Campingliv
Altid et skridt foran…

Magasinet til dig, der elsker campingvogne og autocampere.
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LUFTTELT ”OMEGA”
Det klassiske designede Westfield Omega
telt fra Westfield er resultatet af flere års
udvikling i design og materialer. Et anneks
kan desuden tilkøbes. Teltet er fremstillet
i høj kvalitets materialet Hydrotech XT pro.
Omega teltet er ligeledes forberedt til LED
belysning, som kan fås som tilbehør. Teltet
har kun en ventil til pumpning, dvs. det
leveres inklusive det Westfield patenterede
AAS system. Samtidig er en ny høj effektiv
pumpe inkluderet sammen med diverse
stænger til vognside og veranda funktion.
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LUFTTELT ”AIR-TENT”
Lufttelte fra wecamp i klassik design. Leveres i to størrelser på hhv. 280 og 390 cm
bredde. Monteringshøjden er 240-265 cm.
Materialet er en polyester ripstop kvalitet
med en vandsøjletryk på 5000 mm. Leveres
med pude/stangsæt mod vognside, luftkanaler til stabilisering mellem sektionerne
samt standard luftpumpe. Som tilbehør fås
thermoloft, sovekabine samt pvc gulv.
Fås til priser fra
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Find din nærmeste forhandler på:
www.lufttelt.dk
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Ledere

KABE fylder 60 år og fortsætter med at
leve op til sine grundlæggende værdier
”Den kreative konstruktør” er en af overskrifterne i bogen
om KABE, som blev skrevet for 10 år siden i forbindelse med
KABEs 50-års jubilæum. Overskriften henviser naturligvis til
Kurt Blomqvist, KABEs grundlægger, og manden der skabte
fundamentet for den nu så succesrige virksomhed.
Kurt var et visionært menneske, der hele tiden forsøgte at finde
nye og endnu bedre løsninger til sin campingvognsproduktion. Han var først med tanken om helårsbrug, også i vores
skandinaviske klima, og gjorde den vandbårne gulvvarme til
KABEs signatur.
I 1968 lanceredes KABEs slogan ”Altid et skridt foran”, og det er
vejen frem. Mange af KABEs patenterede løsninger er hen ad
vejen blevet standard for hele branchen.

bles op til mobilen via en app. Smart D er standard i alle KABEs
autocampere, og fra modellåret 2017 findes det innovative system også i campingvognsserierne Royal, Hacienda og Imperial.
Det går godt for KABE, og vi kan konstatere, at de seneste års
satsning på øget eksport, begynder at give det ønskede resultat. Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at fremhæve
vores fantastiske forhandlere! Uden deres store engagement
og drivkraft ville vores succeser udeblive.
Nu rykker vi vores positioner fremad og ser med fortrøstning
frem mod endnu flere succesrige KABE-år. Men først skal vi
fejre vores indtil videre 60 år, og vi håber, at du har lyst til at
fejre dette sammen med os. Vi ses på Elmia i Jönköping den
17.-20. august!

I år fejrer KABE 60 år, og jeg er umådelig stolt over, at være del
af en virksomhed, som på en så overbevisende måde lever op
til sine grundlæggende værdier. KABE fortsætter i allerhøjeste
grad med at være et skridt foran.
Det seneste bevis på dette fik vi i begyndelsen af året, da
KABE Smart D blev udpeget som vinder på European Innovation Award 2017 i Stuttgart. Denne prestigefyldte pris uddeles
af Europas førende fagtidsskrifter til producenter i campingbranchen, som har udarbejdet særligt innovative idéer og
produkter.
Smart D er KABEs intelligente betjeningspanel som styrer og
overvåger alle køretøjets funktioner, og som desuden kan ko-

Peter Carenborn
adm. dir., KABE Husvagnar AB

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
KABE tager forbehold for eventuelle fejl. KABE forbeholder sig ret til at ændre konstruktion og data uden
forudgående varsel. Billederne på denne side kan indeholde specielt monteret ekstraudstyr.
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KABE SMART D

Vindende teknik som gør dit
KABE-liv endnu nemmere
I starten af året blev KABE Smart D udpeget som vinder på European Innovation Award 2017 i Stuttgart. Denne prestigefyldte pris uddeles af Europas
førende fagtidsskrifter til producenter i campingbranchen, som har udarbejdet særligt innovative idéer og produkter.
– Vi er utrolig glade over at vinde
førsteprisen i kategorien Connectivity,
altså Opkobling. Det er en bekræftelse
på KABEs ledende rolle i Europa, når
det handler om udviklingen af moderne
teknik i autocampere og campingvogne,
siger Mikael Blomqvist, teknisk chef og
vicedirektør hos KABE.
Enkelt og overskueligt
Smart D er KABEs intelligente betjeningspanel, som styrer og overvåger alle køretøjets funktioner, og som
desuden kan kobles op til mobilen via
en app. KABE Smart D er blevet udviklet
i samarbejde med Dometic, og systemet
bygger på samme principper som vore
dages computerstyrede elsystemer i
personbiler.
– Betjeningspanelet og elsystemet er
baseret på den såkaldte CIB-teknik
(Caravan Industri Bus) som er den nye
standard inden for campingvogns- og autocamperindustrien, forklarer Mikael.
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Med Smart D slipper du for at skulle
betjene flere forskellige display i din
autocamper eller campingvogn. Det
hele er samlet på et overskueligt touchscreen-display med symboler hvorfra du
nemt kan styre varme, belysning,
aircondition, Air Vent og lignende.
– Her får du også aktuel statusinformation om niveauet for ferskvand, spildevand, batterikapacitet og lignende.
Systemet indeholder desuden flere
alarmfunktioner som for eksempel minder dig om, når det er tid til service eller
fortæller, hvis en sikring er gået, fortæller
Mikael.
Smart D er standard i alle KABEs autocampere, og fra modellåret 2017 også i
campingvognsserierne Royal, Hacienda
og Imperial.
KABE Smart D Remote
Nu kan man også få KABE Smart D
Remote som via en app, gør det muligt at
fjernstyre campingvognens betjeningspanel, uanset hvor du befinder dig. På
den måde bliver dit KABE-liv endnu nemmere. Mikael giver et par eksempler:

– Du kan for eksempel starte airconditionanlægget inden du forlader stranden
en varm sommerdag, og komme hjem
til et køligt og skønt indeklima. Du kan
sætte varme på fra bilen på vej til campingvognen på fastliggerpladsen eller
slukke for al belysningen, når du er gået
i seng.
KABE Smart D Remote er bygget op
omkring en 4G-router med eksterne
antenner og et mobilt modem. Ud over
at kunne styre opvarmning, belysning og
have tjek på alle funktioner og alarmer
via telefonen får du også adgang til en
rigtig god trådløs internetopkobling,
mens du er på farten.
– En opkobling som naturligvis også
kan bruges til at surfe og streame lyd og
billeder til computer og fjernsyn med,
påpeger Mikael.
KABE Smart D Remote er standard i Imperial-serien og kan bestilles som tilvalg
til alle Royal- og Hacienda-vogne samt
alle autocampere. Appen kan downloades i AppStore og PlayButik.
.
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PREMIERE PÅ DEN
NYE OG VELUDSTYREDE KABE
TRAVEL MASTER
CLASSIC I740 LGB
KABEs helintegrerede autocampere har med deres lyse
og tiltalende interiør hurtigt fået etableret sig som sande
bestsellere. Op til årsskiftet 2017 fik modellerne i760,
i810, i860 og Imperial i910 selskab af den nye Classic
i740 LGB som er KABEs første helintegrerede autocamper i den populære Classic-serie.
Classic i740 er lilleputten blandt KABEs helintegrerede biler. Den er 7,36
meter lang, 2,32 meter bred og har en totalvægt på 3.500 kilo.
Modellen er bygget ud fra samme koncept som de større og tungere autocampere i den helintegrerede serie, men med en anden gulvkonstruktion.
Classic-serien har en lidt kortere udstyrsliste og færre tilvalg end KABEs
øvrige modelserier, men selvom den nye Classic i740 ikke koster mere end
mange andre mærker af autocampere, er det en veludstyret autocamper
med en høj teknisk standard og masser af gennemtænkte detaljer.
– Det er med andre ord et virkelig godt alternativ til alle der prioriterer
ægte KABE-kvalitet og vil have en moderne og fleksibel autocamper til en
meget konkurrencedygtig pris, siger Andreas Kelekidis, udviklingschef for
autocampere hos KABE.
Praktisk og bekvem
Classic i740 LGB har med sin garage,
et rummeligt opbevaringsrum under de
hævede senge. Her er der god plads til
havemøbler, cykler eller fritidsudstyr, og
magasinet er nemt at komme til via to
store serviceklapper på autocamperens
langsider.
Allerede når du træder ind i autocamperen, mødes du af flere detaljer, som
bidrager til at gøre dit KABE-liv så
praktisk og bekvemt som muligt. Døren
til bodelen er sammenkoblet med den
fjernstyrede centrallås, og trappetrinnet
klapper automatisk ind når bilen startes.
Inden for døren er der kroge til overtøj
og en skohylde, hvor skoene takket
være integrerede varmeslanger tørrer
hurtigt.

