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SE NYE KABE 2020
Velkommen till din KABE-forhandler

Stathelle 
Stathelle Auto AS 
www.stathelleauto.no 

Sannidal 
Sannidal Auto AS  
www.sannidalauto.no

Tana 
Snefrid Pettersen AS  
www.pettersencaravan.com

Alta 
Mathisens Landbruksservice  
www.mathisen-ls.no

Tromsdalen 
Lians Tromsø AS
www.lianstromso.no

Sortland 
Sortland Caravan A/S  
www.sortlandcaravan.no  

Bodø
Caranord AS 
www.caranord.no

Mo i Rana 
Rana CaravanSenter AS  
www.ranacaravansenter.no  

Malmefjorden
Juro Caravan AS
www.juro.no

Sjøholt / Ørskog
Sunnmøre Caravan AS 
www.sunnmorecaravan.no

Stryn
Nordfjord Caravan AS 
www.nordfjordcaravan.no

Kokstad/Bergen
Aktiv Caravan AS
www.aktivcaravan.no

Mysen 
Ferda Mysen Caravan AS 
www.mysencaravan.no

Ringebu 
Hagen Caravan A/S  
www.hagen-caravan.no  

Elverum 
Elverum Caravan  
www.elverumcaravan.no  

Oslo / Skytta 
Nor Camp AS  
www.norcamp.no  

Lierstranda 
Campinggården AS 
www.campinggarden.no

Kongsberg 
Caravan Shop A/S  
www.caravanshop.no  

Grong
Namsen Auto 
www.namsenauto.no

Trondheim 
Namsen Auto 
www.namsenauto.no

Nærbø
Reime&Lode AS
www.reimeoglode.no

Fagernes 
ValdresBil AS  
www.valdresbil.no

Alltid steget foran…
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Følg KABE på Facebook og Instagram: facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | instagram.com/kabehusvagnarhusbilar
KABE reserverer seg mot evt. saksfeil og feilskrivninger. KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og data 
uten forutgående varsel. Bildene i dette tidsskrift kan inneholde en del tilleggsutstyr.

kabehusvagnarhusbilar

ALF EKSTRÖM, ADM.DIR., KABE AB

VI ENGASJERER 
OSS HELE VEIEN
Vi arbeider kontinuerlig med produktutvikling og vi 
bestreber oss på alltid å ligge i forkant når det gjelder 
kvalitet, design, miljø og teknikk.

Ved å velge KABE får du nyte godt av markedets høyeste 
utstyrsnivå i alle prissegmenter. Det gjelder både for våre 
campingvogner og bobiler, og nå også KABE Van. KABE 
Van er en satsing vi gjør for å nå en bredere kundegruppe, 
samtidig som vi lager en Van med bedre isolasjon enn de 
produktene som finnes på markedet i dag. Mer om dette 
lengre fremme i avisen.

Du kan også lese om vår nysatsing, Affinity Van. Affinity 
Van produseres i Polen der KABE er deleier. Affinity er 
Fiat-baserte innredede varebiler, et litt rimeligere alterna-
tiv til den Mercedes-baserte KABE Van som produseres i 
Tenhult.

Som eier av en KABE har du gjort et klimasmart valg. Våre 
bobiler og campingvogner er utstyrt med markedets beste 
varmesystem, unik isolasjon og et suverent ventilasjons-
system. Sammen gir dette et lavt energiforbruk og minst 
mulig påvirkning av miljøet, både sommer og vinter. 

Med vårt tilvalg Smart Vent ventilasjonssystem, som ble 
introdusert til årsmodellen 2019, får du dessuten bedre 
kvalitet på inneluften og samtidig redusert energiforbruk. 
Varmegjenvinningsfunksjonen senker energiforbruket med 
rundt sju prosent ved drift i et kaldt utemiljø.

I enkle termer kan man si at KABE Smart-Vent er en var-
meveksler der varmen i vognen gjenvinnes og kald luft an-
vendes til kjøling. Systemet styrer temperaturen i vognen 
samtidig som kvaliteten på innendørsluften overvåkes og 
reguleres.

Det nye ventilasjonssystemet KABE SmartVent fås som 
tilvalg i Imperial-serien.

KABE Smart Vent ble belønnet med prisen European 
Innovation Award for 2109 i teknikk-kategorien. Euro-
pean Innovation Award (EIA) kåres av 15 fagtidsskrifter fra 
forskjellige europeiske land og deles ut til produsenter i 
campingbransjen. 

Du får også dra fordel av våre bestrebelser på å lede 
utviklingen mot en enda mer klima- og miljøtilpasset cam-
pingvogn- og bobilbransje. Miljøspørsmålene har høyeste 
prioritet og vi engasjerer oss hele veien. Fra materialvalg 
og produksjonsteknikk til energiverdier og utslippsnivåer. 

Dessuten viser en mye omtalt undersøkelse utført av 
statlige Østfoldforskning i Norge at en ferieuke i bobil eller 
campingvogn totalt sett gir mye lavere utslipp av drivhus-
gasser enn for eksempel en charterreise til Syden eller en 
storbyferie på hotell. 

Det må selvsagt gjøres mye mer for klimaet, og vi i KABE 
lover at vi vil fortsette å dra vår del av lasset!

LEDERE
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OPPDGRADERE DITT
ANDRE HJEM

OPPGRADERE DITT ANDRE HJEM
MED BEDRE INNEKLIMA 
 
Dometic FreshJet 2200 er et kompakt, lett og stillegående klimaanlegg. 
Kraftig men energivennlig, for det perfekte inneklima. 
En utmerket oppgradering av ditt neste eventyr.

Les mer på dometic.comDOMETIC FRESHJET 2200
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Safety godkänt stöldskydd
Stödhjul med tillförlitlig våg

Mammut rangersystem
Domkraft

 Reservhjulshållare
TILBEHØR FOR DIN CAMPINGVOGN

Vil du ha mer info om AL-KO tilbehør for campingvogner 
Send en mail til; husvagn.se@alko-tech.com

www.alko-tech.com/no

2LINK

Verbindung
2LINK

Service Points

Dokumente

Einstellungen

2LINK

Verbindung
2LINK

Service Points

Dokumente

Einstellungen

ATC

BVS

2LINK Box Vattenpass TPMS

FAHRBETRIEB

Verbindung zur 2LINK-Box trennen
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Status:

Störung
Info
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StörungStöStöStöStöt
Info

2LINK - CONNECTIVITY
FOR DAGENS MODERNE CAMPINGTURIST
Android/Iphone app
Overvåkning av campingvognens funksjoner
Elektronisk vater
ATC statusvisning
Kontroll av dekktrykk
Verkstedsøker
Nedlasting av bruksanvisninger
Enkel og ettermontere

UP4 - ELEKTRISKE STØTTEBEN
FOR DAGENS MODERNE CAMPINGTURIST 
Enkelt, raskt og bekvemt
Stabilform Premium støtteben
Formonterte Big Foot plater
Integrert tyverisikring
Enkel og ettermontere

Igår Idag
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KABE MØTER FREMTIDEN 
MED NYE PRODUKTER OG ET 

ENDA BREDERE UTVALG 
KABE møter fremtiden med nye 
produkter og et enda bredere utvalg. 
Samtidig føles det inspirerende å se 
hvordan KABEs etablerte modeller 
videreutvikles og at populariteten til 
våre storselgere består. Det konstaterer 
Daniel Jaldemark, salgssjef hos KABE.

– De velutstyrte halvintegrerte bobilene 
og crossover-modellene med KABEs 
unike King Size-bredde er eksempler på 
dette. Når det gjelder campingvognene, 
kan vi konstatere at tiltrekningskraften 
fortsatt er til stede hos Briljant, Sma-
ragd, Ametist og Safir i vår etterspurte 
Edelsten-serie, som man begynte å 
bygge allerede i 1963, fastslår Daniel.

– I dette nummeret av avisen vår ser vi 
litt nærmere på KABEs storselgere og 
hvordan modellseriene har utviklet seg 
de siste årene, sier Daniel.

Stabilt salg av campingvogner
Salget av campingvogner ligger på et 
stabilt nivå og det er fortsatt stor interes-
se for KABEs mer påkostede modeller, 
fra Edelsten-serien og luksuriøse Royal 
til premiumserien Imperial. Også Classic, 
med sine prisgunstige barneromsvogner, 
selger bra. 

Daniel påpeker at flere unge familier 
også etterspør fullt utstyrte familievog-
ner, slik som KABEs nye Royal 740 med 
separat barnerom, som kom 2019.

Campingtrend
Camping som livsstil er en tydelig trend 
i alle KABEs målgrupper. Lengselen 
etter ekte og unike opplevelser, natur 
og villmark, fiske, golf, sykling og andre 
friluftsorienterte interesser, kombinert 
med økt helårsbruk, gjør KABE ekstra 
interessant.

– Campinglivet har blitt 
trendy og mange anser 
campingvognen eller bobilen 
for å være den beste måten 
en familie kan reise og bo 
bekvemt på, både om som-
meren og om vinteren.
Positiv respons
Daniel konstaterer at 2020 blir et 
spennende år på flere måter. I høst tok 
KABE et stor skritt fremover da de nye 
Mercedes-bygde bobilene i Crown- og 
Imperialseriene ble presentert sammen 

med KABEs nye Van, som også er basert 
på Mercedes Sprinter. Nå begynner 
satsingen å vise igjen i ordrebøkene.

– Vi har fått en fantastisk positiv respons 
både på messene og ute hos forhand-
lerne våre. Det føles som om kundene 
har ventet på dette! 

Med Mercedes-samarbeidet komplet-
terer KABEs sitt allerede sterke utvalg av 
gode og velutstyrte bobiler bygd på Fiat 
Ducato. KABE har nå fem heldekkende 
modellserier på bobilsiden, like mange 
som for campingvognene. 

