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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

7.199,-

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

Find din nærmeste forhandler på: 
www.camper.dk

Trækvognen Convoy er 
ideel til strand- og skovture. 
Samtidig er den nem at 
klappe sammen og fylder 
minimalt, 699,-

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

wecamp

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

Lækker grill fra  Cadac med utallige  anvendelsesmuligheder

Ikke kun til camping!

- Også super flot på terrassen 

om sommeren.

ALT TIL 
CAMPING!
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Ledere

VI FEJRER JUBILÆUMSÅRET 2017 MED 
ET FANTASTISK MODELPROGRAM 
Skikongen Petter Northug, Enduro-mesteren Anders Eriksson, 
sangstjernen Charlotte Perrelli og de unge karting-talenter i 
Team Fuel Young Passion har en hel del til fælles. De er vin-
dere, som arbejder hårdt for at nå deres mål, og de ved, hvad 
der kræves for at lykkes. De har også fundet ud af, hvordan 
KABE	kan	hjælpe	dem	med	at	finde	balancen	i	en	tilværelse,	
der	er	præget	af	træning,	konkurrencer,	rejser	og	turnéliv.

”For at kunne præstere på topniveau kræves det blandt andet, 
at man sover godt og spiser rigtigt. I campingvognen har jeg 
min egen seng og alt det andet, jeg har brug for. Det er meget 
vigtigt og kan aldrig sidestilles med at bo på hotel”, forklarer 
den mangedobbelte verdensmester i Enduro, Anders Eriks-
son.

”Den ene dag er autocamperen min luksuriøse kunstnergar-
derobe, hvor jeg forbereder mig til aftenens show. Den næste 
dag stiller vi havemøblerne og grillen ud og lever et alminde-
ligt campingliv med familien. Vidunderligt!”, siger sangerinden 
og musicalstjernen Charlotte Perrelli.

Du skaber selv det KABE-liv, som du vil have, og for de al-
lerfleste	af	os	plejer	det	at	være	forbundet	med	ferie	og	herlig	
afslapning. Sådan har det været lige siden Kurt Blomqvist byg-
gede den første campingvogn i Tenhult i Småland for snart 60 
år siden og dermed lagde grundstenen til det, der skulle blive 
til det så succesrige KABE. 

Med en solid kvalitet, innovative løsninger og et smart design 
har KABE opbygget en unik position som svensk producent 
af campingvogne og autocampere. I dag har vi vores eget 
teknikcenter i tilknytning til produktionen i Tenhult, hvor vi 
løbende	udvikler	nye	idéer,	som	kan	gøre	dit	KABE-liv	endnu	
nemmere og bekvemmere. 

Til næste år fylder KABE 60 år. Det fejrer vi med et fantastisk 
modelprogram med mange spændende nyheder, som du 
kan læse mere om på de efterfølgende sider. Vi ser frem til 
jubilæumsåret 2017 og håber, at du vil være med til at fejre det 
sammen med os!

Følg Kabe på Facebook og Instagram!
Her	finder	du	nyheder,	fotos	og	kommentarer	til	store	og	små	i	KABE’s	verden.

www.facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar

Peter Carenborn
adm. dir. KABE Husvagnar AB
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F Å CAMPINVOGNEN 

P Å PLADS I EN 

HÅNDEVENDING!

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

Med ECO II moveren fra ENDURO 
får du hurtigt din campingvogn på 
plads.  Den har automatisk tilkob-
ling af rullen. 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 et 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, 
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SIGTEKORNET INDSTILLET  
PÅ ØGET EKSPORT
Nyansættelser og øget produktionstempo på fabrikken. Der er fuld fart på hos 
KABE, og alt tyder på at forårets positive salgstal vil blive efterfulgt af et mindst 
lige så succesrigt efterår. Nu præsenterer vi KABE 2017 og fornemmer allerede 
at der er en rekordstor interesse for vores nye modeller.

– Hvis vi ser på årgang 2016 er salget 
af KABEs autocampere steget med 43 
procent.	Hvilket	er	meget	flot!	Cam-
pingvognene har en stigning i salget på 
21-procent,	og	det	er	også	flot,	konstate-
rer salgschef Joakim Karlsson.

Den generelle trend viser at der bliver 
flere	og	flere	autocampere,	og	at	antallet	
af overnatninger på campingpladserne 
stiger. Mange vil kunne benytte deres 
autocamper eller campingvogn hele året 
rundt, og Joakim tror, at det er en vigtig 
grund til at, det går så godt for KABE.

– KABEs overlegne helårs-egenskaber 
i kombination med den fantastiske 
komfort gør, at du aldrig behøver at føle 
dig begrænset i din brug af autocampe-
ren eller campingvognen, uanset vejr 
og vind. Det giver en fantastisk frihed 
og skaber naturligvis også tryghed i et 
skandinavisk klima. 

Helintegreret Classic
I løbet af de seneste år er KABEs udvalg 
blevet	bredere,	og	der	findes	i	dag	fire	

forskellige modelserier af autocampere 
og fem forskellige campingvognsserier. 
Foruden alle de varierende størrelser er 
der endvidere mange forskellige planløs-
ninger og tilvalgsmuligheder.

I 2017 bliver modelprogrammet endnu 
stærkere. Der lanceres blandt andet 
en helt ny helintegreret autocamper i 
Classic-serien.

– Classic er KABEs populære grundmo-
del, med lidt færre tilvalg og en noget 
kortere udstyrsliste end de øvrige auto-
campere. Men med ægte KABE-kvalitet 
hele vejen igennem. Jeg tror at, den nye 
Classic i740 vil blive meget populær på 
markedet, siger Joakim.

Stærkt varemærke
På campingvognssiden får de unge 
familier endnu en veldisponeret bør-
neværelsesvogn at vælge imellem, 
når	den	nye	Classic	780	gør	sin	entré.	
Til alle med interesse for madlavning 
venter der en luksuriøs Royal 630 eller 
premiumvognen Imperial med KABEs 

nye rummelige køkken i den forreste del, 
hvor bordpladsen minder om dit køkken 
derhjemme.

– I øjeblikket præsenterer vi de nye 
modeller og alle de øvrige nyheder på 
messerne i Sverige, Tyskland, Schweiz, 
Holland, Belgien, Norge, Finland og Dan-
mark. Vi sigter på øget eksport. KABE er 
allerede et meget stærkt varemærke i 
Skandinavien	og	i	flere	andre	europæis-
ke lande, forklarer Joakim. 

Fuldt udstyrede Imperial
Interessen for KABEs helintegrerede 
autocampere er stor, og Joakim fortæller 
at modellerne i den nye årgang har en 
masse interessant at byde på. Her er den 
nye Classic i740 på 3,5 ton, en ny helin-
tegreret 860-model med tandemchassis, 
og i910 som er blevet en fuldt udstyret 
Imperial, med udstyr i den absolutte 
premiumklasse.

– Jeg tror, vi kan se frem til et virkelig 
spændende KABE-år 2017!

NYT     KABE 2017

F Å CAMPINVOGNEN 

P Å PLADS I EN 

HÅNDEVENDING!

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

Med ECO II moveren fra ENDURO 
får du hurtigt din campingvogn på 
plads.  Den har automatisk tilkob-
ling af rullen. 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 et 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, 



8  KABE  NR 1 2017

VELKOMMEN TIL MODEL-
ÅRET 2017 HVOR DU KAN 
OPDAGE ENDNU FLERE 
SPÆNDENDE NYHEDER!

