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LEDARE
VI ENGAGERAR
OSS HELA VÄGEN
När du väljer KABE får du del av marknadens högsta
utrustningsnivå inom varje prissegment.
Det gäller för alla KABEs husvagnar och husbilar, inklusive
vår nya KABE Van. Med KABE Van har vi skapat en Van
som har betydligt bättre isolering än de produkter som
finns på marknaden i dag. Det är en satsning för att nå en
bredare kundgrupp och du kan läsa mer om detta längre
fram i tidningen.
Du kan också läsa om Affinity Van, som är en annan spännande nysatsning. Affinity Van är Fiat-baserade inredda
skåpbilar som tillverkas i Polen med KABE som delägare.
På så sätt kan vi även erbjuda ett lite billigare alternativ till
vår Mercedes-baserade KABE Van som tillverkas i Tenhult.
På KABE arbetar vi kontinuerligt med produktutveckling
och vi anstränger oss för att alltid ligga i framkant när det
gäller kvalitet, design, miljö och teknik. Du får alltså del av
vår strävan att leda utvecklingen mot en ännu mer klimatoch miljöanpassad husvagns- och husbilsbransch. Miljöfrågorna har högsta prioritet och vi engagerar oss hela vägen.
Från materialval och produktionsteknik till energivärden
och utsläppsnivåer.
Ett exempel är vårt tillval Smart Vent, som introducerades
till årsmodell 2019. KABE Smart Vent ger ökad kvalitet på
inomhusluften samtidigt som du får en minskad energiförbrukning. En funktionen med värmeåtervinning sänker
energiförbrukningen med cirka sju procent med drift i kall
yttermiljö. I enkla termer kan man säga att KABE SmartVent är en värmeväxlare där värmen i vagnen återvinns på

vintern och på sommaren används den kallare luften under
vagnen för kylning. Systemet styr temperaturen i vagnen
samtidigt som kvaliteten på inomhusluften övervakas och
regleras. Det nya ventilationssystemet KABE Smart Vent
finns som tillval i Imperial-serien. KABE Smart Vent belönades med 2019 års European Innovation Award i teknikkategorin. European Innovation Award (EIA) utses av 15
facktidskrifter från olika europeiska länder och delas ut till
producenter i campingbranschen.
Som ägare till en KABE har du gjort ett klimatsmart val.
Våra husbilar och husvagnar är försedda med marknadens bästa värmesystem, unik isolering och ett överlägset
ventilationssystem. Sammantaget ger detta ett brukande
med låg energikonsumtion och minsta möjliga miljöpåverkan, både sommar och vinter. Självklart måste mycket mer
göras för miljön och vi på KABE lovar att fortsätta dra vårt
strå till stacken!

ALF EKSTRÖM, VD, KABE AB

kabehusvagnarhusbilar
Följ KABE på Facebook och Instagram: facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | instagram.com/kabehusvagnarhusbilar
KABE reserverar sig mot ev. sakfel och felskrivningar. KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.
Bilderna i denna tidning kan innehålla viss tillvalsutrustning.

Behandling av personuppgifter: Din personliga
integritet är viktig för oss och vi vill att du ska
veta att KABE tar ansvar för att skydda dina
rättigheter och din integritet. Vi arbetar löpande
med att säkerställa att våra rutiner avseende
personuppgiftsbehandling är tillräckliga och följs
och har även utfört utbildningsinsatser för våra
återförsäljare för att ge dem goda förutsättningar
att agera på rätt sätt i sin verksamhet. Du får
tidningen Husvagnsliv/Husbilsliv eftersom du
är registrerad ägare till en husvagn eller husbil.
Adresskällan är Transportstyrelsen.

form av namn, adress och typ av fordon. Dessa
uppgifter har vi inhämtat från Transportstyrelsen.
Uppgifterna används för att skicka direktreklam,
såsom
1. Utskick av tidningen Husvagnsliv (till Husvagnsägare) och Husbilsliv (till Husbilsägare)
2. Inbjudan till event och mässor (vykort)
3. Erbjudanden på produkter (vykort)

Vad uppgifterna används till och hur länge de
sparas: KABE AB är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter för denna
direktreklam. Vi behandlar uppgifter om dig i

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att
dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och begära att uppgifterna raderas.

Behandlingen sker utifrån KABEs berättigade
intresse av att kunna marknadsföra våra produkter (intresseavvägning). Uppgifterna sparas
under tre månader, därefter raderas de.

Du kan också begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur
uppgifterna behandlas. Du har rätt att få felaktiga
uppgifter rättade eller kompletterade.
Våra kontaktuppgifter: Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling
av dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss via mail till kabe@kabe.se. Om du
skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen
att höra av dig till oss men du har också rätt att
lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.
datainspektionen.se). För frågor avseende Transportstyrelsens behandling av personuppgifter
(vår adresskälla) hänvisas till Transportstyrelsens
Dataskyddsombud.

KABE NR 2 2020

5

Caravan Club of Sweden är en ideell förening för alla
som gillar campinglivet och mobil fritid.
Klubben bildades 1958 och har idag fler än
29 000 medlemsfamiljer.
Grunden för verksamheten är ett aktivt fritids- och
friluftsliv med många aktiviteter, omfattande
träffverksamhet, utbildningar, teknisk rådgivning mm.

FÖRMÅNER
AKTIVITETER
TRYGGT

MERVÄRDE PÅ DIN FRITID.
Du är välkommen med i ett härligt gäng medlemsfamiljer som delar ditt
mobila fritidsintresse. Dessutom är ditt medlemskort i Caravan Club laddat med
många fina förmåner som kan ge dig mervärde på din fritid.

CARAVAN CLUB
OF SWEDEN
Föreningen med familjen i centrum.
Tel 019-23 46 10
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– Bli en av oss du också!

w w w . carav anclub .se

Marknadsläget

KABE MÖTER FRAMTIDEN
MED NYA PRODUKTER OCH
ÄNNU BREDARE UTBUD
KABE möter framtiden med nya produkter och ännu fler modeller. Samtidigt känns det inspirerande att se hur
KABEs etablerade modeller fortsätter
att utvecklas och att populariteten hos
våra storsäljare består. Det konstaterar
Daniel Jaldemark, försäljningschef på
KABE.
– De välutrustade halvintegrerade
husbilarna och crossover-modellerna
med KABEs unika King Size-bredd är ett
sådant exempel. På husvagnssidan kan
vi konstatera att lyskraften finns kvar hos
Briljant, Smaragd, Ametist och Safir i vår
uppskattade Ädelsten-serie som började
byggas redan 1963, fortsätter Daniel.
– Längre fram i det här numret av
tidningen tittar vi lite närmare på KABEs
storsäljare och hur modellserierna har
utvecklats under de senaste åren.

Stabil husvagnsförsäljning
– Försäljningen av husvagnar ligger på
en stabil nivå och det finns ett fortsatt
stort intresse för KABEs mer påkostade
modeller, från Ädelsten-serien och lyxiga
Royal till premiumserien Imperial. Även
Classic, med sina prisvärda barnkammarvagnar, säljer bra.

Daniel påpekar att allt fler unga familjer
också efterfrågar riktigt fullutrustade
familjevagnar, som KABEs nya Royal 740
med separat barnkammare som kom
2019.

husbilarna i Crown- och Imperialserierna
presenterades tillsammans med KABEs
nya Van, som också har Mercedes
Sprinter som bas. Nu börjar satsningarna
synas i orderböckerna.

Campingtrend

– Vi har fått ett fantastiskt positivt gensvar både på mässorna och ute hos våra
återförsäljare. Det känns som kunderna
har väntat på det här!

Camping som livsstil är en tydlig trend
i KABEs alla målgrupper. Längtan efter
äkta och unika upplevelser, natur och
vildmark, fiske, golf, cykling och andra
friluftsinriktade intressen, i kombination
med ett ökat året-runt-användande, gör
KABE extra intressant.

– Campinglivet har blivit
trendigt och många ser
husvagnen eller husbilen
som det bästa sättet för en
familj att kunna resa och bo
bekvämt, både på sommaren
och på vintern.
Positivt gensvar
Daniel tror att 2020 blir ett spännande år
på flera sätt. I höstas tog KABE ett stort
kliv framåt när de nya Mercedesbyggda

Med Mercedes-samarbetet kompletterar
KABEs sitt redan starka utbud av bra
och välutrustade husbilar byggda på Fiat
Ducato. KABE har nu fem heltäckande
modellserier på husbilssidan, lika många
som bland husvagnarna.
KABEs samarbete med Fiat och Mercedes-Benz gör att vi kan erbjuda marknadens bästa Euro 6-klassade fordon för
husbilspåbyggnad. Boendemiljön i våra
husbilar och husvagnar har en minimerad energikonsumtion, de är välisolerade
och håller en jämn temperatur.
– Jag vill passa på att rikta ett tack till alla
som varit med och utvecklat KABEs nya
modeller. Och naturligtvis ett ännu större
tack till våra kunder som ger oss förtroendet att fortsätta vara Sveriges ledande
tillverkare av husbilar och husvagnar!

