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HURTIG PÅ PLADS
MED ENDURO

Enduro 505

ENDURO ”PREMIUM”

ENDURO ”ECO II”

Den helt nye Enduro 505 mover er
kompakt i størrelsen, har højdejusterbar montering samt en ny fjernbetjening med indbygget vaterpas
som viser, når vognen står mest mulig i vater. Enduro 505 har elektrisk
tilkobling af rullerne. Fjernbetjeningen
har et fastsmonteret litiumbatteri, som
sikrer lang og bekvemmelig betjening.

Premium er en stærk fuldautomatisk
mover med tandhjulstræek. Premium kan anvendes på både enkelt- og
dobbeltakslede campingvogne samt
trailere. Som et ekstra plus kan fjernbetjeningen kombineres med AutoSteady støttebenene.

Kvalitets caravanmover til lav pris.
Den mest effiktive og økonomiske
løsning på markedet. Opgraderet
version med direkte tandhjulstræk i
stedet for kædetræk. Manuel tilkobling
af rulle.

kr.

12.999,-

ekskl. montering
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kr.

11.999,-

ekskl. montering

Find din nærmeste forhandler på enduro.dk

kr.

7.999,-

ekskl. montering

MOVERBATTERI
INKL LADER
Lithium batteri til din mover inklusiv
oplader. Vejer i alt 3,5 kg. Batteriet kan
lades op til 3000 gange, hvilket svarer
til cirka 10 års levetid.

kr.

2.499,-

Ledare

VELKOMMEN TIL ET NYT
”KABE-ÅR”
Og sikke et år vi har været vidne til. Siden 60-årsjubilæet
sidste efterår har der været fuld fokus på produktion og
leverance af nye campingvogne og autocampere. Aktiviteten i Tenhult i Småland kører for fulde omdrejninger, og vi
kan glæde os over historisk høje salgstal. Og der er sket
meget i løbet af det seneste år. Vi er flyttet ind i en helt ny
sandwichelementfabrik, vi har udvidet autocamperfabrikken med yderligere en produktionslinje, vi har ændret hele
karosseriet på autocampere og store dele af karosseriet
på de helintegrerede autocampere, og vi har ansat yderligere cirka 60 nye medarbejdere.
Samtidig har succeserne betydet et stort pres på produktionen, og vi arbejder hårdt for at komme op omgangshøjde med markedets efterspørgsel.

En virkelig god kunderelation handler om så meget mere
end at sælge. Hver ny KABE-ejer indebærer at vi er blevet
vist den tillid at skulle levere en campingvogn eller autocamper til endnu en forventningsfuld familie med masser
af egne rejseplaner og feriedrømme.
For os er det vigtigt at kunne leve op til tilliden fra vores
kunder. Derfor fortsætter vi med at udvikle vores produkter
og ser frem til at møde dig for at fortælle mere, måske på
en af fremtidige messer eller i forretningen hos en af alle
vores dygtige forhandlere.
Velkommen hos KABE!

Vi har et af markedets bedste produkter og et stabilt
netværk af kyndige og engagerede forhandlere, som altid
er klar til at hjælpe dig. Flere af vores forhandlere har samarbejdet med KABE særdeles længe; nogle af dem er familievirksomheder, hvor de gode relationer med kunderne
fortsætter fra den ene generation til den næste. Som når
Eivor og Raymond Sjöholm for nylig købte deres tyvende
KABE-campingvogn hos den samme forhandler, hvilket du
kan læse om i en af artiklerne inde i magasinet.

Alf Ekström
Adm. dir., KABE AB

Følg KABE på Facebook og Instagram!

Her finder du nyheder, billeder og kommentarer om stort og småt i KABE-verdenen.
www.facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar.
KABE tager forbehold for evt. fakta- og trykfejl. KABE forbeholder sig ret til ændring af konstruktion og data uden forudgående meddelelse.
Billederne i dette magasin kan omfatte tilvalgt udstyr.
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FORTSAT FREMGANG
FOR KABE
Interessen for det mobile fritidsliv vokser, og nye generationer opdager friheden ved en
feriebolig på hjul. Trenden er tydelig i hele Skandinavien og det øvrige Europa, men også i
USA hvor salget af campingvogne er blevet fordoblet på fem år.
– Udviklingen i USA er altid interessant
at følge, fordi den plejer at blive kopieret
hos os på det europæiske marked,
forklarer Alf Ekström, adm. dir. for KABE
Group.
I Europa fortsætter salget af campingvogne med at være stabilt samtidig
med at antallet af autocampere vokser. I
dag er der i alt cirka 4 millioner campingvogne i Europa og knap 2 millioner
autocampere.
– Sverige er faktisk det land der har
flest campingvogne pr. indbygger i hele
Europa, og vi ligger helt oppe på en andenplads med hensyn til autocampere.
Der er flest autocampere pr. indbygger i
Finland, fortæller Alf Ekström.
Autocampere til helårsbrug
Autocampersalget i de nordiske lande
voksede med 18 procent i det første
kvartal af 2018. For KABEs vedkommende var stigningen fantastiske 30 procent!
Og der er ingen tegn på afmatning.
Joakim Karlsson, som er salgschef hos
KABE AB, tror at KABEs succes som
producent af autocampere vil tegne sig
endnu tydeligere fremover.

– Vi kan mærke, at der er en voksende
interesse for autocampere, som er
bygget og tilpasset til aktiv helårsbrug,
ikke bare i Skandinavien men også i det
øvrige Europa. KABE er i en klasse for
sig, når det drejer sig om komfort, som
fungerer uanset årstid og vejrforhold.
Store investeringer
For at imødekomme den store efterspørgsel på KABEs autocampere er
der foretaget store investeringer på
fabrikken i Tenhult. Der er installeret
en ny produktionslinje til de populære
helintegrerede campere, som bidrager til
at give et jævnere produktionsflow og en
øget kvalitet.
Samtidig er en ny fabrik taget i brug til
KABEs egen produktion af de unikke
sandwichelementer, som benyttes i vægkonstruktionerne til både autocampere
og campingvogne.
– Sidste år var det største investeringsår
nogensinde i KABEs lidt over 60-årige
historie og samtidig det mest succesrige rent salgsmæssigt, konstaterer Alf
Ekström.

Fristende modelår
Mange KABE-ejere er tilbagevendende
kunder, som nogle gange skifter til en
anden model eller størrelse eller måske
går fra campingvogn til autocamper eller
omvendt efterhånden, som behovene
ændrer sig. KABEs brede udvalg gør det
nemt for alle at finde en autocamper eller
campingvogn, der egner sig.
2018 var et modelår, som virkelig fristede
til udskiftning og køb af en ny. Her fik
KABEs campingvogne et helt nyt udvendigt design ligesom også autocampernes bagende. KABE præsenterede
også flere nye modeller, som hurtigt fik
stor opmærksomhed og popularitet på
markedet.
– Vi er glade og stolte over at kunne
tilbyde vores kunder det bedste og det
sidste nye inden for design og teknisk
udstyr og samtidig så mange valgmuligheder, siger Joakim Karlsson. Nu
arbejder vi videre, og i 2019 præsenterer
vi endnu flere interessante nyheder og
forbedringer.
Velkommen til et nyt og spændende
KABE-år!
Til venstre:
Joakim Karlsson, salgschef hos KABE AB.
Øverste i midten:
Ny fabrik til fremstilling
af de unikke sandwichelementer.
Nederst i midten:
En ny produktionslinje
er installeret til de populære helintegrerede
autocampere.
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CAMPINGVOGNE
OG AUTOCAMPERE
TIL BEVIDSTE OG
AKTIVE BRUGERE
Når du vælger KABE ved du, at det er en campingvogn eller autocamper, der er bygget til helårsanvendelse i det skandinaviske klima. Den er udstyret
med den seneste teknik og mange smarte løsninger,
som gør ferien lige så enkel og afslappende, som du
ønsker det.
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OPDAG NYE KABE
KABE’s campingvogne er nok markedets mest veludstyrede – så sammenlign os gerne med andre! I årenes løb har KABE’s udviklingsafdeling
udviklet en lang række innovationer og patenter, som siden er blevet
standard for hele branchen.