KABEs samarbeid med Fiat og Merce-
des-Benz gjør at vi kan tilby markedets 
beste Euro 6-klassifiserte kjøretøy for 
bobilpåbygg. Våre bobiler og camping-
vogner har et innemiljø som bidrar til et 
minimalt energiforbruk, de er godt isolert 
og holder en jevn temperatur.

– Jeg vil benytte anledningen til å rette 
en stor takk til alle som har vært med og 
utviklet KABEs nye modeller. Og naturlig-
vis en enda større takk til kundene våre 
som viser oss tillit, slik at vi kan fortsette 
å være Sveriges ledende produsent av 
bobiler og campingvogner!

Markedssituasjonen

Daniel Jaldemark, salgssjef hos KABE
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KABE CAMPINGVOGN 

STORSELGERE   
MED TILTREKNINGSKRAFT 
I 2020 tilbyr KABE fem forskjellige campingvognserier 
som alle har sine egne fordeler. Flere av modellene er 
skikkelige storselgere, med en historie som strekker seg 
helt tilbake til KABEs aller første år som campingvogn-
produsent.

8  KABE  NR 1 20208  KABE  NR 2 2020
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Byggingen av KABEs populære og smått 
legendariske Edelsten-serie startet al-
lerede i 1963. Snart ble gnistrende navn 
som Briljant, Smaragd, Ametist og Safir 
synonymt med helårsutstyrte kvalitets-

campingvogner for det skandinaviske klimaet. 

Gjennom årenes løp har de tro tjenerne i KABEs 
Edelsten-serie blitt videreutviklet og gjennomgått en 
hel del forandringer. Dagens Briljant 470, Smaragd 
520 og 540, Ametist 560 samt Safir 600 er moderne 
og fleksible campingvogner med høy standard som 
tilbyr mange valgmuligheter når det gjelder utforming 
og planløsning.

I 1991 ble KABEs modellprogram utvidet med den luk-
susutstyrte Royal-serien, som inneholder det meste 
av det beste allerede i standardutførelsen. Her finner 
vi igjen 520-, 540-, 560- og 600-størrelsene fra 
Edelsten-serien, men Royal omfatter også litt større 
modeller i lengdene 630, 740 og 780.

I 2012 ble KABE Classic presentert som en ny inn-
stegsserie. Classic er rimelige campingvogner med 
litt færre tilvalg og en noe kortere utstyrsliste enn 
Royal- og Edelsten-seriene, men med KABE-kvalitet 
hele veien. Classic-serien tilbyr flere ulike barnero-
malternativer og har raskt blitt en favoritt blant de 
unge familiene. KABE Classic fås i størrelsene 470, 
520, 560, 600, 660 og 780. 

I 2014 var det duket for KABE Imperial, som løfter 
begrepet premium til helt nye høyder. Her finner du 
et utstyrsnivå og en bostandard som er unik for hele 
bransjen. Eksklusive KABE Imperial spenner over 
vognstørrelsene 560, 600, 630, 740 og 780.

KABE tilbyr også virkelig store campingvogner, Ha-
cienda 880 og 1000, med en boflate på henholdsvis 
19 og 22 kvadratmeter. Hacienda finnes i både Royal- 
og Imperial-utførelse.

KABEs suksessrike modellkonsept
Til tross for at det snart har gått fem tiår siden 
Edelsten-serien ble introdusert, har Briljant, Smaragd, 
Ametist og Safir sin tiltrekningskraft i behold. De 
hører fortsatt til KABEs storselgere, selv om de nå har 
fått selskap av flere modeller fra KABEs øvrige serier.

Husvagnsliv tar en prat med Daniel Jaldemark, som 
er salgssjef hos KABE, for å få vite mer om hemmelig-
heten bak KABEs suksessrike modellkonsept.

Aller først – hva er det som gjør at KABEs Edelsten-
vogner fortsatt er så populære?

– Edelsten-serien har alltid vært et attraktivt valg 
blant erfarne campere, som stiller høye krav til 
grunnutstyr og komfort og som vil ha en trygg og 
koselig campingvogn med en god andrehåndsverdi. 
Gjenkjøpsfrekvensen for KABE er høy, og de som en 
gang har eid en KABE velger ytterst sjelden et annet 
varemerke. Mange KABE-familier kommer dessu-
ten tilbake i andre og tredje generasjon. Hvis du er 
oppvokst med skiaktiviteter og trivelige fjellopphold i 
en KABE Ametist, er det ikke så rart om du vil gi dine 
egne barn de samme fine opplevelsene! 

Amestist 560, som du nevner, er jo en camping-
vogn som mange har stiftet bekjentskap med i 
årenes løp. Den oppfattes vanligvis som passe stor 
og kan fås med ulike planløsninger, som passer til 
familiens aktuelle behov. I dag finnes det 560-mo-
deller også i Classic-, Royal- og Imperial-utførelse. 
Hvordan tenker KABE her?

– Uansett hvilken modellserie du velger, kan du være 
sikker på at du får helårskomfort, høy kvalitet, trygg-
het og smarte løsninger. For oss er dette selvfølge-
ligheter som vi aldri tukler med. Samtidig vet vi at det 
finnes like mange måter å bruke en KABE på som 
det finnes KABE-brukere. Det at to KABE-eiere velger 
omtrent samme karosserilengde, trenger jo ikke å 
bety at de har samme behov for utstyr i vognen sin. 
Classic, Edelsten, Royal og Imperial favner til sam-
men et utrolig bredt utvalg, der alle har muligheten 
til å finne sin egen KABE-favoritt. Rent generelt kan 
vi konstatere at det er campingvogner i mellomklas-
sestørrelsene 520 – 630 som er de mest populære 
modellene. Det er her vi finner alle våre skikkelige 
storselgere.

Hva får jeg som campingvogneier når jeg velger en 
storselger fra KABE?

– Vi kan begynne med å snakke om KABEs kjer-
neverdier, vårt DNA, som er innebygd i alle våre 
produkter: Kvalitet, Teknikk, Valgfrihet, Funksjonalitet, 
Trygghet. Det innebærer at du får nyte godt av mar-
kedets beste kvalitet i alle prissegmenter. KABE har 
en ledende rolle innenfor den tekniske utviklingen i 
bransjen og din nye campingvogn er følgelig utstyrt 
med den nyeste teknikken. Du får også tilgang til 
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våre fleksible innredningsalternativer 
gjennom KABE Flexline, noe som gir 
ekstra stor valgfrihet. Funksjonelt design 
og praktiske løsninger kjennetegner 
KABE. Dessuten våger jeg å påstå at 
KABE har bransjens beste og dyktigste 
forhandlere, noe som gir stor trygghet 
– både i forbindelse med kjøpet, under 
eierskapet og ved et senere innbytte.

Hva er forskjellene mellom camping-
vognene i KABEs ulike modellserier 
Classic, Edelsten, Royal og Imperial?

– KABE Classic er bygd for deg som 
vil ha en kvalitetscampingvogn med 
prisgunstig utstyr. Her finner du KABEs 
unike konstruksjon med plaststendere, 
ventilerende veggtapet og Ecoprim-
isolasjon samt nøye utformet ventilasjon 
og oppvarming med AGSII vannbåren 
gulvvarme. Campingvognen har friks-

jonskopling og forlengede dragbjelker 
for stabil kjøring samt selvjusterende 
bremser. Tonede vinduer med myggnett 
og mørkleggingsgardin, myggnettdør, 
tørkeskap, skiboks, soft close med 
sentrallås på kjøkkenlukene, TV-antenne, 
kjøleskapsventilasjon, Mini Heki takluker 
og særdeles komfortable senger med 
spiralmadrass og tykk overmadrass er 
eksempler på slikt som inngår i standard-
utstyret.

– KABE Edelsten inneholder alt fra KABE 
Classic og mer til. Dette er vogner med 
høyere totalvekt og mer utstyr. Her 
finnes blant annet KABEs oppgraderte 
gulvvarmesystem AGSII Pro, en kraftig 
elboks, utvendig gassuttak samt kasse 
og uttrekkbar skiboks med belysning. 
Karosseriet har en elegant formgivning 
og interiøret preges av en luksusfølelse 

med innredning i Shannon Oak, kjøkken-
benk i «marmor»-laminat, innfelte skuffer 
og fronter, gassdempere på overskap, 
indirekte belysning på undersiden av 
overskapene, sitteputer med premium 
foam-stopning, bord med uttrekksplate, 
sengeramme i aluminium og stillbare 
senger med stoppet gavl.

– KABE Royal er den komplette cam-
pingvognen for deg som vet å sette pris 
på design, teknikk og komfort. Du kan 
krysse av for alle bekvemmelighetene fra 
Classic og Edelsten og får i tillegg ytter-
ligere utstyr som standard, for eksempel 
det elektroniske stabiliseringssystemet 
ATC, KABE Smart D elsystem, en kraftfull 
lydpakke, stor komfyr med 4 bluss og 
stekeovn, større kjøleskap, sentralstøv-
suger, håndkletørker i baderommet, 
behagelige nakkeputer i sittegruppen, 

NYTT   KABE 2020

Alle KABEs campingvogner, fra Classic til Imperial, har KABEs innebygde verden av helårskomfort.

– KABE Classic er bygd for deg som 
vil ha en kvalitetscampingvogn med 
prisgunstig utstyr. KABE Edelsten 
inneholder alt fra KABE Classic og 
mer til. KABE Royal er den komplette 
campingvognen for deg som vet å sette 
pris på design, teknikk og komfort. 
KABE Imperial er premiumvognen 
som har alt! 
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stor Heki II takluke, lyslist i vinduer og 
på ytterveggen samt en utvendig dusj. 
Royal har også glatte karosseriplater, 
som forsterker opplevelsen av den dyna-
miske formgivningen.