Daniel Jaldemark, försäljningschef på KABE
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STORSÄLJARE
MED LYSKRAFT

KABE har fem olika husvagnsserier som alla har sina
specifika fördelar. Modellerna har tagits fram för att
passa olika användares krav och önskemål. Modellåret
2020 får du ännu fler valmöjligheter.

8 KABE NR 21 2020
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ABEs populära och smått legendariska Ädelstenserie började byggas
redan 1963. Snart blev gnistrande
namn som Briljant, Smaragd, Ametist
och Safir synonymt med året-runtutrustade kvalitetshusvagnar för det
skandinaviska klimatet.

Under årens lopp har trotjänarna i KABEs Ädelstenserie utvecklats och genomgått en hel del förändringar. Dagens Briljant 470, Smaragd 520 och 540,
Ametist 560 samt Safir 600 är moderna och flexibla
husvagnar med hög standard som erbjuder många
valmöjligheter när det gäller utformning och planlösning.
1991 utökades KABEs modellprogram med den lyxutrustade Royal-serien, som innehåller det mesta av
det bästa redan i standardutförandet. Här återfinns
520-, 540-, 560och 600-storlekarna från Ädelstenserien, men Royal omfattar också lite större modeller
i längderna 630, 740 och 780.
2012 presenterades KABE Classic som en ny instegsserie. Classic är prisvärda husvagnar med lite färre
tillval och en något kortare utrustningslistan än Royaloch Ädelsten-serierna, men med KABE-kvalitet hela
vägen. Classic-serien erbjuder flera olika barnkammaralternativ och har snabbt blivit de unga familjernas favorit. KABE Classic finns i storlekarna 470, 520,
560, 600, 660 och 780.
2014 var det dags för KABE Imperial, som tar begreppet premium till helt nya höjder. Här hittar du en
utrustningsnivå och boendestandard som är unik för
hela branschen. Exklusiva KABE Imperial spänner
över vagnstorlekarna 560, 600, 630, 740 och 780.
KABE erbjuder också riktigt stora husvagnar,
Hacienda 880 och 1000, med en boyta på 19 respektive 22 kvadratmeter. Hacienda finns i både Royaloch
Imperial-utförande.

KABEs framgångsrika modellkoncept
Trots att det snart gått sex decennier sedan Ädelsten-serien introducerades så finns lyskraften kvar
hos Briljant, Smaragd, Ametist och Safir. De tillhör
fortfarande KABEs storsäljare, även om de nu har fått
sällskap av fler modeller från KABEs övriga serier.

Husvagnsliv tar ett samtal med Patrik Trofast, som
är försäljningsansvarig för svenska marknaden på
KABE, för att få veta mer om hemligheten bakom
KABEs framgångsrika modellkoncept.
Allra först; vad är det som gör att KABEs Ädelstenvagnar fortsätter vara så populära?
– Ädelsten-serien har alltid varit ett uppskattat val
hos erfarna campare, med höga krav på basutrustning och komfort och som vill ha en trygg och
ombonad husvagn med ett bra andrahandsvärde.
Återköpsfrekvensen för KABE är hög och den som
en gång har ägt en KABE väljer ytterst sällan ett
annat varumärke. Många KABE-familjer återkommer
dessutom i andra och tredje generationen. Är du
uppvuxen med skidåkning och mysiga fjällvistelser i
en KABE Ametist är det inte så konstigt om du vill ge
samma fina upplevelser till dina egna barn!
Amestist 560, som du nämner, är ju en husvagn
som många har stiftat bekantskap med under åren.
Den brukar uppfattas som lagom stor och kan fås
med olika planlösningar, som passar familjens
aktuella behov. I dag finns det 560-modeller även i
Classic-, Royal och Imperial-utförande. Hur tänker
KABE här?
– Oavsett vilken modellserie du väljer kan du vara
säker på att få året-runt-komfort, hög kvalitet, trygghet och smarta lösningar. För oss är det självklarheter
som vi aldrig tummar på. Samtidigt vet vi att det finns
lika många sätt att använda en KABE som det finns
KABE-användare. Att två KABE-ägare väljer ungefär
samma karosslängd behöver ju inte betyda att de
har samma behov av utrustning i sin vagn. Classic,
Ädelsten, Royal och Imperial omfattar tillsammans ett
otroligt brett utbud, där alla har möjlighet att hitta sin
egen KABE-favorit. Rent generellt kan vi konstatera
att det är husvagnar i mellanklassstorlekarna 520
630 som är de mest populära modellerna. Det är här
vi hittar alla våra riktiga storsäljare.
Vad får jag som husvagns-ägare när jag väljer en
storsäljare från KABE?
– Vi kan börja med att prata om KABEs kärnvärden,
vårt DNA, som finns inbyggt i alla våra produkter:
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– KABE Classic är byggd för dig
som vill ha en kvalitets-husvagn med
prisvärd utrustning. KABE Ädelsten
innehåller allt från KABE Classic och
ännu mer. KABE Royal är den kompletta husvagnen för dig som värdesätter design, teknik och komfort.
KABE Imperial är premiumvagnen
som har allt.

Alla KABEs husvagnar, från Classic till Imperial, har KABEs alla inbyggda värden vad gäller året-runt-komfort.

Kvalitet, Teknik, Valfrihet, Funktionalitet,
Trygghet. Det innebär att du får del av
marknadens bästa kvalitet inom varje
prissegment. KABE har en ledande roll
inom teknikutvecklingen i branschen
och din nya husvagn är därför utrustad
med den senaste tekniken. Du får också
tillgång till våra flexibla inredningsalternativ, genom KABE Flexline, som ger
extra stor valfrihet. Funktionell design
och praktiska lösningar är kännetecknade för KABE. Dessutom vågar jag
påstå att KABE har branschens bästa och
mest kunniga återförsäljare, vilket skapar
stor trygghet både vid köptillfället, under
ägandet och vid ett framtida inbyte.
Vilka är skillnaderna mellan husvagnarna i KABEs olika modellserier Classic,
Ädelsten, Royal och Imperial?
– KABE Classic är byggd för dig som vill
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ha en kvalitets-husvagn med prisvärd
utrustning. Här finns KABEs unika konstruktion med plastreglar, ventilerande
väggtapet och Ecoprim-isolering samt
en noggrant utformad ventilation och
uppvärmning med AGSII vattenburen
golvvärme. Husvagnen är försedd med
friktionskoppling och förlängda dragbalkar för stabil körning samt självjusterande bromsar. Tonade fönster med
myggnät och mörkläggningsgardin,
myggnätsdörr, torkskåp, skidfack, softclose med centrallås på köksluckorna,
TV-antenn, kylskåpsventilation, Mini Heki
takluckor och riktigt bekväma sängar
med spiralmadrass och tjock bäddmadrass är exempel på sådant som ingår i
standardutrustningen.
– KABE Ädelsten innehåller allt från
KABE Classic och ännu mer. Det är
vagnar med högre totalvikt och mer

utrustning. Här finns bland annat KABEs
uppgraderade golvvärmesystem AGSII
Pro, en kraftfull elbox, utvändigt gasoluttag samt koffert och utdragbart skidfack
med belysning. Karossen är elegant
formgiven och interiören präglas av
en lyxig känsla med inredning i Shannon Oak, köksbänk i ”marmor”-laminat,
infällda lådor och luckor, gasdämpade
överskåp, indirekt belysning på undersidan av överskåpen, sittdynor med
premium foam-stoppning, bord med
utdragsskiva, sängram i aluminium och
ställbara sängar med stoppad gavel.
– KABE Royal är den kompletta husvagnen för dig som värdesätter design,
teknik och komfort. Du kan pricka av
alla bekvämligheterna från Classic och
Ädelsten och får dessutom ytterligare utrustning som standard, till exempel elektroniskt stabiliseringssystem ATC, KABE

NYTT KABE 2020
...Enklast är att bygga sin husvagn i vår
produktkonfigurator ”Bygg din KABE”.
Här väljer du serie, modell och antal
sovplatser. Sedan väljer systemet ut de
vagnar som passar dina krav.

Välutrustade kök med köksﬂäkt, skärbräda, avfallshink
för källsortering och soft-close på alla kökslådor.

Inredning i förstklassigt material från egen snickerifabrik och ergonomiska sittdynor.

Smart D elsystem, ett kraftfullt ljudpaket,
stor 4-lågig spis med ugn, större kyl, centraldammsugare, handdukstork i badrummet, bekväma nackkuddar i sittgruppen,
stor Heki II taklucka, ljuslist i fönster och
på ytterväggen samt en utvändig dusch.
Royal är också försedd med kaross i slät
plåt, som förhöjer upplevelsen av den
dynamiska formgivningen.

belyst taklucka, sittgrupp med slide outsoffa och skinnklädsel samt säng med
elektriskt höjoch sänkbar gavel.