NYHEDER 2019
I modelår 2019 lancerer vi en ny, rummelig frontkøkkenvogn, 780 FK, som fås
i både Royal- og Imperialudførelse. (Læs
mere om 780 FK i en separat artikel).
Vi præsenterer også flere interessante
nyheder og forbedringer, som bidrager
til, at KABE’s campingvogne fortsat kan
imødekomme de høje krav hos vores
bevidste og aktive brugere. Velkommen
til et nyt år med KABE!
Karosseri
•
Oplukkeligt frontvindue fås som
tilvalg.
Dæk og fælge
•
Aluminiumsfælge med nyt design.
15 ” Imperial (ekstrudstyr i Royal),
14” Ædelsten, Royal (ekstraudstyr i
Classic)

•
•

Dæk, Continental som standard.
(Ædelsten, Royal, Imperial)
Stænkskærm som standard
(Ædelsten, Royal, Imperial)

Udvendigt design
•
Ny udsmykning på den elegante sideplade med et moderne og tredimensionelt udtryk. (Imperial)
Indvendigt design
•
Indbyggede garderobe- og skabslåger.
•
Ny kollektion, hynder og gardiner.
•
Mørke karme rundt om vinduerne.
(Ædelsten, Royal og Imperial)
Dagligstue
•
Kraftig multimedieafspiller fra Kenwood.
•
Ny TV-holder med arm. (Ædelsten,
Royal, Imperial)
•
Antiskridfunktion, som holder hynderne på plads i siddegruppen.

Køkken
•
Nyt køleskab fra Dometics innovative 10-serie, med forbedret ydelse,
et helt nyt design og døre, der kan
åbnes begge veje.
•
Kompressorkøleskab som
ekstraudstyr. (Ædelsten, Royal og
Imperial)
Soveværelse
•
Madrasstop i fodenden, der forhindrer dobbeltsengens madras i at
glide ned, når du anvender sengens
indstillelige hovedgærde.
•
Forhæng foran soveværelset erstattes med foldedør.
•
Dobbelte USB-stik ved sengen.
Varme og ventilation
•
Fyrets placering er flyttet til forreste
sofa i 600, 630 og 740 TDL.
•
Nyt ventilationssystem med
luftrensning og varmegenvinding.
(Ekstraudstyr til Imperial)

Du kan vælge mellem fem forskellige campingvognsserier - hver og en med sine
specifikke fordele og med alternative planløsninger.

KABE Classic, 470, 520, 560, 600, 660 og 780
Prisvenlige campingvogne med lidt færre tilvalg og en noget
kortere udstyrsliste end vores øvrige modeller, men med
KABE-kvalitet hele vejen igennem. Flere alternativer med
børneværelse.
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KABE Ædelsten, 470, 520, 540, 560, 600, 630 og 660
Veludstyrede campingvogne med høj standard og mange
valgmuligheder, når det gælder udformning og planløsning.
KABE’s Ædelsten-serie begyndte allerede at blive bygget i
1963.

NYT

KABE 2019

Imperial har fået nyt, udvendigt design
samt mørktonede vindueskarme.

Aluminiumsfælge med nyt design, Continentaldæk
og stænklap som standard (Ædelsten, Royal). Imperial har lignende fælge i Diamond Cut-udførelse.

Indbyggede garderobe- og skabslåger og
nyt køleskab, som kan åbnes fra begge
sider.

Antiskridfunktion bag på hynderne

KABE’s unikke verden er åbenlys, uanset modellen, der passer bedst til dig og din familie.

KABE Royal, 520, 540, 560, 600, 630, 740 og 780
En campingvognsserie i topklasse, som indeholder det
meste af det bedste allerede i standardudførelsen. I dag
er Royal den KABE-model, der sælger allermest.
KABE Hacienda, 880 og 1000 Rigtigt store campingvogne
med samme høje udstyrsniveau som Royal-serien med et
boligareal på henholdsvis 22 og 19 kvadratmeter.

KABE Imperial, 560, 600, 630, 740, 780, 880 og 1000
Imperial er KABE’s absolutte premiumserie, som tilbyder
campingvognsluksus uden kompromisser. Her finder du
et udstyrsniveau og boligstandard, som er helt unik for
branchen.

KABE NR 2
1 2019
2018 11
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ROYAL OG IMPERIAL 780 FK:

NY, RUMMELIG
FRONTKØKKENVOGN FOR DE
MADLAVNINGSINTERESSEREDE
KABEENTUSIASTER!

KABE’s nye frontkøkken havde succes, da den første
model blev præsenteret for to år siden. Året efter
fandtes der fire forskellige frontkøkkenvogne at vælge
mellem. I 2019 lancerer vi 780 FK, en lidt større model,
som efterspørges af mange madlavningsinteresserede KABE-entusiaster.
Den nye KABE 780 FK er en rummelig og stabil campingvogn med tandemaksel. Den indvendige karosserilængde er 720 centimeter og bredden er
naturligvis King Size, som gør det muligt for det generøse køkken at følge
karosseriets fulde bredde, som indvendig måler 235 cm.
Panoramavindue
I 780 FK har kokken godt med albuerum, og arbejdsfladerne minder om
køkkenet hjemme i villaen eller lejligheden. Når du stiller dig ved det brede
køkkenbord er du omgivet af dagslyset, der strømmer ind fra det store
buede panoramavindue.
– Dette er et virkelig dejligt og veludstyret køkken, som inspirerer til madlavning og samvær med familie og venner, konstaterer Jonas Svenson, som er
udviklingschef hos KABE.
Køkkenskabene er indrettet med smarte, drejelige trådkurve og bag en låge
gemmer der sig beholdere til affaldshåndtering. Alle skuffer og låger har
softclose og centrallås. Køkkenets snedkerarbejde er udført i elegant Shannon Oak, som harmonerer godt med de hvide bordplader og detaljerne i
højblank hvid folie. Hvidt køkken kan fås som tilvalg.
Royal og Imperial
Ligesom modellerne 560, 600, 630 og 740 fås 780 FK i både Royal- og
Imperialudførelse. Uanset den variant, du vælger, er KABE 780 FK en campingvogn i absolut topklasse, som passer til både fastliggere og campister,
der vil se hele verden.
I Royal-udførelsen er køkkenet udstyret med et stort gaskomfur med fire
kogeplader og en ovn, mens Imperial har eksklusive induktionskogeplader,
som også har to gasblus. Under induktionskogepladerne er en indbygget
ovn, og i Imperial indgår desuden mikroovn som standard.

