
som avgör hur ditt KABE-liv ska vara, 
säger Mikael Blomqvist. 

NYTT   KABE 2016

Royal 560 XL

XV2

Royal 560 XL King Size

Totallängd: ........................... 767 cm
Totalhöjd: ............................. 264 cm
Karosslängd: ....................... 637 cm
Karosslängd invändigt: ........ 550 cm
Höjd invändigt: .................... 196 cm
Bredd invändigt: .................. 235 cm
Bostadsyta: .........................12,9 m2

Sovplats bak ........ 196x140/118 cm
Sovplats fram:  ..... 225x179/150 cm
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Taket kring den nedsänkbara dubbel-
sängen är specialkonstruerat i två skikt, 
med en luftspalt mellan innertak och 
yttertak. På så sätt motverkas kondens-
bildning och kalla kontaktytor, som ofta 
är ett problem med traditionellt utfor-
made taksängar.

– När vi på KABE säger att våra husbilar 
är anpassade för det Skandinaviska 
klimatet menar vi hela husbilen, påpekar 
Mikael. 

Välutrustad och flexibel

Crossover x780 LXL byggs på Fiat Du-
cato med en 2,3 liters motor på 150 hk. 
Den är bland annat utrustad med ABS 
låsningsfria bromsar och ESP antisladd 
och antispinnsystem.

Bilen har Fiat AL-Ko-chassi och 16’’ 
hjul. Från och med modellåret 2016 har 
axelavståndet utökats till 4700 mm. 

– Det ökade axelavståndet ger bilen 
ännu bättre vägegenskaper. Dess-
utom skapas möjlighet att montera ett 
ALC-system, som är ett nytt mekaniskt/
hydrauliskt nivåsystem från AL-KO som 
håller bakvagnen på konstant nivå oav-
sett last, berättar Mikael.

KABE Crossover x780 LXL är en husbil 
som är välutrustad, flexibel och dessut-
om väldigt trygg att köra. Med andra ord, 
precis som en äkta KABE ska vara!

Köket är praktiskt L-format med arbets-
bänk, 3-lågig spis och inbyggd ugn. Den 
vinklade sittgruppen tillsammans med de 
svängbara förar- och passagerarstolarna 
erbjuder gott om plats för umgänge och 
avkoppling. 

Över förarhytten finns en elektriskt ned-
sänkbar dubbelsäng. Den stora bädden 
hissas upp när den inte används och 
döljs helt och hållet i det välvda taket. 
Många använder bädden som extrasäng 
för gäster eller som bekväm sovplats 
för familjens barn eller medföljande 
barnbarn.

– Crossover x780 LXL tillhör inte våra 
största husbilar, den utvändiga längden 
är 775 centimeter. Den nedsänkbara 
sängen bidrar till en väldigt effektiv och 
flexibel planlösning, säger Mikael Blom-
qvist, teknisk chef och vice VD på KABE.

Välplanerad 

Längst bak i bilen finns en dubbelsäng 
med skön spiralmadrass och extra tjock 
bäddmadrass. Sängen är lätt att kliva i 
och ur. Det finns ett upphöjt golvutrym-
me vid fotänden som underlättar. 

Under sängen finns ett stort förvarings-
utrymme. Husbilen har också rejäla gar-
derober som är inredda med trådkorgar 
och hängmöjligheter.

Badrummet är placerat längs ena 
långsidan i den bakre delen av bilen och 

är utrustat med vridbar spoltoalett, ett 
hörnplacerat tvättställ med över- och 
underskåp samt separat dusch.

Unik King Size-bredd – 250 cm

Crossover x780 LXL har en totalbredd 
på 250 centimeter. Den unika King Size-
bredden, som KABE är ensamma om 
på husbilsmarknaden, skapar en härlig 
rymdkänsla i bilens boytor.

– På husvagnssidan har ju King Size 
funnits länge och är nu på väg att bli den 
nya standardbredden även på husbil. Allt 
fler husbilsägare inser nu fördelarna med 
en lite generösare bredd, berättar Mikael.

Året-runt-bruk 

Crossover x780 LXL är fullt anpassad för 
aktiv användning året runt, precis som 
alla KABEs övriga modeller. En unik kom-
bination av isolering, ventilation och ett 
vattenburet golvvärmesystem med fyra 
slingor i tillägg till KABEs konvektorer, 
garanterar ett jämnt och bra inomhuskli-
mat under de kallaste vinterdagarna men 
håller även husbilen sval under varma 
sommardagar. 

–  Vi har lagt extra mycket arbete på 
utvecklingen av värmesystemet i över-
gången mellan husbilens bil- och bodel. 
Här finns konvektorer som bildar en  
effektiv värmevägg mot bildelen. Hytten 
är dessutom utrustad med värmematta 
och uppvärmda fotsteg. 

KABE Travel Master x780 LXL

Storsäljare med 
flexibel planlösning
Crossover x780 LXL har snabbt blivit en storsäljare bland KABEs 
husbilar. Det är en modell som uppskattas för sin komfort och 
flexibilitet. Boytan är rymlig och innehåller det mesta du kan önska 
dig för ett riktigt bekvämt husbilsliv.

NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2016
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Upplevd komfort.  
Erkänd prestanda.

031-742 11 80 · www.dawadack.se 

Solus 
HS51 
Dynamisk design  
med komfort och  
säkerhet i fokus.

PorTran 
KC53 
Utvecklat för lite  
tyngre bilar såsom  
husbilar och lätta  
lastbilar.
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Travel Master x780 LXL

Invändig längd, bodel:  ........................................ 5190 mm
Invändig bredd:  .................................................. 2316 mm 
Invändig höjd:  ..................................................... 1960 mm
Totallängd:  .......................................................... 7745 mm
Totalbredd:  ......................................................... 2490 mm
Totalhöjd:  ............................................................ 3050 mm 
Sovplatser inkl. dinette:  .................................................2-5
Antal passagerare:  ........................................................... 3
Sovutrymme bak:  ............................ 1940x1400/1120 mm 
Sovutrymme dinette: ........................ 2230x1030/1175 mm
Sovutrymme taksäng: ................................ 1880x1390 mm
Lucköppning B/H: ......................................... 670x600 mm
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Oftast börjar det med en ritning i datorn. Jonas Svensson, Roberth Eriksson 
och Tina Andersson diskuterar en inredningslösning.