– KABE Imperial är premiumvagnen
som har allt! Du känner igen Imperial
på den utvändiga dekoren med Innovation design i mörka, sobra toner och de
eleganta aluminiumfälgarna. Förutom allt
det bästa från KABEs övriga modellserier
är detta husvagnar som är standardutrustade med bland annat klimatanläggning, automatisk vattentömning,
vridbar spoltoalett med keramikskål, kök
med induktionshäll och två gasollågor,
inbyggnadsugn, mikrovågsugn, KABE
Premium sound system, Heki Deluxe stor

– Ja, precis. Enklast är att bygga sin
egen husvagn i vår produktkonfigurator
som du hittar på kabe.se under fliken
”Bygg din KABE”. Här väljer du serie, modell, sängalternativ och klädsel. Du kan
också specifiera dina grundkrav under
”Sök modell”, då anger du den dragvikt
din personbil har, hur lång husvagnen
får vara och hur många sovplatser du
önskar. Sedan väljer systemet ut de vagnar som passar dina krav. Du kan i lugn
och ro studera grundutrustningen för de
olika modellserierna och välja bland alla

Du menar alltså att det finns en KABE
för alla. Då gäller det bara att komma
underfund med vilken storlek, planlösning, utrustning och prisklass som
passar bäst?

tillvalsmöjligheter. Till sist får du frågan
vilken totalvikt som önskas. Systemet
räknar ut vikten av dina tillval och drar av
dem från lastvikten. När du har studerat
sammanställningen kan du trycka på den
gröna knappen och sända iväg en offertförfrågan till närmaste återförsäljare. Du
kan förstås också spara din konfiguration, tryck då på ”Skapa KABE-kod”, den
koden är din specifika konfiguration som
du kan titta på igen och ta med till din
återförsäljare.
– För att vara riktigt säker på att du får
all information rekommenderar jag ett
besök hos någon av våra duktiga återförsäljare. Kliv in i en KABE för att uppleva
känslan! Studera planlösningar och titta
på detaljer! Få husvagnar kan matcha
konstruktionen och utrustningen hos
KABE. Innan du börjar jämföra priser:
Ta reda på vad som faktiskt ingår.
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KABE Classic, 470, 520, 560, 600, 660 och 780
Prisvärda husvagnar med KABE-kvalitet hela vägen. Flera
alternativ med barnkammare. Följande ingår som standard i
alla husvagnarna från KABE – och mycket, mycket mer:
• Inredning i förstklassigt material från egen snickerifabrik
• Vattenburen golvvärme med Alde Kompakt värmepanna
• Maximerat med element (konvektorer) för
vattenburen värme
• Optimerat ventilationssystem – effektiva luftflöden kalla
som varma dagar
• Inredning anpassad för full luftcirkulation
• KABE iWall, stabil kaross som klarar extrema temperaturer
• Välisolerade fönster med dubbelglas
• Vattenburen golvvärme
• Skidfack med utvändig låsbar lucka
• Torkskåp med droppfat och stängningsbar ventilator
• Köksﬂäkt med motor, fettﬁlter och belysning
• Myggnätsdörr
• Brandvarnare och jordfelsbrytare
• Soft-close kökslådor
• Spiralmadrass, bäddmadrass och överkast
• Ergonomiska sittdynor
• Avfallshink med källsortering
• Massor av LED-belysning

KABE Royal, 520, 540, 560, 600, 630, 740 och 780
En husvagnsserie i toppklass som innehåller det mesta av
det bästa redan i standardutförandet.
Royal Hacienda, 880 och 1000 Riktigt stora husvagnar med
samma höga utrustningsnivå som Royal-serien, med en
boyta på 22 respektive 19 kvadratmeter. Väljer du en KABE
Royal eller Royal Hacienda ingår bland annat:
• Smart D elsystem
• Fönster i ytterdörr
• Slät plåt
• Bagagelucka
• Elektroniskt stabiliseringssystem, ATC (Antisladdsystem)
• Multimediacenter
• Utvändig ljuslist hela dörrväggen
• Takfönster Heki 2
• Anslutning för utvändig dusch
• Val mellan fem tygkollektioner
• Ljuslister i fönster
• Elbox med utvändig 230V / 12V uttag
• Nackkuddar
• Handdukstork
• Stor 4-lågig spis med ugn
• Centraldammsugare
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KABE Ädelsten, Briljant 470, Smaragd 520, 540,
Ametist 560, Safir 600
Välutrustade husvagnar med hög standard och många
valmöjligheter när det gäller utformning och planlösning. KABEs Ädelsten-serie började byggas redan 1963.
I en KABE Ädelsten får du dessutom exempelvis:
• Vattenburet golvvärme med shuntsystem
• Däck Continental och stänkskydd bakom hjul
• Kaross med integrerad runtomproﬁl
• Belastningsvakt som automatiskt minskar
• pannans strömförbrukning
• Dubbla temperaturgivare
• KABE VarioVent – unikt ventilationssystem
• Vädringslucka
• Utvändig gasolanslutning för grill i gasolkoffert
• LED-belysning vid kylskåp
• Dimmer taklampa och ljusramp fram
• Täckkåpa drag
• Uppvärmt skofack
• Prydnadskuddar
• Ställbar huvudände på säng
• Utdragsskiva matbord

Se komplett utrustningsspec för
respektive husvagn på kabe.se

KABE Imperial, 560, 600, 630, 740 och 780
Imperial är KABEs absoluta premiumserie som erbjuder husvagnslyx utan kompromisser. Här hittar du en utrustningsnivå och boendestandard som är helt unik för branschen.
Imperial Hacienda, 880 och 1000 Riktigt stora husvagnar
med samma höga utrustningsnivå som Imperial-serien, med
en boyta på 22 respektive 19 kvadratmeter.
I våra maximalt utrustade KABE Imperial får du:
• Fälg 15 ” Diamond Cut
• Slät plåt med Innovation Design
• Takfönster Heki 2 De Luxe
• Aircondition Fresh Jet
• Arbetsbänk med induktionshäll, gasolplattor
och inbyggnadsugn
• KABE AutoDrain (automatisk tömning av vattensystemet)
• Microvågsugn
• Skinnkädsel
• Slide-out-soffa
• Blanka överskåpsluckor
• Vridbar spoltoalett med keramikskål
• KABE Premium Sound System
Och mycket, mycket mer!

Miljö

KLIMATSMART KABE-SEMESTER
Hur klimatsmart är det att åka på semester med husbil eller husvagn?
Riktigt smart har det visat sig, i jämförelse med andra populära semesteralternativ.

Ökande allmän medvetenheten om
klimatfrågorna och Greta Thunbergs
globala engagemang gör att många
börjat fundera över sitt resande och
letar efter semesterformer med mindre
negativ miljöpåverkan. En husbil från
KABE kan vara svaret!

Tittat på helheten
2018 presenterade Norges Caravanbransjeforbund, NCB, en undersökning
som fick stor uppmärksamhet i media. Statliga Østfoldforskning i Norge
jämförde utsläppen av växthusgaser för
några vanliga semesterformer och när
faktorer som transport, övernattning, mat
och aktiviteter vägts in visade det sig att
semester med husbil är ett av de klart
bästa alternativen.
De totala utsläppen av växthusgaser vid
en
semester
är bara
Enveckas
husbilssemester
är med
bättrehusbil
för klimatet
än
flera jämförbara
hälften
så stora semesterformer.
som vid en charterresa
Försäljningen av husbilar i Norge har ökat kraftigt de senaste åren. Majoriteten av
söderut.
Även och
ende flesta
typisk
husbilsägarna är medelålders
semester-storstadssemesoch fritidsresor sker i Norge.
På uppdrag av Norges Caravanbransjeforbund (NCB) har Østfoldforskning gjort en
ter
på
hotell
leder
till
utsläpp.
Allra
klimatredovisning som jämför bilen med andrastörre
transport-, fritidsoch semesterformer.
Målet var att ta reda på hur stora växthusgasutsläpp som aktiviteter i en husbil ger, i
jämförelse med
andra
typeratt
av semesteroch fritidsaktiviteter.
Undersökningen
sämst
är
det
ge
sig
iväg
på
en
veckas
behandlar utsläpp relaterade till att tillbringa en vecka med följande semesterformer:
6 visar
1 Hemmasemester Rapporten
Resa längs Norges
kust med
båt
kryssning.
att en
kryss2 Husbilssemester
7 Fjällvandring
3 Charterresa
8 Campingsemester
till sydligt
land norska
med bil och tält ut
ning
längs
den
kusten släpper
4 Storstadssemester

9 Campingsemester med husvagn

5 Resa till stuga vid havet

10 Kryssning

En semester består av transport, boende, mat och aktiviteter. Husbilar uppfyller flera av
dessa funktioner, och i undersökningen jämförs husbilar med andra transportmedel, andra
boenden och andra semesterformer. Husbilar används dock i första hand som semesterform.

15 gånger så mycket koldioxid som vad
husbilssemestern orsakar.
– Den här undersökningen är särskilt
intressant eftersom man tittat på helheten, inte bara sättet att transportera
sig. Även boende, mat och aktiviteter
under en semestervecka lämnar avtryck
i form av utsläpp. När allt räknas samman
kan vi konstatera att både husbils- och
husvagnssemestern hamnar bland de
bästa och miljövänligaste alternativen,
konstaterar Alf Ekström, vd och koncernchef på KABE.