KABE NR 1 2019
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– Royal er for dig, der vil være på forkant
med teknikken, og som ikke er tilfreds
med andet end det allerbedste. Med Imperial løfter vi premiumbegrebet endnu
et hak op og tilbyder campingvognsluksus, som er helt unik for branchen,
forklarer Jonas.
Innovativt køleskab
I Royal og Hacienda 780 FK finder vi
Dometics nye, innovative køleskab i
den kompetente 10-serie med dobbelthængslede døre i både køle- og fryseskab, som kan åbnes begge veje.
Her går det æstetiske og det funktionelle
hånd i hånd. Designet er lækkert og
elegant, og aluminiumslisterne i dørenes
sider fungerer samtidig som køleskabets
håndtag, og det spiller altså ingen rolle i
hvilken side, du griber fat i dem.
– Det store køleskab befinder sig i bekvem arbejdshøjde og kan faktisk også

14 KABE NR 1 2019

nås fra dele af siddegruppen, påpeger
Jonas. Ved at døren nemt kan åbnes fra
begge sider, kan du strække dig efter
noget, du har brug for, uden at behøve at
forlade spisebordet.
Dagligstuefornemmelse
Siddegruppen i 780 FK har egen rumlig
placering centralt i vognen og består af
en skøn vinkelsofa med et rektangulært
og udtrækkeligt piedestalbord. Skråt
overfor findes et tv-møbel og en skøn
lænestol, som bidrager til at gøre den
hyggelige dagligstuefornemmelse helt
komplet.
Det er en generøs dagligstue med plads
til flere. Sofaen langs den lange væg kan
nemt forvandles til en ekstra soveplads.
Vælger du Imperial er skindhynder
standard, men kan også fås til Royal som
ekstraudstyr.
– Under sofaen er en praktisk opbeva-

ringsskuffe. Her gemmer sig også centralstøvsugeren, som er standard i både
Royal og Imperial, fortæller Jonas.
Soveværelse med valgmuligheder
Campingvognens rummelige mål giver
store valgmuligheder, når det gælder
soveværelsets udformning. Ved hjælp af
KABE’s unikke Flexline-system bestemmer du selv, hvor mange sengepladser,
der skal være. Du har fem forskellige
varianter at vælge mellem og kan få en
vogn med faste sengepladser til op til
fire personer.
– Langsenge, dobbeltseng, tværgående
dobbeltseng eller måske en dobbeltseng
plus etageseng? 780 FK er en rummelig
og komfortabel campingvogn til forskellige typer familier og anvendelsesmåder,
siger Jonas.
Sengene har naturligvis ægte KABEkomfort med en skøn springmadras og

NYT

en ekstra tyk rullemadras samt justerbart
hovedgærde. Sengene kan slås op,
hvilket gør rengøringen nemmere. Her er
også plads til opbevaring.

du bor meget i din KABE og anvender
vognen året rundt, er både badeværelse
og køkken vigtige for komforten, mener
Jonas.

Campingvognen har desuden både
garderobeskabe og andre skabe, der er
indrettet med både hængemuligheder
og faste hylder til for eksempel sengelinned og håndklæder. 780 FK gør det
nemt at holde orden, selv for en aktiv og
livlig børnefamilie.

Rullende hjem
Royal og Imperial 780 FK er et komplet
rullende hjem, som er sikkert at køre og
utroligt behageligt at bo i, både sommer
og vinter. KABE’s unikke kombination af
isolering, ventilation og vandbåren gulvvarme skaber overlegne helårsegenskaber.

Skønt badeværelse
Længst tilbage i 780 FK finder du et
skønt badeværelse, som strækker sig
over hele vognens bredde. Her er også
en rigtig brusekabine, godt med opbevaringsplads og et stort gulvareal omkring
toilet og vask. Håndklædetørrer indgår
som standard og Imperial-badeværelset
er desuden udstyret med et eksklusivt
porcelænstoilet.
– Det er naturligt, at vi taler meget om
køkkenet i denne model, men jeg synes
også, det er vigtigt at påpege, at badeværelset har samme høje klasse! Hvis

– Her finder du KABE’s patentanmeldte
gulvvarmesystem AGS II Pro, som er markedets mest avancerede, siger Jonas.
Med AGS II Pro kan du styre gulvvarmen
separat og vælge at have den i gang
eller for eksempel have den slukket om
natten.
Systemet kan også tilsluttes det intelligente betjeningspanel KABE Smart D,
som styrer og overvåger alle campingvognens funktioner og desuden kan
kobles til mobilen via en app.

KABE 2019

Finpudsede detaljer
I modelåret 2019 præsenterer KABE flere
nyheder, som bidrager til at gøre dit KABE-liv endnu nemmere og behageligere.
Alle disse fordele indgår naturligvis i de
nye Royal- og Imperial 780 FK-modeller.
– For blot et år siden præsenterede
vi i forbindelse med KABE’s 60-års
jubilæum et helt nyt campingvognskarosseri, minder Jonas os om. Nu forfiner vi
detaljerne indvendigt, blandt andet med
et nyt design på garderobedørene, som
bliver indbygget, samt et USB-stik ved
sengene.
Udvendigt bør du også holde øjnene
åbne og se lidt ekstra på Imperialvognens elegante sideplade, som i 2019 får
en æstetisk ansigtsløftning. Udsmykningens tredimensionelle indtryk er blevet
forstærket med tydelige kontraster og et
sofistikeret formsprog.
Velkommen til din KABE-forhandler. Her
kan du opleve følelsen i endnu en fantastisk campingvogn fra KABE!

Royal 780 TDL FK

E2
Royal 780 TDL FK

E5
Royal 780 TDL FK

E8
Royal 780 TDL FK

E9
Royal 780 TDL FK

E5XV2
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Royal, Hacienda, Imperial

Classic

Ædelsten

Kompressorkøleskab

NYT INNOVATIVT KØLESKAB
Nu er det her! Køleskabet med dobbelthængslede døre, som kan åbnes fra
begge sider. Dometics nye 10-serie byder på innovativt design og det absolut
sidste nye, når det gælder teknik og køleløsninger. Fra modelår 2019 er det
flotte og smarte køleskab at finde i KABE’s campingvogne og autocampere.
Det nye køleskab fra Dometic er baseret på samme CI-busteknologi, som styrer funktionerne i KABE’s Smart D-panel.
Temperaturen i køle- og fryseskabe styres automatisk ved hjælp
af et sensorsystem, der også bidrager til et lavt energiforbrug.
Designet er lækkert og elegant. Aluminiumslisterne i dørenes
sider fungerer som lange, gribevenlige håndtag. Både køleskab
og fryser kan åbnes fra begge sider, og hele højden på døren
kan anvendes.
Indretningen i køleskabet er lys og frisk, med robuste og hygiejniske trådhylder. Alle indstillinger foretages via et brugervenligt
greb på køleskabets front.
Dometics nye 10-serie er standard i alle KABE’s modeller fra
2019, som er udstyret med et stort køleskab. (Indgår også i
Komfort-pakken til campingvogne i Ædelstensserien).

Autocampere og campingvogne i Classic-serien har køleskab med sort front. Campingvogne i Royal-, Hacienda- og
Imperialserierne samt øvrige autocampere har køleskab med
bronzefarvet front. I Ædelstensserien er det samme laminat på
køleskabsfronten, som i den øvrige indretning i vognen. Hvor
Tec-tower er standard finder du selvfølgelig også det nye køleskab med mikroovn integreret i enheden, præcist som tidligere.
Kompressorkøleskab
Nyt i år er også muligheden for at vælge et kompressorkøleskab, som hverken er påvirket af den omgivende temperatur
eller afgiver varme, og som kører med fuld afkølingskapacitet
på 12 volt. Du kan blive helt selvforsynende om sommeren ved
montering af solpaneler i kombination med kompressorkøleskabet. Fås som tilvalg til KABE Royal, Hacienda og Imperial.
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KABE AUTOCAMPER 2019
Når du vælger KABE ved du, at det er en autocamper, der er bygget til
helårsanvendelse i det skandinaviske klima. Den er udstyret med den
seneste teknik og mange smarte løsninger, som gør autocamperlivet
lige så enkel og afslappende, som du ønsker det.