– KABE Imperial er premiumvognen som 
har alt! Du kjenner igjen Imperial på den 
utvendige dekoren med Innovation de-
sign i mørke, sobre toner og de elegante 
aluminiumsfelgene. I tillegg til alt det 
beste fra KABEs andre modellserier er 
dette campingvogner som er standard-
utstyrt med blant annet klimaanlegg, 
automatisk vanntømming, dreibart spyle-
toalett med keramikkskål, kjøkken med 
induksjonstopp og to gassbluss, innbyg-
gingsstekeovn, mikrobølgeovn, KABE 
Premium sound system, Heki Deluxe stor 
belyst takluke, sittegruppe med slide-
out-sofa og skinntrekk samt seng med 
gavl som kan heves og senkes elektrisk. 

Du mener med andre ord at det finnes 
en KABE for alle. Så da gjelder det bare 
å finne ut hvilken størrelse, planløsning, 
utstyr og prisklasse som passer best?

– Ja, nettopp. Det enkleste er å bygge 
sin egen campingvogn i vår produktkon-
figurator, som du finner på kabe.se under 
fanen «Bygg din KABE». 

Her velger du serie, modell, sengealter-
nativ og trekk. Du kan også spesifisere 
hovedkravene dine under «Søk etter 
modell». Da oppgir du bilens tilhenger-
vekt, hvor lang campingvognen kan 
være og hvor mange soveplasser du 
ønsker. Deretter velger systemet ut de 
vognene som passer til kravene dine. Du 
kan i ro og mak se nærmere på grun-
nutstyret til de ulike modellseriene og 
velge blant alle tilvalgsalternativer. Til 
slutt blir du spurt om ønsket totalvekt. 
Systemet beregner vekten av tilvalgene 

dine og trekker dem fra nyttelasten. Når 
du har sett på sammenstillingen kan 
du trykke på den grønne knappen og 
sende en tilbudsforespørsel til nærmeste 
forhandler. Du kan selvsagt også lagre 
konfigurasjonen din. Da trykker du på 
«Lagre KABE-kode». Den koden er din 
spesifikke konfigurasjon som du kan se 
på senere og ta med til forhandleren.

– For at du skal være helt sikker på at 
du får all informasjon, anbefaler jeg å 
besøke en av våre dyktige forhandlere. 
Stig inn i en KABE for å oppleve følelsen! 
Studer planløsninger og se på detaljer! 
Få campingvogner kan matche kon-
struksjonen og utstyret til KABE. Før du 
begynner å sammenligne priser: Finn ut 
hva som faktisk inngår.

Innredning i førsteklasses materiale fra eget snekkerverksted og  
ergonomiske sitteputer.

Velutstyrte kjøkken med kjøkkenventilator, skjære-
brett, avfallsbeholder for kildesortering og soft-
close på alle kjøkkenskuffer.

...Det enkleste er å bygge sin campingvogn 
i vår produktkonfigurator, som du finner på 
kabe.se under fanen «Bygg din KABE». Her 
velger du serie, modell, og sengealternativ. 
Deretter velger systemet ut de vognene som 
passer til kravene dine. 
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– Interessen for små, lette bobiler i van-segmentet øker. 
Med Affinity kan vi tilby en innovativ van, med plass til fire 
personer. Konseptet bygger på kvalitet, brukervennlig-
het, design og mange finurlige detaljer, sier Alf Ekström, 
konsernsjef for KABE Group AB.

Bobilene bygges på Fiat Ducatos lengste variant av var-
ebil med det høyeste karosseriet. Sideveggene er utbygd 
for å gi plass til en størst mulig bodel. Også fremre del av 
taket er modifisert og bilen har et stort takvindu montert 
som standard. 

– Her finnes også en helt ny sengeløsning i form av en 
stabil og lett oppsatt etasjeseng, som gjør Affinity Camper 
Van til et interessant alternativ for mange barnefamilier, 
konstaterer Alf Ekström. 

Affinity ble for første gang vist på CMT-messen i Stuttgart 
og mottakelsen på markedet har vært svært positiv. 

Mer informasjon om Affinity Camper Van:  
www.affinity-rv.eu

Affinity Camper Van er et helt nytt varemerke som gjør sin inntreden i det 
europeiske bobilmarkedet i 2020. Bak satsingen står svenske KABE, som er 
deleier i Affinity. Produksjonen foregår i Polen.

KABE-SATSING I  
AFFINITY CAMPER VAN 

Bobilene bygges på 
Fiat Ducatos lengste 
variant av varebil med 
det høyeste karos-
seriet. Sideveggene er 
utbygd for å gi plass til 
en størst mulig bodel. 
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HURTIGMONTERT INSEKTFRITT 
OG VINDBESKYTTET UTEROM.

Praktisk tilbehør som  
monteres under markisen. 

Monteringen gjøres enkelt og raskt 
gjennom at utbygningen henges opp i 
justerbare bånd i f.eks. markisearmene 
eller i separat overligger. 

Mosquitoroom har fire sider, tak og 
bakkekappe. Samtidig sitter man i ly 
for vinden og kan se ut. 

Mosquitoroom har døråpninger på 
både høyre og venstre side. 

Mål: 180 cm i framkant, 240 cm i 
bakkant, dybde 230 cm og bredde 
240 cm. 
 
Takket være de justerbare båndene 
kan Mosquitoroom tilpasses under 
markisen i høyder mellom 240-270 cm. 

Vekt: 3,8 kg.

Artnr: M80-22A

www.kamafritid.no

Nordens største grossist av campingtilbehør! 
Unike tilbehør for campingvogn, bobil og båt.  
Bestill via hjemmesiden (OTS) og få varen levert fraktfritt til butikk.

NYHET!

Husbilsliv_NO.indd   1 2020-01-24   14:30



14  KABE  NR 2 2020

NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2017NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2020

Stadig flere vil gjerne bruke sine campingvogner  
og bobiler om vinteren også. Dette er en selvfølge  

for svenske KABE, som alltid har hatt komfort året rundt  
som en av sine absolutte kjerneverdier. >>

INGEN SNARVEIER  
TIL ET SKIKKELIG 

HELÅRS- 
PRODUKT

14  KABE  NR 2 2020
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I 
mer enn 60 år har KABE utviklet cam-
pingvogner og bobiler for bekvem og 
aktiv bruk hele året – det være seg 
under hetebølger eller når det settes 
kulderekorder. 

– Det skandinaviske klimaet er krevende 
og alle konstruksjoner og systemer må 
være tilpasset for å takle de store skift-
ningene i temperatur og luftfuktighet, 
forklarer Mikael Blomqvist som er teknisk 
sjef og viseadministrerende direktør hos 
KABE.

Vannbåren sentralvarme
KABE har hatt vannbåren sentralvarme 
som standard helt siden 1969. Et vann-
båret system varmer utenfra og inn, slik 
at også vegger, møbler og innredning 
varmes opp. Til for-
skjell fra et luftbåret 
system, der varmen 
i større utstrekning 
går fra midten av kjø-
retøyet og utover mot 
veggene. Dette gir 
risiko for temperatur-
forskjeller som både oppleves negativt, 
men som også forårsaker kondens og 
frostdannelse.

– For KABEs del dreier helårstilpasning 
seg ikke bare om hvilken sentralvarmer 
som monteres i campingvognen eller 
bobilen. Sentralvarmeren er selvsagt 
viktig, og der har vi valgt å benytte Alde 

3020 som standard. Men når det gjelder 
totalopplevelsen, kreves det mer, sier 
Mikael.

Han forteller at KABEs unike helårsegen-
skaper kommer fra tre viktige elementer: 
Komfort, Sikkerhet og Energiforbruk. 

– Det finnes ingen snarveier. Man må 
ta hensyn til alle disse tre elementene, 
ellers kan du ikke bygge et produkt som 
fungerer like godt om vinteren som om 
sommeren. 

Komfort
Å skape et komfortabelt inneklima hand-
ler i stor grad om å oppnå en jevn tem-
peratur og god luftkvalitet. Mennesker 
opplever temperaturforskjeller negativt, 
slik at det er viktig å få varmen frem til 

alle områder hvor vi 
oppholder oss. 

– Innbyggingen av 
varmeelementene 
må sikre en jevn 
temperatur overalt. 
Dessuten er luftsir-
kulasjonen rundt 

varmeelementene svært viktig, ellers blir 
temperaturen høy nær konvektoren og 
lav litt lengre unna, noe som slett ikke 
kjennes bra ut, sier Mikael. 

Føttene er en del av kroppen som 
merker kalde flater ekstra godt. Der-
for har KABE vannbåren gulvvarme 
som standard i alle campingvogner og 

bobiler. I tillegg finnes AGS II Pro i mange 
modeller, noe som styrker komfortopple-
velsen ytterligere ved at gulvvarmen kan 
styres separat.

Mennesker opplever også strålingsen-
ergi negativt, og Mikael forklarer betyd-
ningen av å eliminere alle kalde flater. 
På den måten minsker også risikoen for 
kondensdannelse. 

– KABE jobber med tekstiltapeter og 
dobbeltskall i innredningen. Alle over-
skap i en KABE har dessuten innebygde 
luftespalter. Dette gjør at luftsirkulasjo-
nen fungerer og forhindrer kondens og 
isdannelse i skapene.

Luftkvaliteten er også en del av komfor-
ten, ettersom luften påvirkes av men-
neskene som avgir fuktig luft og karbon-
dioksid. Samtidig forbruker vi oksygen 
når vi puster. 