Miljövänlig totallösning
Husbilarna pekas ibland ut som miljöbovar eftersom de har något högre
koldioxidutsläpp än vanliga personbilar
och i dagsläget inte finns med eldrift. Alf
Ekström tycker att den norska undersökningen har bidragit till att frågan fått ett
vidgat perspektiv.
Studien visar att hemmasemestern, inte oväntat, är ett av de mest klimatvänliga alternativen.
Frågan är om det är det mest realistiska alternativet för den som hade kunnat välja att semestra
i husbil. Det är troligt att sådana personer, istället för att välja en husbil, skulle välja en semester
i ett sydligt land, i en storstad eller på ett kryssningsfartyg. En vanlig husbilssemester ger
hälften så stora växthusgasutsläpp som en semester i ett sydligt land och många gånger
mindre än en kryssningssemester.
Eftersom dessa är typiska alternativ till en husbilssemester är sannolikheten stor att man
minskar utsläppen av växthusgaser genom att inte tvinga folk att övergå från husbilar till andra
semesterformer.
Jämfört med vissa möjliga semesterformer, som hemmasemester och fjällvandring, är
växthusgasutsläppen relaterade till husbilsresor relativt höga. Men utsläppen från husbilar är
betydligt lägre än från de semesterformer som sannolikt kommer att väljas som alternativ av
potentiella husbilsägare, till exempel storstadsresor, semester i sydligt land eller bilsemester
med husvagn.

– Det är viktigt att inte se husbilen enbart
som ett transportmedel - den används ju
i huvudsak som bostad. Den moderna
husbilen är, precis som husvagnen,

Slutsats: En husbilssemester är bättre för klimatet än flera jämförbara semesterformer. Att höja
engångsavgiften för husbilar är inte ett effektivt sätt att minska norska växthusgasutsläpp.
Samtidigt bör husbilar övergå till alternativ teknik, som biobränsle- eller eldrift. Både norska
politiker och bilhandlare bör utöva påtryckningar för att få förändringar till stånd.

Steget före
Alf Ekström berättar att KABE alltid haft ett
tydligt miljöfokus i sin verksamhet, ibland
långt innan frågorna hamnat på agendan i
resten av branschen.
– Under årens lopp har KABE varit steget
före i många sammanhang och vi har
bland annat utvecklat egna energieffektiva lösningar inom uppvärmning, isolering
och ventilation.
Ansträngningarna för att bygga marknadens bästa husvagnar och husbilar omfattar förstås även valet av leverantörer. När
du beställer en ny husbil från KABE vet
du att du får ett fordon från Fiat eller Mercedes med en Euro 6-klassad motor som
uppfyller de senaste miljökraven.
– Du som äger en KABE har redan gjort
ett klimatsmart val som underlättar för dig
att planera nästa utsläppssnåla semester.
Resultat av undersökningen:
En husbilssemester ger något större växthusgasutsläpp än
en resa till en stuga vid havet. Större delen av utsläppen är
kopplade till körningen av husbilen.

NÅGRA NYCKELFAKTA I
Att köra omkring med en husvagn på semester ger större
utsläpp av växthusgaser än att köra en husbil.
UNDERSÖKNINGEN:

Växthusgasutsläpp för olika semesterformer
Växthusgasutsläpp för olika semesterformer

Transport
Boende
Mat
Aktivitet

300 en
kg CO2vecka
per person. Det
är
•motsvarande
Totaltknappt
ger
husbilssemycket mindre än vad en typisk storstadssemester ger.
ettväger
utsläpp
på i drygt 300
Förmester
en storstadssemester
transporten tyngst
kalkylen på grund av flygningen, men det uppstår också
kg koldioxid
betydande
växthusgasutsläpp i per
sambandperson.
med boendet. Det är
Det beror på att hotell i storstäder ofta har hög
energiförbrukning
övernattning
i
mindreperän
vad och
enatt energikällorna
typisk storrespektive länder har stora växthusgasutsläpp.
stadssemester
ger.
En båttur längs norska kusten ger ännu större växthusTotalt ger en veckas husbilssemester upphov till utsläpp

gasutsläpp än en storstadssemester. Det beror på hur lång

Aktivitet

Campingsemester
med husvagn

Kryssning

9

10

Genomsnitt
utsläpp / vecka
per person

Mat

7

Campingsemester
med bil och
tält
8

Kryssning

Boende

Fjällvandring

Campingsemester med
husvagn
Campingsemester med
bil och tält

Transport

5

Resa längs
Norges
kust med
båt
6

Fjällvandring

4

Resa till
stuga vid
havet

Resa längs
kusten
med båt

3

Storstadssemester

Resa till stuga
vid havet

2

Charterresa
till sydligt
land

Storstadssemester

1

Husbilssemester

Charterresa

Hemmasemester

Husbilssemester

Hemmasemester

5000
5000
4500
4500
4000
4000
3500
3500
3000
3000
2500
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
00

en totallösning för en miljövänlig och
klimatsmart semester. I synnerhet gäller
detta om man väljer att semestra i det
egna landet, som många faktiskt gör i
dag.

Utsläpp per
vecka per
norrman

Genomsnitt

men vi har använt rimliga antaganden om
•båtresan
Attär,bo
på hotell i en storstad
körsträckor, om än bara för en båt av en viss storlek.
vecka
harbidrag
entill relativt
Denunder
semesterformen
som ger
överlägset störst
utsläpp av växthusgaser är en kryssningsresa. En sådan
gerhög
nio gånger
större utsläpp än det klimatmässigt nästper överenergiförbrukning
sämsta alternativet, en charterresa till ett sydligt land.
nattning. Det beror på att hotell i
För att komma fram till dessa siffror har detaljerade
beskrivningar av transport, boende, mathållning och
storstäder,
beroende
aktiviteter
gjorts för varje enskild
semesterform. på land, har
Resultaten framgår av figuren till vänster.
energikällor som i allmänhet har
höga utsläpp av växthusgaser.

• Kryssningar har de i särklass
högsta utsläppen av växthusgaser.
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INGA GENVÄGAR
TILL EN RIKTIGT BRA

ÅRET-RUNTHUSVAGN
Allt fler vill använda sina campingfordon
även på vintern. En självklarhet för
svenska KABE, som alltid haft året-runt-komfort
som ett av sina absoluta kärnvärden. >>
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U

nder mer än 60 år har
KABE utvecklat husvagnar och husbilar
för bekväm och aktiv
användning hela året
– oavsett om det råkar
vara värmebölja eller köldrekord.

måste kunna säkerställa en jämn temperatur överallt. Dessutom är luftcirkulationen kring värmeelementet mycket
viktigt, annars kommer temperaturen
vara hög nära konvektorn men kall lite
längre ifrån, vilket inte alls känns skönt,
säger Mikael.

– Det skandinaviska klimatet är krävande
och alla konstruktioner och system
måste vara anpassade för att klara de
stora växlingarna i temperatur och luftfuktighet, förklarar Mikael Blomqvist som
är teknisk chef och vice VD på KABE.

Fötterna är en del av kroppen som
upplever kalla ytor extra mycket. Därför
har KABE vattenburen golvvärme som
standard i alla husvagnar och husbilar.
Dessutom finns AGS II Pro i många
modeller, som höjer komfortupplevelsen
ytterligare genom att golvvärmen kan
styras separat.

Vattenburen centralvärme
KABE har haft vattenburen centralvärme
som standard ända sedan 1969. Ett vattenburet system värmer utifrån och inåt
så att även väggar, möbler och inredning
värms upp. Till skillnad mot ett luftburet
system där värmen i större utsträckning
går från mitten av fordonet och utåt mot
väggarna, med risk för temperaturskillnader som både upplevs negativt men
också orsakar kondens och frostbildning.
– För KABEs del handlar året-runtanpassning inte bara om vilken värmepanna som monteras i husvagnen eller
husbilen. Pannan är givetvis viktig och
där har vi valt att använda Alde 3020
som standard. Men när det kommer till
totalupplevelsen så krävs det mer, säger
Mikael.
Han berättar att KABEs unika året-runtegenskaper utgår från tre viktiga delar:
Komfort, Säkerhet och Energikonsumtion.
– Det finns inga genvägar. Man måste ta
hänsyn till alla dessa tre delar, annars kan
du inte bygga en produkt som fungerar
lika bra på vintern som på sommaren.

"För KABEs del handlar åretrunt-anpassning inte bara om
vilken värmepanna som monteras i husvagnen eller husbilen.
Komfort
Att skapa ett komfortabelt levnadsklimat
handlar till stor del om att åstadkomma
en jämn temperatur och bra luftkvalitet.
Människor upplever temperaturskillnader
negativt så det är viktigt att få värmen till
alla områden där vi vistas.
– Inbyggnaden av värmeelementen
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KABE ventilationstestar alla sina olika
modeller och erbjuder också ventilationssystem där gaser övervakas och
ventilationen justeras automatiskt.

Energikonsumtion
Att minimera energikonsumtionen sänker
inte bara kostnaderna vid användning
utan bidrar också till minskad klimatpåverkan. Under årens lopp har KABE varit
steget före och utvecklat många smarta
och energibesparande lösningar.