NYHEDER 2019
I modelår 2019 lancerer vi KABE Imperial i860, som er en ny størrelse i den
eksklusive Imperial-serie. (Læs mere
om Imperial i860 i en separat artikel). Vi
præsenterer også flere interessante nyheder og forbedringer, som bidrager til,
at KABE’s autocampere fortsat kan leve
op til de høje krav fra vores bevidste og
aktive brugere.
Autocamperen
•
Aluminiumsfælge med nyt design.
•
Automatgear samt 150 HK motor
som tilvalg. (Classic)
•
Plisseret vinterovertræk som tilvalg.
(Helintegreret og Imperial)
Udvendigt design
•
Opdateret design af sideplader og
døre.
Indvendigt design
•
Indbyggede garderobe- og skabslåger.

•

Ny kollektion, hynder og gardiner.

Belysning
•
Ny dæmpbar loftslampe i bilens
bageste del samt LED-belysning i
køkkenbord og førerkabineskab.
(Classic)
Dagligstue
•
Kraftig multimedieafspiller fra Kenwood.
•
Nyt TV-holder med arm.
•
Antiskridfunktion, som holder hynderne på plads i siddegruppen.
Soveværelse
•
Madrasstop i fodende, der forhindrer
dobbeltsengens madras i at glide
ned, når du anvender sengens indstillelige hovedgærde.
•
Forhæng foran soveværelset erstattes med foldedør.
•
Dobbelte USB-stik ved sengen.
•
Løftbar fodende på Queen-sizesengen, som gør rengøringen nemmere.

Køkken
•
Nyt køleskab fra Dometics innovative 10-serie, med forbedret ydelse,
et helt nyt design og døre, der kan
åbnes begge veje.
•
Nye, effektive blus til komfuret
Badeværelse
•
Brusekabinedør i glas (helintegreret
og Imperial, 860/910)
Vand og varme
•
Elektrisk tømning af friskvandstanken
Opbevaring
•
Lastrum med udtræksskuffer i tagkonstruktionen til praktisk pakning
og opbevaring. (Helintegreret og
Imperial)
•
Udtræk i flaskegasrummet, som
gør håndteringen af tunge gasflasker nemmere. (Helintegreret og
Imperial)

Du kan vælge mellem fem forskellige autocamperserier – hver og en med sine specifikke fordele.

KABE Classic, halvintegreret 740, crossover x740 og
helintegreret i740
Prisvenlige autocampere med lidt færre tilvalg og en noget
kortere udstyrsliste end vores øvrige modeller, men med
KABE-kvalitet hele vejen igennem.
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KABE halvintegreret, 780 og 880
Autocampere, som har det meste, når det gælder komfort
og udstyr. Bredden er King Size, hele 250 centimeter, noget
som KABE er alene om på markedet.
KABE Crossover, x780 og x880
En videreudvikling af de halvintegrerede autocampere.
Under en blødt afrundet loftsprofil gemmer der sig en stor
nedsænkelig dobbeltseng.

NYT

Madrasstop i fodende, der forhindrer dobbeltsengens madras i at glide ned

Lastrum med udtræksskuffer

Brusekabinedør i glas

Udtræk i gasflaskerummet

KABE 2019

Løftbar fodende på Queen-size-sengen

Opdateret design af sideplader og døre

KABE’s unikke verden er åbenlys, uanset modellen, der passer bedst til dig og din familie.

KABE helintegreret, i760, i810 og i860
I de helintegrerede biler er grænsen mellem førerkabine
og boligdel nærmest udvisket. Dette er et mobilt hjem af
højeste klasse.

KABE Imperial, i810, i860 og i910
Imperial er KABE’s absolutte premiumserie. Helintegrerede
autocampere med den sidste nye teknik og standardudstyr i
luksusudførelse.

KABE NR 1 2019
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IMPERIAL i860:

NY AUTOCAMPER
I KABE’S
EKSKLUSIVE
PREMIUMSERIE
Imperial er KABE’s kompromisløse premiumserie.
Autocamperejerens store drøm ifølge mange, og det
er svært ikke at være enig. Her er alt, hvad du kan
ønske dig af komfort og førsteklasses standard.
I modelår 2019 får KABE’s mest luksuriøse, helintegrerede modeller selskab af den nye Imperial i860.
Imperial i860 har en totallængde på 870 cm og placerer sig altså størrelsesmæssigt mellem de to øvrige biler i serien, Imperial i810 og i910.
– Imperial har fået en fantastisk modtagelse både i Sverige og internationalt.
Det er utroligt dejligt, at vi nu kan udvide udbuddet og tilbyde yderligere et
alternativ i den eksklusive serie, siger Andreas Kelekidis, som er udviklingschef for autocampere hos KABE.
Tryg og bekvem
Den nye Imperial i860 er en lavtbygget, helintegreret autocamper med
Fiat Ducato som udgangspunkt og et specialudviklet AL-KO-chassis med
tandemaksel, som giver en meget stabil køreoplevelse. Bilen har en 2,3 l
dieselmotor med 180 HK og automatgearkasse med 6 gear.
Fører- og passagermiljøet er hyggeligt og gennemtænkt. Her sidder du
rigtigt godt og kan foretage individuelle justeringer af sæde og rat. Udsynet
fremad og til siderne er det bedste i klassen. Mange smarte opbevaringsrum
hjælper dig med at holde styr på kort, solbriller og andet, som du har brug
for under kørslen.
– Med Imperial i860 rejser du trygt og bekvemt alle steder, konstaterer
Andreas. 16” hjul og en akselafstand på 4700 mm bidrager til de gode
vejegenskaber. Hydraulisk servostyring og fartkontrol letter kørslen. ESP
Antiudskridnings- og antispinsystem, ABS-bremser og airbags er også installeret af hensyn til din sikkerhed.
KABE Imperial i860 indeholder det absolut sidste nye og bedste på alle
områder. Bakkamera og navigationssystem indgår som standard, ligesom de
hydrauliske støtteben. Autocamperen er desuden selvforsynende med el via
et effektivt solcellesystem med inverter og dobbeltbatterier.

KABE NR 1 2019
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Siddegruppe i skind
Når du forlader førerkabinen for en
afslappende aften i autocamperens
boligdel er omstillingstiden minimal.
Forrudens foldegardiner er elstyrede;
køkkenets rummelige Tec-tower-køleskab skifter selv til den energikilde, der er
tilgængelig.
Efter en lang rejsedag kan du synke ned
i den skønne siddegruppe i blødt skind.
Den afrundede og L-formede sofa har en
slideout-funktion, som justerer hældningen i både sæde- og ryghynde ved
bæltepladserne.
Fører- og passagersæderne har bekvemme armlæn og er nemme at dreje rundt,
så de bliver en naturlig del af siddegruppen omkring det drejelige piedestalbord.
Her er også yderligere siddepladser i
form af en mindre skindsofa.
Over siddegruppen skjuler sig en bred
og elektrisk nedsænkelig tagseng, diskret indbygget i loftet. Her kan du tilbyde
en komfortabel soveplads til overnattende gæster eller børnebørn, som ind
imellem vil følge med på rejsen.
Køkken for feinschmeckere
Køkkenet er centralt placeret i vinkel
mod siddegruppen, med et komfur med
3 blus, afrundet vask og godt med opbevaringsplads, hvor alle skuffer og skabe
er udstyret med softclose og centrallås.
Dette er et køkken for feinschmeckere!
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Smukt, veldisponeret og moderne udstyret. Andreas fortæller, at køleskabet, som
også indeholder en separat, indbygget
fryser, hører til de sidste nye innovationer
fra Dometic.
– Hvis du ser nøje på køleskabets nye
design med sin lækre og stilrene front,
opdager du, at aluminiumslisterne
ude i siderne er to praktiske håndtag.
Køleskabets og fryseskabets døre er
dobbelthængte og kan altså åbnes fra
begge sider!
Queen-size
Imperial i860 har modelbetegnelsen
LQB, hvilket betyder en planløsning med
KABE’s store, herlige queen-size-seng,
der er centreret længst tilbage i bilen,
naturligvis med springmadras, en ekstra
tyk rullemadras og indstilleligt hovedgærde. Under sengen findes rummelige
udtræksskuffer til opbevaring.
Toilet og bruserum er placerede i hver
sin langside, over for soveværelset. Du
skaber nemt et adskilt, privat område
med soveværelset ved at opstille døren
til toilettet som en slags skillevæg mod
autocamperens sociale område i den forreste del af autocamperen. Her kan du
bevæge dig uforstyrret fra brusebadet til
klædeskab og spejle.
– Et af årets nyheder er brusekabinedøren i glas. Noget, der virkelig øger
fornemmelsen af et eksklusivt bade-