– Ventilasjonen i et campingkjøretøy må 
være nøye tilpasset. Hvis ventilasjonen 
er for sterk, kjennes det kaldt og trekk-
fullt ut, og hvis den er for svak opplever 
vi innemiljøet som varmt og fuktig, 
fastslår Mikael.

Sikkerhet
Luften i campingvognen eller bobilen 
påvirker også sikkerheten. Hvis ven-
tilasjonen er dårlig tilpasset bruk om 
vinteren, når vinduer og dører vanligvis 
er lukket, vil oksygennivået synke og 
karbondioksidnivået øke. 

For KABEs del dreier hel-
årstilpasning seg ikke bare 
om hvilken sentralvarmer 
som monteres i camping-
vognen eller bobilen. 

KABE  NR 2 2020  15  
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– Dette er selvsagt ikke særlig sunt over 
tid. Dessuten kan det oppstå karbonmo-
noksid ved dårlig forbrenning av gass 
eller ved en eventuell gasslekkasje, 
slik at det er svært viktig at ventilasjo-
nen fungerer tilfredsstillende, påpeker 
Mikael. 

KABE tester ventilasjonen i alle sine ulike 
modeller og tilbyr også ventilasjonssys-
temer med gassovervåking og automa-
tisk justering av ventilasjonen.

Energiforbruk
Ved å redusere energiforbruket senker 
du ikke bare kostnadene ved bruk, men 
bidrar også til mindre klimapåvirkning. 
Opp gjennom årene har KABE ligget et 
steg foran og utviklet mange smarte og 
energibesparende løsninger. 

– I KABE arbeider vi kontinuerlig for å 

redusere energiforbruket og skape et 
produkt som er godt isolert, holder jevn 
temperatur og ikke slipper ut mer opp-
varmet luft enn nødvendig, sier Mikael. 

KABE har for eksempel valgt å benytte 
en ekspandert polystyren som isolasjon. 
Materialet har gode isolasjonsverdier, 
lavt vannopptak og høy styrke. Dette 
bidrar til et sterkt og godt isolert produkt 
som holder over tid. 

Det er også viktig at konstruksjonen kan 
«puste». Ved høy luftfuktighet inne og 
lave temperaturer ute er det risiko for 
kondensdannelse i hjørner. Denne kon-
densen må kunne luftes ut naturlig, ellers 
er det fare for blant annet mugg. 

Mikael forteller at KABE har en egen 
veggkonstruksjon med betegnelsen 
iWall, der den fuktsikre isolasjonen 
ligger innesluttet mellom to ulike typer 

aluminiumsplater og avsluttes med en 
ventilerende veggtapet.

– Dette er noen av de grunnleggende 
egenskapene som gjør at KABE kan tilby 
det beste innemiljøet som tenkes kan, 
selv på årets aller kaldeste dager. 

Du merker forskjellen
KABEs komfort året rundt er resultatet 
av et målbevisst utviklingsarbeid. Mange 
av de viktige funksjonene er innebygd 
i konstruksjonen og synes ikke første 
gang du stiger inn i campingvognen eller 
bobilen. Men du merker forskjellen når 
du bruker din KABE.

– Sterkt forenklet kan vi sammenligne 
med en god eller dårlig termos. En god 
termos holder kaffen varm og fungerer 
like godt motsatt vei, når du vil holde 
kjølig drikke kald.

Lasterom og rundt 
lasteluker

Varmesystem KABE bobiler
11 ulike systemer for varmeavgivelse

Under vinduer

Mellomgulv

Varme i innsteg

Varmepakke under fører- 
og passasjersete

Varme i innsteg

Gulvvarme

Konvektor under 
instrumentpanel

Varmevegg 
mellom bil- og 
bodel

Gulvvarmematte i  
førerhus
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KABE VALDE ETT 
MÖNSTRAT PLASTGOLV

FRÅN TARKETT.

Besök gärna vår hemsida

www.jackon.se
          Kundanpassade isoleringslösningar

MED VÅR UNIKA ISOLERING I 
HUSBILEN ELLER HUSVAGNEN 
KAN DU CAMPA ÅRET RUNT

ALDE Compact 
sentralvarmer

Varmespred-
ning fra rør ved 
innsteg

Doble temperaturgi-
vere – måler tempera-
turen der du oppholder 
deg for øyeblikket. 

Belastningsvakt – effekt-
uttaket fra sentralvarmer-
en reduseres automatisk 
ved spesielt hard belast-
ning, for eksempel når 
flere elektriske apparater 
brukes samtidig Innredning tilpasset for 

full luftsirkulasjon

Automatisk effektøkning – 
sentralvarmeren registrerer 
automatisk når det trengs 
gass til økt effekt.

Tilpasset vannbåren varme 
sammen med AGS II eller AGS 
II Pro vannbåren gulvvarme.

Optimalisert ventila-
sjonssystem til hver 
modell.

Elpatron og sirkulasjons-
pumpe starter du enkelt 
vinterstid ved å kople 
vinterkoplingen til det 
utvendige uttaket.

iWall-konstruksjon, venti-
lert sandwichkonstruks-
jon for å takle ekstreme 
temperaturer

Vinduer med 
dobbeltglass og 
PU-karm.

Konvektorer innebygd 
i luftspalte.

AGS II Pro, en shuntven-
til regulerer tempera-
turen på vannet som 
sirkulerer i gulvet

VarioVent – patentert ventilasjonssystem gjør det 
mulig å regulere mengden friskluft etter behov
Systemet har en ventilasjonsåpning som reguleres 
med en glidebryter.
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Camping.se er spesialist på svenske 
campingplasser. Vi gir deg det bredeste 
spekteret, enkel bestilling og første- 
klasses gjesteservice når du trenger det.

HELE 
SVERIGE 
VENTER 
PÅ DEG

75 000 

9 000  

PLASSER

HYTTER
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Camping.se er spesialist på svenske 
campingplasser. Vi gir deg det bredeste 
spekteret, enkel bestilling og første- 
klasses gjesteservice når du trenger det.

HELE 
SVERIGE 
VENTER 
PÅ DEG

75 000 

9 000  

PLASSER

HYTTER
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KABE Classic

CLASSIC 630 GXL 
BARNEROMSVOGN  
ÅRSMODELL 2020
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– KABE jobber kontinuerlig med pro-
duktutvikling og vi bestreber oss på alltid 
å ligge forkant når det gjelder kvalitet, 
design, miljø og teknikk. Bare siden 2015 
kan vi konstatere at KABE har gjennom-
gått store forandringer, med nye model-
ler, oppdatert design, nye planløsninger 
og mange innovative funksjoner og 
løsninger, sier Daniel Jaldemark, salgs-
sjef hos KABE.

Hvert nye modellår kjennetegnes av 
store og små nyheter og det kan være 
vanskelig å huske hva som har skjedd 
fra et år til et annet. Daniel hjelper oss 
med en rask gjennomgang av hvordan 
standardutførelsen av KABEs camping-
vogner har endret seg fra 2015 til i dag: 

2015
• Nye utvendige dekaler
• Forkrommede håndtak
• Myggnettdør standard 
• Ny kjøleskapsfront 

2016
• Ny bakgavl
• Sølvkarm på vinduer
• Nytt design spotlamper
• Nytt design sengegavl
• Nye eksteriørplater
• Ny sofakonstruksjon
• Ny foliefarge på innredning 

2017
• GLE toalett nytt design
• Ny toalettdør og kraftigere håndtak 
• Nytt design på sofa og ramme

• Selvjusterende bremser
• Høyttalere innebygd i hjørne
• Blåtannstereo i komfortpakken 

2018
• Aluminium innside tak 
• Mini Heki standard
• Mer belysning 

2019
• Ny taklampe
• USB-uttak ved senger 
• Antislip på puter
• Nytt kjøleskap i komfortpakken 

2020
• Ny takmatte
• Lokk til oppvaskkum
• Bredere dobbeltseng 140 cm  

(660 GDL/DGDL og 780 DGDL)

Tiden går fort og plutselig har den nye fine bobilen eller campingvognen 
fra KABE rullet og gått i noen år. Selv om du er fornøyd og alt fungerer som 
det skal, bør du ta en nærmere titt på KABEs nyere årsmodeller. Produktene 
videreutvikles hele tiden og det har skjedd mye de fem–seks siste årene.

PÅ TIDE Å FORNYE SEG?
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2015
• Høyere totalvekter 
• Nye felger 

2016
• Nytt design spotlamper
• Nytt design sengegavl
• Nye eksteriørplater
• Ny sofakonstruksjon
• Ny foliefarge på innredning 

2017
• GLE toalett nytt design
• Ny toalettdør og kraftigere håndtak
• Nytt design på sofa og ramme
• Selvjusterende bremser

• Blåtannstereo
• Nye sengelamper 

2018
• Nytt karosseridesign
• Mer belysning
• Aluminium innside tak 
• Nytt laminat toalett 

2019
• Ny taklampe
• Nytt design innfelte garderobeskap 
• Skvettlapper
• Continental-dekk
• USB-uttak seng
• Antislip puter

• Mørkere vinduskarm
• LED-list ved kjøleskap
• Nytt kjøleskap i komfortpakken

2020
• Ny takmatte
• Innredning i Shannon Oak
• Ombygd låsing overskap
• Overskapsluker med kromlist
• Kjøkken med innfelte skuffer og fronter
• Laminat «marmor» på arbeidsbenk 
• Kledd sengegavl
• Sengramme i aluminium
• Stort batteri og batterisensor
• Antenne Triax