– Det pågår ett ständigt arbete på KABE
för att minska energikonsumtionen och
skapa en produkt som är välisolerad,
jämn i temperatur och inte
"Det pågår ett ständigt arbete på KABE
släppa ut mer uppvärmd
luft än nödvändigt, säger
för att minska energikonsumtionen och
Mikael.

skapa en produkt som är välisolerad och
som håller jämn i temperatur.
Människan upplever även strålningsenergi negativt och Mikael förklarar vikten
av att eliminera alla kalla ytor. På så sätt
minskar också risken för kondens.
– KABE jobbar med textiltapeter och
dubbelskal i inredningen. Alla överskåp
i en KABE är dessutom försedda med
inbyggda luftspalter. Detta gör att luftcirkulationen fungerar och ingen kondens
och isbildning uppkommer i skåpen.
Även luftkvalitet är en del av komforten
eftersom luften påverkas av människorna
som avger fuktig luft och koldioxid. Samtidigt förbrukar vi syre när vi andas.
– Ventilationen i ett campingfordon
måste vara noggrant anpassad. Om
ventilationen är för stor känns det kallt
och dragigt, om den är för låg upplever
vi boendemiljön som varm och fuktig,
konstaterar Mikael.

Säkerhet
Luften i husvagnen eller husbilen påverkar också säkerheten. Om ventilationen
är dåligt anpassad för användning på
vintern, när fönster och dörrar vanligtvis
är stängda, kommer syrenivån sjunka
och koldioxidnivån öka.
– Detta är förstås inte särskilt hälsosamt
över tid. Dessutom kan kolmonoxid uppkomma vid dålig förbränning av gasol
eller vid ett eventuellt gasolläckage, så
är det är oerhört viktigt att ventilationen
fungerar på ett tillfredställande sätt,
påpekar Mikael.

KABE har, som exempel, valt
att använda en expanderad
polystyren som isolering.
Materialet har goda isolervärden, lågt
vattenupptag och hög hållfasthet. Detta
ger en stark och välisolerad produkt som
håller över tid.
Det är också viktigt att konstruktionen kan
”andas”. Vid hög luftfuktighet inne och
låga temperaturer ute finns risk för kondensbildning i hörn. Denna kondensbildning måste kunna vädras bort naturligt,
annars finns risk för bland annat mögel.
Mikael berättar att KABE har en egen
väggkonstruktion, som kallas iWall, där
den fuktsäkra isoleringen ligger innesluten mellan två olika typer av aluminiumplåt och avslutas med en ventilerande
väggtapet.
– Det här är några av de grundläggande
egenskaperna som gör att KABE kan
erbjuda den bästa tänkbara boendemiljön, även under årets allra kallaste dagar.

Du märker skillnaden
KABEs året-runt-komfort är resultatet
av ett målmedvetet utvecklingsarbete.
Många av de viktiga funktionerna är
inbyggda i konstruktionen och syns
inte när du stiger in i husvagnen eller
husbilen första gången. Men du märker
skillnaden när du använder din KABE.
– Starkt förenklat kan vi göra jämförelsen
med en bra eller dålig termos. En bra
termos håller kvar värmen i kaffet och
fungerar likadant, fast tvärtom, när du vill
hålla den kylda drycken kall.
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Anpassad vattenburen värme
tillsammans med AGS II eller
AGS II Pro vattenburen golvvärme.

Elpatron och cirkulationspump startar du enkelt
vintertid genom att ansluta vinterkopplingen till
det utvändiga uttaget.

AGS II Pro, en shuntventil reglerar temperaturen
på vattnet som cirkulerar
i golvet.
VarioVent – patenterat ventilationssystem möjliggör reglering av mängden friskluft efter behov
Systemet är försett med en ventilationsöppning
som regleras med ett skjutreglage.

Konvektorer inbyggda
i luftspalt.
Automatisk effekthöjning –
pannan känner automatiskt
av när gasol behövs för
ökad effekt.

Optimerat ventilationssystem till varje modell.

Fönster med
dubbelglas och
PU-karm.

ALDE Compact
värmepanna

Dubbla temperaturgivare – mäter temperaturen där du vistas för
tillfället.

Belastningsvakt – effektuttaget från pannan
minskas automatiskt vid
speciellt hård belastning, till exempel när
flera eldrivna apparater
är igång samtidigt.

Värmespridning från rör vid
insteg
iWall-konstruktion, ventilerad sandwichkonstruktion för att klara extrema
temperaturer

Inredning anpassad för
full luftcirkulation

MED VÅR UNIKA ISOLERING I
HUSBILEN ELLER HUSVAGNEN
KAN DU CAMPA ÅRET RUNT
Besök gärna vår hemsida

www.jackon.se
Kundanpassade isoleringslösningar

KABE VALDE ETT
MÖNSTRAT PLASTGOLV
FRÅN TARKETT.
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CLASSIC 630 GXL
BARNKAMMARVAGN
ÅRSMODELL 2020

DAGS ATT BYTA UPP SIG?
Tiden går fort och plötsligt har den nya fina husbilen eller husvagnen från
KABE rullat några år. Även om du är nöjd och allt fungerar bra så bör du ta
en närmare titt på KABEs nyare årsmodeller. Produkterna vidareutvecklas
hela tiden och det har hänt mycket under de senaste fem-sex åren.
– KABE jobbar kontinuerligt med produktutveckling och vi anstränger oss för
att alltid ligga i framkant när det gäller
kvalitet, design, miljö och teknik. Bara
sedan 2015 kan vi konstatera att KABE
har genomgått stora förändringar, med
nya modeller, uppdaterad design, nya
planlösningar och många innovativa
funktioner och lösningar, säger Daniel
Jaldemark, försäljningschef på KABE.
Varje nytt modellår kännetecknas av
stora och små nyheter och det kan vara
svårt att komma ihåg vad som händer
från ett år till ett annat. Daniel hjälper oss
med en snabbgenomgång av hur standardutförandet har förändrats i KABEs
husvagnar från 2015 till i dag.
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KABE Classic
2015
• Nya exteriöra dekaler
• Kromade handtag
• Myggnätsdörr standard
• Ny kylskåpsfront
2016
• Ny bakgavel
• Silverkarm på fönster
• Ny design spotar
• Ny design sänggavel
• Ny exteriör plåt
• Ny soffkonstruktion
• Ny foliefärg inredning
2017
• GLE toalett ny design
• Ny toalettdörr och kraftigare handtag

•
•
•
•

Ny design på soffa och stomme
Självjusterande bromsar
Högtalare inbyggda i hörn
Blåtandsstereo i komfortpaketet

2018
• Aluminium insida tak
• Mini Heki standard
• Mer belysning
2019
• Ny taklampa
• USB uttag vid sängar
• Antislip på dynor
• Ny kyl i komfortpaket
2020
• Ny takmatta
• Lock till diskho
• Bredare dubbelsäng 140 cm
(660 GDL/DGDL och 780 DGDL)
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ÄDELSTEN-SERIEN

2015-2020

Mycket av inredningen har
hämtats från Royal-serien:
Inredning i Shannon Oak
Kök med infällda lådor och luckor
Laminat ”marmor” i arbetsbänk
Ny kyl från Dometic med
dubbelhängd dörr
LED-list vid kylskåp
Ny design på soffa och stomme
Mer belysning
Antislip dynor
Komfortpaket som tillval (Stor kyl,
Heki-2 CD+radio med Bluetooth,
Nackkuddar, Bagagelucka)

KABE Ädelsten
2015
• Högre totalvikter
• Nya fälgar
2016
• Ny design spotar
• Ny design sänggavel
• Ny exteriör plåt
• Ny soffkonstruktion
• Ny foliefärg inredning
2017
• GLE toalett ny design
• Ny toalettdörr och kraftigare handtag
• Ny design på soffa och stomme
• Självjusterande bromsar
• Blåtandsstereo
• Nya sänglampor

2018
• Ny karossdesign
• Mer belysning
• Aluminium insida tak
• Nytt laminat toalett
2019
• Ny taklampa
• Ny design infällda garderober
• Stänkskydd
• Continentaldäck
• USB-uttag säng
• Antislip dynor
• Mörkare fönsterkarm
• LED-list vid kylskåp
• Ny kyl i komfortpaket
• AGS II Pro

2020
• Ny takmatta
• Inredning i Shannon Oak
• Ombyggd låsning överskåp
• Överskåpsluckor med kromlist
• Kök med infällda lådor och luckor
• Laminat ”marmor” i arbetsbänk
• Klädd sänggavel
• Bäddram i aluminium
• Stort batteri och batterisensor
• Antenn Triax

Även exteriört har det hänt
mycket under de senaste
fem åren:
Ny karossdesign
Nya fälgar
Ny exteriör plåt
Självjusterande bromsar
Continentaldäck
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2018: Ny kaross-design
2020: Språkanpassad text
under ikonerna i Smart-D.

2017: Smart-D Remote som tillval
till Royal och Imperial-serien.
Från 2017 är Royal, Imperial och Hacienda utrustad med KABE Smart D, den intelligenta och prisbelönta elpanelen
som styr och övervakar husvagnens alla funktioner. Modellåret 2018 presenterades KABEs nya husvagnskaross, med
eleganta former och ett stort välvt framfönster integrerat i fronten.