Mervärde

KABEs utvecklingsarbete, från idé till 
produktion, kan beskrivas i fyra steg.

Allra först handlar det om att definiera 
behovet av produkten eller den föreslag-
na förändringen. Vad är mervärdet för 
användaren? Vilken funktion eller känsla 
vill man erbjuda?

Varje detalj i den färdiga husbilen eller 
husvagnen är resultatet av en lång pro-
cess med många noggranna överväg-
ningar och beslut på vägen. Att konstru-
era och bygga en KABE är ett lagarbete. 
Utvecklingsteamet består av ett tiotal 
personer med olika kompetensområden. 
Till sin hjälp har de ett stort antal duktiga 

konstruktörer, snickare, elektriker, mon-
törer och andra medarbetare.

– Vi jobbar ständigt med förbättringar av 
våra produkter och försöker ligga steget 
före genom att fånga upp ny använd-
bar teknik. Men det är också viktigt att 
lyssna på önskemål som kommer från 
våra kunder och återförsäljare, säger 
utvecklingschef Jonas Svensson. 

Från idé till 
färdig produkt 
Gedigen kvalitet, innovativa lösningar och smart design har varit känne-
tecknande för KABE ända sedan Kurt Blomqvist byggde den allra första 
husvagnen för snart 60 år sedan. I dag har KABE ett eget teknikcentrum 
i anslutning till produktionen i Tenhult, där nya idéer utvecklas och alla 
produkter testas innan de presenteras på marknaden.

Innovativa 
KABE
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Det händer att en idé inte kommer längre 
än så här. Men om mervärdet är tydligt 
och klart blir nästa steg att fundera över 
hur produkten ska se ut och hur den ska 
konstrueras. Här går tankarna kring funk-
tion och design hand i hand.

– Oftast börjar det med en ritning i da-
torn, men när det gäller inredningsdetaljer 
kan det ibland vara enklare att göra en 
modell manuellt. Vi har all utrustning för 
detta i vårt teknikcentrum, berättar KA-
BEs konstruktionschef Roberth Eriksson.  

I samband med att de första ritningarna 
eller modellen börjar ta form diskuteras 
även produktionstekniska frågor och de 
framtida kostnaderna för inköp av mate-
rial och liknande. 

– Det är en stor fördel att vi har utveckling 
och tillverkning på samma ställe. På så 
sätt har vi full koll på hela kedjan och kan 
snabbt göra justeringar för att få fram den 
allra bästa lösningen, förklarar Roberth.

Noggranna tester

När en prototyp har tagits fram ska den 
genomgå olika typer av tester. Produk-
tens hållfasthet provas och uthålligheten 
testas genom simulering i en skakbänk 
som motsvarar cirka 10 000 mil normal 
körning.

I KABEs klimatkammare kan hela hus-
bilen eller husvagnen utsättas för stora 
klimat- och temperaturskillnader, precis 
som i verkligheten. Här testas till exem-
pel värmesystem, isolering och ventila-
tion från 55 plusgrader ner till 35 minus. 
I regnkammaren provas förmågan att stå 
emot vatten med högt tryck.

– För oss på KABE är det en självklarhet 
att bygga husvagnar och husbilar för det 
skandinaviska klimatet. Det finns helt en-
kelt inga genvägar till riktigt bra året-runt-
komfort, säger Jonas med eftertryck.

Köregenskaperna på nya modeller 
provas dessutom på en särskilt utformad 
testbana i Tyskland. 

Produktion

När alla tester är genomförda och god-
kända ska den slutliga konstruktionen 
implementeras i tillverkningen. Roberth 
har dagliga kontakter med produktionen 
och mindre modifieringar och förbättring-
ar av olika detaljer kan göras löpande. 

Seriestart för helt nya produkter och 
modeller sker dock alltid i juni. Då föds 
det nya modellåret och nyheterna som 
ska presenteras på de stora mässorna 
runtom i Skandinavien och övriga Europa 

börjar lämna tillverkningslinan i Tenhult.

– Förenklat kan man säga att det tar 
ungefär 1½ år från idéstadiet till att 
kunden får del av den nya produkten i 
sin nya KABE, förklarar Jonas. Sedan är 
det förstås olika om det handlar om en 
enskild inredningsdetalj eller en helt ny 
husvagns- eller husbilsmodell.

Tydlig filosofi

Både Jonas och Roberth är överty-
gade om att KABEs framgångar hänger 
ihop med en tydlig filosofi som bygger 
på utveckling och att hela tiden ligga i 
framkant när det gäller att ta fram egna 
innovationer och unika patent. Många 
av KABEs lösningar blir så småningom 
standard för hela branschen.

Det nära samarbetet mellan olika delar 
av KABEs verksamhet är också något 
som de uppfattar som väldigt positivt. 
Tina Andersson, konstruktör på KABE, 
håller med.

– Det är alltid nära till resultat. Det tror 
jag påverkar engagemanget hos alla 
som jobbar på KABE. Vi ser hela tiden 
kopplingen mellan vårt eget arbete och 
de färdiga produkterna som rullar ut från 
fabriken. 

Dags för produktion. Jonas Svensson och  
Roberth Eriksson kontrollerar.

Jonas Svensson gör en modell i KABEs teknikcentrum.



18  KABE  NR 2 2016

Fo
to

: A
nn

a
 H

ul
t

450 CAMPINGPLATSER ÖVER HELA SVERIGE • 75 000 CAMPINGTOMTER 
ÖPPET KÖP I 24 TIMMAR • GÄSTOMDÖMEN FRÅN TRIPADVISOR 

BOKA DIREKT I MOBILEN

MEST AV
SEMESTER-
SVERIGE

På Camping.se hittar du Sveriges 
största utbud av camping- och 
stugboende. Här kan du låta  
dig inspireras av våra resefilmer 
och boka din drömsemester  
tryggt och enkelt.

BOKA HOS OSS
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KABE stolt supporter till 
”En Svensk Klassiker”  
”Du behöver uthållighet, envishet och 
en stor portion disciplin. Du får tillbaka 
glädje och den goda hälsa som följer med 
motion och fysisk aktivitet.” Alla som har 
antagit utmaningen och gjort En Svensk 
Klassiker håller säkert med om visdoms-
orden på organisationens hemsida. Det 
gör KABE också, som är stolt supporter 
till En Svensk Klassiker. 