Andreas Kelekidis, udviklingschef for Husbilar hos
KABE, har stået i spidsen for udviklingsarbejdet af
den nye helintegrerede Classic-autocamper.
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Her sidder du bekvemt efter en lang rejsedag. Sofaen kan omdannes til en ekstra soveplads. Man kan også vælge at udstyre sin Classic i740 med en stor
hæve-sænkeseng i bilens forende. Det plane areal mellem sengene fungerer som et praktisk og anvendeligt sengebord, men det kan også dækkes til og
integreres så man får en stor og rummelig dobbeltseng. Alle skuffer og låger er med softclose og centrallås.
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Classic i740 er lilleputten blandt KABEs
helintegrerede biler. Den er 7,36 meter
lang, 2,32 meter bred og har en totalvægt på 3.500 kilo.
Modellen er bygget ud fra samme
koncept som de større og tungere
autocampere i den helintegrerede
serie, men med en anden gulvkonstruktion. Classic-serien har en lidt kortere
udstyrsliste og færre tilvalg end KABEs
øvrige modelserier, men selvom den nye
Classic i740 ikke koster mere end mange
andre mærker af autocampere, er det
en veludstyret autocamper med en høj
teknisk standard og masser af gennemtænkte detaljer.
– Det er med andre ord et virkelig godt
alternativ til alle der prioriterer ægte
KABE-kvalitet og vil have en moderne
og fleksibel autocamper til en meget
konkurrencedygtig pris, siger Andreas
Kelekidis, udviklingschef for autocampere hos KABE.
Praktisk og bekvem
Classic i740 LGB har med sin garage,
et rummeligt opbevaringsrum under de
hævede senge. Her er der god plads til
havemøbler, cykler eller fritidsudstyr, og
magasinet er nemt at komme til via to
store serviceklapper på autocamperens
langsider.
Allerede når du træder ind i autocamperen, mødes du af flere detaljer, som
bidrager til at gøre dit KABE-liv så
praktisk og bekvemt som muligt. Døren
til bodelen er sammenkoblet med den
fjernstyrede centrallås, og trappetrinnet
klapper automatisk ind når bilen startes.
Inden for døren er der kroge til overtøj
og en skohylde, hvor skoene takket
være integrerede varmeslanger tørrer
hurtigt.
Madlavning og samvær
Køkkenet i Classic i740 LGB er praktisk L-formet, med gaskomfur med tre

KABE 2017

blus, emhætte, nedsænket rund vask
og en slidstærk bordplade, der er nem
at holde. Komfuret er udformet på den
brede led og er med et delt glaslåg for at
give mest mulig arbejdsplads.

i autocamperen. Sengene, med springmadrasser og bløde topmadrasser, er
placeret over bagagerummet, og trappetrinene imellem den gør det nemt,
både at komme i og ud af sengen igen.

Det er et køkken der indbyder til
madlavning og samvær. Her er masser
af opbevaringsplads og et 175 liters køleskab med frostboks. Foran det centralt
placerede køkken finder vi autocamperens opholdsrum. Møbleringen består
af en L-formet sofa med to pladser med
sikkerhedsseler. Førerkabinens drejelige
stole og en ekstra siddeplads ved døren,
danner tilsammen en rummelig og hyggelig siddegruppe omkring et fritstående
og drejeligt søjlebord.

Det plane areal mellem sengene fungerer som et praktisk og anvendeligt
sengebord, men det kan også dækkes til
og integreres så man får en stor og rummelig familieseng.

Her sidder du bekvemt efter en lang
rejsedag. Hynderne i sofaen er ergonomisk udformet, og stolene er med deres
skønne armlæn komfortable læse- eller tv-lænestole til aftenens afslapning.
Fjernsynet har sin egen beskyttede
plads under kørslen, på en svingarm i et
særligt skab over siddegruppen.
Overgangen mellem interiøret i bilens
indrettede førerdel og beboelsesdelen
er i princippet usynlig i KABEs helintegrerede modeller, hvilket skaber en
særlig hyggelig atmosfære i hele autocamperen.
Skønne senge
Sofaen kan omdannes til en ekstra soveplads. Man kan også vælge at udstyre
sin Classic i740 med en stor hæve-sænkeseng i bilens forende til at klappe op
og ned, hvis der er flere børn i familien,
eller hvis man har gæster eller måske
børnebørn, der engang imellem er med
på turen.
– Så kan det også være aktuelt med
en femte plads med sikkerhedssele,
der også kan fås som tilvalg, forklarer
Andreas.

Alle vinduer og skylights er forsynet med
myggenet og mørklægningsgardiner.
Myggenetdør er også standard ligesom
KABE Air Vent og KABEs lydisolerede
vægge og loft som tilsammen bidrager
til, at give dig en rigtig god nattesøvn.
Badeværelseskomfort
Badeværelset har en vigtig funktion, og
selv i autocamperens kompakte miljø
er det muligt at skabe et badeværelse,
hvor komforten er høj. Arealet i den nye
Classic i740 er udnyttet optimalt med en
hjørnevask, et drejeligt toilet og en rigtig
brusekabine med brusekar og foldevæg.
Hele badeværelset er i en lys og frisk
farvetone. Bag spejlskabets og underskabets låger gemmer der sig praktiske
hylder til opbevaring.
Sikkerhed på vejen
Classic-serien har en lidt kortere udstyrsliste end KABEs øvrige autocamperserier,
men der indgår alligevel meget, især hvis
man sammenligner med andre fabrikater.
KABEs høje krav til kvalitet og sikkerhed
fraviges heller ikke.
– KABEs produktion foregår altid på
vores egen fabrik i Tenhult, og vi bygger
alle vores autocampere på markedets
bedste autocamper-base, Fiat Ducato,
påpeger Andreas.

Planløsning

Soveafdelingen med de to skønne
enkeltsenge er placeret længst tilbage

TEKNISK SPECIFIKATION
Indvendig længde,
beboelsesdel:

4820 mm

Sovepladser inkl.
dinette:

2-4

Indvendig bredde:

2180 mm

Antal passagerer:

3

Indvendig højde:

2026 mm

Soveplads bagi:

1960x765+1960x700 mm

Totallængde:

7360 mm

Soveplads dinette:

2060x1175/560 mm

Totalbredde:

2320 mm

Soveværelsets loftseng:

1880x1380 mm

Totalhøjde:

2950 mm

Lågeåbning B/H:

2x700x1050 mm
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Stig ind, og føl
dig hjemme!
Efterårets lancering af den nye Royal og Imperial 630 FK
med et stort og indbydende køkken i vognens forende
blev en bragende succes. Bare nogle få måneder inde i
det nye modelår blev sortimentet suppleret med 560 FK
som er en lidt mindre campingvogn, men med samme
unikke køkkenløsning.
Royal og Imperial 630 FK og 560 FK er en videreudvikling af to etablerede
KABE-favoritter. 630-modellen bygger på 630 E-TDL med separat soveafdeling og badeværelset langs hele den bagerste gavl. 560 FK tager udgangspunkt i 560 XL med dobbeltseng.
– KABE 560 XL er Sveriges mest solgte campingvognsmodel i alle kategorier. Da vi viste vores nye køkkenkoncept i 630-udførelsen, var responsen overvældende positiv, og vi blev øjeblikkelig spurgt om hvornår man
kunne få en 560-vogn med det samme køkken, fortæller Jonas Svensson,
udviklingschef for Husvagnar hos KABE
Det hører til sjældenhederne, at der laves en ny model i et igangværende
modelår, men i dette tilfælde var der ingen som helst tvivl. Kort før jul
blev den nye Royal 560 FK præsenteret for KABEs forhandlere. Det blev
”tommelfingeren opad” fra alle sider, og i foråret sættes de første vogne i
2017-modellen i produktion.
– Vi ved, at der er mange KABE-ejere, som interesserer sig for madlavning
og holder af, at tilbringe tid i campingkøkkenet. Og er man en af dem, bør
man helt klart se lidt nærmere på Royal og Imperial 560 FK og 630 FK. Her
er der plads til at arbejde og en standard som minder om køkkenet derhjemme i huset eller lejligheden, siger Jonas.
Ikke et sædvanligt campingvognskøkken
Köket Køkkenet strækker sig i hele campingvognens bredde, og når du stiller dig
ved det blødt rundede arbejdsbord, er du
badet i dagslys fra forendens store, hvælvede panoramavindue. Det her er ikke et
almindeligt campingvognskøkken. Det er
et køkken, som lokker mesterkokken frem
i dig, og som desuden indbyder til, at flere
kan være med!
– I Royal-udgaven er køkkenet udstyret
med et stort gaskomfur med fire blus og
ovn. Imperial-vognene har et eksklusivt
induktionskomfur, som også indeholder
to gasblus. Under komfuret er der en
indbygningsovn. I Imperial indgår desuden
mikrobølgeovn som standard, fortæller
Jonas.

Jonas Svensson, udviklingschef for Husvagnar
hos KABE, har stået i spidsen for udviklingsarbejdet af den nye FK-vogn.
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Ikke et sædvanligt campingvognskøkken
Köket Køkkenet strækker sig i hele campingvognens bredde, og når du stiller
dig ved det blødt rundede arbejdsbord,
er du badet i dagslys fra forendens store,
hvælvede panoramavindue. Det her er
ikke et almindeligt campingvognskøkken. Det er et køkken, som lokker mesterkokken frem i dig, og som desuden
indbyder til, at flere kan være med!

– I Royal-udgaven er køkkenet udstyret
med et stort gaskomfur med fire blus og
ovn. Imperial-vognene har et eksklusivt
induktionskomfur, som også indeholder
to gasblus. Under komfuret er der en indbygningsovn. I Imperial indgår desuden
mikrobølgeovn som standard, fortæller
Jonas.
Køkkenskabene er bl.a. indrettet med
smarte karruseltrådkurve, og bag en låge
gemmer der sig beholdere til affalds-

håndtering. Alle skuffer og låger er med
softclose og centrallås.
Det slanke køleskab med frostboks
rummer 190 liter og er placeret i bekvem
arbejdshøjde. I Imperial-serien er køleskabet udstyret med et AES-system, som
selv stiller om til gas eller el. Fronten på
køleskabet er elegant bronzefarvet og
smelter ind i campingvognens farveskala
med køkkenskabe og øvrige træværk i
Shannon Oak, hvide laminatbordplader
og højblank hvid folie. Hvidt køkken kan
fås som tilvalg.
Hyggelig dagligstuestemning
Siddegruppen er placeret centralt i
vognen og består af en indbydende
hjørnesofa langs langvæggen med et fritstående udtrækssøjlebord. Lige overfor
er der et fjernsynsmøbel og en skøn stol
som bidrager til at fuldende den hyggelige dagligstuestemning. Centralstøvsugeren, som er standard i både Royal og
Imperial, skjuler sig under sofaen.
– Køkken og stue har ens opbygning

i 560- og 630- udgaverne. Den store
forskel er planløsningen i vognenes
bagerste del hvor soveværelse og badeværelse er placeret, forklarer Jonas.
560 FK
Royal og Imperial 560 FK har en dobbeltseng længst tilbage i vognen med indstilleligt hovedgærde, skøn springmadras
og ekstra tyk topmadras. Under sengen,
der kan klappes op, er der et stort og
lettilgængeligt opbevaringsrum. Vognen
har to skabe med både bøjleplads og
hylder.
Toiletrummet er placeret i hjørnet og
er praktisk indrettet med drejeligt toilet
og en smart hjørnevask med over- og
underskab samt håndbruser og brusekar.
Håndklædetørrer indgår som standard,
og Imperial-badeværelset er desuden
udstyret med et luksuriøst porcelænstoilet.
560 FK er en stor campingvogn i en
kompakt indpakning. Du får det meste af
det hele; den indvendige karosserilængde er 550 centimeter.
630 FK
I den lidt længere 630 FK er der to
enkeltsenge med KABE-komfort: indstilleligt hovedgærde, skøn springmadras
og ekstra tyk topmadras. Sengene kan
klappes op, hvilket letter rengøringen og
giver plads til opbevaring.
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I den lidt længere 630 FK er der to enkeltsenge og et herligt badeværelse som strækker sig i hele vognens bredde. Køkken og stue har samme opbygning i
560- og 630- udgaverne. Imperial-vognene har et eksklusivt induktionskomfur som også indeholder to gasblus. Under komfuret er der en indbygningsovn.