KABE Royal och
Hacienda
2015
• Slätplåt som standard
• Ljuslist hela väggen
• Uppdaterad front ovandel
• Ny folie och laminat
• Ny golvmatta
• Gardiner med ljuslist
• El-säng E8
• Handdukstork med timer
2016
• Ny design spotar
• Ny design sänggavel
• Ny exteriör plåt
• Ny soffkonstruktion
• Nytt lås vädringslucka
• Silverkarm fönster
2017
• Foliefärg överskåp
• GLE toalett ny design
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Ny toalettdörr och kraftigare handtag
Ny design på soffa och stomme
Självjusterande bromsar
Blåtandsstereo
Nya sänglampor
Ny spis med kraftigare galler
B8 & B10 omgjorda
Smart D
Ny taklampa

2018
• Ny kaross-design
• Mer belysning
• Aluminium insida tak
• Nytt laminat toalett
2019
• Nya fälgar (15” tillval)
• Ny taklampa
• Ny design infällda garderober
• Stänkskydd
• Continentaldäck
• USB-uttag säng
• Antislip dynor
• Mörkare fönsterkarm

• LED-list vid kylskåp
• Nytt kylskåp från Dometics innovativa
10-serie, med förbättrad prestanda, helt
ny design och dörrar som kan öppnas
från två håll.
• Kenwood istället för Pioneer
• Madrasstöd fotända (B8, E8 & B10)
2020
• Ny takmatta
• Ombyggd låsning överskåp
• Överskåpsluckor med kromlist
• Vita högblanka överskåpsluckor fram
• Kök med infällda lådor och luckor
• Laminat ”marmor” i arbetsbänk
• Klädd sänggavel
• Bäddram i aluminium
• Bredare dubbelsäng 140 cm
(Royal 740 DGDL)
• Stort batteri och batterisensor
• Antenn Triax
• Språkanpassad text under ikonerna i
Smart-D
• Lättare åtkomst, säkring på nod

NYTT KABE 2020

KABE Imperial
2015
• Uppdaterad front ovandel
• Ny folie och laminat
• Ny golvmatta
• Gardiner med ljuslist
• El-säng E8
• Handdukstork med timer.
2016
• Ny design spotar
• Ny design sänggavel
• Ny exteriör plåt
• Ny soffkonstruktion
• Nytt lås vädringslucka
• Silverkarm fönster
2017
• Ny design på soffa och stomme
• Självjusterande bromsar
• Blåtandsstereo
• Nya sänglampor
• Ny spis med kraftigare galler
• Smart D
• Ny taklampa
• Spishällar nedfällda i köksbänkskiva
2018
• Ny kaross design
• Mer belysning
• Aluminium insida tak
• Nytt laminat toalett

2020
• Ny dekor på den släta väggplåten
• Ny takmatta
• Ombyggd låsning överskåp
• Överskåpsluckor med kromlist och
högblank Shannon Oak
• Kök med infällda lådor och luckor
• Vitt kök
• Laminat ”marmor” i arbetsbänk
• Klädd sänggavel
• Bäddram i aluminium
• Bredare dubbelsäng 140 cm
(Imperial 740 DGDL)
• Stort batteri och batterisensor
• Antenn Triax
• Språkanpassad text under ikonerna
i Smart-D
• Lättare åtkomst, säkring på nod

KABEs första framköksvagn kom
2017. I dag finns det flera olika
FK-modeller att välja mellan.

2019
• Nya fälgar 15”
• Ny taklampa
• Ny design infällda garderober
• Stänkskydd
• Continentaldäck
• USB-uttag säng
• Antislip dynor
• Mörkare fönsterkarm
• LED-list vid kylskåp
• Nytt kylskåp från Dometics innovativa
10-serie, med förbättrad prestanda, helt
ny design och dörrar som kan öppnas
från två håll.
• Kenwood istället för Pioneer
• Madrasstöd fotända E8
• Tillval med Smart Vent
Imperial-serien fick till modellår 2020 ett helt vitt kök (går även att få med Shannon Oak).

IMPERIAL-SERIEN
har utvecklats genom åren, interiört men även exteriört.
2016

2018

2020
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9 000
STUGOR

75 000
TOMTER
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HELA
SVERIGE
VÄNTAR
PÅ DIG
Camping.se är specialist på svenska
campingplatser. Vi ger dig det största
utbudet, smidig bokning och förstklassig
gästservice när du behöver det.
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– Det känns hoppfullt. Självklart ställer KABE sig bakom
kampen mot koldioxidutsläppen och välkomnar åtgärder
som kan leda fram till miljömässigt mer hållbara fordon.
Men man måste se skillnad på en husbil, som används
under begränsade delar av året och inte alls körs lika långt
som en vanlig personbil.
24 KABE NR 2 2020

Husbilsskatt

SÅ FUNGERAR DEN
SVENSKA SKATTEN
PÅ HUSBILAR
2018 införde Sverige ett så kallat bonus malus-system för beskattning av fordon. Det nya skattesystemet har utsatts för hård kritik
från många håll eftersom det drabbar husbilarna på ett sätt som
inte är försvarbart av miljöskäl.
Mikael Blomqvist, teknisk chef och vice vd på KABE,
är en av dem som påtalat bristerna i den nya fordonsbeskattningen. Han konstaterar att Regeringen nu har
lyssnat på kritiken och gett Skatteverket och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur reglerna kan ändras
så att de inte slår så hårt mot husbilsanvändandet.
– Det känns hoppfullt. Självklart ställer KABE sig bakom
kampen mot koldioxidutsläppen och välkomnar åtgärder
som kan leda fram till miljömässigt mer hållbara fordon.
Men man måste se skillnad på en husbil, som används
under begränsade delar av året och inte alls körs lika långt
som en vanlig personbil.
I utredningsuppdraget ingår att hitta en lösning som gör
att skatten blir mer kopplad till användandet. Tanken är att
utnyttja vägtrafikregistret och göra det möjligt att ställa av
sin husbil, även under kortare perioder, och då slippa skatt
enligt bonus malus när bilen inte används.
I väntan på förändrade regler kan det vara intressant att
titta på det nuvarande systemet med bonus malus, som
nog känns ganska förvirrande för många husbilsägare.
Mikael Blomqvist hjälper oss att reda ut begreppen:

Vad är bonus malus?
Bonus malus innebär att fordon med relativt låga utsläpp
av koldioxid premieras med en bonus. Fordon med relativt
höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus).

Vilka fordon omfattas?
Bonus malus gäller för personbilar klass I och II (husbilar),
lätta bussar och lätta lastbilar. För husbilar inregistrerade
som personbil klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten.
Systemet omfattar nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med 1 juli 2018. (Fordonet får inte ha tagits i
trafik tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.) För malus
gäller också att bilen tillhör fordonsår 2018 eller senare.
Hur länge har en ny husbil förhöjd skatt enligt malus?
Den förhöjda skatten tas ut på nya bilar under de första tre
åren.

Drabbas även äldre husbilar av malus-effekten?
Den högre skatten berör endast fordonsår 2018 eller senare. Äldre bilar påverkas alltså inte.
Hur påverkas skatten av EU:s nya utsläppsvärden som
infördes 1 september 2019?
Bonus malus infördes med den tidigare beräkningsmodellen NEDC, New European Driving Cycle, som grund för
personbilar. Denna modell fungerade inte för husbilar så
där beräknades utsläppsvärdet istället enligt "skälig grund".
Detta har nu ersatts av WLTP, Wordwide harmonised Light
vehicles Test Procedure. WLTP är utvecklad för att bättre
stämma överens med koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning vid verklig körning.
Sverige har inte gjort några ändringar i reglerna för fordonsbeskattningen i samband med WLTP. Utsläpp över 95
gram koldioxid per kilometer ger en malus-effekt, precis
som tidigare. Däremot påverkar WLTP värdena för de
uppmätta utsläppen. Nya husbilars fordonsskatt fastställs
utifrån det nya WLTP-värdet och skattebeloppet blir därför
annorlunda.
Vad händer om jag har en husbil som redan är beskattad
enligt bonus malus?
Husbilar som redan är registrerade påverkas inte av de nya
WLTP-reglerna.
Hur får jag reda på vad skatten blir om jag vill köpa en ny
KABE?
Prata med din återförsäljare så får du information om
aktuellt utsläppsvärde och hur detta påverkar skatten. Du
kan också beräkna fordonsskatten på Transportstyrelsens
hemsida.

Pressmeddelande från Finansdepartementet; "Flexiblare
skatteregler för avställning av
husbilar ska utredas" hittar du
länkat på www.kabe.se
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SOLPANELSET MED REGULATOR MPPT
Solpanel i monocrystal. Med en kraftig
aluminiumram med förmonterade aerodynamiska
spoilers vilket förenklar monteringen.
Formen på spoilern minskar vindbruset och ökar
komforten i husbilen.
• Förmonterad aerodynamisk spoiler av aluminium
• Regulator MPPT ingår
• Kabelgenomföring för tak
• 10 m anslutningskabel
• Finns som 110W, 130W, 160W, 180W
Från: 2995:Artnr: E30-51A-D

CYKELHÅLLARE MED UNIK LÖSNING
Öppna gasolkofferten utan att lasta
av cyklarna. Vikt 10 kg. Plats för 2
cyklar. Maxlast 60 kg. Låsbart.