– Vi är oerhört glada över vårt samarbete 
med KABE. Det är ett företag som har 
väldigt bra kopplingar till vår verksam-
het och det känns bra att två klassiska 
svenska varumärken därmed kan synas 
tillsammans, säger Michael Thorén, vd på 
En Svensk Klassiker. 

En Svensk Klassiker handlar om att inom 
en tolvmånadersperiod genomföra Engel-
brektsloppet eller Vasaloppet/Öppet Spår 
på skidor, cykla Vätternrundan, simma 
Vansbrosimningen/ Vansbro Öppen Älv  
och springa Lidingöloppet.

– Om du väljer att göra En Svensk Klassi-
ker på längre tid än ett år är du berättigad 
till Klassikermedaljen, förklarar Michael 
Thorén .

Aktivt liv med KABE

Omkring 150 000 personer deltar varje 
år i de olika arrangörernas klassiker-
lopp. Många har förstås redan upptäckt 
fördelarna med att kunna åka till de olika 
motionsloppen med en egen husbil eller 
husvagn.  

– KABE erbjuder stora möjligheter för alla 
som vill leva ett aktivt och rörligt liv under 
hela året. Träningen blir både effektivare 
och roligare när du enkelt kan byta miljö 
och alltid har det egna boendet med dig, 
säger Joakim Karlsson, försäljningschef 
på KABE Husvagnar AB.

Utmana kollegorna

Michael Thorén tipsar om att det numera 
är möjligt att göra en klassiker även om 
man inte deltar i de stora loppen. Genom 
att delta i Arbetsplatsklassikern utmanar 
man sig själv eller kollegorna i längdski-
dor, cykelturer, löpning och simning på 
hemmaplan.

– Tävlingsmomenten i Arbetsplatsklas-
sikern börjar några veckor innan mot-
svarande lopp i En Svensk Klassiker och 
man väljer själv var man genomför sina 
sträckor och hur man vill dela upp dem.

Så glöm inte att ta med skidorna, cykeln, 
simglasögonen eller joggingskorna nästa 
gång du ska ut och åka med din KABE!
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Sommaren är kort, men golfsäsongen brukar  

lyckligtvis vara längre. I synnerhet för oss 

KABE-ägare. Har du en tillräckligt entusiastisk 

inställning till golfspelet och dessutom får lite 

extra hjälp av klimatet hinner du kanske inte 

ställa undan klubborna för vintern. 

Förläng golfsäsongen  
med KABE 

Resan
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För alla oss som älskar KABE-livet handlar golfutflykten inte 
bara om att försöka få den lilla vita bollen i hålet. När vintern 
till sist kommer så brukar stunderna vi minns vara de mysiga 
kvällarna i värmeljusens sken eller en tidig frukost med en 
otrampad daggskimrande fairway utanför det egna fönstret. 

Hole in one och snöfall

Det händer förstås att även golfrundan blir minnesvärd. Vi 
tillbringade påsken på några olika golfbanor i Småland och 
Halland och inledde med en skärtorsdagsrunda på Isaberg 
GK. På tredje hålet gjorde maken sitt livs första hole in one. 
Vid hål sju började det snöa. 

Sedan mötte vi den spirande våren och njöt av det havsnära 
läget vid Ringenäs GK utanför Halmstad och en övernatt-
ning med fågelkvitter på anrika Ryfors GK i Mullsjö, där det 
spelats golf sedan 1888. 

Det är enkelt att besöka olika golfbanor med husbil eller 
husvagn. Du har allt du behöver i din KABE och kan förstås 
också använda golfklubbens restaurang, omklädningsrum, 
duschar och liknande. 

Novemberkväll på bryggan

Golfbanorna ligger oftast i vacker naturmiljö och många 
har placerat sina husbils- och husvagnsplatser i riktigt fina 
lägen. På Wiredaholm Golf i Aneby bor du på en kulle under 
stora ekar med utsikt över golfbanan och Viredaholmssjön. 
Grönhögen, på södra Öland, erbjuder en avskild campingdel 
i skydd för vindarna över det vidsträckta Alvaret.

Emmaboda GK ligger i det lilla samhället Vissefjärda i den 
småländska glas- och utvandrarbygden. Vid kanten av Kyrk-
sjön, en bit in på golfbanan, finns en jättefin minicamping 
med tillgång till brygga, grillplats och en egen servicebygg-
nad. Vi bodde där en helg i november och fick uppleva en 
magisk kvällsstund på bryggan i absolut tystnad, omgivna 
av sjöns mörka vatten och ett osannolikt stjärnbestrött 
himlavalv. 

Resan
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Resan
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Solheim Cup i Tyskland
Den allra bästa golfen får du vanligtvis vara med om som åskådare. Vi har gjort 
KABE-utflykter till Nordea Masters utanför Malmö. När det var dags för det eu-
ropeiska damlaget att möta amerikanskorna i Solheim Cup på en golfbana strax 
utanför Heidelberg passade vi på att planera in en Tysklandsresa.

På vägen ner körde vi genom Moseldalen, med besök på sagoslottet Burg Elz 
och promenader i små charmiga vinstäder. Längs hela Mosel finns gott om 
campingplatser och området är väldigt välbesökt, i synnerhet under hösten då 
det anordnas vinfestivaler i vartenda samhälle.

Mot slutet av veckan kom vi fram till St. Leon-Rot, som var det egentliga målet 
för vår resa. Där bodde vi på en campingplats i ett friluftsområde och kunde 
cykla till golftävlingen, drygt en halv mil därifrån. 

Solheim Cup är damgolfens motsvarighet till herrarnas Ryder Cup. Tävlingen ar-
rangeras vartannat år och de två senaste gångerna hade Europalaget tagit hem 
den prestigefyllda segern. 

Inne på det stora tävlingsområdet hade vi snart utrustat oss med blågula 
Europa-flaggor och lite andra hjälpmedel för att kunna heja fram laget som bland 
annat bestod av svenska Caroline Hedwall och Anna Nordqvist samt lagkapten 
Carin Koch och vice kapten Annika Sörenstam.