NYT     KABE 2017

KABEs	campingvogne	har	gennemgået	flere	designændringer.	Eksteriøret	
har fået et mere kraftfuldt design på ydervæggene, og samtlige modeller 
er udstyret med KABEs nye distinkte og elegante formsprog med de slanke 
baglygter. Også interiøret er blevet opdateret. Nu fortsætter vi vores arbejde 
med at gøre det bekvemme KABE-liv endnu mere stilfuldt og komfortabelt. 

8  KABE  NR 1 2017

KABE NYHEDER

2017
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NYT     KABE 2017

KABE  NR 1 2017  9  



10  KABE  NR 1 2017

Helt unik årgang 2017-model; Royal og Imperial 630 
FK med et stort og indbydende køkken i vognens 
forende.

Classic-serien er udvidet med to nye planløsninger. 
Den populære 560 XL fra Ædelsten- og Royal-serien 
samt 780 DGDL med stor børneværelsesafdeling.NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2017
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KABE CAMPINGVOGN 2017:

VORES STÆRKESTE  
MODELPROGRAM  
NOGENSINDE!
KABE har en campingvogn til alle. Der er vores prisbillige Classic som er blevet 
børnefamiliernes store favorit, den veludstyrede Ædelsten-serie, luksuriøse Royal, 
rummelige Hacienda med høj komfort og virkelig store arealer samt Imperial – en 
unik serie i den absolutte premiumklasse. Op til sæsonen 2017 præsenterer vi 
vores	stærkeste	modelprogram	nogensinde	med	endnu	flere	modeller!

Vi præsenterer en helt ny planløsning til 
Royal og Imperial. Det er en videreud-
vikling af vores populære 630 E-TDL, 
som er blevet udstyret med et stort og 
indbydende køkken i vognens forreste 
del. I Royal 630 FK er der et stort komfur 
med	fire	blus	som	standard,	og	Imperial	
630 FK er udstyret med en eksklusiv 
induktionskogeplade.

– Vi ved, at der er mange KABE-ejere 
som interesserer sig for madlavning og 
holder af at tilbringe tid i campingkøkke-
net. Og er man en af dem, bør man helt 
klart se lidt nærmere på Royal og Impe-
rial 630 FK. I 630 FK er køkkenet place-
ret i vognens forende, og det betyder, at 
man er i direkte kontakt med vennerne 
udenfor. Her er plads til at arbejde og en 
standard som ligner køkkenet derhjem-
me i huset eller lejligheden, med en rig-
tig emhætte, fortæller Mikael Blomqvist, 
teknisk chef og viceadm. dir. hos KABE. 
Siddegruppen er maksimeret, så der er 
plads til mange, og den er placeret midt i 
vognen. Bag de to enkeltsenge er der et 
veludstyret badeværelse i hele vognens 
bredde med en separat brusekabine.

Ny børneværelsesvogn
KABEs Classic-serie er virkelig blevet en 
kanon	succes,	og	stadig	flere	kunde-

kategorier får øjnene op for den. I 2017 
supplerer vi Classic-udvalget med to helt 
nye modeller: Rejseglade og praktiske 
Classic 560 XL med dobbeltseng og 780 
DGDL som er en stor og bekvem børne-
værelsesvogn.

Til trods for at Classic ikke koster mere 
end mange importerede vogne, er det 
en campingvognsserie, som er udstyret 
med alt, hvad der er nødvendigt til en 
aktiv udnyttelse hele året rundt. Classic 
plejer	at	tiltale	de	fleste	der	prioriterer	
ægte	KABE-kvalitet	og	vil	have	en	fleksi-
bel og sikker vogn til en meget konkur-
rencedygtig pris.
Med den nye 780 DGDL har de unge 
familier	fire	forskellige	veldisponerede	
børneværelsesvogne at vælge imellem i 
KABEs børnevenlige Classic-program. 

– Vores 560-, 600-, 660- og 780-model-
ler varierer i størrelse og planløsning, 
men	er	alle	fire	udformet	specielt	til	
børnefamilier med en bekvem dobbelt-
seng samt et separat børneværelse med 
køjeseng i to eller tre etager, forklarer 
Mikael.

I Classic 780 DGDL har børnene desu-
den	deres	egen	siddegruppe	med	en	fin	
hjørnesofa til hyggestunder med leg og 
indendørs aktiviteter. Her er også godt 

med opbevaringsplads til hele familien 
og en rummelig U-sofa med et stort bord 
i vognens forreste del. 

Den nye Classic 560 XL
Også til et par på langfart eller til familien 
som nogle gange har medfølgende børn 
eller overnattende gæster, er der en in-
teressant Classic-nyhed i 2017. Den kom-
fortable 560-model med enkeltsenge får 
nu selskab af 560 XL, et alternativ med 
dobbeltseng bagerst i vognen. 

Den indvendige karosserilængde er kun 
550 centimeter, men Classic 560 XL har 
en planløsning der udnytter vognens 
areal	på	en	særdeles	effektiv	måde.	
Den U-formede siddegruppe byder på 
god plads til samvær og afslapning og 
kan naturligvis også omdannes til seng. 
Classic 560 XL fås i to vognbredder: 230 
centimeter samt King Size-udførelsen 
som er 250 centimeter bred. 

–	De	fleste	vælger	nok	King	Size	som	
har en bredere seng og mere plads i 
vognen, mener Mikael og tilføjer at KABE 
var først med 250 cm brede camping-
vogne, hvilket nu er blevet den nye 
”standardbredde” for samtlige KABEs 
campingvogne.	De	fleste	af	modellerne	
fås også i bredden 230 cm. 

NYT     KABE 2017

Classic 560 XL

XV2

Classic 780 DGDLRoyal 630 E-TDL

FK
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NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2017

En af de store nyheder i 2017 vedrører Royal, Hacienda og Imperi-
al-serierne som nu bliver udstyret med Smart D, KABEs intelligente 
betjeningspanel som styrer og overvåger alle campingvognens 
funktioner og desuden kan opkobles til mobilen via en app. 
KABE har udviklet Smart D sammen med Dometic, og systemet 
bygger på samme principper som nutidens computerstyrede 
elsystemer i personbiler. KABE Smart D har hidtil kun været instal-
leret i KABEs autocampere, men nu bliver det standard i vores 
Royal-, Hacienda- og Imperial-campingvogne.
Ved hjælp af betjeningspanelet i Smart D kan du styre camping-
vognens varme, belysning, aircondition eller Air Vent. Du kan 
også holde tjek på spændingsniveauet i elsystemet. Systemet har 
alarmfunktioner, som fortæller dig når det er tid til service, eller 
hvis der er gået en sikring.

KABE Smart D

Imperial-vognen med et nyt og endnu  
stærkere Innovation design.

12  KABE  NR 1 2017
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NYT     KABE 2017

KABE Smart D

Startskærmen på displayet viser alle funktioner 
til belysning og digital regulering af lysdæmper.
Her vises også ude- og indetemperaturen samt 
klokken.

Aktuel statusinformation om niveauet for fersk- og 
spildevand samt batteriets kapacitet vises på en 
overskuelig måde.

Alle oplysninger og styring af varme
vises på en separat side. Via digital justering 
hæver eller sænke du varmen.