Helt bagerst i Royal og Imperial 630 FK
finder du et herligt badeværelse som
strækker sig i hele vognens bredde. Her
er der en rummelig brusekabine og god
plads ved toilet og håndvask. Håndklædetørrer indgår som standard, og Imperial-badeværelset er desuden udstyret
med et luksuriøst porcelænstoilet.
Langs badeværelsets ene kortside er der
et rummeligt skab med både bøjleplads
og hylder til for eksempel sengelinned
og håndklæder. Der er mere plads til opbevaring af tøj ved sengenes fodender.
Fastliggere og rejselystne
Uanset hvilken FK-model du vælger, får
du en campingvogn i absolut topklasse.
Royal-serien er vognen til dig der vil
have det allerbedste. Med Imperialserien har KABE løftet premiumbegrebet
yderligere et trin og tilbyder campingvognsluksus med en udstyrsliste langt ud
over det sædvanlige.
Royal og Imperial 560 FK og 630 FK er
modeller der egner sig til både fastliggere og rejselystne. Det er campingvogne,
som er sikre at køre i og bekvemme at
bo i.
– Alle vores campingvogne er udstyret
med vores selvudviklede KABE Safety Driving System som blandt andet
indebærer et chassis med længere

trækstænger og en krængningsbegrænsende aksel, forklarer Jonas. Desuden
indgår der et elektronisk styret antiudskridningssystem, ATC, som standard i
Royal- og Hacienda-serierne.

og en shuntventil regulerer automatisk
vandtemperaturen. Du kan altså styre
gulvvarmen separat og vælge at have
tændt eller slukket for gulvvarmen, for
eksempel om natten, forklarer Mikael.

Videreudviklet gulvvarmesystem
KABEs unikke kombination af isolering,
ventilation og vandbåren gulvvarme er
en selvfølgelig del af helårskomforten. I
Royal og Imperial 560 FK og 630 FK kan
du desuden nyde fordelene ved KABEs
videreudviklede og patentansøgte gulvvarmesystem AGS II Pro.

Hertil kan også tilføjes KABE Smart D,
som nu er standard i Royal- og Imperialvognene. Præcis som i KABEs autocampere er styringen af varme, belysning,
AC eller Air Vent samlet i et fælles og
overskueligt touch-panel. Her holder du
også styr på campingvognens øvrige
funktioner.

– Med AGS II Pro styres cirkulationen i
varmeslangerne af en separat pumpe,

Stig ind i KABE Royal og Imperial 560 FK
og 630 FK, og føl dig hjemme!
Royal 560 FK

Royal 630 E-TDL

FK

FK
Totallængde:

847 cm

Totallængde:

767 cm

Totalhøjde:

264 cm

Totalhøjde:

264 cm

Karosserilængde:

717 cm

Karosserilængde:

637 cm

Indvendig karosserilængde:

630 cm

Indvendig karosserilængde:

550 cm

Indvendig højde:

196 cm

Indvendig højde:

196 cm

Indvendig bredde KS:

235 cm

Indvendig bredde KS:

235 cm

Beboelsesareal KS:

14,8 m2

Beboelsesareal KS:

12,9 m2

Soveplads KS: Midt

211 x 117 cm

Soveplads KS: Midt

211 x 117 cm

Bagerst

2 x 196 x 78 cm

Bagerst XV2

196 x 140/118 cm

Hjultype enkelt:

185R14C / 205R14C

Hjultype enkelt:

185R14C / 205R14C

Hjultype tandem:

185/65R14 / 185R14C
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THULE
OMNISTOR 6200

Den moderne markise er den optimale ”forteltløsning”
Fortelt, solsejl og markise i én håndevending
Thule 6200 markisen er det perfekte match til din KABE. Markisen bliver tagmonteret med specielt adapterbeslag, som sikrer en
korrekt og stabil montering.
6200 markisen har et udtræk på totalt 250 cm og fås i op til 450 cm i længden. Til markisen leveres et bredt udvalg af tilbehør,
herunder læsider og -front samt komplette telte, hvis du ønsker den maksimale udnyttelse af markisen.
Har du større behov end længder på 450 cm findes model 9200 som, udover alle de mange finesser fra Thule 6200, er ekstra dyb.
Den totale dybde er hele 300 cm. Thule 9200 leveres fra 400 cm og helt op til 600 cm længde. Thule 9200 kan desuden leveres med
motorstyring, som styres via fjernbetjening.
Begge modeller leveres med hvidt hus og grå markisedug.
Thule 6200 400 cm inkl. beslag har en ca. vejl. pris på: kr. 8.420,- inkl. moms men ekskl. montering.

Find din nærmeste forhandler på:
www.camper.dk
14 KABE NR 2 2017
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KABE IMPERIAL i910:

Autocamperluksus med en standard
langt ud over det sædvanlige
Vores største og mest veludstyrede helintegrerede autocamper, i910, er opgraderet
og blevet til Imperial i910. Dermed har KABE løftet premiumbegrebet yderligere et trin
og kan tilbyde autocamperluksus med en standard langt ud over det sædvanlige.

Imperial i910 er KABEs virkelige flagskib.
Meget af det der er med på den lange
liste over udstyr, kan ikke fås som tilvalg
til vores øvrige modeller.
Et virkelig stærkt lydsystem i premiumklassen indgår som standard, inklusive wi-fi. Autocamperen er desuden
selvforsynende med el via et effektivt
solcellesystem med inverter og dobbelte
batterier.
Andre eksempler på udstyr der er standard i den nye Imperial i910, er hydrauliske støtteben, elektrisk opvarmet forrude,
el-persienner, aircondition i autocamperens beboelsesdel, ekstra stor vandtank
og Cinderella forbrændingstoilet.

Imperial i910 er udstyret med KABE
Smart D, det nye betjeningspanel som
styrer og overvåger alle funktioner i
autocamperen, samt KABE Smart D
Remote til fjernbetjening af systemet via
mobiltelefonen.

geligt samvær ved komfuret. Det er et
autocamperkøkken i absolut topklasse.
Separat indbygningsovn indgår i standardudstyret ligesom et helautomatisk
Tec-tower-køleskab, som helt skifter til
den enegikilde, der er tilrådighed.

Imperial er premium på alle punkter.
Udover de tekniske innovationer er det
også en meget rummelig autocamper
med en smagfuld indretning. Man lægger straks mærke til designets bløde
formsprog og eksklusive trædetaljer
når man træder ind i autocamperens
beboelsesdel.

Bordpladen i elegant og slidstærk Kerrock frembyder et godt stort arbejdsareal, og køkkenet har masser af praktisk
indrettede skuffer og skabe. Alle skuffer
og låger er selvfølgelig med softclose og
centrallås.

Køkkenet har en tiltalende buet form
som inspirerer til madlavning og hygKABE NR 2 2017
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Alle KABEs autocampere har en L-sofa i siddeafdelingen. Slide-out-sofaen med armlæn gør turen ekstra bekvem.

Bordpladen i elegant og slidstærk Kerrock frembyder et godt stort arbejdsareal, og køkkenet har masser af praktisk indrettede skuffer og skabe. Alle skuffer og låger er selvfølgelig med softclose og centrallås.
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Siddegruppe i blødt læder
Foran det centralt placerede køkken
finder vi autocamperens eksklusive
opholdsrum. Efter en lang rejsedag
kan du synke ned i den herlige siddegruppe i blødt skind. Den rummelige og
L-formede sofa er med slide-out-funktion
ved sikkerhedsselepladserne og har
en praktisk justerbar hældning af såvel
sidde- som ryghynde.
Det er nemt at dreje fører- og passagersædet rundt, så de bliver en del af
siddegruppen omkring det fritstående og
drejelige søjlebord. Her er der desuden
yderligere siddepladser i form af en
mindre lædersofa.
Overgangen mellem interiøret i camperens indrettede førerdel og beboelsesdelen er i princippet usynlig, hvilket bidrager til en hyggelig hjemlig stemning.
Imperial i910 har en bred hæve/sænke
seng over siddegruppen, diskret skjult i
loftet. Her kan du tilbyde en komfortabel
soveplads til overnattende gæster eller
måske til børnebørn som engang imellem tager med på turen. Også siddegruppen kan forvandles til en seng, hvis
det er nødvendigt.
Sengekomfort og badeværelsesluksus
Imperial i910 findes med fire forskellige
planløsninger, med varierende udformning af bade- og soveværelse. Du kan
vælge imellem enkeltsenge eller en stor
herlig queensizeseng længst tilbage
i autocamperen. Hvilken sengemodel
du så end vælger, kan du være sikker på at sove mindst lige så godt som
derhjemme. Sengene er med en skøn
springmadras, ekstra tyk topmadras og
indstillelig hovedende.

KABE Cinderella miljøtoilet:
Miljøvenligt, hygiejnisk og lugtfrit
KABE Cinderella miljøtoilet kræver
hverken vand eller afløb, og processen
foregår helt uden kemikalier. I stedet
forbrændes affaldet ved høj temperatur,
og der bliver kun lidt aske tilbage. Miljøvenligt, hygiejnisk og helt lugtfrit. Fra
modelåret 2017 indgår KABE Cinderella
som standard i KABEs største og mest
eksklusive autocampermodel, Imperial
i910. Men du kan bestille det som tilvalg
i de øvrige større autocampermodeller
med badeværelse i hele bredden samt i
campingvognenes TDL-modeller i Royalog Imperialserierne.