Solheim Cup 2015 blev en otroligt spännande tävling och en riktigt häftig golf-
upplevelse för oss. USA-tjejerna vann till sist och nästa gång möts lagen i Des 
Moines, Iowa, USA. Då följer vi nog tävlingen framför TV:n i vår ombonade KABE 
vid en golfbana någonstans i Sverige. De blågula flaggorna har vi kvar och det 
finns många husvagns- och husbilsvänliga golfklubbar kvar att besöka! 

” Team KABE, nej förlåt,
 Team USA vann till sist och 
 nästa gång möts lagen i  
 Des Moines, Iowa, USA.”

Resan
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Alltid steget före

Ibland kanske det låter som lite skryt när KABE berättar om sina överlägsna 

året-runt-egenskaper. Bara att skruva upp värmen när det blir kallt, kan 

man tycka. Men faktum är att värmen bara är en av flera avgörande ingre-

dienser om man vill bygga husvagnar och husbilar som verkligen tål att 

användas i alla väder – både under den kallaste och varmaste årstiden.  

I själva verket är det en sofistikerad kombination av uppvärmning, ventila-

tion och isolering som skapar den sköna inomhusmiljön i din KABE.

KABEs överlägsna året-runt-egenskaper: 

En kombination av värme, 
ventilation och isolering

”Automatisk effekthöjning 
där värmepannan automa-
tiskt känner av när gasol 
behövs för ökad effekt.”

”Elpatron och cirkulations-
pump startas enkelt vintertid 
genom att ansluta vinter-
kopplingen till det utvändiga 
uttaget.”

”Effektuttaget från pannan 
minskas automatiskt med en 
belastningsvakt, vid speciellt 
hård belastning, till exempel 
när flera eldrivna apparater 
är igång samtidigt.”

”Med dubbla temperaturgi-
vare, en i sovrummet och en 
i framgruppen, kan värmen 
anpassas till den del av bo-
ytan som man vistas i.”

”För att undvika kallras är vi 
extra noga med isoleringen 
kring friskluftsintag och 
värmekonvektorer.”
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”KABE har den bästa och 
jämnaste värmefördelningen 
i bostadsdelen och i övriga 
utrymmen.”
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Alltid steget före

– Vårt skandinaviska klimat gör att alla 
konstruktioner och system måste klara 
väldigt stora växlingar i både tempera-
tur och luftfuktighet, konstaterar Mikael 
Blomqvist som är teknisk chef och vice 
VD på KABE. 

Vattenburen golvvärme

KABE har haft vattenburen centralvärme 
som standard ända sedan 1969. Ett vat-
tenburet system värmer utifrån och inåt 
så att även väggar, möbler och inredning 
värms upp.

I ett luftburet system går värmen från 
mitten av vagnen eller bilen och utåt mot 
väggarna. Det resulterar i kalla ytterväg-
gar med risk för kondens och frostbild-
ning. 

– Därför hittar du inte något luftburet vär-
mesystem i en KABE, konstaterar Mikael. 

I stället är det en Alde-panna tillsammans 
med ett effektivt automatiskt golvvär-
mesystem, AGS II, som lägger grunden 
för den trygga värmen i dagens KABE. 
Systemet består av fyra värmeslingor 
i kombination med värmeplåtar för att 

skapa en jämn värmefördelning över hela 
golvet. 

KABEs unika golvvärmesystem är inte-
grerat med konvektorsystemet och drivs 
med både gasol och elpatron. Luften 
cirkulera i hela vagnen/bilen när värmen 
slås på.

– För att få ut maximal värme ur systemet 
ska ytan på konvektorerna vara så stor 
som möjligt. Om du synar värmekon-
vektorerna i en KABE ser du att de sitter 
runt om i hela vagnen och det finns inget 
område där det inte finns värme, påpekar 
Mikael.

AGS II Pro

I de större och lite lyxigare modellerna 
heter golvvärmesystemet AGS II Pro. Här 
kan golvvärmen styras separat och det 
går att stänga av golvvärmen vid vissa 
temperaturer eller enbart köra med golv-
värme om man vill. AGS II Pro är KABEs 
eget patentsökta system.

– Under årens lopp har KABE utvecklat 
flera patenterade lösningar som bidrar 
till att vi kan leva upp till våra kunders 

förväntningar när det gäller uppvärmning, 
ventilation och isolering, berättar Mikael.

Unik väggkonstruktion

KABE har en egen väggkonstruktion, 
iWall, som inte finns hos någon annan 
tillverkare. I den patenterade sandwich-
konstruktionen ligger den fuktsäkra 
Ecoprim-isoleringen innesluten mellan två 
olika typer av aluminiumplåt som avslutas 
med en ventilerande väggtapet. Allt för att 
skapa maximal fuktsäkring.

I överskåpen, samt bakom och under 
alla snickerier finns inbyggda luftspalter 
som gör att luften kan cirkulerar fritt från 
golv till tak. Elkablar liksom vatten- och 
avloppsslangar ligger i vinklade kablage-
rännor som leder luftströmmarna förbi 
fönstren. 

– Det här är några av de grundläggande 
sakerna som skiljer ut KABE från konkur-
renterna. Men listan på unika detaljer och 
funktioner som gör att KABE kan erbjuda 
den i särklass bästa boendemiljön året 
runt kan göras lång, säger Mikael. 
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Det är sjätte säsongen i rad som Kalle Moraeus bjuder in välkän-
da artister till sommarscenen på Orsa Camping. Inspelningarna av 
musikkvällarna sker vid sju tillfällen i juni. 

Live-inspelningarna av Moraeus med mera har blivit ett populärt 
startskott för sommarsäsongen på Orsa Camping. I samband 
med bokning av biljetter till inspelningen den 6 juni erbjuder alltså 
Grönklittsgruppen alla Husvagnsliv/Husbilslivs läsare den unika 
möjligheten att bo två nätter på campingen och betala för en. 
(Erbjudandet gäller max 2 nätter, med reservation för att det kan 
bli fullbokat – först till kvarn...)

Junikväll i Orsa med Kalle Moraeus. Mer svensk sommar kan det knappast 

bli. Nu har du möjlighet att uppleva Moraeus med mera på riktigt nära håll. 

