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Altid et skridt foran…

Leder

NYE PERSPEKTIVER
OG FERIEFORMER
På grund af det faktum, at flere af messerne er aflyst i år,
præsenterer KABE endnu mere interessante og spændende
nyheder end normalt i modelåret 2021. Vi fortsætter investeringerne i vores autocamperprogram og præsenterer en ny
Crossover-model med King Size-bredde.
Med Crossover x780 og x880 bygget på Mercedes Sprinter
supplerer vi udvalget af KABEs unikke autocampere. Selvfølgelig har mange allerede opdaget vores Mercedes-familie
med fuldt integreret KABE Crown- og Imperial-serie. Vores
KABE Van er bygget til aktiv brug året rund og har i 2020 fået
meget stor opmærksomhed.

Senere i bladet kan du læse mere om KABEs fordele og alle
årets nyheder. Vi taler også om et innovativt koncept i det interessante Van-segment, hvor KABE Van er kommet ind på det
europæiske marked.
Så selv et år uden messer er der al grund til at holde styr på,
hvad der sker på hos KABE. Dette gøres bedst ved at besøge
en af vores dygtige KABE-forhandlere, der guider dig gennem
modeller, grundplaner og tekniske funktioner.
Velkommen til et nyt spændende modelår hos KABE!

I løbet af sommeren i år har mange nye familier testet campinglivet, måske for første gang, og indset fordelene ved at
holde ferie i en campingvogn eller en autocamper. Mulighederne for at rejse rundt med sin egen bolig og finde sine
egne favoritsteder, måske ikke så langt hjemmefra, giver nye
perspektiver, der skaber ændrede ferievaner.
Vi i KABE er klar til at gøre dine feriedrømme til virkelighed.
Ligesom vi har gjort det siden starten - for mere end 60 år
siden. Se på vores utroligt brede modeludvalg og alle de
tilgængelige muligheder, og du vil snart se, at der er en KABE,
der passer til din families behov og ønsker.

Alf Ekström
Adm. dir., KABE AB

Følg KABE på Facebook og Instagram!
Her finder du nyheder, billeder og kommentarer om stort og småt i KABE-verdenen.
www.facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar.
KABE tager forbehold for evt. fakta- og trykfejl. KABE forbeholder sig ret til ændring af konstruktion og data uden forudgående meddelelse.
Billederne i dette magasin kan omfatte tilvalgt udstyr.
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KABE NYHEDER

2021

Glatte plader med opdateret design. Glatte sideplader nu
også standard på Ædelsten (Ædelsten Royal)

Ny staffering på sidepladerne med elegant linjeføring
(Imperial)
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KABE 2021:

NYT EKSTERIØR
Svenske KABE satser stort og har udvidet sit modelprogram for 2021. Design, innovation og sikkerhed står i fokus, når KABE gør sig klar til at imødekomme den øgede
interesse for komfortabel helårscamping.
Et komplet udbud af modeller, størrelser og grundplanløsninger i forskellige prisklasser gør, at KABE kan tilbyde
campingvogne og autocampere til alle kundegrupper.
Designløft
I 2021 gennemfører KABE et designløft, som kan ses både udvendigt og indvendigt i samtlige modelserier for både autocampere og campingvogne.
KABE's karakteristiske rød-hvide eksteriør er blevet opdateret, og udsmykningen på de eksklusive campingvognsmodeller i Imperial-serien følger den nye
linjeføring med sorte effekter, som kan ses på campingvognene i Royal-, Crownog Imperial-serierne.
– Det nye KABE-design er unikt og giver et moderne indtryk. Samtidig har KABE
arbejdet meget med linjer og former for at binde sidepladernes forskellige dele
sammen med front og bagende, forklarer Steen Rasmussen fra den danske
importør Intercamp A/S.
Andre interessante nyheder for eksteriøret i det kommende modelår er, at
campingvognene i Ædelstensserien nu har glatte aluminiums sideplader som
standard, og Classic-serien er forsynet med en nyt minihammerslåede sideplader samt en ny bagende.