værelsesmiljø i vores helintegrerede
autocampere, siger Andreas.
Imperial i860 er udstyret med KABE
Cinderella miljøtoilet som standard.
Toilettet kræver hverken vand eller afløb,
og processen sker helt uden kemikalier.
I stedet forbrændes affaldet ved en høj
temperatur, hvorefter der kun efterlades
en lille smule aske.
Aktiv anvendelse hele året
Præcis som KABE’s øvrige autocampere
er Imperial i860 tilpasset til aktiv anvendelse hele året. Her er KABE’s unikke
kombination af isolering, ventilation og
opvarmning, som garanterer et skønt indendørsklima på de koldeste vinterdage
og desuden holder autocamperen kølig
om sommeren.
KABE’s patentanmeldte AGS II Pro er
markedets mest avancerede vandbårne
gulvvarmesystem. Med AGS II Pro varetages cirkulationen i varmespiralerne af en
separat pumpe, og en shuntventil regulerer vandets temperatur automatisk.
– Det indebærer, at du kan styre gulvvarmen separat og vælge at have den i
gang eller lukket, for eksempel om natten, forklarer Andreas.
Autocamperen har et opvarmet dobbeltgulv, som gør, at temperaturen i det store
lastrum længst tilbage i autocamperen
ligger på et behageligt niveau, også om
vinteren. Rejser du sydpå om sommeren,
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er det skønt at vide, at AC-anlægget
i autocamperens boligdel indgår som
standard i Imperial i860. Det er som sagt
en autocamper, der virkelig er tilpasset til
helårsbrug.
Kontinuerlig udvikling
Med betjeningspanelet KABE Smart D
holder du nemt styr på friskvandsniveau,
spildevand og batterispænding og kan
styre belysningen, AC, temperatur og
meget andet. Ved hjælp af KABE Smart
D Remote, som er standard i Imperial
i860, kan du desuden fjernstyre be-

tjeningspanelet via en app i din mobiltelefon. Samtidig får du adgang til en
rigtig god trådløs internetforbindelse på
rejsen.
KABE’s målsætning er at tilbyde dig
et autocamperliv, der er så enkelt og
bekvemt som muligt. Det indebærer kontinuerlig udvikling og fornyelse. Blandt
årets nyheder er flere interessante
forbedringer, som du naturligvis får del
af i din nye Imperial i860. Nogle af dem
finder du bag lugerne på autocamperens
yderside.

KABE 2019

I gasflaskerummet står gasflaskerne på
en udtræksplade, som gør håndteringen
og installationen nem. Det dybe lastrum
ved boligdelens dør er blevet indrettet
med udvendige udtræksskuffer for en
endnu mere praktisk opbevaringsplads.
Desuden vil Andreas gerne fremhæve
en anden detalje.
– Det indvendige håndtag ved trappetrinnet i autocamperen er virkeligt godt.
Besøg din KABE-forhandler for at få
mere at vide om den nye eksklusive
Imperial i860 og alle de andre nyheder
fra KABE!

Imperial i860 LGB

Imperial i860 LQB

Imperial i860 kan bestilles i to forskellige planløsninger;
LGB, forhøjede langsenge med stor garage under.
LQB, en stor, herlig queen-size-seng længst tilbage i autocamperen.
(L’et i benævnelserne ovenfor står for det L-formede køkken)

Andreas Kelekidis, udviklingschef for autocampere har
arbejdet med den nye Imperial.
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PERFEKT INDEMILJØ MED
KABES NYE VENTILATIONSSYSTEM, SMARTVENT
KABE har altid været et skridt foran, når det gælder varme og ventilation.
I 2019 præsenteres endnu et banebrydende produkt i form af et nyt avanceret
ventilationssystem som skaber et perfekt inde miljø i campingvognen og
desuden reducerer energiforbruget.

Enkelt udtrykt kan man sige at KABE
SmartVent er en varmeveksler, hvor
varmen i vognen genvindes og kold
luft bruges til køling. Systemet styrer
temperaturen i vognen samtidig med at
kvaliteten af indeluften overvåges og
reguleres. Det nye ventilationssystem,
KABE SmartVent, er patentansøgt og vil
kunne fås som tilvalg i Imperial-serien
fra og med 2019-modellen. Til SmartVent
medfølger en solcellepakke og et ekstra
stort batteri.
Indholdet af kuldioxid, kulbrinte og andre
stoffer måles kontinuerligt. Systemet
indeholder også et filter som effektivt
tager hånd om mange af de partikler der
kan skabe problemer for blandt andet
allergikere.
Smart Vent er integreret med
Smart D elsystem

– Da systemet regulerer mængden af
frisk luft i vognen, behøver man ikke
ventilationen i skylighterne som i stedet
bliver tætsluttende, fortæller Mikael
Blomqvist, vicedirektør og teknisk chef
hos KABE, som også er ophavsmand til
systemet.

for med det nye SmartVent.

– Dette gør at man slipper for evt. pollen
og andet som let sniger sig ind gennem
åbningerne, fortsætter Mikael.

– Systemet er miljøvenligt fordi det bruger betydelig mindre energi, noget som
er godt for både jordkloden og tegnebogen, afslutter Mikael Blomqvist.

– En anden fordel er at for eksempel
mados og andre uønskede lugte hurtigt
kan luftes ud, konstaterer Mikael.
– Vi har vel alle oplevet en varm sommermorgen, hvor luften i vognen er
trykkende og iltfattig; det slipper man nu

Sensorer registrerer indholdet af kuldioxid og kulbrinte

Foruden en bedre indeluftkvalitet bidrager KABEs nye ventilationssystem også
til et reduceret energiforbrug. Her er en
funktion med varmegenvinding, som
sænker energiforbruget med cirka syv
procent ved drift i koldt udemiljø.

KABE SmartVent vil være en integreret
del af KABEs innovative og prisbelønnede (European Innovation Award) Smart D
elsystem.

Filter som filtrerer luften

PRINCIPSKITSE
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Altid et skridt foran…

26 KABE NR 1 2019

Mobile living made easy.