Alla Husvagnsliv/Husbilslivs läsare som bokar biljetter till TV-inspelningen 

den 6 juni får bo två nätter på Orsa Camping och betala för en!

KABE-erbjudande: 

Upplev Moraeus live i Orsa 
– bo två nätter på Orsa Camping 
och betala för en!

Foto: Johan Solum/DT

Biljetter bokas på 

0250-462 00



Foto: Johan Solum/DT



Sänd ett e-mail till husvagn@al-ko.se för frågor eller broschyrbeställning

www.al-ko.se

I Styr vagnen med tummen via joystick

I Mammut finns för enkelaxel och tandem

I Sticker ej ned under ramen vid montering                        
  framför axeln på nya Kabe

I Komplettera med fjädrande AL-KO Premium        
  stödhjul som inte sjunker ned

AL-KO MAMMUT RANGERSYSTEM
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Gott nytt KABE-år!
KABE Classic 600 har snabbt blivit de unga familjernas favorit och 
det var många som passade på att titta lite extra på den praktiskt 
inredda barnkammarvagnen när KABE besökte Caravan Club- 
campingen i Tandådalen vid nyårshelgen. 

Britt och Per Danielsson från KABE i Tenhult bjöd på 
värmande gulaschsoppa utanför sin husbil. För egen 
del höll de sig varma genom att dela ut broschyrer och 
guida i de tre utställningsvagnarna.

– Det är roligt att få visa produkterna i sin rätta miljö. 
Intresset för KABEs husvagnar och husbilar är stort. 
Och det är ju inte så konstigt. Här träffar vi användare 
som verkligen förstår värdet av KABEs unika isolering 
och ett riktigt vattenburet golvvärmesystem, säger 
Britt, som till vardags jobbar på KABE i Öggestorp. 

Bekvämt boende i fjällen

Caravan Club Tandådalen består till största delen av 
säsongsplatser och de flesta har sin husvagn uppställd 
hela vintern. KABEs större husvagnar är därför ett in-
tressant alternativ för alla som vill ha ett riktigt bekvämt 
boende i fjällen. 

– Vi har haft en ständig ström av besökare i den 
utställda Hacienda-vagnen och de flesta blir väldigt 
imponerade när vi berättar om alla de olika planlös-
ningarna som finns, berättar Per Danielsson som är vd 
på KABE Transport.

Nästa gång Britt och Per kommer till Tandådalen är vid 
påsk då de bjuder på korv med bröd.

Besök

KABE  NR 2 2016  29  



30  KABE  NR 2 2016

I KABE-montern 
träffar man vänner och 
avslutar affärer
Drygt 35 000 besökare passerar genom utställningshallarna på Elmia 
Husvagn Husbil i Jönköping. KABEs stora monter fungerar både som 
populär mötesplats och försäljningsställe. Hit kommer man för att träffa 
vänner, titta på årets nyheter och kanske för att avsluta en husbils- eller 
husvagnsaffär med någon av KABEs säljare.

Det är fyra intensiva mässdagar där nya 
och gamla KABE-kunder får hjälp att hitta 
rätt i det breda modellutbudet. Montern 
bemannas av kunniga säljare från KABEs 
olika återförsäljare runtom i landet och 
även från de övriga nordiska länderna. 

Många mässbesökare är återkommande 
KABE-kunder som gärna vill få en prat-
stund med ”sin” säljare.  

I montern hittar vi bland annat Sigge 
Gunnarsson. Det är nästan ett halvt sekel 
sedan han sålde sin första husvagn och 

trots att Sigge snart fyller 84 är han fort-
farande en aktiv och engagerad KABE-
representant.

Husbil för skandinaviskt klimat

Alf-Åke och Birgitta Hall från Tidaholm 
slår sig ner tillsammans med Sigge i den 

NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2016

Alf-Åke och Birgitta Hall från Tidaholm har bestämt sig.  
I mars 2016 levereras deras nya KABE i910 T från fabriken i Tenhult.

Inne i mässhallarna fortsätter besökarna 
att strömma genom KABEs monter. 
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rymliga sittgruppen i en av de utställda 
husbilarna. För tre år sedan köpte de en 
KABE Travel Master 880 efter många 
år med husvagn och en kortare period 
som ägare till en husbil av ett importerat 
märke. Nu funderar de på att byta till 
KABEs helintegrerad modell. 

– Att det ska vara en KABE är självklart. 
För oss är det viktigt att ha en husbil som 
är byggd för det skandinaviska klimatet 
och som fungerar lika bra oavsett om vi 
åker på vintersemester till fjällen eller kör 
söderut på sommaren, förklarar Alf-Åke.

Trygghet hela vägen

I våras gjorde de en månadslång resa ge-
nom Danmark, Tyskland, Holland, Frank-
rike och Spanien. De körde 830 mil, ända 
ner till Alicante. Efter mässan på Elmia blir 
det en tur med husbilen till Moseldalen. 
Men först ska de avsluta diskussionerna 
med Sigge och bestämma sig för om de 
ska byta upp sig till en Travel Master i910 
av 2016 års modell.

– KABEs helintegrerade bilar har en härlig 
rymd och vi gillar planlösningen i i910 
T, med två bekväma långbäddar och 
badrummet längst bak. Det är samma 
upplägg som i vår nuvarande husbil, men 
sittgruppen blir större och köket är fan-
tastiskt fint, konstaterar Birgitta när hon 
och maken går runt i utställningsbilen.

Både Birgitta och Alf-Åke betonar vikten 
av förtroende i samband med husbilskö-
pet. En husbil kostar mycket pengar och 
ska rulla många mil. Förutom utrustning 
och teknik handlar det också om bemö-
tande och service. Man vill känna trygg-
het hela vägen. Något de alltid upplevt 
som KABE-ägare.

Husvagnsvänner

Vi lämnar Birgitta och Alf-Åke en stund 
och går ut bland alla husvagnar och hus-
bilar på den stora mässcampingen. Elmia 
Husvagn Husbil är ju inte bara försäljning 
och presentation av nya årsmodeller. Hit 
kommer man också för att umgås med 
sina husvagns- och husbilsvänner. 