Badeværelset er i en klasse for sig med
det luksuriøse og miljøvenlige Cinderella
forbrændingstoilet som en del af standardudstyret. En rigtig brusekabine er
en selvfølgelighed i Imperial i910, uanset
om du vælger løsningen med et stort og
rummeligt badeværelse helt bagerst og
i hele autocamperens bredde eller alternativet med separat brusebad og toilet.
I planløsningen med separat brusebad
og toilet er det nemt at skabe en privat
afdeling sammen med soveværelset
ved at lukke døren til toilettet op som en
rumdeler mod autocamperens sociale
område i den forreste del af camperen.
Her kan du så bevæge dig ugenert fra
brusekabine til skabe og spejle.
Helårscamper
Imperial i910 er helt og fuldt tilpasset aktiv benyttelse hele året rundt.
KABEs unikke kombination af isolering,
ventilation og vores mest sofistikerede
vandbårne gulvvarmesystem, AGS II Pro,
garanterer et perfekt indeklima selv på
de koldeste vinterdage – men holder
også autocamperen kølig om sommeren.
Med AGS II Pro styres cirkulationen i
varmeslangerne af en separat pumpe,
og en shuntventil regulerer automatisk
vandtemperaturen. Du kan altså styre
gulvvarmen separat og vælge at have
tændt eller slukket for den, for eksempel
om natten.
Her er også et opvarmet dobbeltgulv
som gør at temperaturen er behagelig
også i autocamperens rummelige bagagerum.
Sikker og bekvem på vejen
Imperial i910 har en totallængde på 910

KABE 2017

centimeter og er 232 centimeter bred.
Vi bygger Imperial i910 på Fiat Ducato,
som er markedets bedste autocamperbase, udviklet af Europas førende producent af transportkøretøjer i samarbejde
med de førende autocamperproducenter
i Europa.
Fører- og passagermiljøet er bekvem
og gennemtænkt. Her sidder du virkelig
godt, og du kan foretage individuelle
justeringer af siddestilling og rat. Bilen
er udstyret med mange smarte opbevaringsrum, hvor du kan have kort,
håndtaske, solbriller og andet som du
vil have inden for rækkevidde, mens du
kører. Bakkekamera og navigator indgår
som standard i Imperial i910.
Bilen er med automatgear og har en
Fiat-motor på 2,3 liter og 180 hk. Det er
et køretøj, som er udviklet og tilpasset
for at gøre din kørsel maksimalt sikker
og bekvem. Imperial i910 bygges på
et Fiat-AL-KO-chassis med 16” hjul og
tandemaksler. For ekstra stabilitet og sikkerhed ude på vejene indgår ACS komfortaffjedring samt ESP antiudskridningssystem og antispinsystemet Traction+.
Autocamperdrøm uden kompromisser
KABE Imperial i910 er en kombination af
eksklusiv beboelse og herlig køreoplevelse. Her kan du virkeliggøre alle dine
rejse- og autocamperdrømme uden at
behøve at gå på kompromis.
Vi har udviklet Imperial i910 til dig, der
ikke vil nøjes med andet og mindre
end det absolut bedste. Få din KABEforhandler til at fortælle mere; så vil du
forstå hvad vi mener!

Lukket system
Forbrændingen foregår i et lukket
brændkammer, og udstødningen ledes
ud gennem et særligt aftræksrør. Teknikken bygger på et lukket luftsystem som
også modvirker kold træk i toiletområdet. Ved hvert toiletbesøg anvendes
en hygiejnisk pose som du køber via
din KAMA-forhandler. KABE Cinderella
har kapacitet til at 12 personer i døgnet
kan benytte toilettet, og systemet har et
informationsdisplay, som fortæller, når
det er tid at tømme askebeholderen.
Asken bortskaffer du sammen med det
almindelige husholdningsaffald.

KABE NR 2 2017
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ALTID ET SKRIDT FORAN…

KABE: Campingvogne og autocampere
som tåler sammenligning
Meget af standardudstyret i en KABE er af den slags, som du måske ellers forventer
at finde på listen over tilvalg. KABE fremstiller nok markedets mest veludstyrede campingvogne og autocampere – så prøv engang at sammenligne os med andre, og se
hvad du får for pengene, når du vælger en campingvogn eller autocamper fra KABE.
– KABEs udstyrsniveau er i en klasse
for sig. Hvis det der er standard i vores
modeller, skal bestilles som ekstraudstyr,
opdager du at udgifterne nemt løber
løbsk. KABE tåler i sandhed sammenligning på alle punkter, forklarer Peter
Carenborn som er adm. dir. for KABE
Husvagnar AB.

I 2017 er der fem forskellige campingvogns- og autocamperserier at vælge
imellem. Hver enkelt modelserie har sine
unikke fordele og er fremstillet for at
passe til forskellige målgrupper. Her er
vogne og campere i varierende størrelser med en lang række planløsninger og
valgmuligheder.

Når du vælger KABE, ved du at det er en
campingvogn eller autocamper til helårsbrug som er udstyret med den sidste nye
teknik og masser af smarte løsninger.
Men du kan også være sikker på at finde
en model og en planløsning, der passer
til netop dig og din familie.

– KABEs populære Royal-serie, som er
vores bestseller på campingvognssiden,
findes for eksempel i 20 modeller og 64
forskellige planløsninger. Når du medregner valget af vognbredde, vægtklasse,
hyndebetræk og lignende sammen med
alle vores tilgængelige tilvalg bliver dine
muligheder på det nærmeste ubegrænsede, siger Peter.

Ubegrænsede muligheder
Kabe tilbyder topudstyrede autocampere
og campingvogne i den absolutte premiumklasse, men også prisbillige modeller
med lidt færre tilvalg.
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Egne prioriteringer
At købe autocamper eller campingvogn
er en stor beslutning, som du skal leve
med i mange år fremover. Derfor er det
vigtigt at sammenligne og foretage sine
egne prioriteringer for at komme frem til
den rigtige beslutning, mener Peter.
– Vi ønsker at du skal være virkelig
tilfreds med dit valg. Derfor føles det
ekstra godt at møde alle de KABE-ejere,
som i årenes løb har trivedes med vores
produkter, og som vender tilbage, når
det er på tide at skifte til noget nyt.

Altid et skridt foran…

Eksempler på standardudstyr som indgår i Royal 560 XL
Karosseri
KABE Safety Driving System
ATC (antiudskridningssystem)
Selvjusterende bremser på chassis
iWall-konstruktion
Ecoprim-isolering

Maksimeret konvektorlængde
Kompakte konvektorer
Optimeret ventilationssystem
Indretning tilpasset for at give fuld luftcirkulation
Køkken / Soveværelse / Stue / Badeværelse
8 hyndedesign at vælge imellem
Gardinophængning med kappe
Komfur med 4 blus og ovn
Barskab med mørktonet plexiglas
Eksklusive overskabslåger
Gasdæmper overskabe
Håndklædetørrer
Laminatbord og bordplader i højglans
Hjørnehylder foran
Stort køleskab med frostboks

Sortforkromede fælge
Blød, lysreflekterende og isolerende
loftbeklædning
Tapet som opsuger eventuel kondens
Bjælker i plastik
Plader i blankt metal
Vindue i yderdør
Heki II
MiniHeki
Køkkenvindue
Serviceklap
Myggenetdør
Energivindue med polyuretankarm
Vindueskarm med indbygget ventilation.
Plane og tonede vinduesruder
Træktøjsafdækning

Klima / Varme
KABE Variovent
Vandbåret gulvvarmesystem
AGS II Pro
Varmeovn ALDE Compact 3020
Isolerede friskluftsindtag
Indretning tilpasset for at give optimal
luftcirkulation
Vinklet føringsrør
Overskabe med indbyggede luftkanaler
Mellemvæg i skabenes bagkant
Ventilerede sofaer og senge
Ventilation i vægge og gulv

Låg til køkkenvask
Nakkestøtter
Plexiglas med belysning ved køkkenbord
Premium Foam-polstring
Pyntepuder
Softclose køkkenskuffer
Stort køleskab med frostboks, 190 l
Sengegavl med belysning
Avishylde
Skab med trådhylder
Hovedgærde til at klappe op
Opvarmet skohylde
Udtrækkelig skiboksskuffe
Udtræksbord (gælder ikke søjlebord)
Udvendig bruser
Udvendigt gasudtag
Ventilationsluge
Emhætte i køkken
Centralstøvsuger
Springmadrasser

Tykke topmadrasser
Senge med indstilleligt hovedgærde
Møbelstoffer med stor slidstyrke
Ergonomisk udformede sofaer
Premium Foam-polstring
Sofaer til at klappe op
Toiletforhold med mulighed for brusebad.
El / Teknik
230 / 12 V udtag ved vinduesplade
Belysning elboks
Belysning gaskasse / skiboks
Belysning sengeskuffe
Lysskinne med dæmper ved forreste
siddegruppe
Dobbelte temperaturfølere
Effektregulator
Elboks med udvendig sikringscentral
Garderobebelysning
Indirekte belysning under overskab

Indirekte belysning overskab bagtil
Smart-D elsystem
Lysliste langs hele dørvæggen
Lyslister i vinduer
Mediecenter + højttalere foran / bagi
Natbelysning
Elektronisk fjernsynsantenne
Fjernsynsantenneudtag tre steder
Brandalarm
Bevægelsesdetektor
Andet
Formstøbt beskyttelsesmåtte i gaskasse
Lækageindikator for flaskegas
Integrerede myggenet
Mørklægningsgardiner
Tørreskab
KABE NR 2 2017
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Ferieprojektet
som realiserede vores
feriedrømme

KABE MADE IN
SWEDEN
SINCE 1957

1957-2017

Året var 1958 og Kurt Blomqvist var i gang med
et ferieprojekt hjemme i garagen. Familien skulle
skille sig af med teltet denne sommer. I garagen
voksede nemlig en campingvogn frem.

Kurt Blomqvist
begynder at sælge
engelske campingvogne.

Den første autocamper,
lavet i samarbejde med
Volvo, præsenteres.
KABE 60-tal
KABE flytter til
en ny 300 m2
fabrik i Tenhult.

KABE introduceres
på børsens nyetablerede OTC-liste.
KABE 80-tal

1957

1967
Kurt Blomqvist bygger
sin første campingvogn.

1977
KABE bliver generalagent for danske
Isabella fortelte.

Til “Ohoj-utställningen” i Stockholm,
fremviser KABE
en nyudviklet
campingvogn
med to etager.
KABE 70-tal
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“Campingvogns
båden” – Seacamp
præsenteres.