Minihammerslåede alu.plader med
opdateret grafik (Classic)

Ny bagende (Classic)
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Ny indretning, trædekor i ”Nordic Oak”
(Ædelsten, Royal, Crown, Imperial)
Ny nuance på vægbeklædning, gulvbelægning, plexiglas, bord, underskabe og bordplader (Ædelsten, Royal, Crown, Imperial)

KABE 2021:

NY FRISK
INDRETNING
Interiøret i KABE 2021 præges af lyse, lette farver og materialevalg. I indretningen i alle modellerne, samt campingvogne i Classic-serien, ses en ny træfolie,
”Nordic Oak”. Den friske, nordiske fornemmelse komplementeres af et let
latte-farvet laminat på bordplader, gråmelerede køkkenbordplader samt nye
vægbeklædninger og gulvbelægninger i lysere toner.
"I kombination med de indbyggede låger og skuffer, som KABE præsenterede
allerede forrige modelår, vil jeg vove at påstå, at KABE har markedets mest
smagfuldt indrettede campingvogns- og autocamperkøkken", udtaler Steen
Rasmussen.
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Nye pæne syninger på hynder.
Nye hynde- og tekstilkollektioner.

Textil

Ekeby (brun)
Classic, Ædelsten,
Royal, Hacienda,
Crown, Imperial

Skinn

Lexington (lysegrå)
Classic, Ædelsten,
Royal, Hacienda,
Crown, Imperial

Gladstone (sort)
Ædelsten, Royal,
Hacienda, Crown,
Imperial

Halmstad (beige)
Royal, Ædelsten,
Crown (Pristillägg),
Imperial (Standard)

Springfield (sort)
Royal, Hacienda,
Crown (Pristillägg),
Imperial (Standard)

Madison (mørkegrå)
Royal, Hacienda, Crown
(Pristillägg), Imperial
(Standard)
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OPLEV DE NYE KABE
KABE’s campingvogne er nok markedets mest veludstyrede – så sammenlign os gerne med andre! I årenes løb har KABE’s udviklingsafdeling
udviklet en lang række innovationer og patenter, som siden er blevet
standard for hele branchen.

NYHEDER 2021
KABE præsenterer flere interessante
nyheder og forbedringer, der bidrager til,
at KABEs campingvogne fortsat kan leve
op til de høje krav, som vores bevidste
og aktive ejere stiller. Velkommen til et
nyt år med KABE!
Classic
•
Sideplader i minihammerslået aluminium med opdateret design og
stænkklapper.
•
Ny bagende
•
Dekal: ”Made in Sweden”.
•
Ny lys nuance på indvendig vægbeklædningen.
•
Nye farver på hyndestof.
•
Nye grundspecifikationer: Belysning
i garderobe, sengeskuffe og bagagerum. Router, stereo, USB ved
køjesenge, lækageindikator.
•
Ny, beklædt sengegavl med belysning i hylden under overskab.
•
Ny folie ved indgangen.
•
Bagvæg i køkken i træfolie.
•
Større vinduer i køkken og i front
ved forreste gruppe.
•
Træliste under overskab for pænere
gardinophængning.

•
•
•

Komfortpakke som tilvalg: Stort
køleskab, nakkepuder, serviceklap,
håndklædetørrer, udluftningsluge.
Designpakke som tilvalg: Alufælge
15", vindue i dør, trækstangsafdækning, Heki 2 tagluge.
Øvrige tilvalg: Mikroovn, ovn, cykelstativ, aircondition, klapkøje.