EDELSTEN-SERIEN

2015-2020
Mye av innredningen er 
hentet fra Royal-serien:
Innredning i Shannon Oak
Kjøkken med innfelte skuffer  
og luker
Laminat «marmor» på arbeidsbenk
Nytt kjøleskap fra Dometic med 
dobbelthengslet dør
LED-list ved kjøleskap
Nytt design på sofa og ramme
Mer belysning
Antislip puter
Komfortpakke som tilvalg (Stort  
kjøleskap, Heki-2 CD+radio med 
Bluetooth, Nakkeputer, Bagasjeluke)

Også eksteriørmessig har det 
skjedd mye de siste fem årene:
Nytt karosseridesign
Nye felger 
Nye eksteriørplater
Selvjusterende bremser
Continental-dekk

NYTT   KABE 2020

KABE Ädelsten
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KABE Royal och 
Hacienda
2015
• Glatte karosseriplater som standard
• Lyslist på hele veggen
• Oppdatert front øvre del 
• Ny folie og laminat
• Ny gulvmatte
• Gardiner med lyslist
• El-seng E8
• Håndkletørker med timer 

2016 
• Nytt design spotlamper 
• Nytt design sengegavl 
• Nye eksteriørplater 
• Ny sofakonstruksjon
• Ny lås lufteluke 
• Sølvkarm vinduer 

2017 
• Foliefarge overskap 
• GLE toalett nytt design 
• Ny toalettdør og kraftigere håndtak 
• Nytt design på sofa og ramme 
• Selvjusterende bremser 
• Blåtannstereo 
• Nye sengelamper 
• Ny komfyr med kraftigere rister 
• B8 & B10 modifisert 
• Smart D
• Ny taklampe 

2018
• Nytt karosseridesign
• Mer belysning
• Aluminium innside tak 
• Nytt laminat toalett 

2019 
• Nye felger (15” tilvalg) 
• Ny taklampe 
• Nytt design innfelte garderobeskap 
• Skvettlapper 
• Continental-dekk 

• USB-uttak seng 
• Antislip puter 
• Mørkere vinduskarm 
• LED-list ved kjøleskap 
• Nytt kjøleskap Dometic X 
• Kenwood i stedet for Pioneer 
• Madrasstøtte fotende (B8, E8 & B10) 

2020
• Ny takmatte
• Ombygd lås overskap
• Overskapsluker med kromlist
• Hvite høyblanke overskapsluker foran
• Kjøkken med innfelte skuffer og fronter
• Laminat «marmor» på arbeidsbenk 
• Kledd sengegavl
• Sengeramme i aluminium
• Bredere dobbeltseng 140 cm  

(Royal 740 DGDL)
• Stort batteri og batterisensor
• Antenne Triax
• Språktilpasset tekst Smart-D
• Lettere å komme til, sikring på node

NYTT   KABE 2020

Fra 2017 er Royal, Imperial og Hacienda utstyrt med KABE Smart D, det intelligente og prisbelønte elpanelet som styrer og 
overvåker alle campingvognens funksjoner. Modellåret 2018 ble KABEs nye campingvognkarosseri presentert, med elegante 
former og et stort buet vindu foran integrert i fronten.

2020: Språktilpasset tekst 
under ikonene i Smart-D

2017: Smart-D Remote som 
ekstrautstyr til Royal og Imperial

2018: Nytt karosseridesign
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KABE Imperial
2015
• Oppdatert front øvre del 
• Ny folie og laminat
• Ny gulvmatte
• Gardiner med lyslist
• El-seng E8
• Håndkletørker med timer. 

2016 
• Nytt design spotlamper 
• Nytt design sengegavl 
• Nye eksteriørplater 
• Ny sofakonstruksjon
• Ny lås lufteluke 
• Sølvkarm vinduer 

2017 
• Nytt design på sofa og ramme 
• Selvjusterende bremser 
• Blåtannstereo 
• Nye sengelamper 
• Ny komfyr med kraftigere rister 
• Smart D
• Ny taklampe 
• Platetopper nedfelt i kjøkkenbenk 

2018
• Nytt karosseridesign
• Mer belysning
• Aluminium innside tak 
• Nytt laminat toalett 

2019 
• Nye felger 15” 
• Ny taklampe 
• Nytt design innfelte garderobeskap 
• Skvettlapper 
• Continental-dekk 
• USB-uttak seng 
• Antislip puter 
• Mørkere vinduskarm 
• LED-list ved kjøleskap 
• Nytt kjøleskap Dometic X 
• Kenwood i stedet for Pioneer 
• Madrasstøtte fotende E8 
• Tilvalg med Smart Vent

2020
• Ny dekor på den glatte veggplaten
• Ny takmatte 
• Ombygd lås overskap
• Overskapsluker med kromlist og  

høyblank Shannon Oak
• Kjøkken med innfelte skuffer og fronter
• Hvitt kjøkken
• Laminat «marmor» på arbeidsbenk 
• Kledd sengegavl
• Sengeramme i aluminium
• Bredere dobbeltseng 140 cm  

(Imperial 740 DGDL)
• Stort batteri og batterisensor
• Antenne Triax
• Språktilpasset tekst under ikonene  

i Smart-D
• Lettere å komme til, sikring på node

NYTT   KABE 2020

2016 2018 2020

Til modellåret 2020 fikk Imperial-serien et helt hvitt kjøkken 
(kan også fås med Shannon Oak).

KABEs første vogn med kjøkken  
foran kom i 2017. I dag finnes det flere 

ulike FK-modeller å velge mellom.

IMPERIAL CAMPINGVOGN-SERIEN  
har også blitt utviklet opp gjennom årene, både interiør- og eksteriørmessig.
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TRAVEL MASTER
CLASSIC 740

ÅRSMODELL 2020
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KABE Travel Master 2015
Modeller
• Premiere for en helt ny modellserie: 

KABE Classic 740.
• Alle 780- og 880-modeller kan fås som 

crossover med nedsenkbar dobbelt-
seng.

Bil, chassis
• Nydesignet bildel fra Fiat Ducato

Interiørdesign
• Ny innredning, Shannon Oak.
• Nytt laminat, Arctic White.
• Ny gulvmatte.

• Overskapsluker med kromlist
• Sofa med slide-out. (Ikke Classic)
• Nytt betjeningspanel B-Smart.
• Lysrampe, overskap foran.
• Nytt design på strømbrytere og kon-

takter.
• Ny innstegsgarderobe.
• Gardinoppheng med lyslist.

Kjøkken
• Ny bronsefarget kjøleskapsfront.

Varme, vann, strøm
• Nytt elpanel.
• Nytt design på strømbrytere og kon-

takter.

KABE Travel Master 2016
Bil, chassis
• Helintegrerte i810 kan bestilles med 

tandemaksel og høyere totalvekt.
• Økt akselavstand på 780- og x780-

modellene. 

Eksteriørdesign
• Ny tredimensjonal dekor.

Soverom
• Ny sengegavl med belysning (Classic)

Kjøkken
• Elektrisk låsing av skap og skuffer i 

arbeidsbenken. (880 og i910).
• Delt lokk på gasskokeapparatene med 

tre bluss for å få større avlastningsflate.

Baderom
• Nytt design på baderomsinnredningen.

Oppbevaring
• Uttrekksskuffer for lasterommet kan 

fås som tilvalg til alle helintegrerte 
modeller.

Daniel hjelper oss med en rask gjennomgang av hvordan  
KABEs Travel Master-program har endret seg fra 2015 til i dag: 

KABE BOBIL
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DEN NYE  
MODELLSERIEN

CROWN 2020
I tillegg til KABEs eksklusive 
standard i bodelen byr nye 
Crown på Mercedes-bilens 
herlige komfort og kjøre-
opplevelse.

KABE Travel Master 2017
Modeller
• KABE i910 oppgraderes til Imperial  

og blir en egen modellserie.
• Classic-serien utvides med Classic 

i740.
• Nye i860 presenteres.

Bil, chassis
• Mulig å bestille i810 med enkelt- eller 

tandemaksel.
• Hydrauliske støtteben. (Imperial)
• Solcellesystem med inverter og doble 

batterier. (Imperial)
• Doble, isolerende sidevinduer i fører-

delen. (Alle helintegrerte modeller)
• Nye elektriske sjalusier.

Interiørdesign
• Avrundet design på overskapslistene.
• Nytt sideskap for TV (Ikke Classic)
• Dinette med L-formet slide-out-sofa  

og dreibart, selvbærende søylebord.

Kjøkken
• Høyblanke luker i overskapene.  

(Ikke Classic)
• Ny laminatplate. (Classic)
• Opphengslist med kroker under  

overskapene.

Baderom
• Cinderella forbrenningstoalett.  

(Imperial)
• Ny håndvask.
• Avrundede former på hylleskap  

og luker.

KABE Travel Master 2018
Modeller
• Imperial-serien utvides med Imperial 

i810.
• Classic-serien utvides med Classic 

x740. (Bredde: 250 cm)

Eksteriørdesign
• Bakgavl i glassfiber med nytt design 

(Alle helintegrerte modeller)
• Oppdatert eksteriørdesign (Imperial)

Interiørdesign
• MiniHeki takvindu (Classic)

Varme, vann, strøm  
• 12/230 V-uttak ved alle taksenger.
• 12/230 V-uttak i lasterommet som  

gjør det enklere å lade elsykler.  
(760 og oppover)

Også Classic-serien, som 
kom i 2015, har gjennom-
gått store forandringer 
med hensyn til utstyrsnivå, 
eksteriør og interiør.

NYTT   KABE 2020
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KABE Travel Master 2019
Bil, chassis
• Aluminiumsfelger med nytt design. 
• Automatgirkasse og 150 hk-motor  

som tilvalg. (Classic)
• Plissert vinterdekke som tilvalg.  

(Helintegrert og Imperial)

Eksteriørdesign
• Oppdatert design på veggplater og 

dører.