Tre uger inden afrejsen stod campingvognen klar. Kurt var stolt af sit produkt, og
da han fik et tilbud på vognen kunne han
ikke modstå fristelsen til at sælge den.
Men glæden var kortvarig. Familien, som
havde glædet sig til at komme på ferie i
en rigtig campingvogn, blev så skuffet, at
Kurt Blomqvist blev tvunget ned i garagen
for at bygge yderligere en campingvogn.
Aftner, nætter og weekender. Kurt, som
dengang var chef for luftfartsforvaltningens kontrol ved Saab i Jönköping,
arbejdede stort set døgnet rundt. Han
blev næsten klar i tide. Der blev stuvet en
hel del materialer og værktøj ind, da det
var tid til at køre. Mens den øvrige familie
nød ferien på forskellige campingpladser,
arbejdede Kurt videre og kom hjem med
en færdig campingvogn – som omgående
blev solgt. I efteråret fortsatte fremstillingen af campingvogne i garagen og om

sommeren var der otte vogne færdige.
KABE Komet 250 hed første skud på
stammen som var 2,4 m lang og 1,8 m
bred. Prisen var beskedne 3.800 kroner,
knapt halvdelen af hvad en ny Volvo PV
dengang kostede.

Produktionen fortsatte, og fire år senere
var Kurt blevet træt af dobbeltarbejdet.
Men kunne han sige sit velbetalte job
op for at give sig i lag med den usikre
tilværelse som selvstændig? Valget var
ikke let. - Jeg begyndte fra nul med at
udvikle de svenske robotter. Nu var vi
kommet til et punkt, hvor projektet føltes
færdigt. Det var måske på tide, at jeg
kom i gang med noget andet. Resten er
moderne, svensk campingvognshistorie.
Fra garagen i Jönköping går en lige linje
mod en koncern med fabrikken i Tenhult
som base.

Campingvogns- og autocamperproduktionen i Tenhult har udviklet sig til en
af Europas mest moderne. Her findes
også KABE’s eget teknologicenter, der
konstant arbejder på at gøre vores
produkter endnu bedre med nye smarte
løsninger og unikke patenter.
60 år er gået siden Kurt Blomqvist
startede sit fantastiske campingvogns
projekt. Siden da har tusinder af familier,
i generationer, været i stand til at realisere deres feriedrømme gennem det
komfortable KABE liv.

Maud Blomqvist, designchef på KABE Husvagnar
AB, og Anita Svensson, begge direktører i KABE, er
døtre til KABEs grundlægger Kurt Blomqvist. I sommeren 1958 var de med på den allerførste ferietur i
far Kurts næsten færdigbyggede campingvogn.

Royal Hacienda – verdens længste campingvogn – præsenteres på
Elmia-messen.

KABE fejrer sit 50. år i
branchen og præsenterer
en ny toetagers campingvogn – Royal Tower.

Grundlæggeren Kurt
Blomqvist bliver koncernens
bestyrelsesformand og Alf
Ekström indsættes som
administrerende direktør.

KABE investerer 35
mililoner kr i campingvogns- og snedkerfabrikken samt i
det nye teknik- og
udviklingscentral.

KABE 90-tal

1987

1997
Tilbehør og markiser
overføres til et
særskilt selskab KAMA Fritid.
Travel Master 1997

2007
KABE-koncernen vækster
med etableringen af
datterselskabet Adria Caravan AB, som importerer
campingvogne og autocampere fra slovenske
Adria Mobil.

En ny produktionslinie bliver indviet; KABE-fabriken er der med
en af Europas mest moderne
campingvognsfabrikker.

2017

KABE
2000-tal
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Joakim Karlsson, salgschef hos KABE Husvagnar AB, modtog anerkendelsen for KABEs Smart D-system fra European Innovation Award 2017-juryen på messen i Stuttgart i januar. FOTO: husbilhusvagn.se
Til højre elkonstruktørerne hos KABE Husvagnar AB; Markus Johansson og Tassos Kostamis som har været med til at udvikle systemet.

KABE – en 60-årig som fejrer begivenheden med flyvende faner
KABEs salg udvikler sig stærkere end nogensinde før, og produktionen kører i højeste gear. Der er ingen tvivl om at den 60-årige producent af campingvogne og autocampere i Tenhult i Småland kan fejre
sit jubilæum med flyvende faner.
2016 var et virkelig succesrigt KABEår, og 2017 er på vej til at blive endnu
bedre. En vigtig indikator er salget af det
nye års modeller på efterårets messer.
– Vi opnåede rekord i antal solgte
køretøjer på Elmia Husvagn Husbil, og
på messen i Lillestrøm i Norge øgede
vi vores salg med hele 68 procent sammenlignet med foregående år, fortæller
KABEs salgschef Joakim Karlson. Helt
fantastisk!
Børneværelsesvogne
KABE er i stærk vækst inden for premiumsegmentet hvor Imperial-serien nu har
en unik position på både campingvognsog autocampersiden. Men også Classicserien er populær.
– Det er utrolig glædeligt at Classic-segmentet er i så stærk en vækst. Det viser
at vores satsning på gode og prisbillige
familievogne og autocampere blev sat
ind på det helt rigtige tidspunkt,
siger Joakim.
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I dag tilbyder Classic blandt andet fire
børneværelsesvogne med en god
planløsning i forskellige størrelser, og her
ved indgangen til år 2017 præsenteredes
den første helintegrerede autocamper i
Classic-udførelse.
Europas største forhandler
På eksportmarkedet er det dog Imperial
som tiltrækker sig den helt store opmærksomhed. Noget som blandt andet
betyder at positionerne på det meget
store tyske marked er blevet rykket
markant fremad.
– Europas absolut største forhandler af
campingvogne og autocampere, som
ligger i Tyskland, synes at det er helt
selvfølgeligt at være KABE-forhandler,
og vi har for nylig indgået en aftale med
yderligere en stor tysk forhandler. Det
betyder utrolig meget, fortæller Joakim.
Autocampere med 250-bredde
Salget af den nye opgraderede autocamper KABE Imperial i910, som er KABEs

helintegrerede autocamper i superpremiumklassen, går kolossalt meget
frem. Samtidig opdager flere og flere
fordelene ved de halvintegrerede KABEmodeller i bredden på 250 centimeter.
En bredde som KABE er alene om på
autocampermarkedet.
– Blandt campingvognene har kingsize
jo eksisteret længe, og det kan nok
kaldes den nye standardbredde. Nu
opdager også ejerne af autocampere fordelene ved den større bredde som giver
en utrolig luftig og tiltalende planløsning,
siger Joakim.
Udbygning af fabrikken
Et succesrigt modelår med et kanon salg
bevirker at autocamperfabrikken i Tenhult nu er i færd med at blive udbygget.
– Vi er nødt til at forlænge vores produktionslinje for at kunne følge med
i fremstillingen. Et ret så behageligt
problem, må man jo nok erkende, siger
Joakim og ler.

KABE MADE IN
SWEDEN
SINCE 1957

1957-2017

KABE FYLDER 60 ÅR

Kom og vær med til at fejre det sammen
med os den 17.-20. august 2017!
I 2017 er det 60 år siden Kurt Blomqvist byggede den første campingvogn i Tenhult i
Småland og dermed skabte fundamentet for den nu så succesrige virksomhed KABE.
Det har været 60 fantastiske år, og vi håber, at du som KABE-ejer vil komme og fejre
dette sammen med os!
Den 17.-20. august lejer vi hele Elmia i
Jönköping og arrangerer en overdådig
jubilæumsfest for alle KABE-vennerne.
Hvis du var med for ti år siden, da vi
fyldte 50, husker du selvfølgelig stemningen og fællesskabet da hele den
store Elmia-mark blev fyldt med rødhvide campingvogne og autocampere.
Nu gør vi det igen!

Mad og drikke, scenekunstnere og
underholdning
Festlighederne starter allerede torsdag aften den 17. august, når vi åbner
området for gæsterne og samles til After
Work-komsammen med dj og Charlotte
Perrelli på scenen.
Om fredagen kører vi et fartfyldt show,
og vi fortsætter om aftenen med

KABE-”camping”
Kom med din egen KABE-campingvogn
eller KABE-autocamper, og vær med til
at fejre jubilæumsweekenden sammen med nye og gamle KABE-venner.
Vi skaber i fællesskab verdens største
KABE-standplads!
Eksklusiv KABE-messe
Vi tyvstarter efterårets messer med en
eksklusiv fremvisning af alle KABEs nyheder i år 2018. Vores lokale forhandlere
er med, og du kan glæde dig til masser
af fine messetilbud.
Aktiviteter for store som små
Jubilæumsweekenden byder på aktiviteter for såvel store som små. Tag med på
fabriksrundvisningen i KABEs campingvogns- og autocamperfabrikker i Tenhult.

PS:

Er du endnu ikke KABE-ejer?
Besøg den lokale forhandler,
og find din campingvogn eller autocamper fra KABE; så ses vi på Elmia i Jönköping den 17.-20. august 2017!
FORELØBIGT PROGRAM:

Torsdag d. 17. august
Åbning for deltagere
Fabriksrundvisninger			
Underholdning med Charlotte Perrelli
Fredag d. 18. august
Messe – KABE 2018
Fabriksrundvisninger
Show med High Chaparall og
Underholdning med Cotton Club

standupcomedy, dj og live-musik.
KABEs officielle jubilæumsdag er om
lørdagen den 19. august. Gør dig klar til
en fantastisk fest med jubilæumsmiddag,
underholdning og dans til den populære
gruppe Barbados. Vi afslutter aftenen med
et farvestrålende jubilæumsfyrværkeri.

Hele programmet for jubilæumsweekenden præsenteres på vores hjemmeside
kabe.se. Her er også alle informationerne om hvordan du booker og køber
billetter til de tre tætpakkede og festlige
jubilæumsdage. Bookingen åbner i midten af januar, men reserver disse datoer
allerede nu!