Ædelsten, Royal, Imperial
•
Glatte sideplader i aluminium med
opdateret design. Glatte plader nu
også standard på Ædelsten. (Ædelsten & Royal)
•
Ny udsmykning på sidepladerne med
elegant linjeføring. (Imperial)
•
Dekal:”Made in Sweden”.
•
Nyt lyst møbeldekor i ”Nordic Oak”.
•
Større vinduer. Øges fra 700 til 1000
mm, hvor det er muligt.
•
Køkkenoverskabslåger i ”Nordic Oak”.
(Ædelsten) (Tilvalg Royal, Imperial)
•
Køkkenoverskabslåger i lattefarvet
laminat. (Royal, Imperial)
•
Køkkenbordplader i nyt, gråmeleret
laminat.
•
Bordplader i nyt, lattefarvet laminat.
•
Ny folie på væg ved indgang.
•
Bagvæg i køkken i ”Nordic Oak”.
•
Ny brusekabine i TDL-varianten.
•
Ny stemningsbelysning i køkken,
styres via elpanelet.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Ny unik zonevarme. (Imperial)
Nyt design på sofa i midter-dinette.
Trådløs opladningsplade til mobiltelefon ved indgangen. (Royal,
Imperial)
Nye hynde- og tekstilkollektioner.
Nye pæne syninger på hynder.
Nye grundspecifikationer: Router, stereo DAB radio (Ædelsten),
USB-stik ved køjesenge, lomme i
pudestøtte.
Nyt Thetford-komfur med 4 plader
og ovn, 230 V. (Royal)
Mikroovn under køleskab. (Imperial).
(Tilvalg i Ædelsten og Royal)
Komfortpakke som tilvalg: Stort
køleskab, nakkepuder, serviceklap,
håndklædetørrer, seng med elektrisk hejs. (Ædelsten)
Designpakke som tilvalg: 15" alufælge, vindue i dør, Heki 2 tagluge,
formsyet gulvtæppe. (Ædelsten)
Øvrige tilvalgsmuligheder: Mikroovn, ovn, cykelstativ, aircondition,
køjeskab, ATC, Grand Lit. (Ædelsten)
Kompressorkøleskab som tilvalg.
(Royal, Imperial)
Tandemaksel som tilvalg på Royal
630 GLE, TDL.

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

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

Nyt lyst møbeldekor i ”Nordic Oak”.

NYT

KABE 2021

Køkkenoverskabslåger i lattefarvet
laminat. (Royal, Imperial).
Køkkenoverskabslåger i ”Nordic Oak”.
(Ædelsten) (Tilvalg Royal, Imperial).
Bagvæg i køkken i ”Nordic Oak”.

Mikroovn under køleskab. (Imperial)
(Tilvalg i Classic, Ædelsten og Royal)

Trådløs opladningsplade til mobiltelefon ved indgangen.
(Royal, Crown, Imperial)

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

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

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

KABE NR 1 2021
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Ny brusekabine i TDL-varianten.
(Royal, Crown, Imperial)

Flere nyheder...
Badeværelsesmiljøet er blevet opdateret
i campingvogns- og autocampermodellerne, som har badeværelsesløsninger (TDL)
bagerst på tværs af hele vognen. Her er en
rummelig brusekabine, som har badeværelseskomfort, der minder om den derhjemme.
Bagvæggen i badeværelset matcher KABE's
nye indretning.

– Der er mange interessante nyheder i 2021års modellerne. Her er flere smarte løsninger, som gør det daglige KABE-liv nemmere,
for eksempel en router som standard, en
trådløs opladningsplade til mobiltelefonen
(i Royal, Crown og Imperial) og en læselampe med USB-stik i bunden, fortæller Steen
Rasmussen.

Kompressorkøleskab som tilvalg
En anden køkkennyhed er, at Dometics
innovativt designede køleskab i 10-serien
nu kan vælges med kompressordrift til
campingvognene i Royal- og Imperial-serie.
Kompressorkøleskabet er energibesparende og giver en stabil køling og dybfrysning,
selv ved høje udendørs temperaturer. Præcis som de konventionelle Dometic-køleskabe i 10-serien, som allerede er standard
hos KABE, har kompressorvarianten en
smart designet dobbelthængt dør, som kan
åbnes fra begge sider.
I 2021 præsenterer vi også et helt nyt
komfur i vores Royal-campingvogne.
De udstyres med et Thetford-komfur med
4 plader og ovn 230 V (elplade som tilvalg).

10 KABE NR 1 2021

NYT

KABE 2021

UNIKT VARMESYSTEM
KABE har en førende rolle inden for teknikudviklingen i branchen og er
tidligere blevet belønnet med den prestigefyldte pris ”European Innovation
Award” i teknikkategorien for betjeningspanelet Smart D og ventilationssystemet KABE-Smart Vent.
I 2021 præsenterer KABE yderligere en unik innovations nyhed i form af
zonevarme til autocampere og campingvogne, som ikke ses hos andre
caravanproducenter.