ANPASSAT FÖR ETT BEKVÄMT OCH ENKELT CAMPINGLIV!

MANÖVRERINGSHJÄLP EM 505F
En vagn med maxvikt på 1750 kg kan köras upp för
backar med en lutning upp till 18%.
Passar de flesta vagnar.

T01-110B

C20-15C

Handla tillbehör via KAMA Order to Store (OTS)
Beställ på nätet och hämta varan i din KAMA-butik. Fraktfritt!
Över 10 000 artiklar ett klick bort!
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www.kamafritid.se

T01-110A

SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING
FÖR HUSVAGNAR OCH
HUSBILAR OAVSETT MÄRKE
Nu kan KABE erbjuda en försäkring som är särskilt anpassad för husbilar
och husvagnar. Kabria försäkring ger ett omfattande skydd vid många av
de händelser som kan inträffa när du använder ditt fritidsfordon.
Kabria Försäkring ingår i finansieringsbolaget KABE Finans och
vänder sig främst till dig som är ägare av en husvagn eller husbil
från KABE, Adria eller Sun Living. Men andra märken är förstås
också välkomna, så länge det handlar om just fritidsfordon.
– Det här är en modern försäkringslösning som är skräddarsydd
för husbilar och husvagnar. Vi ser det som en stor fördel att våra
kunder nu får tillgång till riktigt bra och förmånliga produkter
inom både finansiering och försäkring, säger Joakim Karlsson
som är VD på KABE Finans.

Heltäckande trygghet
Försäkringen har tagits fram i samarbete med Atlantica, som är
ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag för båtar och en del av
Moderna Försäkringar. Det är Atlantica som ansvarar för själva
försäkringsdelen inom Kabria.
Tillsammans med KABE, Adria och Sun Livings välutvecklade
nätverk av återförsäljare, med auktoriserade verkstäder, skapar
Kabria en ännu mer heltäckande trygghet för dig som köper ett
fordon hos någon av dem.
– Personalen på serviceverkstäderna utbildas kontinuerligt,
bland annat för att ta hand om försäkringsärenden. Det är här,
hos din lokala återförsäljare och verkstad, som du får hjälp efter
en skada, förklarar Joakim Karlsson.

Om olyckan är framme
Joakim Karlsson berättar att den nya husbils- och husvagnsförsäkringen ligger mycket bra till prismässigt, med generellt
låga nivåer på premier och självrisk. Ändå tycker han att det är
omfattningen av försäkringen som man ska titta lite extra på vid
en jämförelse med andra alternativ.
– Om olyckan är framme måste du känna dig trygg med att
försäkringen verkligen innehåller det du behöver. Med Kabria
får du ett upplägg som är särskilt anpassat för fritidsfordon och
hur de används.
Kabrias försäkring gäller året runt oavsett om fordonet är i trafik
eller avställt. I helförsäkring ingår även till exempel extra assistans, utan självrisk, vid skadehändelser som bränslebrist, punktering eller förlust av bilnycklar. Även rån och överfall omfattas.
– Vill du ha ett prisförslag eller teckna en försäkring i Kabria?
Då är det bara att kontakta din närmaste KABE, Adria eller
Sun Living-återförsäljare. De har exklusiv rätt och är de enda i
Sverige där du kan skaffa en Kabria försäkring, förklarar Joakim
och tillägger att försäkringen naturligtvis omfattar båda nya och
begagnande fordon, oavsett märke.

Patrik Trofast ansvarig för KABE i Sverige och
Joakim Karlsson, VD på KABE Finans.

Fördelar med Kabria Försäkring:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Försäkringen gäller året runt oavsett om
fordonet är i trafik eller avställt.
Låga självrisker – Lagning av stenskott
eller djurkollision 0 kr
Assistans – Ingår utan självrisk – vid
vanliga skadehändelser
Allrisk – Plötslig och oförutsedd skada
i fordonet och även tex feltankning.
Rån/Överfall – Om någon som med våld
eller hot om våld tar din egendom samt
även gasöverfall
Semesteravbrott – 300 kr/dygn*
(*i högst 35 dygn)

Vill du se vad en Kabria Försäkring omfattar och kostar på just ditt fordon?
Gå in på www.atlantica.se/kabria
KABE NR 2 2020
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KABE-ägare

VÄNNER
OCH GEMENSKAP I
KABE-KLUBBARNA

Alla som har en husvagn eller en husbil från
KABE är välkommen att vara med i någon av
de olika KABE-klubbarna. Ja, om du vill kan
du förstås vara medlem i flera!
Som medlem i en KABE-klubb får du inbjudningar till träffar,
utflykter och resor. Men det bästa av allt är så klart gemenskapen och alla de nya vännerna som du kan utbyta husvagnsoch
husbilserfarenheter med.

Mycket på gång
Det är alltid mycket på gång i KABE-klubbarna. KABE klubb Syd
arrangerar en festlig vårträff med god mat och dans till levande
orkester, det blir påskresa till Prag med KABE Club Danmark,
KABE Freunde Deutschland anordnar medlemsträff i Dransfeld
under Kristi Himmelsfärdshelgen, det blir sommarresa till Frankrike med KABE Club Nederland, KABE Traveller Club Norway
anordnar trivsamma helgträffar, KABE Husbilsklubb reser till
Dalhalla och Rhapsody in Rock, För att bara nämna något!
Vill du också vara med i en KABE-klubb? Du hittar länkar till de
olika KABE-klubbarna på vår hemsida:
www.kabe.se/se/om-kabe

KABE PÅ HÖG HÖJD
Vackra Alpbacher Alm på 1350 meters höjd
i Österrikiska alperna var en passande miljö
när KABEs nya Mercedes-byggda husbilar
visades för den europeiska fackpressen.
Ett femtiotal journalister hade bjudits in från TV och olika bil-,
camping- och livsstilsmagasin för att bekanta sig med fem
husbilsmärken som använder Mercedes som bas. KABEs Bosse
Madenteg var på plats för att informera om nya KABE Imperial
810LXL och KABE 690 Van.
Journalisterna fick övernatta i bilarna och för många av dem var
det första gången de sov i en husbil. Det blev dessutom snö
och minusgrader under veckan.
– KABE blev mycket uppskattade för sin höga standard med
vattenburen värme och bra duschar, även i Vanen. Det var
också stort intresse för Cinderella-toaletten i Imperial-bilen, som
var en ny bekantskap för dem alla, berättar Bosse.

Christina och Thomas Sørensen har nyligen blivit medlemmar i
KABE Club Danmark. De råkade träffa klubbens vice ordförande
på en campingplats i Ungern i somras när de gjorde första långresan med sin nya KABE Imperial.
– Vi fick höra om klubbens verksamhet, med mer än 300
medlemmar och alla trevliga aktiviteter och kände att vi ville
vara med! Det är roligt att träffa andra som gillar KABE-livet lika
mycket som vi gör!
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UPPGRADERA DITT
ANDRA HEM
UPPGRADERA DITT ANDRA HEM
MED ETT BÄTTRE INOMHUSKLIMAT
Dometic FreshJet 2200 är en kompakt, lätt och tystgående klimatanläggning.
Kraftfull men ändå energisnål, för det perfekta inomhusklimatet.
Den är en utmärkt uppgradering för ditt nästa äventyr.

Safety go
Stöd

Läs mer på dometic.com

DOMETIC FRESHJET 2200
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Einstellungen

2LINK - CONNECTIVITY
FÖR DAGENS MODERNA CAMPARE
Android/Iphone app
Övervakning av husvagnens funktioner
Elektroniskt vattenpass
ATC statusvisning
Däcktryckskontroll
Verkstadsökare
Nedladdning av bruksanvisningar
Enkelt att eftermontera
Vill du ha mer info om AL-KO Husvagnstillbehör
Sänd ett mail till husvagn.se@alko-tech.com

UP4 - ELEKTRISKA STÖDBEN
FÖR DAGENS MODERNA CAMPARE
Enkelt, snabbt och bekvämt
Stabilform Premium stödben
Förmonterade BIG FOOT plattor
Integrerat stöldskydd
Enkelt att eftermontera

www.alko-tech.com/se
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KABE VAN:
STABIL FÖLJESLAGARE PÅ
FRITIDEN OCH I JOBBET
I höstas presenterade KABE en helt ny Van som är utrustad med allt
som behövs för ett aktivt året-runt-användande. En bil som väckt stor
uppmärksamhet på marknaden.
Konceptet bygger på Mercedes Sprinter
med förhöjt tak och ståhöjden i bodelen
är 196 centimeter. Bilens totallängd är
690 centimeter och trots att måtten är
betydligt mindre än i KABEs traditionella
husbilar är den ovanligt rymlig för att
vara en Van.
– KABEs Van skiljer sig en hel del från
andra alternativ som finns på marknaden
eftersom den är byggd för ett aktivt användande hela året, även på vintern, förklarar
KABEs utvecklingschef Tina Andersson.
Hon berättar att isoleringsmaterial har
sprutats in i alla balkar och hålrum
bakom de inredda väggarna. Här finns
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ett isolerande dubbelgolv där vattentank
och gråvattentank ligger väl skyddade
mot frost.

mellan. Det går också att fälla upp den
ena långbädden och få ett stort extra
lastutrymme.