I Royal, Hacienda og Imperial er 
SMART-D elsystem standard.

KABE  NR 1 2017  13  



14  KABE  NR 1 2017

Enkelt og problemfrit
Det skal være enkelt og problemfrit at 
være KABE-ejer. Fra og med årgang 
2017-modellerne bygges alle KABEs 
campingvogne på et chassis med 
selvjusterende bremser. Det indebærer 
at det ikke er nødvendigt at udføre juste-
ringer ved det årlige serviceeftersyn. 
Interiøret til campingvognene fremstil-
les på vores egen snedkerafdeling på 
farikken i Tenhult. Vi gør os umage for 
at	finde	materialer,	som	er	flotte	og	lette	
at vedligeholde. I 2017 præsenterer 
vi blandt andet en ny elegant laminat-
bordplade i køkkenet i alle vores vogne. 
Royal og Imperial er blevet udstyret 
med en eksklusiv højblank hvid folie på 
lågerne på overskabene i gruppen foran. 

Designændringer af interiøret
En rundtur inde i de nye vogne viser 
flere	designændringer	som	ud	over	
ændringer i udseende og stil også giver 
praktiske fordele. Et sådant eksempel 
er den nye ophængningsliste under 
overskabene i køkkenet, med to kroge 
til redskaber eller måske plads til en 
dekorativ hvidløgsranke. Listen er en del 
af	et	fleksibelt	system,	som	kan	udvides	
med	flere	detaljer.	Standard	i	alle	vogne	
og autocampere bortset fra Classic.

Imperial udstyres med et nyt komfur fra 
Thetford, som er nedfældet i bordpladen, 
og	Royals	komfur	med	fire	blus	og	ovn	er	
i en ny udførelse med en kraftig rist.

I samtlige modelserier har sofaerne 
foran fået bløde afrundede hjørner, som 
giver en øget fornemmelse af plads og 
bidrager til en indbydende og hyggelig 
stemning. Den nye runde form følges op 
i listerne på overskabene. I alle gardero-
ber ved indgangen er der nu en knage 
som supplement til bøjlestangen. Dørene 
til toiletområdet i GLE-modellerne har 
fået nydesignede håndtag med mag-
netlås, og køkkenet er i et nyt lækkert 
funktionelt design. Forbedringer som 
viser KABEs omhu med detaljerne. 
Håndvasken i campingvognenes toilet er 
i en ny og moderne facon. Classic-serien 
udstyres med installerede højttalere i 
hjørneelementerne i den forreste del.

Stribevis af tilvalg
Vi har aldrig tidligere kunnet tilbyde 
vores kunder så mange forskellige 
valgmuligheder som i årgang 2017-mo-
dellerne. Udover årets nye camping-
vognsmodeller	er	der	også	flere	smarte	
tilvalg som gør det nemmere for dig at 
finde	en	KABE	som	passer	til	netop	dig	
og din familie.

Classic, Ædelsten, Royal, Hacienda og 
Imperial er fem forskellige camping-
vognsserier med varierende udstyr som 
standard. De enkelte modelserier kan 
suppleres med en række smarte tilvalg, 
men i KABEs mest eksklusive vogne er 
der forskelligt standardudstyr, som ikke 
kan fås som tilvalg i de andre models-
erier. En nyhed i 2017 er KABEs fordelag-
tige komfortpakke til campingvognene 
i Classic- og Ædelsten-serierne. I kom-
fortpakken indgår et ekstra stort køle/
fryseskab, Bluetooth-stereo, udvendig 
serviceklap samt et stort Heki II skylight 
tagluge. I Ædelstens-serien indgår også 
nakkestøtter til siddegruppen. Mikrobøl-
geovn, airconditionanlæg eller et cykel-
stativ er eksempler på tilbehør som din 
forhandler altid kan hjælpe dig med at 
installere, når du køber en campingvogn 
fra KABE, og der er meget mere.

– I serierne Royal, Hacienda og Imperial 
indgår ATC, et elektronisk stabiliserings-
system, som standard. Køber du en 
campingvogn i Ædelsten-serien tilbyder 
vi ATC som et muligt tilvalg, forklarer Mi-
kael Blomqvist, teknisk chef og viceadm. 
dir. hos KABE. 

KABEs CAMPINGVOGNE HAR GENNEMGÅET 
FLERE DESIGNÆNDRINGER  

NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2017NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2017
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KABE Royal, Hacienda og Imperial får i 2017 ny hvid foliefarve på skabslågerne. Slide-out sofa i den forreste siddegruppe er standard i Imperial og fås 
som tilvalg i Royal og Hacienda. Royal, Hacienda og Imperial-serierne bliver udstyret med Smart D, KABEs intelligente betjeningspanel.

Induktionskogepladen er smukt nedsænket i laminatbordpladen i 2017-modellen. Hjørnet på sofaen foran har fået en afrundet form. Cinderella 
miljøtoilet fås som tilvalg til campingvognenes TDL-modeller. GLE-modellens toilet har fået en mere massiv dør og et nyt stilrent håndtag med magnetlås. 

NYT     KABE 2017

Ny elegant laminatbordplade i køkkenet. Ophængningsliste under overskabene i køkkenet. Håndvasken i campingvognenes 
toilet er i en ny og moderne facon.
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CINDERELLA  
MILJØTOILET
Fås som tilvalg til campingvognenes TDL-modeller.
Standard i Travel Master Imperial i910.

KABE lancerer i årgang 2017-modellerne et helt nyt tilvalg: 
Cinderella miljøtoilet som er et forbrændingstoilet hvor 
urin og fækalier forbrændes ved høj temperatur. Alt hvad 
der bliver tilbage, er lidt aske. Forbrændingen foregår i et 
lukket brændkammer, og udstødningen ledes ud gennem 
et aftræksrør. Løsningen er miljøvenlig, lugtfri og hygiejnisk. 
Toilettet	kræver	hverken	vand	eller	afløb,	alt	affald	forbræn-
des ved en høj temperatur, og der bliver kun en lille portion 
aske tilbage. 
Toilettet har et lukket luftsystem som minimerer kold træk i 
toiletrummet. Al luft hentes udefra via et særligt rør – luften 
hentes ikke fra toiletrummet, hvilket ville kunne medføre 
afkøling	af	rummet.	KABE	Cinderella	miljøtoilet	er	udstyret	
med et informationsdisplay. Displayet giver dig løbende in-
formation om brugen af toilettet og vil også give besked når 
det er på tide at tømme askebeholderen. KABE Cinderella 
miljøtoilet har også et antibakteriel sæde som standard.

Fordele ved et forbrændingstoilet:
•	Intet	vand	eller	afløb
• Lugtfrit og optager kun lidt plads
• Fås til gas
•	Nem	affaldshåndtering	(aske)
•	Ingen	kemikalier	eller	tilsætningsstoffer
• Kræver ikke et opvarmet rum
• Kapacitet op til 12 personer/døgn
• Produktet er CE-mærket og godkendt af SEMKO
• Fås som tilvalg til campingvognenes TDL-modeller.
• Standard i Travel Master Imperial i910.

NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2017
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Indikering af tilsluttet  
230 V-kabel

Temperatur ude

Temperatur inde

Spænding bodelsbatteri

indendørs- 
belysning til/fra

Udendørs- 
belysning til/fra

Webasto  
til/fra

Temperatur 
til/fra

Aircondition bodel tem-
peratur

Aircondition bodel hastig-
hed ventilator

Varme 
til/fra

Overvågning

Funktioner

Gulvvarme til/fra

Effektindstilling  
elpatron varme

Alarm i form af push notes:
Indikering ved udløst indbrudsalarm
Alarm ved lavt spændingsniveau i bodelsbatteri

Gas til/fra

KABE AirVent

Systemet	kan	også	fjernstyres	med	
appen KABE Smart D Remote via en 
skytjeneste hvilket giver en sikker opko-
bling. Så indgår der en Wi-Fi-router med 
modem, som gør dig stabilt opkoblet på 

hele turen. Og du kan naturligvis også 
streame lyd og billeder til computer og 
fjernsyn.	KABE	Smart	D	Remote	er	stan-
dard i Imperial-serien og kan bestilles 
som tilvalg til alle Royal- og Hacienda-
vogne samt alle autocampere. 

KABE Smart D Remote

NYT     KABE 2017



18  KABE  NR 1 2017

Fra og med årgang 2017-modellerne 
består dinetten i alle serierne af en 
praktisk L-formet sofa med et drejeligt 
selvbærende søjlebord. Med slide-out-
funktion på sofaen ved selepladsen 
kan man nemt regulere hældningen 
på sidde- og ryghynderne. Og med det 
udklappelige armlæn sidder man ekstra 
herligt. Sammen med de drejelige og 
bekvemme sæder i bilens førerdel 
skabes der en herlig og indbydende 
siddegruppe. 

Sidesofaen på højre side af bilens bodel 
får et blødt afrundet hjørne som bidra-
ger til en rummelig og hjemlig atmos-
fære og giver en bedre opredningsmu-
lighed i siddegruppen. Den nye runde 
form på sofaen følges op i listerne på 
overskabene. En anden praktisk nyhed 
er QB-sengens mere lige kontur som 
giver endnu mere plads at sove på.

Omhu med detaljerne
Vi har også foretaget forskellige design-
mæssige moderniseringer af autocam-
perens badeværelse med ny håndvask 
og mere runde former på sideskabe og 
låger. Samt mange andre forbedringer 
som viser KABEs omhu med detaljerne.

Helintegrerede Classic i740
En af de store nyheder er lanceringen 
af en helt ny helintegreret camper i 
Classic-serien. Den nye i740 LGB har en 
lys og åben planløsning med to hævede 
enkeltsenge over et stort bagagerum og 
et praktisk L-formet køkken. 

I bodelens forreste del er der en toper-
soners sofa udstyret med sikkerheds-
seler, som sammen med førerkabinens 
drejelige stole danner en hyggelig 
siddegruppe omkring et fritstående 
søjlebord. Præcis som i alle de øvrige 
helintegrerede modeller har Classic 
i740 en nedsænkelig loftseng over 
siddegruppen	(tilvalg),	diskret	indfældet	
i loftet. Med KABEs eksklusive træ-
detaljer og smagfulde tekstiler er det 
indrettede førermiljø med til at skabe en 
særlig hyggelig stemning. 

– Classic i740 har en totalvægt på 
3.500 kilo og bliver derfor et velkom-
ment alternativ til vores større og lidt 
tungere helintegrerede campere, fortæl-
ler Peter Carenborn, adm. dir. hos KABE.
Til trods for at Classic-serien ikke koster 
mere end andre autocampere, er den 
udstyret med alt det der er nødvendigt 
til en aktiv benyttelse hele året rundt, 
også i den koldeste årstid.

– Classic i740 er et virkelig godt alterna-
tiv til alle der prioriterer ægte KABE-kva-
litet	og	vil	have	en	moderne	og	fleksibel	
autocamper til en meget konkurrence-
dygtig pris, siger Peter.

Flere planløsninger
En anden nyhed er at den populære 
i810-model også kan bestilles som en 
LXL-variant, en meget rummelig auto-
camper hvor dobbeltsengen er placeret 
i bodelens bagerste del. Det indebærer 
at der nu er hele fem forskellige plan-
løsninger at vælge imellem i længden 
810-cm. 

Desuden er der den mulighed selv at 
bestemme om din i810 skal være enkelt- 
eller tandemakslet. Noget som gør dit 
KABE-valg	endnu	mere	fleksibelt	og	
individuelt.

Designændringer af interiøret
Indretningen i autocamperne fremstilles 
på vores egen snedkeri i Tenhult. Vi gør 
os	umage	for	at	finde	materialer	som	er	
smukke og lette at vedligeholde. I 2017 
præsenterer vi en ny praktisk laminat-
bordplade i køkkenet i vores Classic-
biler. De øvrige modelserier er blevet 
udstyret med en eksklusiv højblank 
hvid folie på overskabenes låger samt 
serviceskab.
En rundtur inden i de nye KABE-campe-
re	afslører	flere	designændringer	som	
ud over udseende og stil også giver 
praktiske fordele. Et sådant eksempel 
er den nye ophængningsliste under 
overskabene i køkkenet, med to kroge 
til redskaber eller måske plads til en de-
korativ hvidløgsranke. Listen er en del 
af	et	fleksibelt	system	som	kan	udvides	
med	flere	detaljer.

KABE AUTOCAMPER 2017:

ENDNU FLERE MODELLER! 
KABE	har	en	autocamper	til	alle.	Her	finder	du	vores	prisbillige	Classic,	de	
veludstyrede halvintegrerede og crossover-modeller samt KABEs luksuriøse 
helintegrerede	campere.	Op	til	2017	udvider	vi	med	endnu	flere	modeller!

NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2017NYT     KABE 2017
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Classic i740 LGB 
Indv. længde bodel: 4820 mm
Indv. bredde: 2180 mm
Indv. højde: 2026 mm
Totallængde: 7360 mm 
Totalbredde: 2320 mm 
Totalhøjde: 2950 mm 
Sengemål inkl. dinette: 2-4 
Antal passagerer: 3 
Sengemål bag: 1960x765+1960x700 mm
Sengemål dinette: 2060x1175/560 mm 
Sengemål	hæveseng	(tilvalg):	1880x1380	mm

NYT     KABE 2017

Den nye i740 LGB har en lys og åben planløsning med to hævede enkeltsenge over et stort bagagerum og et praktisk L-formet køkken. 



20  KABE  NR 1 2017

KABE Travel Master i860; 

”Den komplette autocamper”

KABEs helintegrerede autocamper 
er i dag en af Sveriges mest solgte. I 
den nye årgang suppleres serien med 
yderligere en model. KABE har udviklet 
den nye i860 som er en fuldt udstyret 
og stabil autocamper med tandemaksel 
og en totallængde på 8,6 meter.

– ”Den komplette autocamper” var 
bedømmelsen fra KABEs forhandler-
korps da bilen blev premierevist på 

vores forhandlermøde i begyndelsen 
af sommeren, fortæller Peter. Nu ser vi 
frem til at vise i860 til alle autocamper-
interesserede slutkunder rundt om i 
Europa! Den nye i860 fås i to forskel-
lige planløsninger: i860 LGB som har to 
enkeltsenge, og i860 QB med en rum-
melig Queen Size-seng længst tilbage 
i autocamperen. Begge varianter har 
adskilt bruserum og toilet på hver sin 
side af midtergangen samt et praktisk 
udformet vinkelkøkken. 