Interiørdesign
• Innfelte garderobe- og skapdører.
• Nye kolleksjoner, puter og gardiner.
• Ny dimbar taklampe i bilens bakre del 

samt LED-belysning over arbeidsbenk 
og i skap i førerhus. (Classic)

• Kraftig multimediespiller fra Kenwood.
• Nytt TV-stativ med arm.
• Anti-sklifunksjon som holder putene på 

plass i sittegruppen.

Soverom
• Støtte som forhindrer at madrassen i 

dobbeltsengen sklir nedover når du 
bruker sengens stillbare hodeende.

• Draperi ved soverommet erstattes med 
foldedør.

• Doble USB-uttak ved sengen.
• Hevbar fotende på Queen-sizesengen 

som gjør det lettere å gjøre rent.

Kjøkken
• Nye effektive brennere i gasskoke-

apparatet med 3 bluss. 

• Nytt kjøleskap fra Dometics innovative 
10-serie, med forbedret ytelse, helt nytt 
design og dører som kan åpnes fra to 
sider.

Baderom
• Dusjdør i glass (Helintegrert og Impe-

rial, 860/910)

Varme, vann, strøm
• Elektrisk tømming av ferskvannstanken.

Oppbevaring
• Lasterom med uttrekksskuffer i ramme-

verket for smidig pakking og oppbeva-
ring. (Helintegrert og Imperial)

• Dreieplate i gasskassen som gjør det 
lettere å håndtere tunge gassflasker. 
(Helintegrert og Imperial)

NYTT   KABE 2020

I 2018 fikk KABEs helintegrerte modeller en ny bakgavl med elegante og integrerte former. I 2020 ble endringene fulgt 
opp på de halvintegrerte modellene. Den lakkerte karosseriplaten Innovation Design kom allerede i 2016 og mønsteret 
har variert litt mellom årsmodellene. I 2016 kom KABE Smart D, det intelligente og prisbelønte elpanelet som styrer og 
overvåker alle bobilens funksjoner og som også kan styres med appen Smart D Remote.

2020: Språktilpasset tekst 
under ikonene i Smart-D

2018: Bakgavl i glassfiber 
med nytt design (Alle helin-
tegrerte modeller)

2019: Oppdatert design på  
veggplater og dører.
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KABE Travel Master 2020
Modeller
• Nye modellserier: KABE Royal og KABE 

Crown samt KABE Van

Bil, chassis
• Crown i760, i810 og i860 bygges på 

nye Mercedes-Sprinter + AL-KOs skred-
dersydde chassis. 

• Imperial i810, i860 og i910 bygges på 
nye Mercedes-Sprinter + AL-KOs skred-
dersydde chassis. 

• KABE Van i nye Mercedes-Sprinter med 
hevet tak. 

Eksteriørdesign
• Ny dekor på karosseriplatene med 

stilrene linjer og sobre mørke toner.
• Nytt design på bakgavl. (Royal (halvin-

tegrert/crossover 780/880))
• Ny, bredere bodelsdør, Hartal Evolu-

tion, med åpningsmål 540 mm. (Classic 
(ikke 740T), Royal)

• Ny, bredere bodelsdør, HartaLux, med 
trepunktslås samt sterkere hengsler, 
karm og håndtak. (Crown, Imperial)

• Strøminntak lett å komme til på vin-
dusvegg. (Royal (helintegrert), Crown, 
Imperial)

• Nytt materiale i innsteg. (Classic, Royal 
(halvintegrert/crossover 780/880))

Interiørdesign
• Nye solskjermer med friksjonsstopp. 

(Helintegrert.)
• Nye seter i førerhus. (Crown, Imperial)
• Nytt trekk på seter i førerhus. (Clas-

sic, Royal (halvintegrert/crossover 
780/880))

• Også Classic i740 samt helintegrerte 
Royal i760 og i810 har nytt setetrekk, 
som ovenfor.

• Ny takmatte.
• Takvindu, Heki II. (Tilvalg Royal (ikke 

crossover))
• Fondvegg kjøkken utgår.
• Ombygd lås overskap. (Royal, Crown, 

Imperial)

Soverom
• Kledd sengegavl. (Royal, Crown, 

Imperial)
• Elektrisk stillbar hodeende. (Standard 

Imperial, tilvalg Royal, Crown)
• Sengramme i aluminium. (Royal, Crown, 

Imperial)
• Smalere takseng, 122 cm. (Royal (helin-

tegrert), Crown, Imperial)

Kjøkken
• Kjøkken med innfelte skuffer og luker. 

(Royal, Crown, Imperial)
• Laminat «marmor» på arbeidsbenk. 

(Royal, Crown, Imperial)
• Lokk til oppvaskkum standard. (Classic)

Varme, vann, strøm 
• Stort batteri av AGM-typen. (Classic, 

Royal, Crown, Imperial)
• Strømbegrenser. (Classic, Royal, Crown, 

Imperial)
• Språktilpasset tekst under ikonene 

i Smart-D. (Classic, Royal, Crown, 
Imperial)

• Lettere å komme til, sikring på node. 
• Elektrisk tømming av vannsystemet. 

(Royal, Crown, Imperial)

2017 2019 2020

IMPERIAL BOBIL-SERIEN 
har blitt utviklet opp gjennom årene, både interiør- og eksteriørmessig.

2019: Nytt kjøleskap med helt 
nytt design og dører som kan 
åpnes fra to sider.

2020: bygges på nye Mercedes-
Sprinter + AL-KOs skreddersydde 
chassis. 



28  KABE  NR 2 2020

NYTT   KABE 2020

KABEs populære bobilprogram, Travel 
Master, ble til allerede på 1980-tallet. 
Men det var i 2003 at salget virkelig 
skjøt fart, da man begynte å bygge 
bilene med Fiat som basis. I løpet av kort 
tid ble KABE Travel Master synonymt 
med helårsutstyrte kvalitetsbobiler, bygd 
for det skandinaviske klimaet. 

Gjennom årenes løp har de halvintegrer-

KABE BOBIL

STORSELGERE   
MED TILTREKNINGSKRAFT 
I 2020 tilbyr KABE fem forskjellige bobilserier som alle har sine egne 
fordeler. Flere av modellene er skikkelige storselgere, med en historie 
som går helt tilbake til KABEs aller første år som bobilprodusent.

te tro tjenerne i KABEs modellprogram 
blitt videreutviklet og gjennomgått en hel 
del forandringer. KABE var blant annet 
først med å produsere 2,5 meter brede 
bobiler, med suveren plass i bodelen. 
Noe vi fortsatt er alene om. De halvinte-
grerte bilene finnes nå i flere størrelser 
og dessuten som en populær crossover-
versjon, med nedsenkbar takseng.

I 2010 presenterte KABE sin første 
helintegrerte bobil – selvsagt med ekte 
helårskomfort som standard. Det ble 
en umiddelbar suksess og den videre 
utviklingen etter dette har gått fort. I dag 
finner du KABEs velbygde helintegrerte 
bobiler i ulike størrelser og utførelser, i 
alle de fire modellseriene i KABEs brede 
Travel Master-program.
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KABEs modellserier
Classic-serien, som ble lansert i 2015, er 
KABEs innstegsmodell med en noe kor-
tere utstyrsliste enn de øvrige seriene, 
men med KABE-kvalitet hele veien. Clas-
sic bygges på Fiat Ducato og består av 
tre smidige modeller med gode planløs-
ninger i 740-lengde:  Halvintegrerte Clas-
sic 740, crossovermodellen Classic x740 
og helintegrerte Classic i740.

I KABEs topputstyrte Royal-serie, også 
den basert på Fiat Ducato, finnes 
halvintegrerte og crossovermodeller i to 
størrelser: Royal 780 og 880, respektive 
Royal x780 og x880 samt to helinte-
grerte modeller: Royal i760 og i810. 
Royal er luksuriøst utstyrte bobiler som 
rommer det meste av det beste allerede 
i standardutførelsen. 

I modellåret 2020 innledet KABE et 
samarbeid med Mercedes-Benz, og 
nye KABE Crown så dagens lys. Crown 
kjennetegnes av et eksklusivt design og 
intelligent funksjonalitet tvers igjennom. 
Modellserien består av de etterspurte 
helintegrerte 760- og 810-størrelsene fra 
Royal-serien og dessuten en litt større 
i860-modell, alle bygd med komfortable 
Mercedes Sprinter som basis.

Med Imperial løfter KABE begrepet pre-
mium til helt nye høyder. Her finner du 
Imperial i810, i860 og i910, som er virke-
lig påkostede modeller med et utstyrsni-
vå og en bostandard som er unik for hele 
bobilbransjen. Fra og med 2020 bygges 
Imperial med Mercedes-Benz som basis, 
og i tillegg til moderne personbiltekno-
logi kan du nyte godt av et innemiljø som 
oppfyller de fleste ønsker.

En spennende nyhet i 2020 er KABEs 
nyutviklede Van, som bygger på Mer-
cedes Sprinter med totallengden 690 
centimeter og hevet tak. Den isolerte 
varebilen holder samme høye basisstan-
dard som KABEs øvrige bobiler og er 
tilpasset for helsårsbruk, med vannbåren 
gulvvarme helt frem i førerhuset og et 
isolerende dobbeltgulv der vann- og 
gråvannstank ligger godt beskyttet mot 
frost. KABEs Van er bekvemt innredet og 
har toalett med dusj, funksjonelt kjøkken 
og svært komfortable senger.

Suksessrikt modellkonsept
Til tross for at det har gått ganske mange 
år siden de første bobilene i Travel 
Master-programmet ble presentert, har 
de halvintegrerte modellene sin tiltrek-

ningskraft i behold. De hører fortsatt til 
KABEs storselgere, selv om de nå har 
fått selskap av en rekke svært populære 
helintegrerte biler fra KABEs øvrige 
modellserier.