– Det här är en
Den flexibla planlös"Ett perfekt alternativ också ningen gör att alla ytor i
rejäl Van med KAför dig som reser mycket i bilens bodel kan använBEs kvalitet och
bekvämligheter.
jobbet och börjar tröttna på das på ett smart sätt.
Här finns vatten– Sittgruppen har bord
det enformiga hotellivet."
buren golvvärme
och två bekväma,
ända fram i hytten, toalett med dusch
skjutbara fåtöljer som kan användas som
och sängar med riktigt bra bäddkomfort.
passagerarplatser under färd och som
Sängarna är i fullängd och har resårmadrasser. De kan bäddas ner över bilens
hela bredd alternativt användas som
två separata långbäddar med golvyta

fungerar som både matplats och arbetsplats. Det kompakta köket har tvålågig
gasolspis, fläkt och en kompressorkyl
med köldfack. Här finns förvaringsutrym-

Alltid i en KABE Van

4 bältade platser + 4 sovplatser

men i form av lådor och skåp och även
en garderob med hängmöjligheter.
KABEs året-runt-utrustade Van är därför
ett perfekt alternativ också för dig som
reser mycket i jobbet och börjar tröttna
på det enformiga hotellivet.
– Lasta verktyg, reservdelar, utställningsmaterial eller annat som du behöver i
ditt arbete och sätt dig bakom ratten.
Hotellrummet och kontoret tar du med
dig på resan!

Mercedes-Benz
KABEs höga ambitioner i inredning
och utrustning av bodelen följs upp av
Mercedes-Benz. Miljön i förarhytten är
genomarbetad och du får en körupplevelse med tydlig personbilskänsla.

• En äkta svenskbyggd premiumvan, byggd på Mercedes-Benz Sprinter
• 6,90 meter lång med högtak; ståhöjd bodel hela 196 centimeter
• Mercedes 4-cylindriga dieselmotor på 163 hk, med miljöklass Euro-6
• Bakhjulsdrift, fyrhjulsdrift finns som tillval
• Aktiva säkerhetssystem och uppkopplad med digitala tjänster
• KABEs inbyggda värden, komfort och bekvämligheter
• Unik isoleringsmetod, för året-runt-bruk – lika bra sommar som vinter
• Vattenburen golvvärme, dubbelgolv och extra mycket konvektorer
• Värmeridå mot skjutdörr och bakdörr och isolerade tankar
• Prisbelönta Smart D elsystem samt kompressorkylskåp

– Det mesta ingår i standardutrustningen, exempelvis multimediasystem med
en stor touch-skärm, backkamera samt
elstyrda och eluppvärmda backspeglar.
Bilen har flera moderna säkerhetssystem
som dödavinkelvarnare, autobroms, och
sidvindsstabilisering, berättar Tina.
Nya Mercedes Sprinter är bakhjulsdriven,
men går också att få med fyrhjulsdrift.
Motorn är Mercedes 4-cylindriga dieselmotor på 163 hk, med miljöklass Euro-6.
– Det här är ett fordon för dig som gillar att resa. Och för dig som tillbringar
mycket tid på vägarna och vill ha tillgång
till alla bekvämligheter i ditt arbete. Välkommen till din KABE-återförsäljare, så
får du veta mer om KABE Van – en stabil
följeslagare på fritiden och i jobbet!

Tina Andersson, utvecklingschef på KABE,
har arbetet med den nya Vanen.
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SIGNALER
DET ALLRA SENASTE FRÅN KAMA FRITID

Djungelkänsla

Smakfull dukning

Sätt din egen karaktär på husbilen eller
husvagnen med hjälp av några utvalda
inredningsdetaljer. Royal Camping Jane
är en serie textiler som består av kuddar,
bordstabletter, löpare, handdukar och
förkläde med läckert leopardmönster.

Den exklusiva melaminservisen Shell från Royal
Camping har en känsla av porslin, men är lätt
och tålig. Servisen består av fyra flata och djupa
tallrikar samt assietter. Diskmaskinsäker.

Härlig sittkomfort
Sitt bekvämt i Royal Camping Regent. Campingstolen har hög rygg, 6 positionsinställningar och stoppad dyna som ger en härlig
sittkomfort. Pulverlackerat aluminiumstativ.
Stolen blir endast 8 cm tjock i hopfällt läge.
Max belastning: 120 kg. Vikt: 5,2 kg.

Redo för grillkväll
Royal Camping gasolgrill har har två brännare
och stekgaller, utdragbara sidobord, krokar för
grillbestick samt termometer. I öppet läge skyddar locket mot vind och ger stänkskydd. I stängt
läge ökar värmen vid grillning. Hopfällbart stativ
med hjul. Effekt: 1100W / brännare. Vikt: 14 kg.
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Royal Camping bord Tiara L
Tiara L är ett stabilt campingbord med fyra ställbara, pulverlackerade
ben och MDF-bordsskiva i vintage trädesign som ger bordet en hemtrevlig känsla. Lätt att fälla ihop, förvaringsväska ingår. Max belastning: 30 kg.
Mått (LxBxH): 115 x 70 x 56-75 cm. Vikt: 7,8 kg.

Inne eller ute
I förtältet, under markisen eller
inne. Det finns många användningsområden för den vattentåliga campingmattan Royal Camping Crown. Mattan är tillverkad
av återvinningsmaterial (PET
Yarn) från petflaskor. Storlekar:
70 x 120 cm, 70 x 160 cm, 140 x
200 cm.

Snyggt på bordet
Den fint kronformade servetthållaren och ljuslyktan från
Royal Camping pryder sin
plats på bordet. Tillverkade i
högglanspolerad rostfri plåt
med gravyr.

Skönt strandliv
Unna dig en en skön strandmadrass med kudde och en baksida
som skyddar mot fukt. Royal Camping strandmadrass har spännen
och handtag som gör den lätt att
rulla ihop och bära. Mått utrullad:
60 x 175 cm. Vikt: 1,1 kg.

Sov gott
Mjuka och lyxiga påslakan ger den rätta hemmakänslan var
man än befinner sig. Royal Camping bäddset Camping King
och Camping Queen består av påslakan och örngott som är
tillverkade i 100% bomullssatin med broderi och enfärgad grå
baksida.
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NYTT KABE 2020

Husbilen byggs på
Fiat Ducatos längsta
variant av skåpbil med
den högsta karossen.
Sidoväggarna är utbyggda för att skapa 
så maximalt stor
bodel som möjligt.

KABE-SATSNING I
AFFINITY CAMPER VAN

Affinity Camper Van är ett helt nytt varumärke som gör entré på den europeiska husbilsmarknaden 2020. Bakom satsningen finns svenska KABE, som är
delägare i Affinity. Tillverkningen sker i Polen.
– Intresset för små, lätta husbilar i van-segmentet ökar.
Med Affinity kan vi erbjuda en innovativ van, med plats
för fyra personer. Konceptet bygger på kvalitet, användarvänlighet, design och många finurliga detaljer, säger Alf
Ekström, koncernchef för KABE Group AB.
Husbilarna byggs på Fiat Ducatos längsta variant av skåpbil med den högsta karossen. Sidoväggarna är utbyggda
för att skapa så maximalt stor bodel som möjligt. Även
taket har modifierats i framkant och bilen har ett stort
takfönster monterat som standard.
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– Här finns också en helt ny sänglösning i form av en stabil och lättbäddad våningssäng, som gör Affinity Camper
Van till ett intressant alternativ för många barnfamiljer,
konstaterar Alf Ekström.
Affinity visades för första gången på CMT-mässan i
Stuttgart och mottagandet på marknaden har varit mycket
positivt.
Mer information om Affinity Camper Van:
www.affinity-rv.eu

NYHET!

Isabella Air sätter helt nya standarder inom
uppblåsbara förtält.
Här kombineras de bästa erfarenheterna från mer än 60 års tältutveckling med en
genomtänkt design och den senaste IsaAir-lufttekniken.
Med Isabella Air kompromissar vi inte med materialen. Vi använder uteslutande
samma välkända material som vi använder i våra traditionella Isabella-förtält.
Tältets förarbete från tyg till det färdigsydda tältet är gjort i Europa.

ISAAIR SYSTEM

· Pumpas på bara ett ställe.
· Kraftiga och hållbara luftkanaler i tre lager.
· Användarvänligt klicksystem med av/
på-kontakt för enkelt byte av luftkanal.

DESIGN

· Rymligt sällskapsrum med högt i tak.
· Klassisk Isabella-design.
· Möjlighet till stort annex på båda sidor
fördubblar tältets yta.

MATERIAL

· Särskilt god andningsförmåga och
underhållsvänligt material.
· UV-beständigt material i front och på sidorna
gör tältet motståndskraftigt mot solstrålar.
· Genomtestade och välkända Isabella
material.

Isabella AIR

CIRRUS NORTH 400

www.isabella.net
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Semestra där solen skiner!

Vi finansierar din dröm.
Ett mobilt boende med minimalt underhåll.
Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering av din husvagn eller
husbil. Kontakta din närmaste KABE-återförsäljare för en helhetslösning.

MARKNADENS
FÖRMÅNLIGASTE
FINANSIERING!
I samarbete med