Siddegruppen består af en rummelig L-
formet sofa og førerkabinens bekvemme 
lænestole som vendes mod et stabilt 
og drejeligt søjlebord. Sammen med 
den ekstra siddeplads til højre inden 
for døren giver det masser af plads til 
samvær og afslapning. Ligesom i alle de 
øvrige helintegrerede modeller har i860 
en nedsænkelig loftseng over sidde-
gruppen, diskret indfældet i loftet. Også 
siddegruppen kan forvandles til en seng.

NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2017NYTT   KABE 2017
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Travel Master i860 LQB / LGB
Indv. længde bodel: 6060 mm
Indv. bredde: 2180 mm
Indv. højde: 1960 mm
Totallængde: 8600 mm
Totalbredde: 2320 mm 
Totalhøjde: 2950 mm 
Sengemål inkl. dinette: 2-4 
Antal passagerer: 3 
Sengemål bag LQB: 2010x1380 mm
Sengemål bag LGB: 1960x765+1960x700 mm
Sengemål dinette: 2060x1175/560 mm 
Sengemål hæveseng: 1880x1380 mm

NYTT   KABE 2017

TMI 860 med bad og toiletrum på hver siden af midtergangen.

i860 LQB i860 LGB
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Peter konstaterer at KABE nu har et 
fantastisk godt program med helinte-
grerede autocampere i længderne 7,4, 
7,6, 8,1 og 8,6 meter. Samtidig gennem-
føres en opgradering af i910-modellen 
som fra og med årgang 2017-modellen 
får betegnelsen Imperial i910 og bliver 
en del af KABEs virkelig eksklusive 
premiumudvalg,	som	allerede	findes	på	
campingvognssiden.
– Imperial i910 er vores absolutte 
flagskib	og	en	unik	autocamper	med	
masser af ekstra udstyr.
 

Den nye Imperial i910 er blandt andet 
udstyret med KABE Smart D Remote, 
det nye betjeningspanel, som styrer og 
overvåger alle funktioner i autocampe-
ren,	og	som	også	kan	fjernstyres	med	
mobiltelefonen. 

– Et virkelig stærkt lydsystem i premium-
klassen indgår som standard, inklusive 
wi-fi.	Autocamperen	er	desuden	selvfor-
synende	med	el	via	et	effektivt	solcel-
lesystem med inverter og dobbelte 
batterier, fortæller Peter.

Premium på alle punkter
Andre eksempler på udstyr der er stan-
dard i den nye Imperial i910, er hydrau-
liske støtteben, aircondition i autocam-
perens bodel, en ekstra stor vandtank 
og et Cinderella forbrændingstoilet.

– Udover de tekniske innovationer er 
det også en autocamper med en utrolig 
flot	indretning.	I	køkkenet	er	der	natur-
ligvis en moderne induktionskogeplade, 
bordpladen er i Kerrock, og væggene 
er beklædt med laminatmateriale. Efter 

Alle modeller i serien er helintegrerede og har en længde på 9,1 m.

VORES FLAGSKIBE, EKSTRA    STORE OG LUKSURIØSE 

NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2017NYT     KABE 2017

Imperial 780 TFL
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en lang rejsedag kan du slappe af i 
den herlige siddegruppe i blødt skind. 
Imperial i910 er virkelig premium på alle 
punkter!

Foruden de helt nye helintegrerede 
modeller, Classic i740 og den fuldt 
udstyrede i860, er opgraderingen af 
i910-modellen til Imperial i910 klart en 
af de allerstørste nyheder. Men der er 
også en lang række andre spændende 
nyheder at lægge mærke til i det øvrige 
modelprogram for 2017.

Smart lydanlæg
Det eksklusive lydanlæg, som er stan-
dard i Imperial i910, kan bestilles som 
tilvalg til de øvrige modelserier bortset 
fra Classic-serien. Systemet kommuni-
kerer med KABE Smart D-panelet, som 
styrer og overvåger alle funktionerne i 
din autocamper, og indeholder foruden 
et rigtig skarpt lydanlæg også navigator, 
bakkekamera samt sammenkobling 
med Wi-Fi og telefon.
Samtlige helintegrerede campere har 
nye dobbelte sideruder i førerdelen som 

isolerer endnu bedre mod både kulde 
og lyd. Her supplerer vi også med nye 
el-persienner fra Remis. 
Vi udvider de udvendige serviceklapper i 
vores QB og LXL-modeller med dob-
beltsenge og skaber plads i bagagerum-
met til at fastgøre et pænt stort bord 
til udendørs brug. QB-modellen med 
Queen Size-seng får også nye praktiske 
skuffer	til	bagage	inde	i	bilen,	ved	foden-
den af sengen.

VORES FLAGSKIBE, EKSTRA    STORE OG LUKSURIØSE 

NYT     KABE 2017

Alle KABEs autocampere har en L-sofa i siddeafdelingen. Slide-out-sofaen med armlæn gør turen ekstra bekvem.  
Fjernsynet finder du gemt i det højre sideskab foran i bilen. (Gælder for alle modeller bortset fra Classic). Cinderella forbrændingstoilet er standard i Imperial 
i910 autocamper. Overskabe med højglanslåger samt serviceskab bliver i 2017 standard i alle autocampere bortset fra Classic-serien.
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– Det har været en fantastisk sommer! Takket være 
autocamperen kunne min kæreste Anders og vores 
treårige søn Adrian følge med på store dele af tur-
néen,	fortæller	Charlotte.

KABE i810
Familien Perrelli-Jensens autocamper er en helintegre-
ret KABE i810 LQB med en bekvem queen size seng 
bagerst i camperen og en nedsænkelige dobbeltseng 
over siddegruppen. Charlotte fortæller, at det er en 
planløsning, der fungerer virkelig godt for dem.

–	Her	er	et	pænt	stort	vinkelkøkken,	et	superflot	bade-
værelse og masser af opbevaringsplads. Den ene dag 
er autocamperen min luksuriøse kunstnergarderobe, 
hvor jeg forbereder mig til aftenens show. Den næste 
dag stiller vi havemøblerne og grillen ud og lever et 
almindeligt campingliv med familien. Vidunderligt!

Mere tid til familien
Autocamperen indebærer, at Charlotte får mere tid 
sammen med familien og mulighed for at restituere sig 
i de mest intensive perioder i sit hektiske kunstnerliv. 

Charlotte startede sin karriere som sangerinde al-

lerede som 13-årig med dansebandet Bengt Ingvars 
hjemme i Växjö i Småland. I 1999 kunne vi se hende 
som vinder af Eurovision Song Contest med ”Take 
me to your heaven”. I dag er Charlotte en af Sveriges 
kendteste og mest populære sangerinder med et 
bredt repertoire og store musikalske succeser.

– Det var helt klart en fantastisk drømmerolle, da 
jeg spillede Eva Perón i musicalen Evita med over 
200 forestillinger og aften efter aften kunne opleve 
udsolgte forestillinger på Malmö Operan og Göta 
Lejon i Stockholm! Det var simpelt hen helt eventyrligt, 
siger Charlotte.

Nye indspilninger og projekter
Nu venter en efterårssæson med nye spændende 
projekter for Charlotte Perrelli. 