I den sköna septembersolen utanför två 
rödvita KABE-husvagnar sitter Marianne 
och Leif Carlsson vid ett bord tillsammans 
med Ingegerd och Krister Egwik. Efter-
som det är torsdag vankas det ärtsoppa 
och punsch med efterföljande pannkakor.

– Tidigare bodde vi grannar i Göteborg. 
Husvagnslivet är ett trevligt och lättsamt 
sätt att fortsätta träffas, förklarar de. 

Ingegerd och Krister har en KABE Briljant 
medan Marianne och Leif har en KABE 
Safir med barnkammare och vånings-
säng. Ett val av planlösning som gör att 
de kan dela husvagn med sonen och 
hans familj, som har två barn.

– Vi turas om att använda vagnen och 
det fungerar perfekt för oss eftersom vi 
också har en sommarstuga som vi brukar 
tillbringa en del tid i, berättar Marianne.

T-Ford på släp

Inne i mässhallarna fortsätter besökarna 
att strömma genom KABEs monter. Det 
återstår fortfarande tre mässdagar och 
intresset för KABEs breda modellprogram 
är stort, både på husvagns- och husbils-
sidan. 

Birgitta och Alf-Åke tar en sista vända 
i ”sin” i910. De har bestämt sig. I mars 
2016 levereras deras nya KABE från 
fabriken i Tenhult och Sigge har redan 
spekulanter på inbytesbilen. 

– Glöm inte beställa dragkroken, påmin-
ner Alf-Åke innan Sigge ilar iväg för att ta 
hand om fler mässbesökare. Vi ska ha vår 
T-Ford på släp ibland och du har ju lovat 
att följa med på en veteranutflykt till våren!

Sigge skrattar och konstaterar att han 
och Alf-Åkes T-Ford är ungefär lika gamla, 
så det är en utflykt han ser fram emot.

Mässor 2016
Stora Nolia, Piteå 6–14 aug
Caravan Salon, Düsseldorf 27 aug–4 sept
Husvagn Husbil, Jönköping 7–11 sept
Caravan, Lilleström 15–18 sept
Caravan, Lahti 16–18 sept

I den sköna septembersolen utanför två rödvita KABE-husvagnar sitter Marianne 
och Leif Carlsson vid ett bord tillsammans med Ingegerd och Krister Egwik. 
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Sju svenska KABE-husbilar med 14 
personer deltog. Husbilsklubbens Gunnar 
Parcrans och Lisbeth Boo hade planerat 
resan och var reseledare. Den första 
mötesplatsen var strax utanför Hamburg, 
sedan fortsatte färden till Holland och 
färjan från Hoek van Holland till Harwich.

– Det kändes lite pirrigt när vi rullade av 
färjan i vänstertrafik på kvällen för att 
fortsätta upp till Cambridge, säger Majvie 
Sandström Kristensson, som var en av 
resenärerna tillsammans med maken 
Lars.

Churchills svarta lok

Nästa stopp var Naburn Locks Camping 
utanför York. Efter en dag med ganska 
dryg körning tyckte alla det var skönt att 
ta en promenad till den lokala puben för 
att avnjuta en traditionsenlig pint och lite 
mat.

– På morgonen tog vi bussen till York. 
Där var vi bland annat på National 
Railway Museum, som verkligen är värt 
ett besök. Här kan man se tjusiga tåg 
från Queen Victorias tid och Winston 
Churchills stora svarta lok med vagnar, 
berättar Majvie.

En promenad på ringmuren och i Yorks 
gamla stadskärna blev det förstås också 

innan det var dags att kliva på en kanal-
båt som tog dem hela vägen tillbaka till 
campingen.

Resan fortsatte norrut via Newcastle till 
Oban på den skotska västkusten och 
övernattning på Camping North Ledaig, 
som ligger vackert vid havet.

Isle of Skye

Färden gick vidare genom ett om-
växlande landskap, som blev allt mer 
bergigt. Sällskapet stannade två nätter på 
Morvich Caravan Club, en camping som 
ligger inbäddad mellan bergen, i närheten 
av Kyle of Lochalsh, Inverinate.

– Härifrån gjorde vi en heldagsutflykt med 
de egna husbilarna till Isle of Skye. Var 
och en körde sin runda och vi träffade på 
varandra lite här och där på ön.

Huvudvägen går genom hela Isle of Skye 
och man kan göra avstickare till populära 
besöksmål som Talisker Destilleri och 
Dunwegan Castle med sina trädgårdar.

– Det blev lite äventyrligt för vår del 
eftersom vi råkade köra fel när vi skulle 
tillbaka och kom ut på vägar som bara 
blev smalare och smalare och ledde ut till 
kusten. Till sist fick vi backa och vända. 
Höger sidospegel fick sig en smäll. Tur att 
vi hade silvertejp, konstaterar Majvie.

Världens ände

Resan fortsatte längs Loch Ness mot 
Inverness. Någon Nessie dök aldrig upp 
ur den sägenomspunna sjön, men det 
blev en dagsetapp genom fantastiskt 
vacker natur. Dagen avslutades med 
färska skaldjur vid havet på campingen i 
Ardmair Point utanför Ullapool.

Vägen norrut utmed Atlantkusten bjöd 
storslagna vyer och så småningom hade 
de sju KABE-husbilarna tagit sig hela 
vägen ut till klipporna och fyren vid Dun-
net Head, som är Skottlands nordligaste 
punkt. 

– Det blev också ett stopp vid John o’ 
Groats, som brukar kallas världens ände. 
Vi visste att Orkneyöarna fanns utanför, 
men det var så dimmigt över havet så det 
gick inte att se något alls.

Färden gick sedan söderut längs Skott-
lands östkust och ett landskap präglat av 
stränder, stora öppna fält och hagar med 
får och boskap. Här var det glest mellan 
husen. 

I Inverness blev det tillfälle till lite traditio-
nell shopping. Butikerna i staden är fyllda 
med rutiga kiltar, sjalar, kepsar och allt 
annat som en god skotte eller en nyfiken 
turist kan tänkas behöva.

Slingrande smala vägar, massor av får, porlande bäckar, hav, vidder och 

blånande berg. Lägg sedan till säckpipor och ett och annat whisky-destilleri, 

så har vi inramningen till den gångna sommarens resa till Skottland med 

KABE Husbilsklubb.  