Husvagnsliv tar en prat med Daniel 
Jaldemark, som er salgssjef hos KABE, 
for å få vite mer om hemmeligheten bak 
KABEs suksessrike modellkonsept.

Aller først – hva er det som gjør at KA-
BEs halvintegrerte modeller fortsatt er 
så populære til tross for at de mindre, 
helintegrerte bilene samtidig går sterkt 
frem?

– En KABE i en pålitelig kombinasjon 
med Fiat Ducato har alltid vært et attrak-
tivt valg blant erfarne campere, som stil-
ler høye krav til grunnutstyr og komfort 
og som vil ha en trygg og koselig bobil 
med helårsutstyr og en god andrehånds-
verdi. Våre halvintegrerte modeller og 
crossoverversjoner er fleksible biler med 
gode planløsninger som passer til ulike 
typer brukere, akkurat som de litt mindre, 
helintegrerte modellene. Gjenkjøpsfrek-
vensen for KABE er høy, og de som en 
gang har eid en KABE velger ytterst sjel-
den et annet varemerke. Mange KABE-
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familier kommer tilbake i andre og tredje 
generasjon. Hvis du er oppvokst med 
skiaktiviteter og trivelige fjellopphold i en 
campingvogn eller bobil fra KABE, er det 
ikke så rart om du vil gi dine egne barn 
de samme fine opplevelsene! 

De helintegrerte bobilene i størrelsene 
i760, i810 og i860 finnes i dag i flere 
ulike versjoner og spenner over tre 
av KABEs fire modellserier. Hvordan 
tenker KABE her?

– Uansett hvilken modellserie du velger, 
kan du være sikker på at du får en bobil 
med helårskomfort, høy kvalitet, trygghet 
og smarte løsninger. For oss er dette 
selvfølgeligheter som vi aldri tukler med. 
Samtidig vet vi at det finnes like mange 
måter å bruke en KABE på som det fin-
nes KABE-brukere. Det at to KABE-eiere 
velger omtrent samme bobilstørrelse, 
trenger jo ikke å bety at de har samme 
behov for utstyr i bilen sin. Classic, Royal, 
Crown og Imperial favner til sammen et 
utrolig bredt utvalg, der alle har mulig-
heten til å finne sin egen KABE-favoritt. 
Rent generelt kan vi konstatere at det er 
bobilene i mellomklassestørrelsene som 
er mest populære. Det er her vi finner 
alle våre skikkelige storselgere.

Hva får jeg som bobileier når jeg velger 
en storselger fra KABE?

– Vi kan begynne med å snakke om 
KABEs kjerneverdier, vårt DNA, som er 
innebygd i alle våre produkter: Kvalitet, 
Teknikk, Valgfrihet, Funksjonalitet, Trygg-
het. Det innebærer at du får nyte godt 
av markedets beste kvalitet i alle pris-
segmenter. KABE har en ledende rolle 
innenfor den tekniske utviklingen i bran-
sjen og din nye bobil er følgelig utstyrt 
med den nyeste teknikken. Du får også 
tilgang til varierte planløsninger, noe som 
gir ekstra stor valgfrihet. Funksjonelt 
design og praktiske løsninger kjenneteg-
ner KABE. Dessuten våger jeg å påstå at 
KABE har bransjens beste og dyktigste 
forhandlere, noe som gir stor trygghet 
– både i forbindelse med kjøpet, under 
eierskapet og ved et senere innbytte.

Hva er forskjellene mellom bobilene 
i KABEs ulike modellserier Classic, 
Royal, Crown og Imperial?

– KABE Classic er bygd for deg som vil 
ha en svensk bobil av høy kvalitet og 
med prisgunstig utstyr. Her finner du 
KABEs unike IWall-konstruksjon med et 
stabilt karosseri som takler ekstreme 

temperaturer, godt isolerte vinduer 
med dobbeltglass samt nøye utformet 
ventilasjon og oppvarming med AGSII 
vannbåren gulvvarme og KABE Smart D 
elsystem. Classic bygges på Fiat Ducato 
med en 2,3 liters dieselmotor på 140 hk, 
som er utviklet sammen med Europas 
ledende bobilprodusenter for å gjøre 
den til en av markedets beste bobilbasi-
ser. Ryggekamera og multimediesystem, 
fjernstyrt sentrallås, tonede vinduer med 
mørkleggingsgardiner og myggnett, 
myggnettdør, soft close med sentrallås 
på kjøkkenlukene, tørkeskap og særde-
les komfortable senger med spiralma-
drass og tykk overmadrass er eksempler 
på slikt som inngår i standardutstyret.

– KABE Royal inneholder alt fra KABE 
Classic og mer til. Bilen har Fiats 2,3 
liters motor på 160 hk samt en 9-trinns 
automatgirkasse. Her finner du ACS 
komfortfjæring på forakselen og AL-KO-
chassis. Royal har KABEs oppgraderte 
gulvvarmesystem AGSII Pro samt vann-
båren gulvvarme i førerhuset, det er kon-
vektorer ved innsteget til døren og bilen 
er utstyrt med Webasto motorvarmer 
med tidsstyring. I standardutstyret inngår 
også et AGM 130 Ah batteri med batteri-
sensor, effektvakt, bevegelsessensor på 
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Alle KABEs bobiler, fra Classic til Imperial, har KABEs innebygde verden av helårskomfort.

– KABE Classic er bygd for deg som 
vil ha en svensk bobil av høy kvali-
tet og med prisgunstig utstyr. KABE 
Royal inneholder alt fra KABE Classic 
og mer til. KABE Crown bygges på 
nye Mercedes Sprinter og i tillegg til 
KABEs eksklusive Royal-standard i 
bodelen, får du Mercedes-bilens her-
lige komfort og kjøreopplevelse.
KABE Imperial er premiumbilen som 
har en rekke lekre og bekvemme 
utstyrsdetaljer som standard.
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utebelysningen, uttrekkbar og oppvar-
met skiboks med belysning og elektriske 
tømming av vannsystemet – bare for å 
nevne noe. Hele bodelen preges av en 
luksuriøs følelse. Snekkerarbeidene har 
innfelte skuffer og fronter og du finner 
slike bekvemmeligheter som innebygd 
stekeovn, sittegruppe med slide-out-
sofa, puter med premium foam-stopning, 
sengeramme i aluminium og oppfellbare 
senger med kledd gavl. 

– KABE Crown bygges på nye Mercedes 
Sprinter og i tillegg til KABEs eksklusive 
Royal-standard i bodelen, får du Merce-
des-bilens herlige komfort og kjøreop-
plevelse, med en kraftig dieselmotor på 
177 hk, forhjulsdrift og 9-trinns automat-
girkasse. Bilen byr på ekte kjøreglede 
med personbilfølelse, og du får samme 
MBUX- multimediesystem som finnes 
i Mercedes’ øvrige biler med en 10,25 
tommers høyoppløst berøringsskjerm og 
intelligent stemmestyring for betjening 
av navigasjon, infotainment og kommu-
nikasjon. Autobrems, oppmerksomhets-
assistent, regnsensor, sidevindassistent 
og kjørelysassistent gir ekstra trygghet 
ute på veien og i standardutstyret inngår 
også en ekstra varmepakke for førerhu-
set samt en dieselmotorvarmer.

– KABE Imperial er premiumbilen som 
har alt! Mercedes-bilens høye standard 
går hånd i hånd med det førsteklasses 
utstyret i bobilens bodel. I tillegg til alt 
det beste fra KABEs andre modellserier 
kan du krysse av for en rekke lekre og 
bekvemme utstyrsdetaljer som inngår 
når du kjøper en Imperial. Her finner 
du blant annet hydrauliske støtteben, 
sentrallås på alle utvendige luker, klima-
anlegg, KABE Premium sound system 
med wi-fi, Cinderella forbrenningstoalett, 
dusjdører i glass, kjøkken utført i hvitt, 
skinntrekk på alle stoler og sofaer, samt 
seng med gavl som kan heves og senkes 
elektrisk. Den store ferskvannstanken på 
150 liter og det selvforsynte elsystemet 
med solceller, inverter og doble batterier 
gir deg ekstra stor frihet og trygghet på 
turene. Imperial er et rullende hjem, uten 
noen kompromisser.

Du mener med andre ord at det finnes 
en KABE for alle. Så da gjelder det bare 
å finne ut hvilken størrelse, planløsning, 
utstyr og prisklasse som passer best?

– Ja, nettopp. Det enkleste er å bygge 
sin egen bobil i vår produktkonfigu-
rator, som du finner på kabe.se under 

fanen «Bygg din KABE». Her velger du 
motorstørrelse, vekt, lengde og antall 
soveplasser. Deretter velger systemet ut 
de bilene som passer til kravene dine. 
Du kan også spesifisere hovedkravene 
dine under «Søk etter modell». Deret-
ter kan du i ro og mak se nærmere på 
grunnutstyret til de ulike modellseriene 
og velge blant alle tilvalgsalternativer. Til 
slutt blir du spurt om ønsket totalvekt. 
Systemet beregner vekten av tilvalgene 
dine og trekker dem fra nyttelasten. Når 
du har sett på sammenstillingen kan 
du trykke på den grønne knappen og 
sende en tilbudsforespørsel til nærmeste 
forhandler. Du kan selvsagt også lagre 
konfigurasjonen din. Da trykker du på 
«Lagre KABE-kode». Den koden er din 
spesifikke konfigurasjon som du kan se 
på senere og ta med til forhandleren.