– Det er rigtigt. Jeg skal i studiet og forsøge at færdig-
gøre en EP. Desuden arbejder jeg på min vinserie. 
Vi	er	begyndt	at	lancere	en	mousserende	rosé	og	til	
efteråret kommer der både en hvid og en rød vin. End-
videre er der en del forespørgsler om større projekter, 
som jeg ikke rigtig har taget stilling til endnu. Nu må vi 
se, hvad der sker! 

Autocamperen betyder, at den hårdtarbejdende svenske sangerinde og musi-
calstjerne	Charlotte	Perrelli	kan	kombinere	et	krævende	turnéliv	med	stunder	
med afslapning sammen med familien. Her i sommer har hun medvirket ved 
både Viktoriadagen, Allsång på Liseberg og underholdningsprogrammet Som-
markrysset og har sammen med kollegaen Brolle rejst rundt i de svenske folke-
parker med Rock´n´Roll on Tour.

CHARLOTTE PERRELLI:

Autocamperen fra  
KABE	leverer	afkobling	 
i	et	krævende	turnéliv

Vi og vores KABE

24  KABE  NR 1 2017



KABE  NR 1 2017  25  

CHARLOTTE PERRELLI:

Autocamperen fra  
KABE	leverer	afkobling	 
i	et	krævende	turnéliv

Altid et skridt foran…

KABE  NR 1 2017  25  
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er lidt over 5.000 Enduro-kørere med 
licens i Sverige.
Vi møder Anders på Falköping Mo-
torstadion. For en uindviet ser det ud 
som en kæmpestor grusgrav. Her er en 
gruppe forventningsfulde unge kørere 
ved at læsse deres Enduro-cykler af 
og gøre sig klar til et træningspas med 
Anders. Det er den første uge i som-
merferien, og engagerede forældre har 
taget fri fra arbejde for at fungere som 
chauffører	og	montører.	

– Det her er nu min hverdag, forklarer 
Anders. Efter to årtier som konkurrence-
aktiv føles det fantastisk spændende at 
kunne dele ud af sine erfaringer til nye 
generationer af kørere. Holdet, som er i 
Falköping i dag, er nogle af de dygtige 

– For at kunne præstere på topniveau 
kræves det blandt andet, at man sover 
godt og spiser rigtigt. I campingvognen 
har jeg min egen seng og alt det andet, 
jeg har brug for. Det er meget vigtigt og 
kan aldrig sidestilles med at bo på hotel, 
forklarer Anders.

En barsk og beskidt sportsgren
Livet som professionel Enduro-kører 
indebærer en masse rejseri til tur-
neringer og træningslejre rundt om i 
Europa. At det skulle være en KABE, 
der blev hægtet på trækkrogen, har der 
aldrig	været	nogen	tvivl	om	for	Anders’	
vedkommende.

– I mine 12 år som professionel har mine 
KABE-campingvogne virkelig fået lov 

til at bekende kulør. I januar fyldte jeg 
kassebilen med motorcykler og udstyr 
og drog af sted til Spanien med cam-
pingvognen på slæb for at træne hele 
foråret op til VM. Enduro er en barsk og 
beskidt sportsgren, og jeg har så san-
delig levet i min campingvogn og brugt 
bad	og	køkken	mere	end	de	fleste.	Det	
har altid fungeret supergodt.

Træningslejr
I 2009 stoppede Anders som professio-
nel kører. Nu beskæftiger han sig med 
at træne unge lovende konkurrencekø-
rere, som drømmer om en lige så suc-
cesrig karriere, som han selv har haft. 
Desuden holder han mange foredrag 
og arrangerer populære træningslejre 
for Enduro-udøvere på motionsplan. Der 

ENDURO-MESTEREN	ANDERS	ERIKSSON:	

”Mine KABE-campingvogne har  
virkelig fået lov til at bekende kulør!”
Anders	Eriksson	er	mangedobbelt	verdensmester	i	Enduro,	og	vi	fik	ham	at	
se	på	svensk	TV	på	en	flot	tredjeplads	i	den	seneste	sæson	af	den	populære	
udsendelsesserie ”Mästarnas mästare”. Anders har altid været ekstremt om-
hyggelig med sine forberedelser op til en turnering, og i hele hans succesrige 
professionelle karriere har campingvognen fra KABE været en vigtig del af 
hans liv.

Vi og vores KABE
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kørere fra vores Future-gruppe med 
unge mellem 14 og 16 år, som kommer 
fra forskellige dele af Sverige.

Et liv på farten
Selv var han bare 3 1/2 år gammel, da 
han begyndte at køre Enduro. Som 
16-årig besluttede han sig for at ville 
være den bedst i verden. Noget der 
altså lykkedes for ham – syv gange! 
Det omkringrejsende liv fra det ene mo-
toranlæg til det andet fortsætter altså, 
selvom det nu mest handler om rejser 
i Skandinavien. Anders er Norden-
ambassadør for den franske Enduro-
motorcykelproducent Sherco. 

– For mig er KABE-campingvognen 
stadig den optimale måde at organisere 

mit aktive liv på. Desuden har jeg en 
familie med to børn på tre og otte, så 
foruden arbejdet er der nu også en del 
”almindeligt” campingvognsliv, siger 
Anders.

Sommeren omfattede blandt andet en 
uges kunstskøjtelejr i Lidköping for dat-
teren. Her var det Anders, der optrådte i 
rollen som den kørende sportsforælder, 
og hele familien boede i campingvog-
nen på campingpladsen.

Ny campingvogn til efteråret
I øjeblikket har Anders og hans familie 
en Royal-campingvogn, men snart le-
veres der en ny og fuldt udstyret KABE 
Imperial 630 E-TDL. Anders har lovet at 
dele billeder og kommentarer fra livet 

Altid et skridt foran…

med den nye campingvogn på KABEs 
Instagramkonto, www.instagram.com/
kabehusvagnarhusbilar. PS: Vil du vide 
endnu mere om Anders, kan du besøge 
hans hjemmeside, aeracing.se. Han er 
også TV-aktuel som deltager i den nye 
sæson af den svenske udgave af Fang-
erne på Fortet og medvirker desuden i 
et afsnit af ”I huvudet på Gunde Svan”. 
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KABE og Alde i fælles 
USA-satsning

Rejsen
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KABE har været på road trip i USA med ALDE leverandøren
for at præsentere den svenske kvalitet med helårs komfort på
verdens største marked for cammpingkøretøjer.
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I marts lagde et skib fra Göteborg til kaj i Seattle og 
landsatte en fuldt udstyret KABE Imperial 560 XL. I løbet 
af foråret og sommeren er campingvognen og Aldes 
vandbårne varmesystem blevet vist frem for producenter 
og branchefolk i hele USA. Turneen var arrangeret af Aldes 
amerikanske datterselskab Alde Corp.
Vandbåren gulvvarme i campingkøretøjer er endnu et helt 
ukendt begreb i USA, og målsætningen er at etablere 
Aldes system på markedet. Vi er stolte over samarbejdet 
med KABE, som giver os mulighed for at demonstrere 
vores produkter på den bedst mulige måde, siger Håkan 
Streimer, marketing- og salgschef hos Alde International 
Systems AB i Färlöv.

Overlegen helårskomfort
For KABEs vedkommende handler det om at introducere et 
delvist nyt billede af det bekvemme og luksuriøse mobile 
fritidshus. Præcis som i Europa er der en interesse for 

helårsbrug, også i sne og kulde. Men der er kun få ameri-
kanske leverandører af vintertilpassede campingvogne og 
autocampere.