En oförglömlig resa 
till Skottland med 
KABE Husbilsklubb 

Resan
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Edinburgh Tattoo

Den fortsatta resan mot slutmålet Edin-
burgh gick via drottningens Balmoral 
Castle och sedan till Dundee med en tur 
till St. Andrews för att få se en glimt av 
den berömda golfbanan. 

– Cirka två mil utanför Edinburgh rullade 
vi in på ställplatsen i Dalkeith Country 
Park. Härifrån kunde vi ta bussen in till 
Edinburgh och kvällens Tattoo. Där fick vi 
uppleva en storslagen föreställning med 
marin- armé- och säckpipsorkestrar från 
ett femtiotal länder, berättar Majvie. 

Royal Edinburgh Military Tattoo är ett år-
ligt återkommande evenemang med mer 
än 200 000 åskådare från hela världen. 
För att få biljetter gäller det att vara ute i 
god tid. Husbilsklubben hade bokat sina 
platser nästan ett år i förväg. 

545 KABE-mil

Efter tre fantastiska veckor fyllda av 
upplevelser och härlig gemenskap var 
det dags för KABE-gänget att påbörja 
resan hemåt. Färden gick bland annat 
genom Lake District National Park med 
sina grönskande berg, sjöar och mysiga 
små byar. 

– Allt det vackra ville liksom aldrig slut!. 
Vi körde 545 mil med vår KABE och 
fick vara med om en oförglömlig resa 
tillsammans med trevliga KABE-vänner 
från olika delar av Sverige, säger Majvie 
och Lars.

Här hittar du information om KABE Hus-
bilsklubb och de övriga KABE-klubbarna: 

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

Gunnar o Lisbet bjuder på Haggis Puben i Beamish Edinburgh 

Resan

North Ledaig
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Har du kört på smutsiga och saltade 
vintervägar behöver hela husbilen eller 
husvagnen en grundlig utvändig rengö-
ring. Även om ditt fordon stått uppställd 
över vintern kan den ha fått olika slags 
beläggningar som bör tvättas bort för att 
inte orsaka missfärgningar och skador på 
plåten.

Fönster och takluckor behöver en puts-
ning och när den första vårsolen letar sig 
in genom rutorna kanske du upptäcker 
några förargliga fläckar på en dyna som 
du inte lagt märke till förut. 

Rengör på rätt sätt

Innan du sätter igång att vårpyssla med 
din KABE är det viktigt att veta vilka 
rengöringsmedel som ska användas. Att 
tvätta en husbil eller en husvagn är inte 
detsamma som att tvätta en bil. 

– Rengöringsprodukter som är avsedda 
för bilar kan skada karossens limmade 
fogar och ett vanligt fönsterputsme-
del passar definitivt inte för acrylglas, 
förklarar Jonas Tidqvist på KAMA Fritid i 
Tenhult. 

KAMA Fritid är en av Nordens ledande 
tillbehörsgrossister inom husvagns- och 
husbilssektorn. I sortimentet finns flera 
produkter som är speciellt framtagna 
för rengöring och underhåll av camping-
fordon. Du hittar hela KAMAs sortiment 
och uppgifter om alla återförsäljare på 
kamafritid.se. 

Här ger Jonas Tidqvist exempel på några 
bra produkter och berättar hur du ska 
använda dem.

Är din husvagn eller husbil i form inför vårsäsongen? Absolut viktigast är för-

stås den årliga servicen hos en verkstad med täthetskontroll samt översyn 

av gasolsystemet och övriga funktioner. Men när vintern är förbi brukar det 

också vara läge för lite allmän omvårdnad. 

Vårpyssla 
med din husvagn/husbil

Tips
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Utvändig tvätt med Globex 80 

Globex 80 är ett högkoncentrerat och extra ef-
fektivt rengöringsmedel som är särskilt anpassat 
för husvagnar och husbilar. 

Globex 80 löser bland annat tjära, asfalt, vägsalt, 
bromsdamm, insektsrester och andra belägg-
ningar.

Spola först av husvagnen/husbilen med vatten. 
Tänk på att vara försiktig med vattenstrålen i 
närheten av ventilationsgaller och ventilationsöpp-
ningar. Använd inte högtryckstvätt. 

Blanda Globex 80 med vatten i en hink. Do-
seringen finns angiven på flaskan. Tvätta med 
svamp eller tvättborste. Grovt smutsade partier 
kan bearbetas lite extra med en mer koncentrerad 
lösning av Globex 80. Tvätta inte fönsterrutor 
med Globex 80 utan använd Dometics special-
rengörningsmedel för detta. Skölj med vatten och 
låt torka.

Globex 80 finns även med vaxtillsats, som lämnar 
en blank och smutsavvisande yta.

Rengöring av fönster och takluckor med 
Dometic Seitz rengöringssats

Dometic Seitz rengöringssats består av rengö-
ringsmedel, akrylglaspolish samt en polerduk. 

Akrylglas är ett repkänsligt material. Börja därför 
med att avlägsna alla repande partiklar med en 
mjuk svamp och ljummet vatten. Torka aldrig ett 
smutsigt fönster eller en taklucka med torr trasa 

Putsa med Dometic Seitz rengöringsmedel på en 
mjuk trasa. Medlet rengör effektivt och skonsamt 
utan lösningsmedel och lämnar en yta som förhin-
drar statisk uppladdning och ansamling av damm. 

Repor och mindre skador repareras med Dometic 
Seitz akrylglaspolish på den speciella polerduken 
som följer med rengöringssatsen. Polera med 
varsamma rörelser tills reporna blir osynliga.

Textilrengöring med Gocamp Textile Cleaner 
och Stain Away

Gocamp Textile Cleaner rengör lätt smutsad eller 
solkig textil, som exempelvis en dynklädsel eller 
ett överkast. Gocamp Stain Away används för 
borttagning av fläckar.

Börja med att dammsuga eller borsta bort lösa 
smuts- och dammpartiklar. Fukta en ren svamp 
med Textile Cleaner och tryck fram ett skum. 
Rengör med cirkulerande rörelser på den smut-
sade ytan. Badda i cirklar på eventuella fläckar, 
utifrån och in mot fläcken. Lämna yttercirkeln 
fuktig för att undvika ringar. Låt textilen torka helt 
och dammsug sedan upp torra restpartiklar. 