NÅR NATUREN
KALDER

DOMETIC POWERCARE TABS / GREENCARE TABS
Den mest effektive tilsætning til toilettanken
Med Dometic tabs i tanken slipper du for fejldosering og dårlig lugt.
De praktiske tabs i opløselig folie nedbryder fækalier i tanken og
forhindrer ubehagelig lugt. GreenCare Tabs er særligt skånsomme
for miljøet.
Læs mere og find nærmeste forhandler på dometic.com
KABE NR 1 2019
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KABE ON TOUR IN
SWITZERLAND

Schweiz plejer ikke at være rejsemål nummer et når skandinaviske KABEejere rejser sydpå. Smukt, jovist – men dyrt, og besværligt med forskellige
sprog, tænker nok mange. Passer det?
Vi har rejst rundt med campingvogn hver eneste sommer
i snart 40 år og i princippet besøgt hvert eneste land i
Europa, fra Portugal i vest til Grækenland i øst – bortset fra
Schweiz. I sommer gik jomfrurejsen med vores nye KABE
Royal 520 til det for os uudforskede alpeland.
Som KABEs omrejsende reporter fik vi hjælp fra Tourism
Switzerland til at sammensætte en passende rute af en
uges varighed for to voksne med bil og campingvogn. Den
store officielle turistrute gennem Schweiz hedder Grand
Tour og består af ti forskellige delstrækninger der fører os
gennem landets forskellige egne. Hele Grand Tour er 1.600
kilometer lang. Vi kørte fire af etaperne i løbet af en uge
med start i Basel og slutdestination i Zürich, en strækning
på i alt 730 kilometer.
Vejafgifter
Inden man kører ind i Schweiz, skal man betale vejafgift, og
man få en vignet, et klistermærke, til at sætte på forruden
i bilen. Med bil og campingvogn skal man købe to vignetter. Vi fik klaret dette på en tysk benzintank ikke langt fra
grænsen og betalte 76,50 euro. Derefter var der ikke flere
vej- eller tunnelafgifter på vores tur. (Hvilket for eksempel
kan sammenlignes med motorvejsafgifterne gennem Italien
og Frankrig).
Vi kørte på moderne motorveje med kilometerlange tunneler gennem bjergene, men også på utrolig smukke, men
snoede og smalle landeveje hvor det følte særlig trygt at
have KABEs stabile chassis og ATC-system på campingvognen.
Bade i Rhinen
Vores første stop i Schweiz var Basel. Vi tjekkede ind på
Campingplatz Waldhort og fik en schweizisk KABE-campingvogn som nabo! KABE har to forhandlere i landet, og
en af dem ligger i netop Basel. Herfra tog vi sporvognen
ind til byen.

Takket være en hyggelig snak med Angelike i receptionen
vidste jeg, at man kunne bade i Rhinen inde midt i bykernen, så badedragt og håndklæde kom med i rygsækken.
Det var en overvældende fornemmelse at træde ned i det
strømmende vand. Men egentlig var det et snydebad. En
ægte indbygger i Basel stopper tøjet i en oppustelig vandtæt sæk, en ”Wickelfisch”, og lader sig føre ned ad floden
under broerne gennem hele byen.
Afvekslende rejse
Vi kørte aldrig mere end nogle timer hver dag og boede på
nye campingpladser hver nat. Til trods for at afstandene var
relativt korte, oplevede vi utrolig mange varierende miljøer
på vores uge i Schweiz.
Vi vandrede rundt i små middelalderlige byer, svømmede
i alpesøer, besøgte urmuseet i La Chaux-de-Fonds, så
hvordan man laver ost i La Gruyère, cyklede rundt i Bern
og Zürich, spiste ostefondue, kørte med svævebane,
vinduesshoppede armbåndsure der koster mere end en
autocamper, og kunne ikke holde rede på hvor mange
gange vi sagde ”Wow, hvor er det smukt!
Campingpladserne havde forskellige stemninger og beliggenheder. Nogle gange vågnede vi med søudsigt uden for
campingvognens vinduer, næste morgen så vi sneklædte
bjergtoppe i det fjerne og hørte klokkerne fra køerne som
græssede på engene rundt omkring.
Der var familiecamping med pool og minigolf, fastliggercamping med reception i et beboelseshus, bycamping
og typisk vandre- og cykelcamping – alle med hver deres
særlige atmosfære. I Zürich boede vi på Fischers Fritz, en
campingplads med en livlig international stemning, tæt mellem campingvogne og autocampere og en meget populær
strandrestaurant.

Øverst: Vandretur højt oppe
Venstre: Basel, KABE campingvogn på campingplads Waldhort
Højre: Grand Tour Schweiz Vitznau
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Øverste: Ekipaget, Venstre: Gruyère ost på lange rækker, Højre: Snedækkede bjerge i Gstaad

Schwing- und Älplerfest
Efter en fantastisk indholdsrig uge ad Grand Tour følte vi,
at det var på tide med et par dages fredelig camping på
samme plads så vi kunne sætte forteltet op og slå os lidt til
ro. Vi valgte at tage tilbage til den hyggelige Camping Vitznau med pladser anlagt på terrasser og eventyrligt smukke
omgivelser ved Vierwaldstättersee, nogle kilometer øst for
Luzern.
Her iførte vi os vores Lederhosen (joda!) og vandrestøvler
og gik opad bjerget Rigi, med en betagende udsigt og
en hel del udfordringer på den stejle nedtur. Hjemme ved
campingvognen igen belønnede vi os selv med en kold øl
fra køleskabet og en svømmetur i den krystalklare sø.
En af turens absolutte højdepunkter var en søndagsudflugt
med bjergbane helt op til toppen af Rigi for at overvære
den regionale udtagelse i alpe-brydning, ”Schwing- und
Älplerfest”, i 1.600 meters højde. En event der samler
masser af publikum fra forskellige dele af landet. (Når der
afholdes det store Schweiz-mesterskab kan der åbenbart
komme op mod 250.000 tilskuere!).
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Dyrt?
Da vi forlod Schweiz og begyndt at trille nordover igen, gik
det op for os at vi ikke havde mødt en eneste skandinavisk turist på hele turen. Måske er der flere end os der har
snydt sig selv for dette utrolig herlige ferieland på grund
af en forestilling om at det er dyrt og besværligt at tage til
Schweiz?
Indrømmet, det er ikke et billigt land at besøge, men ikke
alt er dyrt, og det er muligt at vælge campingpladser,
restauranter og madbutikker med priser omtrent som i
Sverige. Til trods for at schweizere taler tysk, fransk eller
italiensk, kan man også benytte sig af engelsk de fleste
steder. Så tag Schweiz med på programmet på din næste
KABE-rejse i Europa! Jeg lover, at du ikke bliver skuffet!
Skrevet af KABEs omrejsende reporter, Carina.
Du finder flere schweiziske rejsetips på:
www.myswitzerland.com

DIN PERFEKTE
REJSEPARTNER
THULE
OMNISTOR 6200
Fortelt, solsejl og markise i én håndevending...
Den moderne markise er den optimale ”forteltløsning”
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.

Mystic Grey

Thule 6200 400 cm inkl. beslag har en ca. vejl. pris på: kr. 8.850,inkl. moms men ekskl. montering.

Find din nærmeste forhandler på camper.dk
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CAMPINGVOGNEN BLEV
BOLIG MENS HUSET
BLEV BYGGET
Har du nogensinde spekuleret over hvordan det ville være hvis din KABE var din
eneste bolig? Kristina og Jörgen Lernedal i Kaxholmen lidt uden for Huskvarna
i Småland har prøvet det. De byggede et
nyt hus og valgte at bo i campingvognen
på grunden i byggeperioden.
– Det hele var meget nemmere end vi troede. Den 1. marts havde vi forladt lejligheden, opmagasineret møblerne og var flyttet
ind i vores KABE Royal 590. Dengang var det stadig vinter, sne
og næsten tyve minusgrader, men det føltes rigtig hyggeligt.
Fra vinduerne i campingvognens siddegruppe kunne de følge
byggeriet af det nye hus på tæt hold. Jörgen har lavet en del
selv og synes, at det har været en stor fordel at være på stedet
og have tjek på alt det, der sker.
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Fleksibelt, bekvemt og praktisk
Da arbejdet gik i gang, blev der installeret et mobilt toilet på
grunden. De har også haft adgang til et ekstra opbevaringsrum.
Selvom det medbragte udstyr er blevet holdt på et minimum,
har rummet gjort det nemmere at opbevare vintertøj i sommerperioden og en del andre ting der fylder meget.
– Vi har badet og vasket tøj hjemme hos børn og venner. Den
eneste som syntes at det var lidt mærkeligt i starten, var vores
firårige barnebarn, ler Kristina.
Omkring sankthans skiftede de udsigten over Landsjön ud med
sandstranden ved Bödagårdens Camping på Øland. Her har de
tilbragt hver eneste sommer de seneste 10 år.
– Det var skønt at komme væk fra byggeriet et stykke tid, men
så var det naturligvis spændende at flytte hjem igen for at færdiggøre byggeriet, siger Jörgen.
At bo i en campingvogn eller autocamper er en idé som de
virkelig kan anbefale andre KABE-ejere, der skal bygge eller af
en eller anden grund har brug for en midlertidig bolig.
– Det er fleksibelt, bekvemt og praktisk. Vi har jo altid været
glade for at bo i vores KABE i ferier og weekender, og nu ved vi
at det fungerer lige så godt i en lidt længere periode.