– KABE's vandbårne gulvarmesystem kan
styres separat med KABE's AGS II Pro, og
nu bliver det desuden muligt at regulere
varmen i to separate zoner og vælge forskellige temperaturer i boligdelens for- og
bagende, oplyser Steen Rasmussen.

f.eks. nøjes med at hæve temperaturen i
autocamperens forreste del ved siddegruppen og i kabinen. Det er noget, som jeg
tror, vil blive værdsat af vintercampister.

Zonevarmen øger komforten og skaber
endnu bedre forudsætninger for at kunne
få præcis den varme, man ønsker. Man kan

– Opvarmningen i campingvognens eller
autocamperens toiletrum er koblet til
gulvvarmens returløb, så der altid er et be-

hageligt klima uanset hvilke valg, du træffer
i de to separate varmezoner.
KABE's zonevarme er udviklet i samarbejde
med Alde og er fra og med modelår 2021
standard i alle autocampere og campingvogne i KABE's Imperial-serie.

KABE NR 1 2021
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CLASSIC
Nye grundspecifikationer: Belysning i garderobe, sengeskuffe og bagagerum.
Router, stereo, USB ved køjesenge, lækageindikator.

Ny, beklædt sengegavl med belysning i hylden
under overskab.

12 KABE NR 1 2021

USB-stik ved køjesenge, lomme i pudestøtte.
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FLERE POPULÆRE MODELLER
KABE har fem forskellige campingvognsserier med hver sine specifikke fordele. Modellerne er udviklet med henblik på at passe til forskellige brugeres
krav og ønsker.

Classic 600 GLE

Classic 600 TDL

B2

Modelåret 2021 byder på endnu flere valgmuligheder inden for det populære Classicsegment. Classic består af campingvogne,
der er til at betale, med lidt færre tilvalg og
en noget kortere udstyrsliste end de øvrige
modeller. Classic-serien består blandt andet af de rigtigt populære børnevogne med
køjesenge (der kan monteres en klapkøje i
flere modeller som tilvalg) samt lidt mindre
og lettere rejsevogne.
Serien udvides med tre populære modeller:
Classic 600 GLE B2 med to skønne enkeltsenge; Classic 600 TDL E2 med det store
badeværelse bagerst, på tværs af hele vognens bredde, to skønne enkeltsenge, og
KABE's mest populære løsning med fransk
seng i 600-længde, nemlig Classic 600 XL
med en generøs dobbeltseng.

TILLVALG CLASSIC

Classic 600 XL

E2

Komfortpakke:
• Stort køleskab
• Nakkepuder
• Serviceklap
• Håndklædetørrer
• Udluftningsluge.
Designpakke:
• Alufælge 15"
• Vindue i dør
• Trækstangsafdækning
• Heki 2 tagluge.

XV2

Øvrige tilvalg:
• Mikroovn,
• Ovn
• Cykelstativ
• Aircondition
• Klapkøje.

KABE NR 1 2021
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Crown, Imperial

Classic
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KABE 2021:

NY EKSTERIØR DESIGN
I 2021 vil KABE videreudvikle sit samarbejde med Mercedes-Benz og præsentere en helt ny modelserie på Mercedes Sprinter. Aldrig før har der været så mange forskellige
autocampere fra KABE at vælge imellem.
KABEs Travel Master-program er opdelt i fire forskellige modelserier: Classic,
Royal, Crown og Imperial. Uanset hvilken autocamper du vælger, får du KABE's
basale kvaliteter og fordele, hvor de overlegne egenskaber til helårs camping er
en selvfølge.
– Hos KABE er man meget stolte over at kunne præsentere et modelår, som er
så fyldt med spændende nyheder. Nu byder vi alle nye og gamle campingvognsog autocamperkunder velkomne hos vores dygtige forhandlere for at få mere at
vide om KABE 2021, siger Steen Rasmussen.