Vid separat behandling av fläckar trycks ett 
skum av Stain Away fram direkt på fläcken. Ytan 
bearbetas med en ren svamp, utifrån och in mot 
fläcken. Lämna skummet på ytan och låt textilen 
självtorka. Om fläckarna inte försvunnit upprepas 
behandlingen. Eftertvätta vid behov den bearbe-
tade ytan med Textile Cleaner.

Textilskydd med Gocamp Textile Protection

Gocamp Textile Protection SDT ger dynklädslar 
och andra textilier ett osynligt skydd mot väta, 

PS: Testa textil- och skinnprodukterna på en liten 
dold yta innan behandlingen påbörjas.

smuts och fläckar. Medlet är biologiskt nedbrytbart 
och påverkar inte textilens yta eller utseende.

Spraya Textile Protection med stora cirkulerande 
rörelser över torra och rengjorda textilier. 

Rengöring och underhåll av skinnklädslar med 
Gocamp Strong Effect Cleaner och Leather 
Protection Cream

Gocamp Strong Effect Cleaner är ett rengörings-
medel som är speciellt anpassat för läder (ej 
mocka/nubuck). 

Gocamp Leather Protection Cream skyddar det 
rengjorda skinnet utan att göra ytan blank eller hal.

Skaka flaskan och fukta en ren svamp med Strong 
Effect Cleaner. Krama fram ett rikligt skum och 
badda på skinnet tills smutsen löses upp. Gnid 
inte. Eftertorka med en mjuk och luddfri trasa.

Efterbehandla med Leather Protection Cream 
som appliceras tunt och jämnt med en mjuk trasa. 
Massera med lätta cirkulerande rörelser och efter-
polera när ytan känns torr.

Använd aldrig tvål eller diskmedel på dynor med 
skinnklädsel. Håll efter skinnet regelbundet.

Tips
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Ta med kanoten, kajaken eller 
surfbrädan på resan
Med Fiamma Kajakhållare lastar du enkelt din 
kanot, kajak eller surfingbräda på husbilens tak. 
Levereras i set om två hållare med mjuka skydd 
och fästremmar. Hållarna är hopfällbara och 
utformade för att passa Fiamma Roof Rail med 
Fixing Bar Rail, men passar även vissa modeller 
av takräcken för personbilar.

Utomhuskockens favorit
Primus Gasolkök Kinjia är lättare och kompaktare än 
de flesta kök med två brännare, utan att göra avkall på 
prestanda eller kapacitet. Trots en robust design är köket 
lätt att bära med sig. Gallren och droppbrickan kan enkelt 
tas bort, vilket underlättar rengöring. Köket drivs av en 
Primus gasbehållare på 100 g, 230 g eller 450 g.

Funktionell matlagning för folk i farten
Primus Gasolkök Onja är ett kompakt kök med två brännare. 
Tack vare bärremmen är köket enkelt att bära med sig och 
fungerar precis lika bra i förtältet som på utflykten. När stom-
men är utfälld bli den en stabil matlagningsenhet som även 
skyddar brännarna från vinden. Ovansidan är täckt med ett 
eklock som också fungerar som skärbräda eller serveringsfat. 
Köket drivs av en Primus gasbehållare på 100 g, 230 g eller 
450 g. 
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Duka med ny servis 
i melamin
Vårens nya serviser i tålig melamin är 
här. Du köper dem i ett 16-delars set 
som innehåller 4 tallrikar, 4 asietter, 4 
djupa skålar samt 4 muggar. Välj mellan 
tre olika fräscha designutföranden: 
Stripes, Flowers och Drops.

Lanterna med mjukt ljus
Ambiance Lantern heter den stilrent utformade 
lanternan som enkelt kopplas till en Campingaz 
CV300-patron. Den ger ett mjukt gult ljus som 
kan justeras. Gasförbrukning: 7g/timme. Brinn-
tid: 33 timmar.

Regissörstol Avantgarde Superior: En perfekt stol till 
matgruppen eller som snygg och komfortabel gäststol. 
Stolen är lätt och tar liten plats. Passar också att ha med till 
sommarens utekonserter och utflykter.

Pall/minibord Avantvgarde Dynamic: Det här är en 
flexibel och stabil pall med en toppskiva som kan användas 
som bricka. Pallen fungerar även utmärkt som fotstöd när 
du sitter i Noblesse-stolen. 

Utekväll vid grillen
Cadac Grillo Chef heter denna robusta och kom-
pakta bordsgrill med non-stick yta. Grillytan är 38 
centimeter och den kraftfulla porslins-emaljerade 
ytan tar hand om värmen för bästa utomhuspres-
tanda. En stabil kastrullhållare ingår så att man 
enkelt kan förbereda middagens tillbehör. Grillen 
ansluts till gasol. Ingår: Grillgaller non-stick, kastrull-
hållare samt en väska i kraftigt material.

Avantgarde kombinerar modern design med de senaste 
materialen och produktionstekniken.  Alla metalldelar i 
möblerna är tillverkade av DuraLite® en ny utvecklad och 
patenterad metall som är starkare än stål och lättare an 
aluminium.

Campingstol Avantgarde Noblesse: Noblesse är 
kanske den lättaste och mest bekväma campingstolen 
på marknaden som erbjuder både en hög rygg och skön 
stoppning i ryggstödet. 

Lätta och bekväma möbler i Avantgarde-serien





KABE-återförsäljare 
Våra KABE-återförsäljare finns alltid nära dig

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
Rylander Bil*  ............................................................. 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

NEDERLÄNDERNA
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

ÖSTERRIKE
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

* Även återförsäljare av KABE Travel Master husbilar.



Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering av din  husvagn eller  

husbil. Kontakta din närmaste KABE-återför säljare för en helhetslösning.

Vi finansierar din dröm.
Ett mobilt boende med minimalt underhåll.

Semestra där solen skiner!
K

A
BE H

usvagnar A
B, Box 14, 560 27 Tenhult

MARKNADENS 
FÖRMÅNLIGASTE 
FINANSIERING!ENKEL & TRYGG FINANSIERING