Mobile living made easy.

ALTID BEHAGELIGT
KLIMA

DOMETIC FRESHJET
Tagklimaanlæg med luftfordelingsboks
Uanset hvor rejsen fører dig hen, kan du tage dit eget behagelige
klima med. Dometic FreshJet tagklimaanlæg afkøler og affugter
luften i din campingvogn/autocamper, så du kan føle dig godt tilpas!
Læs mere og find nærmeste forhandler på dometic.com
KABE NR 1 2019
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DEN TYVENDE KABE-CAMPINGVOGN FOR EIVOR OG RAYMOND
En gang KABE – altid KABE! For Eivor og
Raymond Sjöholm har der aldrig været grund
til at afprøve noget andet. De har altid været
vældig tilfredse med deres valg, og i foråret
trillede de hjem med deres nye KABE-campingvogn nummer tyve fra samme forhandler.
Det startede med en KABE Briljant i 1974 og en lignende nogle
år senere. Efterhånden som de tre døtre blev større, valgte familien Sjöholm lidt større vogne fra KABEs veludstyrede Ædelstenserie og foretog mange rejser med en Smaragd eller en Safir på
trækkrogen, både i Sverige og sydpå i Europa.
– Om vinteren var vi i Tandådalen ved Sälen og løb på ski. En
nytårsaften i starten af 1980’erne faldt temperaturen helt ned til
minus 43 grader. Men vi havde det varmt og skønt inde i vores
vogn og fik en virkelig god bekræftelse på KABEs enestående
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vinteregenskaber, siger Raymond.
Efterhånden tager de ikke op i fjeldet længere, men til trods for
at både Eivor og Raymond har passeret de 80, elsker de stadig
livet i en campingvogn. De planlægger hele tiden nye udflugter
og rejsemål, og nogle gange tager de af sted sammen med en
af døtrene og hendes familie, som også har en KABE.
– Campingvognen er en fantastisk dejlig måde at rejse og
være sammen med børn og børnebørn på. Det bliver så nemt
og ukompliceret, når man har sin egen bolig med sig, forklarer
Eivor.
Den var så flot!
I februar var tiden inde til leveringen af Eivor og Raymonds
tyvende KABE-campingvogn. De havde egentlig ikke tænkt på
at skifte den ud endnu, men da de så 2018-modellerne med det
nye karosseri på Elmia-messen et halvt år tidligere, kunne de
helt enkelt ikke lade være.
– Vi gik ind og satte os i en Briljant. Den var så flot! Så vi

Altid et skridt foran…

FAKTA

Briljant XL er en af KABEs mest solgte
campingvognsmodeller igennem
tiderne, som var fire meter lang og
blev introduceret første gang i 1963.
I 1968 voksede Briljanten på den lange
led til nutidens mål med en indvendig
længde på 473 cm. I 1981 begyndte
KABE med vogne i fuld bredde, også
kaldet King Size, 235 cm. I dag har
Briljant en karosserilængde på
560 cm.

Ovenfor: Eivor, Raymond og David i den nye campingvogn. Til venstre: gennemgang af campingvognen.

ringede til David, vores sælger. Vi vidste at han var et eller andet sted på den store KABE-stand. Og så afsluttede vi handlen
med det samme.
David hedder Magnusson til efternavn og er til hverdag en af
KABEs mange forhandlere. Ligesom så mange andre KABEforhandlere er det en familievirksomhed med lang tradition og
stort engagement. Det var Davids svigerfar, Eije, der startede
med at sælge campingvogne til Eivor og Raymond. Nu drives
virksomheden videre af Eijes datter Ulrika og hendes mand
David.
– Jeg var bare fire år da Eivor og Raymond købte deres første
campingvogn hos os, fortæller Ulrika.
– En virkelig god kunderelation handler om så meget mere end
at sælge, og det opleves som en stor tillidserklæring at få lov til
at levere endnu en KABE til dem, konstaterer Ulrika.

Kage og gruppefoto
I udstillingshallen er der dækket op med kaffe og kage når Eivor
og Raymond kommer for at hente deres nye Briljant. Eije og
hans kone Irene er også til stede for at fejre det, og stemningen
er familiær og hjertelig.
Efter over fyrre år og tyve fælles campingvognshandler hygger
de sig i selskab med hinanden. Men først skal den nye campingvogn overdrages på professionel vis. David tager Eivor og
Raymond med sig til en grundig gennemgang af alle funktioner
i campingvognen, og købspapirerne gås igennem. Derefter er
det tid til kaffe og kage og opstilling til gruppefotografering.
”En gang KABE – altid KABE!” Det er ikke særlig svært at forstå,
hvad Eivor og Raymond mener med det.
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KABE har et netværk af kompetente og erfarne forhandlere og værksteder, som er certificeret af KABE. De sørger for at din campingvogn
eller autocamper får professionel service og tager hånd om alle
garantispørgsmål og løser de forskellige problemer, som kan opstå.
– Kommunikationen med KABE-ejerne er vigtig, og vi gør i fællesskab
vores bedste for at tilbyde en god service i alle led, og vi forsøger
hele tiden at blive bedre, forklarer KABEs salgschef Joakim Karlsson.

Mere på nettet

Du finder KABEs forhandlere og værksteder over hele Norden samt
i flere andre europæiske lande. Personalet deltager regelmæssigt i
forskellige typer KABE-uddannelser og er hele tiden opdateret omkring ny teknik og de sidste nye modeller.

GOD KABESERVICE NÅR
SOM HELST
OG HVOR
SOM HELST
Som KABE-ejer skal du altid kunne føle
dig tryg ved dit valg og vide, at der er
nogle at tale med, hvis der opstår spørgsmål eller problemer. Her har vores forhandlere en afgørende rolle. De er din
lokale kontakt til KABE og vores ansigt
udadtil.

– Vi har også udarbejdet et helt nyt netbaseret uddannelsessystem,
hvor vores forhandlere og deres ansatte løbende kan bygge på
deres KABE-kompetencer i forskellige trin, ud fra deres forskellige
arbejdsopgaver, fortæller Joakim.
Som KABE-ejer vil du også få større udbytte og glæde af nettet
fremover. Joakim fortæller, at der nu fremstilles flere instruktionsog informationsvideoer, som beskriver og forklarer KABEs produkter
og de forskellige funktioner i campingvognene og autocamperne.
Du finder nemt alle film på kabe.se.
– I takt med at vores produkter bliver mere og mere fyldt med teknik,
vokser behovet for straks at kunne få svar på forskellige spørgsmål.
Et problem kan tit være nemt at løse, hvis man bare ved, hvordan
tingen fungerer.

Book service til efteråret?