Lördag d. 19. augusti
Messe – KABE 2018
Fabriksrundvisninger			
Fødselsdagsfejring med kage
Jubilæumsmiddag
Underholdning med Lena Philipsson
Dans til Barbados
Søndag d. 20. august
Hjemrejsedag
Pris for hele festweekenden:
Voksne, 19 år og derover 895 svenske kr.
pr. person
Unge 12-18 år 495 svenske kr. pr. person
Børn, 11 år og derunder Gratis
I prisen indgår entre til området og messehallerne.
Opstilling af vogn 17.-20. august. (Ingen el, ikke plads
til markise eller fortelt. Der er adgang til toiletter og
brusebad på området). Bus til Tenhult og fabriksrundvisning. Kaffe og kage, middag lørdag aften (ekskl.
drikkevarer) samt underholdning torsdag-lørdag.
After work-spisning torsdag og fredag indgår ikke
(forudbestilles) og heller ikke frokost fredag og lørdag
(forudbestilling ikke nødvendig). Drikkevarer købes i
barerne af de enkelte gæster og indgår ikke i prisen.

VARMT VELKOMMEN!
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KABE SMART CLIMATE SYSTEM

Efter en herlig dag på skibakkerne, stranden
eller i storbyen kommer du altid hjem til et
skønt og behageligt indeklima
Varmen er bare en af flere afgørende ingredienser, hvis man vil bygge campingvogne og autocampere som virkelig kan klare at blive brugt i al slags
vejr – både på den koldeste og den varmeste årstid. Det er en sofistikeret
kombination af opvarmning, ventilation og isolering som skaber det skønne
indeklima i din KABE.

Vores skandinaviske klima indebærer
at alle konstruktioner og systemer skal
kunne klare meget store både temperatur- og luftfugtighedsudsving. Det har
vi taget højde for, da vi udviklede KABE
Smart Climate System, som giver vores
produkter deres uovertrufne helårsegenskaber.
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Følgende indgår altid, når du køber en
campingvogn eller autocamper fra KABE:
• AGS eller AGS II Pro vandbåren gulvvarme – tilpasset efter den enkelte model

• Kompakte konvektorer
• Optimeret ventilationssystem til den
enkelte model (med VarioVent i campingvognene)

• Indretning tilpasset til fuld luftcirkulation

• KABE iWall, en ventileret sandwichkonstruktion til væggene som kan
klare ekstreme temperaturer
• Vinduer med tolagsglas og PU-karm
(polyuretan)
• ALDE Kompakt varmeovn

Efter en herlig dag på skibakkerne, stranden eller i storbyen kommer du altid hjem til et skønt og behageligt indeklima.

Vandbåren gulvvarme
KABE har haft vandbåren centralvarme som
standard lige siden 1969. Et vandbåret system varmer udefra og ind så også vægge,
møbler og interiøret varmes op.
Du mærker straks forskellen. I et luftbåret
system går varmen fra midten af vognen eller camperen og udad mod væggene. Det
resulterer i kolde ydervægge med risiko for
kondens og isdannelse. Derfor ser du aldrig
et luftbåret varmesystem i nogen af vores
modeller.
I stedet er det en ALDE-ovn som sammen
med et effektivt automatisk gulvvarmesystem, AGS, er grundlaget for den driftssikre
varme i din KABE. Systemet består af fire
varmeslanger i kombination med varmeplader for at skabe en jævn varmefordeling
over hele gulvet.
Vores støre og lidt mere luksuriøse modeller er forsynet med AGS II Pro. Her kan
gulvvarmen styres separat, og det er muligt
at slukke for den ved bestemte temperaturer, eller kun at køre med gulvvarme hvis
man ønsker det. AGS II Pro er KABEs eget
patentansøgte system.
Hvis du tager konvektorerne i en KABE i
øjesyn, kan du se, at de har en stor overflade, for at kunne afgive så meget varme
som muligt, og at de er placeret rundt om
i hele vognen. Der er altså intet område,
hvor der ikke er nogen varme.

I autocamperne følger den skønne vandbårne gulvvarme også med ud i førerkabinen (gælder ikke Classic), og vores
helintegrerede modelserie har et opvarmet
tolagsgulv, som skaber en behagelig temperatur også i autocamperens bagagerum.

Flere unikke varmefunktioner:
• KABE har den bedste og mest ensartede varmefordelingen i bodelen og
på de øvrige arealer.
• Automatisk effektforøgelse hvor
varmeovnen automatisk registrerer,
når der er behov for gas, for at opnå
øget effekt.
• El-patron og cirkulationspumpe startes
nemt om vinteren ved at tilslutte vinterkoblingen til det udvendige udtag.
For at undgå kold træk, er vi ekstra
omhyggelige med isoleringen omkring
friskluftindtag og varmekonvektorer.
• Med dobbelte temperaturfølere, en i
soveværelset og en ved siddegruppen, kan varmen tilpasses til den del
af bodelen, man opholder sig i.
Patenterede løsninger
Listen over de unikke detaljer som adskiller
KABE fra konkurrenterne, kan gøres endnu
længere.
Hvis du kigger ind bag sofaer og træværk,
kan du for eksempel se, at indretningen
i din KABE er tilpasset til, at give optimal
luftcirkulation i hele campingvognen eller
autocamperen. Afstanden mellem sofaer og

senge er, ligesom vinklen på sofaryggene,
omhyggeligt beregnet.
Vores egen vægkonstruktion, iWall, finder
du ikke hos nogen anden producent. Den
fugtsikre Ecoprim-isolering er omgivet af
to forskellige typer aluminiumplader, som
afsluttes af et ventilerende tapet. Det hele
for at skabe maksimal fugtsikring.
I årenes løb har vi udviklet flere patenterede løsninger, som bidrager til, at vi kan
leve op til vores kunders forventninger
med hensyn til KABEs enestående helårsegenskaber.

Behageligt indeklima
KABE Smart Climate System betyder, sammen med KABEs høje udstyrsniveau, at
du aldrig behøver at føle dig begrænset i
brugen af din campingvogn eller autocamper, uanset vejr og vind.
Isolering, vinduer, vægge, varme og ventilation er blevet udviklet til, at kunne klare de
barskeste udfordringer fra en varm og tør
sommer, et fugtigt og blæsende efterår eller en rigtig kold vinter med masser af sne.
Efter en herlig dag på skibakkerne,
stranden eller i storbyen kommer du altid
hjem til et garanteret skønt og behageligt
indeklima.

SMART
-C L I M AT E+
SYSTEM
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KABEs MODELPROGRAM

En KABE-campingvogn til alle
KABE har et udvalg som tiltaler langt de
fleste. Her er topudstyrede campingvogne
og autocampere i den absolutte premiumklasse, men også prisbillige modeller med
lidt færre tilvalg.

hensyn til isolering, ventilation og opvarmning. En campingvogn fra KABE garanterer
skøn komfort hele året rundt, blandt andet
via et virkelig godt vandbåret gulvvarmesystem.

I 2017 kan du vælge mellem fem forskellige
campingvognsserier – alle med hver deres
særlige fordele. Men uanset hvilken campingvogn du vælger, får du KABEs kvalitet
og unikke verden med i købet.

– Alle vores modeller bygges på KABEs
moderne fabrik i Tenhult uden for Jönköping. Her er alle kompetencer og erfaringer
fra 60 års fremstilling af campingvogne og
autocampere samlet. Korpusser og skabe
fremstilles på vores egen trævarefabrik.

– KABEs campingvogne er konstrueret
og bygget til det skandinaviske klima. Det
indebærer at vi altid er et skridt foran, med

som efterfølgende er blevet standard for
hele branchen.
– Når du vælger KABE, ved du, at det er
en campingvogn, der er udstyret med den
sidste nye teknik og mange smarte løsninger. Desuden kan du regne med en god
brugtvognsværdi mange år frem i tiden.
Besøg en af KABEs forhandlereog stig ind i
vores campingvogne, så fornemmer du atmosfæren og kan sammenligne forskellige
modeller og planløsninger!

– KABEs udviklingsafdeling har udarbejdet
en lang række innovationer og patenter

KABE CLASSIC

KABE Classic 470, 520, 560, 600, 660
og 780
Classic er et af de seneste skud på KABEstammen. Det er prisbillige campingvogne
med lidt færre tilvalg og en noget kortere
udstyrsliste end vores øvrige modeller. Men
med KABE-kvalitet hele vejen igennem.
Classic-serien findes i 8 modeller med
10 planløsninger. De tre største vogne i
serien findes kun i kingsizebredden på 250
centimeter, mens de øvrige også kan fås i
standardbredden 230 centimeter.
De største modeller har vi bygget specielt

med tanke på de unge familiers behov.
Her er en dobbeltseng samt et separat
børneværelse med køjesenge i to eller tre
etager. Også 560-modellen kan fås som
børneværelsesvogn eller alternativt med to
separate enkeltsenge eller en dobbeltseng.
Classic 470 og 520 har en dobbeltseng
længst tilbage i vognen.
Udformningen af badeværelse og køkken
varierer afhængigt af planløsning. I samtlige
alternativer er der en siddegruppe med
opredningsmulighed.

KABE Ædelsten 470, 520, 540, 560, 600,
630 og 660
Man begyndte at lave KABEs ædelstensserie allerede i 1963, og det er den mest
solgte modelserie i Sverige. Briljant,
Smaragd, Ametist, Safir, Onyx og Diamant
er campingvogne som tilbyder en høj standard, når vi taler bokomfort og udstyr.
Ædelsten-serien findes i 12 modeller med
28 planløsninger. De to største vogne i
serien findes kun i kingsizebredden på 250
centimeter, mens de øvrige også kan fås i
standardbredden 230 centimeter.

Der er store muligheder for at finde din
egen Ædelsten-favorit med en planløsning
som passer til netop din familie. Rummelig
eller kompakt? Fleksibel indretning eller
ekstra let konstruktion? Hammerslået- eller
glatte plader på ydersiden? Det er dig der
bestemmer!
Vælger du vores populære komfortpakke,
får du en campingvogn med ekstra stort
køleskab, Heki II skylight, cd/radio med
Bluetooth, udvendig serviceklap samt nakkestøtter til sofaen i siddegruppen.

KABE ÄDELSTEN
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KABE ROYAL

KABE Royal 520, 540, 560, 600, 630, 740
og 780
Royal er en modelserie, som blev introduceret i 1991. Vi har helt fra starten bestræbt
os på at gøre Royal til noget specielt, en
campingvogn i topklasse som indeholder
det meste af det bedste allerede i standardudførelsen. I dag er Royal den KABEmodel der sælger allerbedst.
De tre største Royal-vogne findes kun i
kingsizebredden på 250 centimeter, mens
de øvrige også kan fås i standardbredden
230 centimeter.