Ny udsmykning på sidepladerne med elegant
linjeføring. (Royal, Crown,
Imperial)
Ny, sporty staffering på sidepladen. (Classic)

KABE NR 1 2021
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KABE AUTOCAMPER 2021
Når du vælger KABE, ved du, at det er en autocamper, der er bygget til
helårsanvendelse i det skandinaviske klima. Den er udstyret med den
seneste teknik og mange smarte løsninger, som gør autocamperlivet
lige så enkelt og afslappende, som du ønsker det.

NYHEDER 2021
Udvendigt design
•
Ny, sporty streamer på sidepladerne. (Classic)
•
Ny grafik på sidepladerne med elegant linjeføring, som går hele vejen
rundt om autocamperen. (Royal,
Crown, Imperial)
•
Dekal: ”Made in Sweden”.
Indvendigt design
•
Nyt lyst møbeldekor i ”Nordic Oak”.
•
Overskabslåger i ”Nordic Oak” med
grå pyntelister. (Classic)
•
Overskabslåger i ”Nordic Oak”
med sølvfarvede pyntelister (Royal,
Crown, Imperial)
•
Ny lys nuance på vægbeklædningen.
•
Ny lys nuance på gulvvinylet
•
Ny folie på væg ved indgangen.
•
Nye hynde- og tekstilkollektioner.
•
Nye pæne syninger på hynder.
•
Afrundede hjørner på sofaen i
dinetten.

•

TV-skab tilpasset til 24". (Ikke i autocampere med lille sofa)

Belysning, internet m.m.
•
Nye spots
•
Lille læselampe med USB-stik i
soklen.
•
Stemningsbelysning i køkken, kan
styres fra panelet.
•
Trådløs opladningsplade til mobiltelefon ved indgangen. (Royal (ikke x780
LB, LGB), Crown, Imperial)
•
Router som standard.
Køkken
•
Køkkenoverskabslåger i “Nordic
Oak”. (Classic, Royal, Crown) (Tilvalg
Imperial)
•
Køkkenoverskabslåger i lattefarvet laminat. (Imperial) (Tilvalg Royal, Crown)
•
Køkkenbordplader i nyt, gråmeleret
laminat.
•
Bordplader i nyt, lattefarvet laminat.
•
Nyt laminat, ”Corian Matterhorn”, på
køkkenbordplader. (Imperial)
•
Bagvæg i køkken i ”Nordic Oak”.
•
Større køkkenvindue.

Soveværelse
•
Ny beklædt sengegavl. (Classic)
Badeværelse
•
Ny brusekabine i T-varianten. (Royal,
Crown, Imperial)
Varme
•
Ny unik zonevarme. (Imperial)
Biler
•
Stolevarme/-afkøling (Tilvalg Crown,
Imperial)
•
Stålramme ved vandbeholder.
•
Stålramme ved batteri.
•
Bordplade, der kan slås ned ved
kørsel.
KABE Van
•
Nyt lys møbeldekor i ”Nordic Oak”.
•
Nyt lys nuance på vægbeklædningen
•
Nyt lys nuance på gulvtæppet.
•
Trådløs opladningsplade til mobiltelefon på hylde ved køkkenskab.

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

KABE CLASSIC, 740, x740, i740
Prisvenlige autocampere med lidt færre tilvalg og en noget
kortere udstyrsliste end vores øvrige modeller, men med
KABE-kvalitet hele vejen igennem.
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KABE ROYAL, x780 og x880
Autocampere, som har det meste, når det gælder komfort
og udstyr. Bredden er King Size, noget som KABE er alene
om på markedet. Under en blødt afrundet loftsprofil gemmer
der sig en stor nedsænkelig dobbeltseng.

NYT
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Ny lyst møbeldekor i ”Nordic Oak”.

Trådløs opladningsplade til mobiltelefon ved indgangen.
(Royal (ikke x780 LB, LGB), Crown, Imperial)

Ny brusekabine i T-varianten. (Royal, Crown, Imperial)

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

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

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

KABE NR 1 2021
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KABE TRAVEL MASTER 2021:

NY KABE ROYAL
Den nye Royal på Mercedes. Forbedret grundprodukt: Mercedes Sprinter, stor motor,
170 KH, 9-trins automatgear, Heavy Duty, læderrat, automatisk nødbremse, MBUX
10,25, køreassistent, samme høje standard i bodelen som den nuværende x780/
x880-autocamper.