– Her har vi meget at tilbyde. KABEs unikke isolering og 
ventilation skaber i kombination med den støjsvage og 
ensartede varme fra Alde en overlegen helårskomfort, 
konstaterer KABEs koncernchef, Alf Ekström.

Barskt marked
Højdepunktet	under	virksomhedernes	fælles	turné	i	USA	
var den store traditionelle campingvognsuge i Elkhart, In-
diana. Her ligger 85 procent af den amerikanske camping-
vogns- og autocamperproduktion.

– Det amerikanske marked er barskt. Men vi har gode pro-
dukter, og svensk kvalitet og sikkerhed nyder stor anerken-
delse, blandt andet inden for køretøjsindustrien. Så vi har 
store	forhåbninger	til	effekten	af	sommerens	satsning,	siger	
Håkan Streimer og Alf Ekström.

Rejsen
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Alltid steget före

Efter alle timerne med hård træning 
kan det være de små detaljer til slut, 
som afgør det hele. Om du kunne sove 
ordentligt inden løbet, eller om der var 
lange køer ved toiletterne.

– Det er utrolig vigtigt at kunne fokusere 
helt på sin løbsindsats. Alt det andet 
skal bare fungere, siger 14-årige Siri Syl-
vén	og	Hugo	Holmgren,	to	unge	karting-
talenter, som har prøvet campingvogns-
livet med KABE i sæsonen.

Fuel Young Passion
Siri og Hugo deltager i den svenske 
junioreliteklasse KFJ og har allerede de-
res eget team, Fuel Young Passion, med 
sponsorer og egen hjemmeside. De 

satser på en professionel karriere, og 
for mange er karting lidt efter lidt blevet 
en indkøringssport til motorløb. 

– Flere af verdens bedste racerkørere 
startede med karting, og det er en 
sport, som er både teknisk og fysisk 
udfordrende, fortæller Siri.
I forbindelse med sæsonens stævner 
bor Siri og Hugo sammen med deres 
familier i bekvemme campingvogne fra 
KABE. Her har de deres egne ting og 
kan koble af mellem løbene.

– Det er virkelig super godt! Og det er 
jo en dejlig luksus at kunne spise fars 
hjemmelavede specialpizza efter en 
hård dag på banen, konstaterer Siri.

FARS PIZZA I CAMPINGVOGNEN 
EFTER EN HÅRD DAG PÅ BANEN
At alt skal være på plads op til en turnering, er præcis lige så vigtigt, 
hvis du har besluttet dig for at klare en Svensk Klassiker for aller-
første gang, som hvis du er mangedobbelt Enduro-verdensmester 
som Anders Eriksson. 



Varmen	er	bare	en	af	flere	afgørende	ingredienser,	hvis	man	vil	bygge	cam-
pingvogne og autocampere, som virkelig kan klare at blive brugt i al slags 
vejr – både i den koldeste og den varmeste årstid. I bund og grund er det en 
sofistikeret	kombination	af	opvarmning,	ventilation	og	isolering	som	skaber	
det skønne indeklima i din KABE.
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KABEs uovertrufne helårs-egenskaber er en kom-
bination af varme, ventilation og isolering. Derfor 
indgår følgende altid som standard i alle camping-
vogner og autocampere fra KABE:
• ALDE Compact varmeovn
• AGS II eller AGS II Pro vandbåren gulvvarme
• Kompakte konvektorer
• Optimeret ventilationssystem med VarioVent
• Indretning tilpasset til fuld luftcirkulation
i Wall-konstruktion

Eksempler	på	flere	unikke	varmefunktioner:
• KABE har den bedste og mest ensartede varmefor-
delingen i bodelen og i de øvrige rum.
•	Automatisk	effektforøgelse	hvor	varmeovnen	
automatisk registrerer, når der er behov for gas for at 
opnå	øget	effekt.
• Elpatron og cirkulationspumpe startes nemt om 
vinteren ved at tilslutte vinterkoblingen til det udven-
dige udtag.
• For at undgå kolde luftstrømme er vi ekstra omhyg-
gelige med isoleringen omkring friskluftindtag og 
varmekonvektorer.
• Med dobbelte temperaturfølere, en i soveværelset 
og en i den forreste gruppe, kan varmen tilpasses til 
den del af opholdsdelen man opholder sig i.

-SMARTCLIMATESYSTEM+

Altid et skridt foran…
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Danskere med autocampere ser vi ikke 
lige så tit, og det skyldes skattesyste-
met i Danmark, som luksusbeskatter 
autocampere, og som gør en KABE 
Travel Master cirka 60 procent dyrere 
end i Sverige. I stedet er det KABEs 
veludstyrede helårsvogne i de mindre 
størrelser som værdsættes af de rejse-
glade danskere. Primært 520-, 560- og 
600-modellerne.

Det	er	ikke	ualmindeligt,	at	man	træffer	danske	KABE-familier	på	vinterferie	i	de	
svenske	fjelde	eller	på	en	campingplads	ved	Middelhavet	om	sommeren.	Der	
er	indregistreret	cirka	3.500	KABE-campingvogne	i	Danmark,	og	de	fleste	rejser	
meget med deres vogne.

KABE har et veletableret og 
godt ry på det danske marked

Intercamp A/S i Lunderskov har været 
dansk importør af KABE i næsten 20 år.  
I starten var der bare en enkelt forhand-
ler, men i dag er der et velorganiseret 
netværk med autoriserede og dygtige 
forhandlere og værksteder rundt om i 
landet. 

– KABE har et veletableret og godt ry 
på det danske marked, og salget stiger, 
forklarer Intercamps ejer og adm. dir., 
Steen Reinholdt Rasmussen.

KABEs campingvogne er kendt for den 
høje kvalitet, og Steen fortæller, at de 
stolte KABE-ejere plejer at lægge et be-
søg i Tenhult med fabriksrundvisning ind 
for at opleve den smålandske fremstil-
lingstradition, når de tager til Sverige.

Positiv branche
Intercamp har været aktiv i branchen 
siden	1960’erne.	Steen	driver	virksom-
heden sammen med sin far, Thorkil, og 
broderen, Mikkel. I koncernen indgår 
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Besøg
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Thorkil Rasmussen og Steen Reinholdt Rasmussen fra Intercamp

Internationalt  
KABE-træf  
på Sjælland i 2017
I Danmark er der en aktiv KABE-klub med cirka 300 medlemmer. Klub-
ben inviterer til fælles aktiviteter og rejser, hvor nye og gamle KABE-
venner mødes og udveksler erfaringer med hinanden. Næste sommer 
arrangeres der et stort internationalt KABE-træf på Sjælland.

– Alle medlemmer i de forskellige KABE-klubber i Norden og det 
øvrige Europa er meget velkomne i Korsør den 2.-7. juli 2017! Plan-
lægningen er i fuld gang, og hele programmet ligger på vores hjem-
meside, fortæller Anne Grethe Hansen, som er presseansvarlig for 
arrangementet.
Vil du vide mere om det internationale KABE-træf eller være medlem 
af en af KABEs forskellige klubber, kan du se mere på  
www.minkabe.dk

også en stor grossistvirksomhed for campingtil-
behør ved navn Camper Fritid. 