Royal findes i 21 modeller med hele 65
planløsninger. På den lange liste over
udstyr, som er standard i en Royal-vogn,
finder du blandt andet den glatte plade på
ydersiden, KABEs nye og videreudviklede
gulvvarmesystem, AGS II Pro, samt vores
intelligente betjeningspanel, KABE Smart D.

KABE Hacienda 880 og 1000
Da KABE præsenterede Hacienda 1000
for lidt over ti år siden, var det faktisk lidt
af en sensation. Det var Europas største
seriefremstillede campingvogn, og vores
store vogne vækker den dag i dag stadig
opmærksomhed.
Hacienda 1000 har en indvendig karosserilængde på 940 centimeter, og Hacienda
880 er 820 centimeter lang. Bredden er
naturligvis kingsize, 250 centimeter. Det
svarer til et boligareal på henholdsvis 22 og
19 kvadratmeter.

Hacienda-serien fås i 6 modeller og 31
planløsninger. Køkkenet er det nærmeste
du kommer et almindeligt villakøkken i en
campingvogn, og det rummelige badeværelse er med brusekabine som standard i
de fleste planløsninger.
Udstyrsniveauet er det samme som i vores
Royal-vogne. Hacienda er med andre ord
en campingvogn til dig der vil være helt i
front på teknikområdet.

KABE Imperial 560, 600, 630, 740, 780,
880 og 1000
Imperial er KABEs absolutte premiumserie. Inden lanceringen i 2014 var det en
campingvogn du kun kunne drømme om. I
dag fås campingvognen over alle campingvogne i syv forskellige størrelser, fra
den praktiske 560-model til den helt store
Imperial 1000.
Den indvendige karosserilængde på de
forskellige Imperial-modeller varierer mellem 552 og 940 centimeter. Bredden er
kingsize, 250 centimeter.
Du kan vælge imellem 18 modeller og 59

planløsninger. Når valget af planløsning
er afklaret, kan du gå i gang med at nyde
markedets mest sofistikerede campingvogn
i en klasse helt for sig selv.
Her finder du et fantastisk køkken med
induktionskomfur, sofaer i blødt læder
samt et badeværelse med porcelænstoilet.
Aircondition indgår som standard ligesom
KABE Smart D elsystem og en hel masse
andet.
Du genkender straks Imperial på det nye
moderne eksteriør. Vi kalder det Innovation
Design med en glat yderplade i højglans
med tredimensionel design.

KABE HACIENDA

KABE IMPERIAL
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Kanonstart for KABE 2017
på efterårets messer
I året 2017 har KABE præsenteret sit stærkeste modelprogram nogensinde,
med fem forskellige modelserier for autocampere og fem campingvognsserier. Årets KABE-nyheder fik en meget positiv modtagelse, da de blev vist
på efterårets forskellige camping- og fritidsmesser.
– Vi fik noget af en kanonstart på det
nye modelår! Den første messe var
Stora Nolia i Piteå i august, og herefter
fortsatte vi til Caravan Salon i Düsseldorf. Interessen for KABE og vores
nye modeller har været kolossalt stor
overalt, fortæller KABEs adm. dir. Peter
Carenborn.
60 KABE-køretøjer på standen
På Elmia Husvagn Husbil i Jönköping
blev de besøgende budt velkomme til
KABE-standen af et nyt, frisk design
og messens absolut mest komplette
udvalg. Her var der 60 nye KABE-vogne
at kigge på, lige fra praktisk indrettede
børneværelsesvogne til de allerstørste
og mest luksuriøse campingvogne og
autocampere i Imperial-serien.
KABEs store stand fungerer både som
et populært mødested og salgssted. Her
kommer man for at møde venner, se på
de nye modeller og måske for at afslutte
en campingvogns- eller autocamperhandel med en af KABEs sælgere.
Praktiske detaljer
I den hyggelige trængsel møder vi Kajsa
og Henrik Olofsson fra Askersund. De
har for nylig købt en KABE Smaragd XL,
som de er særdeles tilfredse med, men
de synes, det er sjovt at besøge messen
for at se, hvilke nyheder der præsenteres.
– KABEs campingvogne og autocampere er i en klasse for sig. De er solide,
pæne og altid vældig godt gennemtænkte. Da vi har to halvstore børn på
12 og 15 år, ser vi meget på hvordan
pladsen udnyttes og værdsætter alle

de praktiske detaljer, som er i en KABE,
forklarer Kajsa.

størrelser at vælge imellem: 7,40, 7,60,
8,10, 8,60 samt 9,10 meter lange

Familien Löfström fra Örkelljunga er
ejere af en KABE Classic 660 med børneværelse. Amanda på 5 og lillesøster
Agnes på 3 elsker campingvognslivet,
præcis som mor Marie og far Kennie,
som begge er vokset op med campingvogn. At det som findes en KABE, synes
de er en selvfølgelighed.

Eksklusivt premiumsegment
Man har indstillet kikkertsigtet på øget
eksport, og efter messer i Tyskland,
Schweiz, Holland, Belgien, Danmark,
Norge og Finland mærkes en klart
stigende interesse for de svenskproducerede kvalitetsprodukter fra KABE.

– Jeg anbefaler virkelig alle der besøger
messen i Jönköping, at tage med på KABEs fabriksrundvisninger i Tenhult. Her
ser man hvilken kvalitet det er, og forstår
hvad man betaler for, siger Kennie.
Flere helintegrerede autocampere
En af de store nyheder på KABE-standen var lanceringen af en helt ny helintegreret autocamper i Classic-serien. Til
trods for at Classic liggere i KABE´s billigste prisklasse er de udstyret med alt
det der er nødvendigt til aktiv brug hele
året rundt, også i den koldeste årstid.
KABEs helintegrerede campere er blevet en rigtig succes, og op til år 2017 er
modelserien blevet yderligere udvidet
med den nye i860 som findes med to
forskellige planløsninger. En anden
nyhed som tiltrak sig opmærksomhed,
er opgraderingen af i910-modellen som
er blevet Imperial i910 og er KABEs
virkelige flagskib på autocampersiden.
– Vi hørte mange rosende ord fra
messegæsterne som synes at vores
udvalg af helintegrerede autocampere
er fantastisk, siger Peter Carenborn og
uddyber at der nu findes fem forskellige

– Vores campingvogne og autocampere
i Imperial-serien repræsenterer noget
helt nyt på det europæiske marked. Vi
har skabt et eksklusivt premiumsegment
til dem der vil have en campingvogn
med det absolut sidste nye og bedste
på alle områder, inklusive KABEs unikke
helårskomfort og sikkerhed på vejen,
forklarer Peter Carenborn.
Alt taler altså for endnu et succesår for
60-årsjubilaren KABE. Produktionen
kører i højeste gear, og forhandlerne har
haft en fin start på 2017.

Messer 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stora Nolia, 5.-13. aug., Umeå
KABE 60-årsjubilæum, 17.-20. aug.,
Jönköping
Caravan Salon, 28. aug.-3 sept.,
Düsseldorf, Tyskland
Elmia Husvagn Husbil 6.-10. sep.,
Jönköping
Caravanmessen, 14.-17. sep.,
Lilleström, Norge
Caravan Finland, 15.-17. sep., Lahti,
Finland
Mobicar, okt., Brüssel, Belgien
Kampeer en Caravan Jaarbeurs,
11.-15. okt., Utrecht, Holland
Suisse Caravan Salon, 26.-30. okt.,
Bern, Schweiz
CMT, 13.-21. jan. 2018, Stuttgart,
Tyskland

Øverst: På Elmia Husvagan Husbil 2016 blev de besøgende budt velkommen til en KABE-stand af et nyt frisk design.
Kajsa og Henrik Olofsson fra Askersund havde en hyggelig snak med familien Löfström fra Örkelljunga på KABEs stand på Elmia Husvagn Husbil.
Dusseldorf-messe 2016 / Midten: Kampeer en Caravan Jaarbeurs / Nederst: Lillestrøm 2016

KABE NR 2 2017

29

Rejsen

”Jorden rundt” på 2,5 år med en
KABE Smaragd på krogen
I foråret 2014 blev Mia og Piet-Hein Bensmann fra Hov i Oppland i Norge ejere af
familiens tredje KABE-campingvogn. Siden da
har de kørt cirka 40.000 kilometer med deres
Smaragd XL
– en strækning som svarer til mere end en
gang rundt om jorden!
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Rejsen

– Vi rejser så tit vi kan, og tager på både weekendture og
lange rejser. Da vi oprindelig er hollændere, besøger vi nu
og da Holland, men vi kører helst nordpå for at opleve den
storslåede natur nord for polarcirklen i Norge, Sverige og
Finland. Det er langs kysten og i fjeldet vi trives allerbedst,
forklarer Piet-Hein.
Familien Bensmanns KABE plejer at stå rejseklar hjemme
på grunden så det er hurtigt at komme af sted. Fiskeudstyr,
vandrestøvler og vinterjakker hører til standardoppakningen. Nogle gange bliver det en tur til Oslo med overnatning
på Bogstad camping i udkanten af byen, men det er naturoplevelserne der lokker Mia og Piet-Hein til at tage ud på de
lange ture med deres campingvogn.
– Der er så mange fantastiske steder at besøge i de nordiske lande. Vi plejer at grovplanlægge turen inden vi tager
af sted, men det allerbedste ved livet med en campingvogn
er jo at man ikke skal have bestemt alt i forvejen, siger Mia.
Mia og Piet-Hein har udformet udstyret så de kan campere 3-5 dage i naturen uden at bekvemmelighederne i
campingvognen påvirkes. Derimellem bor de på campingpladser eller stopper på en standplads langs vejen.
Den første sommer med den nye campingvogn begav de
sig af sted på en syv ugers rundrejse i det nordlige Skandinavien og besøgte blandt andet Nordkap.
40.000 km på knap tre år er en særdeles barsk test af en
campingvogn. Hvad er jeres vurdering af KABE, Mia og
Piet-Hein?
– Vi er imponerede! Vores KABE er en virkelig god rejsevogn som fungerer sikkert i al slags vejr og er nem at køre
også på smalle og dårlige veje.
– Vi efterser vognen regelmæssigt, og ved den årlige
service kontrollerer KABE-værkstedet bremser, hjullejer og
lignende. Lidt efterjusteringer har der naturligvis været med
alle de kilometer, men ikke noget større. Det er høj kvalitet
hele vejen igennem.