Naturligvis opstår der alligevel situationer, hvor den enkelte ejer af
en campingvogn eller autocamper har brug for at få fat i en kyndig
person de kan tale med og måske et værksted, som kan klare at
ordne noget, der er galt. Så er det KABEs forhandlere du skal
henvende dig til.
Handler det om planlagte tiltag, kan det være klogt at booke en tid
uden for den mest travle forårssæson, råder Joakim. Om foråret har
alle KABEs forhandlere travlt med udlevering af nye og brugte køretøjer samtidig med at mange vil have foretaget den årlige service
inden sommeren.
– Flere og flere benytter deres KABE hele året, og for mange ejere
af camp-ingvogne og autocampere kan det derfor være lige så godt
at booke service om efteråret inden vintersæsonen, hvor der er
betydelig mere ro på hos vores KABE værksteder. Noget man måske
ikke altid tænker på.
– Det er meget vigtigt, at du overholder det årlige serviceeftersyn,
siger Joakim. Så sikres det nemlig at du har de sidste nye programversioner, og at systemerne opdateres.
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KABE-forhandlere

Vore KABE forhandlere er altid i nærheden af dig
SVERIGE
Husvagn & Fritid* ..................................................................Alvesta
Campea*...................................................................................Arlöv / Malmö
Traktor & Husvagnsservice* ...............................................Arvidsjaur
NIBO Caravan* .......................................................................Bollnäs
Caravan* ..................................................................................Eskilstuna
Campea* ..................................................................................Falkenberg
Zäta Caravan ..........................................................................Genevad
Caravan & Marine* ................................................................Gävle / Valbo
Fritidscenter* ..........................................................................Göteborg / Hisingskärra
Josefssons Husvagnar Husbilar* ......................................Göteborg / Landvetter
Caravanhallen* .......................................................................Haninge
Helsingborgs Fritidscenter*.................................................Helsingborg
Rudvi Fritid*..............................................................................Karlskrona
Erikssons Husbilar Husvagnar* .........................................Kristinehamn
Bossings Fritidscenter*.........................................................Linköping
Kurts Husvagnar* ...................................................................Ludvika
Husvagnsimport ....................................................................Luleå
Granec Maskin* (endast husbil) .........................................Luleå
M Fritid*.....................................................................................Mönsterås
Blå Kusten Fritidscenter*......................................................Norrköping
Husvagnsimport ....................................................................Piteå
Erikssons Husbilar Husvagnar* .........................................Stenstorp
M&M Caravane* .....................................................................Stockholm / Bro
Rylander Bil* ...........................................................................Sundsvall
Caravanhallen* .......................................................................Södertälje
KABE Adria Center* ..............................................................Öggestorp / Jönköping
Fritidscenter* ..........................................................................Trollhättan
GH Husvagnar*.......................................................................Ulricehamn
Bergners Bil* ...........................................................................Umeå
Upplands Bilforum* ...............................................................Uppsala
Vinslövs Fritidscenter* .........................................................Vinslöv
Bilcompaniet* .........................................................................Visby
M&M Caravane* .....................................................................Västerås
Westerdahls Husvagnscenter* ..........................................Örebro
PJ Husvagnar*.........................................................................Örnsköldsvik
Molunds Fritid*........................................................................Östersund
NORGE
Mathisens Landbruksservice*.............................................Alta
Caranord AS*...........................................................................Bodø
Elverum Caravan* ..................................................................Elverum
ValdresBil AS* (endest bobil)...............................................Fagernes
Namsen Auto AS*...................................................................Grong
Caravanshop AS.....................................................................Kongsberg
Campinggården......................................................................Lierstranda
Lyngdal Karosseri AS*...........................................................Lyngdal
Rana CaravanSenter AS* ....................................................Mo i Rana
Bil & Caravan Molde AS*......................................................Molde / Hjelseth
Mysen Caravan AS (endest campingvogn).....................Mysen
Bomobil AS*.............................................................................Os
Nor Camp AS* ........................................................................Oslo / Skytta
Heistad Bil og Caravan AS*.................................................Porsgrunn
Hagen Caravan A/S*..............................................................Ringebu
Sunnmøre Caravan AS*........................................................Sjøholt
Namsen Auto AS*...................................................................Skage
Flo Fritid*..................................................................................Skudeneshavn
Sortland Caravan A/S*..........................................................Sortland
Sunnmöre Caravan AS*........................................................Stryn
Snedfrid Pettersen AS*.........................................................Tana
Troms Caravan AS*................................................................Tromsdalen
Namsen Auto AS*...................................................................Trondheim

DANMARK
Vestsjællands Campingcenter............................................Fuglebjerg
Camping-Specialisten.dk A/S..............................................Herning
Bijé Fritid & Camping.............................................................Helsinge
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
Østsjællands Camping Center............................................Solrød Strand
Campinggården A/S*.............................................................Viby J.
Aabybro Camping & Fritid A/S............................................Åbybro
FINLAND
Jalasjärven Kalustetalo Oy*.................................................Jalasjärvi
Jyväs Caravan Oy..................................................................Jyväskylä
Kemppaisen Auto Oy*...........................................................Kajaani
Kokkolan Vaunupalvelu Oy..................................................Kokkola
Kouvolan Vaunu Oy*..............................................................Kouvola
J. Rinta-Jouppi Oy..................................................................Kuopio
J. Rinta-Jouppi Oy..................................................................Lahti
J. Rinta-Jouppi Oy..................................................................Lappeenranta
Caravankeskus Reatalo*.......................................................Rovaniemi
Auto-Simelius Oy*..................................................................Salo
J. Rinta-Jouppi Oy..................................................................Seinäjoki
Caravan Erälaukko Oy*.........................................................Tampere
Turun Länsi-Vankkurit Oy*....................................................Turku
K & K Kivinen*..........................................................................Tuusula
Helsinki Caravan Oy*............................................................Vantaa
J. Rinta-Jouppi Oy..................................................................Vantaa
NEDERLÄNDERNA
Martens Caravans..................................................................Brummen
Eurotrek Campers*.................................................................Coevorden
Recreama Caravans Groningen.........................................Groningen
Van Eijk Caravans...................................................................Hapert
Camper en Caravancenter Cor van den Oever.............Herpen
Hiddink Caravans & Recreatie............................................Tubbergen
BELGIEN
Rijmaran bvba* .......................................................................Brugge
Europa Caravans....................................................................Zwevegem
SCHWEIZ
Chapuy Caravaning AG........................................................Aesch - Angenstein
Camperhuus............................................................................Chur
Mobile Freizeit B.Hinder.......................................................Flurlingen
ÖSTERRIKE
Campingworld Neugebauer................................................Neunkirchen
TYSKLAND
Camping Grabe GmbH & Co. KG.......................................Ammern
Caravaning Center Bad Kreuznach...................................Bad Kreuznach
Caravania.................................................................................Dettingen unter Teck
Caravan & Reisemobile Böhm............................................Elstra
Schwarz Mobile Freizeit GmbH..........................................Kayhude
Holiday Heinz & Linse...........................................................Neustadt am Rübenberge
Berger Fahrzeuge Neumarkt..............................................Neumarkt in der Oberpfalz
Münk Wohnmobil- und Caravanservice...........................Sachsenheim
CRM Caravan- und Reisemobil-Markt...............................Sulzemoos
* Forhandler 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
besøge en af vores 12 ambassadører, der er placeret over hele landet.
Ambassadørerne er professionelle, dygtige
og parate til at give dig den bedste ser vice,
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
w ww.caravanringen.dk

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

Østsjællands Camping Center, Solrød Strand
www.oecc.dk
(NY forhandler pr. 1. september)

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

Importør og generalagent for Danmark.
Campingvogne · Autocampere · Udstyr · Reservedele
www.intercamp.dk