– Jeg er vokset op med campingvognslivet 
og ser det som et stort privilegium at kunne 
arbejde i en branche, som tilfører så meget 
positivt til menneskers fritid. Vores samarbejde 
med KABE fungerer vældig godt. 
De er altid med fremme med hensyn til teknisk 
udvikling og er lydhøre og lytter til deres kun-
der, siger Steen Reinholdt Rasmussen.

Besøg
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KABE Transport AB:

Per og hans medarbejdere  
leverer din KABE
Hurtige, sikre leverancer og virkelig god service til KABEs forhandlere og deres kun-
der. Sådan beskriver Per Danielsson sin funktion, som ansvarlig for KABE Transport 
AB. Sammenlagt plejer det at blive til næsen 700.000 km om året for de seks trans-
porttrailere, som lastes med campingvogne og autocampere fra fabrikken i Tenhult.

–	Vi	er	i	alt	syv	chauffører.	Jeg	springer	
til og kører, når der er behov for det, men 
fungerer hovedsagelig som kørselsleder, 
forklarer Per. Vi leverer direkte til alle 
forhandlere i Sverige og et stykke ind i 
Norge. Den øvrige eksport kører vi til de 
svenske havne.

Ud over kørsel af campingvogne og 
autocampere til forventningsfulde KABE-
ejere er der også transporter til mes-

ser i Nolia, Elmia, Lillestrøm og Lahtis. 
Desuden er det Per og hans team, der 
sørger for, at søstervirksomheden KABE 
Rental	kan	garantere	hurtige	og	effektive	
leveringer af deres udlejningsvogne. 

Alt kan løses
KABE Rental udlejer blandt andet cam-
pingvogne til boliger i forbindelse med 
midlertidige arbejder ved de svenske 
kernekraftværker. Her kan det handle 

om 40 eller 70 vogne, som skal transpor-
teres på nogle få dage. Da der er plads 
til tre mellemstore campingvogne eller 
autocampere på en trailer, er det ikke 
svært at regne ud, at dette er en logistisk 
udfordring af de store.

– Vi har et godt samarbejde med 
Nordfrakt i Umeå, som jævnligt hjælper 
os, i særdeleshed med transporterne 
nordpå. Men meget klarer vi på egen 

Per Danielsson er ansvarlig for KABE Transport AB, som leverer campingvogne og autocampere 
fra fabrikken i Tenhult til forhandlerne i Sverige og et stykke ind i Norge.

Besøg
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hånd, selvom vi ikke er så mange i vores 
firma.	Jeg	har	fantastiske	medarbejdere.	
Et herligt team, bestående af fem gutter 
og en pige, med en aldersfordeling fra 21 
til 63 år! 

Pers grundindstilling er, at alt kan løses. 
Hvis der ikke er en ledig lastbil med 
fører, kører han selv campingvogne med 
pickuppen eller sætter sig bag rattet i en 
autocamper, som en eller anden venter på.

Stort engagement
Engagementet for KABE er stort og 
strækker sig også ud over arbejdstiden. 
Mange	har	truffet	på	Per	og	hans	kone,	
Britt, på Caravan Clubs camping i Tandå-
dalen, når de viser nye KABE-vogne på 
udstillingstorvet og byder trætte skilø-
bere på grillpølser eller rygende varm 
gullaschsuppe. Til hverdag arbejder Britt 
i KAMA-butikken på KABE-centeret i 
Öggestorp. 

Der er plads til tre mellemstore campingvogne eller autocampere på en trailer. 
Her er det Cornelia Tidqvist, en af chaufførerne hos KABE Transport AB, som skal af sted med en ny leverance.

– Ja, vi er en KABE-familie med hud og 
hår, siger Per og griner. Nu er vi på vores 
fjerde	autocamper,	en	TM	780LXL,	som	
vi er mægtig tilfredse med. Og man skal 
bare lige vide, at jeg kan være temmelig 
pertentlig med detaljerne, da jeg faktisk 
har bygget tre autocampere selv. Selvom 
det er ret længe siden; nu er det kun 
KABE, som dur!

Besøg
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KABE KLUBB SYD 10 ÅR
I april fejrede KABE Klubb Syd 10 år og samlede 
sine medlemmer til en festlig jubilæumsweekend i 
Tenhult. Her var der rundvisning på campingvogns-
fabrikken, og lørdag aften blev der dækket op til 
middag med dans mellem campingvogne og auto-
campere i KABE Centers lokaler i Öggestorp.

Billede 1 Peter Carenborn, adm. direktør for Kabe Husvagnar sammen med Tina Frantzen som er formand for KABE Klubb  Syd. 
Billede 2. Stor og små klubmedlemmer hygger sig blandt campingvogne på Kabe Adria Center. 
Billede 3 Dukat at feste! Billede 4 Efter middagen spillede Wideband og dansegulv blev fyldt med glade klubmedlemmer.

KABE FYLDER 60 ÅR

Kom, og vær med til at fejre det sammen med os!

billetter til de tre tætpakkede og festlige 
jubilæumsdage. 
PS: Er du endnu ikke KABE-ejer? Besøg 
en	af	vores	forhandlere,	og	find	din	cam-
pingvogn eller autocamper fra KABE, så 
ses vi på Elmia i Jönköping den 18.-20. 
august 2017!

Weekenden den 18.-20. august lejer vi 
hele Elmia i Jönköping og arrangerer en 
overdådig jubilæumsfest for alle KABE-
vennerne. Hvis du var med allerede for 
ti år siden, da vi fyldte 50, husker du 
selvfølgelig stemningen og fællesska-
bet, da hele den store Elmia-mark blev 

fyldt med rød-hvide campingvogne og 
autocampere. Nu gør vi det igen! 

Sæt kryds ved dagene i din kalender 
allerede nu. Vi vender snarest tilbage 
med programmet og alle informatio-
nerne om, hvordan du booker og køber 

I 2017 er det 60 år siden, Kurt Blomqvist byggede den første campingvogn i Tenhult 
og dermed lagde grundstenen til det, der er vore dages succesrige KABE. Det har 
været 60 fantastiske år, og vi håber, du vil komme og fejre dette sammen med os!

–	Vi	fik	en	fantastisk	fin	modtagelse	af	KABE	og	
havde	en	super	fin	weekend	sammen.	I	alt	var	vi	
nogle og halvtreds KABE-ekvipager, der deltog, med 
120 vokse og 11 børn, fortæller klubbens formand, 
Tina	Frantzén.

Besøg
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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
Tagene Fritidscenter*  ..........................................................Göteborg / Hisingskärra
Josefssons Husvagnar  ........................................................Göteborg / Landvetter
Caravanhallen*  ......................................................................Haninge
Helsingborgs Fritidscenter* ................................................Helsingborg 
Bilaktiebolaget Peter Rudvi Fritid .....................................Karlskrona                  
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 Adria Center*  .............................................................Öggestorp / 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 
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
Bomobil AS .............................................................................Os
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
Tarup Campingcenter A/S ...................................................Odense NØ
Kronjyllands Camping Center ............................................Randers
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  
Caravan Larvanto Oy ............................................................Kuopio
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
Camper en Caravancenter  
Cor	van	den	Oever	(campers) ............................................Herpen
Eurotrek	(campers) ................................................................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
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.

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



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...
Du skal aldrig køre ret langt for at 
besøge en af vores 13 ambassadø-
rer, der er placeret over hele landet.

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 

Vestsjællands Campingcenter, Fuglebjerg  

www.vs-camping.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