Har I fået lavet særlige tilpasninger af campingvognen eller
trækbilen?
– Vi har valgt KABE Smaragd 520 XL med standardbredden 230 centimeter og en 1900-kiloaksel for ekstra lastkapacitet. Smaragd er en klassisk KABE-model som fungerer
perfekt for os. Den er luksuriøs og har en god planløsning
med en skøn dobbeltseng, et rummeligt køkken, godt med
opbevaringsplads og en hyggelig U-formet sofagruppe.
– Vores campingvogn er som noget ekstra forsynet med
reservehjul, mover, centralstøvsuger, parabolantenne og
et 140 Ah AGM-batteri. Vi har et udvendigt bruserudtag
og kører altid med fuld vandtank. Det er vigtigt for os at
kunne leve behageligt, også hvis vi ikke står opstillet på en
campingplads.
– Vognen vejer i rejseklar stand cirka 1.800 kilo, hvilket svarer til cirka 65 % af vægten for vores bil. Vi har en Volkswagen Transporter (180 hk, DSG-gearkasse, 4Motion) som gør
arbejdet legende let og giver os masser af bagageplads.
– Cyklerne har fået en fast plads i bilen og er altid let
tilgængelige. Da vi anskaffede os elcykler, installerede vi
vores egen ladestation, så nu kan vi desuden lade cyklerne
op mens vi kører.
Campingvogn eller autocamper?
– At rejse med autocamper har mange fordele. Men selvom
vi bruger vores campingvogn som de fleste bruger deres
autocamper, synes vi at en campingvogn fungerer bedre
for os. Vi sætter stort pris på at have adgang til en bil med
firhjulstræk og kan lide den åbne planløsning i vores Smaragd. Det er også rart at kunne have vognen stående oppe
i fjeldet i skisæsonen og benytte den som ”hytte”. Men
hvem ved, måske bliver det en autocamper også for os en
skønne dag – men i så fald en KABE!
PS: Piet-Hein har en informativ blog hvor du kan læse om
flere erfaringer og teknik-tips omkring det frie campingliv:
www.feelfreecamp.no

Mini camping i Titran (Frøya, Norge).
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ENDURO ”505”

ENDURO ”PREMIUM”

ENDURO ”ECO II”

MOVERBATTERI INKL LADER

varenr: 817700

varenr: 817506

varenr: 817605

varenr: 219960

Den helt nye Enduro 505 mover er kompakt

Premium er en stærk fuldautomatisk

Kvalitets caravanmover til lav pris.

Lithium batteri ”til din mover inklusiv

i størrelsen, har højdejusterbar montering

mover med tandhjulstræk. Premium kan

Den mest effiktive og økonomiske løsning

oplader. Vejer i alt 3,5 kg.Batteriet kan

samt en ny fjernbetjening med indbygget

anvendes på både enkelt- og dobbeltaks-

på markedet. Opgraderet version med

lades op til 3000 gange, hvilket svarer til

vaterpas som viser, når vognen står mest

lede campingvogne samt trailere. Som et

direkte tandhjulstræk i stedet for kæde-

cirka 10 års levetid.

mulig i vater. Enduro 505 har elektrisk

ekstra plus kan fjernbetjeningen kombine-

træk. Manuel tilkobling af rulle.

tilkobling af rullerne.

res med AutoSteady støttebenene.

12.999,-

11.999,-
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7.999,-

Find din nærmeste forhandler på:
www.enduro.dk

2.699,-
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wecamp

wecamp

wecamp

wecamp

STOL ”ZENIT”

SKAB ”EXCLUSIVE S3”

SKAB ”EXCLUSIVE KS4”

SKAB EXCLUSIVE S4

varenr: 954120

varenr: 973284

varenr: 973290

varenr: 973282

Ny stol fra wecamp med DURAlite stel.

Foldbart opbevaringsskab med seks hylder

Smart køkkenskab Med hylder og plads til

Foldbart skab med tre hylder og fast

Zenit vejer kun 4,6 kg og er betrukket med

og fast topplade. Skabet måler 89x110x53 cm gasflaske. Bordet har Alubordplade og af-

behagelige polstret gråt betræk, og kan

og er dermed perfekt til opbevaring på

skærming til kogeblus. Det måler 80x87x50,5 det kan også med fordel anvendes som

suppleres med en fodstøtte.

campingferien.

cm, så der er god plads til køkkengrej.

garderobeskab.

649,-

799,-

699,-

699,-

Find din nærmeste forhandler på:
www.camper.dk

topplade. Skabet måler 140x60x66 cm, så

KABE NR 2 2017

33

BESØG

Nu sprudler det af liv i
KABE-klubberne
Foråret er på vej, og det sprudler af liv i KABE-klubberne. Som medlem af en
KABE-klub får du invitationer til træf, udflugter og rejser. Men det bedste af det
hele er naturligvis fællesskabet og alle de nye venner, som du kan udveksle
campingvogns- og autocampererfaringer med.
I KABE Club Danmark er man netop nu
ved at lade op til en påskerejse til Prag,
og nogle måneder senere er tiden kommet til klubbens helt store arrangement,
det internationale KABE-træf i Korsør den
2.-7. juli. Alle medlemmer af de forskellige KABE-klubber i Norden og det øvrige
Europa er meget velkomne.
KABE Husbilsklubb arrangerer en
klubrejse til Finland i starten af juni med
start i Åbo og mål i den svenske by Vasa
i Österbotten. 26 KABE-køretøjer har
tilmeldt sig, og rejsen går via Helsinki og
østpå til Lappeenranta, hvor deltagerne
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blandt andet kan tage med på en dagtur
på Saima kanalen til Viborg i Rusland.
I efteråret samledes lidt over 70 køretøjer fra KABE Husbilsklubb og KABE
Klubb Syd i KABE-byen til messecamping
i forbindelse med Elmia Husvagn Husbil.
Her var der arrangeret klub-træf for alle
de medlemmer der besøgte messen. Et
oplæg der fungerede vældig godt og vil
blive benyttet også ved dette års messe.
Flere klubmedlemmer bidrog også med
værdifuld hjælp i forbindelse med indflytning og istandsættelse af den store
KABE-stand.

– KABE-klubberne udfylder en meget
vigtig funktion. Medlemmerne er stolte
og kyndige ejere af campingvogne og
autocampere, som hjælper os med at
udbrede viden om KABEs fantastiske
varemærke, siger Peter Carenborn, adm.
dir. for KABE Husvagnar AB.
Vil du vide mere om aktiviteterne i KABEklubberne eller være medlem? Her finder
du links til klubbernes hjemmesider:
www.kabe.se/dk/om-kabe/
Lang bord i KABE-byn, Elmia 2016.
FOTO: Matts Torebring

KABE-forhandlere

Du kan altid finde en af vores KABE-forhandlere i nærheden
SVERIGE
Husvagn & Fritid* ..................................................................Alvesta
Campea*...................................................................................Arlöv / Malmö
Traktor & Husvagnsservice* ...............................................Arvidsjaur
NIBO Caravan* .......................................................................Bollnäs
Caravan i Eskilstuna* ............................................................Eskilstuna
Campea* ..................................................................................Falkenberg
Zäta Caravan ..........................................................................Genevad
Caravan & Marine* ................................................................Gävle / Valbo
Tagene Fritidscenter* ...........................................................Göteborg / Hisingskärra
Josefssons Husvagnar .........................................................Göteborg / Landvetter
Caravanhallen* .......................................................................Haninge
Helsingborgs Fritidscenter*.................................................Helsingborg
Bilaktiebolaget Peter Rudvi Fritid*.....................................Karlskrona
Erikssons Husvagnar* ..........................................................Kristinehamn
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
M&M Caravane* .....................................................................Stockholm / Bro
Rylander Bil* ...........................................................................Sundsvall
Caravanhallen* .......................................................................Södertälje
KABE Adria Center* ..............................................................Öggestorp / Jönköping
Fritidscenter i Trollhättan* ...................................................Trollhättan
GH Husvagnar*.......................................................................Ulricehamn
Caravan Center i Umeå* ......................................................Umeå
Upplands Bilforum* ...............................................................Uppsala
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
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
Flo Fritid*..................................................................................Skudeneshavn
Sortland Caravan A/S*..........................................................Sortland
Sunnmöre Caravan AS*........................................................Stryn
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
Schwarz Mobile Freizeit GmbH & Co KG.........................Kayhude
Berger Fahrzeuge Neumarkt GmbH ................................Neumarkt
Holiday Heinz & Linse GmbH*............................................Neustadt am Rbg
CRM Caravan- und Reisemobil-Markt...............................Sulzemoos

* Selv forhandlere af KABE Travel Master autocampere.
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Dine KABE
ambassadører
i Danmark...

E L SK E R A L L E

Å R ST I D E R

Du skal aldrig køre ret langt for at
12 ambassadøbesøge en af vores 13
rer, der er placeret over hele landet.
Ambassadørerne er professionelle, dygtige
og parate til at give dig den bedste service,
der kan tænkes.
Og så har de Danmarks ældste og største
campingvirksomhed i ryggen. Det betyder
tryghed for dig som kunde.
Intercamp A/S blev stiftet helt tilbage i 1980.
Virksomheden er beliggende i Lunderskov og
beskæftiger 25 medarbejdere, der fra 5.200
m2 lokaler, indeholdende administration,
showroom og lager, betjener hele Danmarks
campingbranche. Også med originale reservedele til campingvogne og autocampere.
Vi bestræber os lidt mere - hele tiden!

Aabybro Camping & Fritid ApS
www.aabycamp.dk

Lunderskov Camping A/S
www.lunderskov-camping.dk

Vestsjællands Campingcenter, Fuglebjerg
www.vs-camping.dk

Kronjyllands Camping & Marine Center,
Randers
www. as-kcc.dk

NH Camping A/S, Rødekro
www.nhcamping.dk

Biler & Campingvogne Stenseby, Neksø
www.caravanringen.dk

Tarup Campingcenter A/S, Odense SØ
www.tarup.dk

Holbæk CaravanCenter, Holbæk
www.hbcc.dk

Vestjysk Camping Center ApS, Holstebro
www.vestjyskcamping.dk
Camping-Specialisten.dk ApS, Herning
www.camping-specialisten.dk

Bijé Fritid & Camping, Helsinge
www.bije.dk

Campinggaarden Ormslev, Viby J.
www.campinggaarden-ormslev.dk
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Importør og generalagent for Danmark.
Campingvogne · Autocampere · Udstyr · Reservedele
www.intercamp.dk