– For at du skal være helt sikker på at 
du får all informasjon, anbefaler jeg å 
besøke en av våre dyktige forhandlere. 
Stig inn i en KABE for å oppleve følelsen! 
Studer planløsninger og se på detaljer! 
Få bobiler kan matche konstruksjonen 
og utstyret til KABE. Før du begynner 
å sammenligne priser: Finn ut hva som 
faktisk inngår.

Innredning i førsteklasses materiale fra eget snekkerverksted og ergonomiske sitteputer.Velutstyrte kjøkken med kjøkkenventilator, skjære-
brett, avfallsbeholder for kildesortering og soft-close 
på alle kjøkkenskuffer.



32  KABE  NR 2 2020

Konseptet bygger på Mercedes Sprinter 
med hevet tak og en ståhøyde i bodelen 
på 196 centimeter. Bilens totallengde er 
690 centimeter, og til tross for at målene 
er betydelig mindre enn i KABEs tradisjo-
nelle bobiler, er den usedvanlig romslig 
til å være en Van.

– KABEs Van skiller seg en hel del fra an-
dre alternativer som finnes på markedet, 
ettersom den er bygd for aktiv bruk hele 
året, også om vinteren, forklarer KABEs 
utviklingssjef Andreas Kelekidis.

Han forteller at isolasjonsmateriale er 
sprøytet inn i alle bjelker og hulrom bak 
de innredede veggene. Bilen har et 

isolerende dobbeltgulv der vanntank og 
gråvannstank er godt beskyttet mot frost.

– Dette er en skikkelig Van med KABEs 
kvalitet og bekvemmeligheter. Her er 
det vannbåren gulvvarme helt frem i 
førerhuset, toalett med dusj og svært så 
komfortable senger.

Sengene er i full lengde og har fjærmad-
rasser. De kan gjøres om til seng i hele 
bilens bredde, eller brukes som to sepa-
rate langsenger med gulvflate mellom. 
Det går også an å felle opp den ene 
langsengen slik at du får ekstra lasterom.

Den fleksible planløsningen gjør at alle 
flater i bilens bodel kan utnyttes på en 
smart måte.

– Sittegruppen har bord og to bekvem-
me, skyvbare stoler som kan benyttes 
som passasjerplasser under kjøring, og 
som fungerer som både spiseplass og 
arbeidsplass. Det kompakte kjøkkenet 
har gasskomfyr med to bluss, vifte og et 
kompressorkjøleskap med fryserom. Her 
er det oppbevaringsplass i form av skuf-
fer og skap pluss et garderobeskap der 
du kan henge opp klær.

KABEs helårsutstyrte Van er følgelig 
et perfekt alternativ også for deg som 
reiser mye i jobben og begynner å bli lei 
av det ensformige hotellivet. 

– Last inn verktøy, reservedeler, utstil-
lingsmateriale eller andre ting som du 

KABE VAN:
STØDIG FØLGESVENN I  
FRITID OG PÅ JOBB
I høst presenterte KABE en helt ny Van med alt utstyr som trengs til aktiv helårsbruk.  
En bil som har vakt stor oppmerksomhet på markedet.

NYTT   KABE 2020



KABE  NR 2 2020  33  

trenger til arbeidet og sett deg bak rat-
tet. Hotellrommet og kontoret tar du med 
deg på reisen!

Mercedes-Benz
KABEs høye ambisjoner med hensyn 
til innredning og utrustning av bodelen 
følges opp av Mercedes-Benz. Miljøet 
i førerhuset er gjennomarbeidet og du 
får en kjøreopplevelse med en tydelig 
personbilfølelse.

– Det meste inngår i standardutstyret, 
for eksempel multimediesystem med 
en stor berøringsskjerm, ryggekamera 
samt elektrisk betjente og oppvarmede 
sidespeil. Bilen har flere moderne sik-

kerhetssystemer som blindsonevarsling, 
autobrems og sidevindstabilisering, 
forteller Andreas.

Nye Mercedes Sprinter er bakhjulsdre-
vet, men kan også fås med firehjulsdrift. 
Motoren er Mercedes’ 4-sylindrede 
dieselmotor på 163 hk, med miljøklasse 
Euro 6. 

– Dette er et kjøretøy for deg som 
liker å reise. Og for deg som tilbringer 
mye tid på veien og vil ha tilgang på 
alle bekvemmeligheter i arbeidet ditt. 
Velkommen til din KABE-forhandler. Her 
får du vite mer om KABE Van – en stødig 
følgesvenn i fritid og på jobb! Tina Andersson, utviklingssjef hos KABE, 

har arbeidet med den nye Vanen.

Allsidige KABE Van
• En ekte svenskbygd premiumvan, basert på Mercedes-Benz Sprinter
• 6,90 meter lang med høyt tak; ståhøyde i bodel på hele 196 centimeter 
• Mercedes’ 4-sylindrede dieselmotor på 163 hk, med miljøklasse Euro 6
• Bakhjulsdrift, firehjulsdrift fås som tilvalg
• Aktive sikkerhetssystemer og oppkopling mot digitale tjenester
• KABEs innebygde verden, komfort og bekvemmeligheter
• Unik isoleringsmetode, for helårsbruk – like bra sommer som vinter
• Vannbåren gulvvarme, dobbeltgulv og ekstra mange konvektorer
• Varmegardin mot skyvedør og bakdør og isolerte tanker
• Prisbelønt Smart D elsystem samt kompressorkjøleskap

4 plasser med sikkerhetsbelte  
+ 4 soveplasser
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Det aller nyeste innenfor camping fra KAMA Fritid

SIGNALER

Smakfull oppdekning
Det eksklusive melaminserviset Shell fra Royal 
Camping gir en følelse av porselen, men er lett 
og solid. Serviset består av fire flate og dype tal-
lerkener samt asjetter. Oppvaskmaskinsikkert.

Jungelfølelse  
Sett ditt eget preg på bobilen eller cam-
pingvognen ved hjelp av noen utvalgte 
innredningsdetaljer. Royal Camping Jane 
er en serie tekstiler som består av pynte-
puter, bordbrikker, løpere, håndklær og 
forklær med lekkert leopardmønster.

Herlig sittekomfort
Sitt bekvemt i Royal Camping Regent. Cam-
pingstolen har høy rygg, 6 posisjonsinnstil-
linger og stoppet sittepute som gir en herlig 
sittekomfort. Pulverlakkert aluminiumsstativ. 
Stolen er bare 8 cm tykk sammenslått. Maks. 
belastning: 120 kg. Vekt: 5,2 kg.

Klar for grillkveld
Royal Camping gassgrill har to brennere og ste-
kerist, uttrekkbare sidebord, kroker til grillbestikk 
samt termometer. I åpen stilling beskytter lokket 
mot vind og sprut. I lukket stilling øker varmen 
ved grilling. Sammenleggbart stativ med hjul. Ef-
fekt: 1100 W / brenner. Vekt: 14 kg.
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Sov godt
Myke og luksuriøse dynetrekk gir den rette hjemmefølelsen 
hvor man enn befinner seg. Royal Camping sengesettene Cam-
ping King og Camping Queen består av dynetrekk og putevar 
fremstilt i 100 % bomullssateng med broderi og ensfarget grå 
bakside.

Royal Camping bord Tiara L
Tiara L er et stabilt campingbord med fire stillbare, pulverlakkerte ben 
og MDF-bordplate i vintage tredesign som gir bordet et hjemmekoselig 
uttrykk. Lett å slå sammen, oppbevaringsveske inngår. Maks. belastning: 
30 kg. Mål (LxBxH): 115 x 70 x 56–75 cm. Vekt: 7,8 kg. 

Inne eller ute
I forteltet, under markisen eller 
inne. Det finnes mange bruks-
områder for det vannbestandige 
campingteppet Royal Camping 
Crown. Teppet er laget av gjen-
vinningsmateriale (PET Yarn) fra 
petflasker. Størrelser: 70 x 120 
cm, 70 x 160 cm, 140 x 200 cm. 

Deilig strandliv
Unn deg en deilig strandmadrass 
med pute og en bakside som 
beskytter mot fukt. Royal Camping 
strandmadrass har spenne og 
håndtak som gjøre den lett å rulle 
sammen og bære. Mål utrullet: 60 
x 175 cm. Vekt: 1,1 kg.

Fint på bordet
Den fint kroneformede 
serviettholderen og lys-
lykten fra Royal Camping 
pryder bordet. Fremstilt av 
høyglanspolert rustfritt stål 
med gravering.



SOLPANELSET MED REGULATOR MPPT
GoCamp solpaneler av høyeste kvalitet. Solpanele-
ne er laget av monocrystal og har en kraftig
aluminiumramme med en aerodynamisk monte-
ringsspoiler som er formontert noe som forkorter
og forenkler monteringen. Formen på spoileren 
minsker vindbruset.
• Formontert aerodynamisk spoiler av aluminium.
• Regulator MPPT inngår.
• Kabelgjennomføring for tak.
• 10 m anslutningskabel.
• 110W, 130W, 160W, 180W
 
Fra: 2845:-
Artnr: E30-51A-D

TILPASSET FOR ET KOMFORTABELT OG ENKELT CAMPINGLIV!

SYKKELHOLDER MED UNIK LØSNING
 
Åpne gasskassen uten å behøve 
ta av syklene. Vekt 10 kg. Bereg-
net for 2 sykler. Makslast 60 kg. 
Forsynt med lås.

T01-110B

T01-110A

MANØVRERINGSHJELP EM 505F

En vogn med en maksimal vekt på 1750 kg kan kjøres 
opp bakker med en helning opp til 18%.
Passer de fleste vogner
 

C20-15C

Nordens største grossist av campingtilbehør! 
Unike tilbehør for campingvogn, bobil og båt.  
Bestill via hjemmesiden (OTS) og få varen levert fraktfritt til butikk.

www.kamafritid.no
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