NY HALVINTEGRERET AUTOCAMPER
PÅ MERCEDES SPRINTER
I 2020 præsenterede vi KABE Crown, som
er en helt ny autocamperserie med hel-integrerede køretøjer bygget på Mercedes
Sprinter. Samtidig blev Premium bilerne
i KABE's luksuriøse Imperial-serie opgraderet med Mercedes Sprinter, og KABE
præsenterede sin første van sammen med
Mercedes, der er bygget som en rigtig autocamper med fuld højde og KABE's unikke
helårskomfort.
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– I 2021 tager KABE endnu et skridt fremad
på autocampermarkedet og lancerer de
halv-integrerede Royal x780 og x880 på
Mercedes Sprinter, oplyser Steen Rasmussen.
Modellerne 780 og 880 er nogle af KABE's
virkelig populære modeller inden for det
halv-integrerede segment. I crossovermodellerne x780 og x880 er der plads til hele

familien eller måske til teenagerne eller
børnebørn, som bare tager med en gang
imellem. Under loftet, lige bag førerkabinen, gemmer der sig en elektrisk nedsænkelig loftsseng med to sovepladser og skøn
komfort.

NYT

Den nye Royal x780 bygget på Mercedes
Sprinter har en totallængde på 7,75 m, og
model x880 har en totallængde på 8,78 m.
Bredden er 250 cm, som KABE er alene om
på autocampermarkedet. Den generøse
bredde skaber god plads i bilens bodel,
som er noget, der er blevet udnyttet nøje i
planløsningen.
Bo som en konge i Royal
Længst tilbage er der placeret en komfortabel seng. Sengen har en lækker

springmadras, en ekstra tyk rullemadras,
et indstilleligt hovedgærde og en polstret
sengegavl med to separate læselamper og
diskret stemningsbelysning. Der er klædeskabe til tøj, sengelinned og andet. Bagest i
autocamperen er der også et opbevaringsrum, som nås via udvendige serviceklapper.
Badeværelset er udstyret med et drejeligt
skylletoilet, brusekabinen og vask med
over- og underskab, hvor der er plads til
hele familiens toiletsager, og som kan stå
sikkert under kørslen.

KABE 2021

Siddegruppen består af en blødt formet
hjørnesofa og yderligere en siddeplads,
som sammen med de drejelige førerstole
skaber en indbydende og hyggelig spiseog hyggeplads til fem personer. Dinetten
ved siddegruppen kan nemt laves om til en
ekstra sengeplads. Der kan sove op til fem
personer i Royal x780 og x880. Som standard er der fire pladser med sikkerhedsseler, og som tilvalg fås en femte.

Siddegruppen med ergonomisk formede sofaer, udtræk (slide-out funktion) på
sofaen og armlæn som kan klappes væk,
gør turen ekstra behagelig.

Sengen har en behagelig spiralmadras,
ekstra tyk topmadras, justerbar hovedgærde og en polstret hovedgærde

Aerodynamisk bagende (fra 2020) med markant
belysning og dekalen "Made in Sweden".
KABE NR 1 2021
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TRYG OG SIKKER REJSE
TRYG OG SIKKER REJSE

– Mercedes Sprinter i kombination med AL-KO's skræddersyede chassis gør, at
vi kan tilbyde helt fuldvoksne og veludstyrede autocampere med køreegenska–
Mercedes
Sprinter
i kombination
AL-KO's
skræddersyede chassis gør, at
ber,
der ligner
personbilens,
udtalermed
Steen
Rasmussen.
vi kan tilbyde helt fuldvoksne og veludstyrede autocampere med køreegenskaDe
har forhjulstræk, automatgear
ber,nye
der Mercedesbyggede
ligner personbilens,crossovermodeller
udtaler Steen Rasmussen.
med 9 trin og en motor på 170 hk. Her ses moderne personbilsteknologi i
De
nye
Mercedesbyggede
crossovermodeller
har forhjulstræk,
automatgear
form
af et
rigtigt godt multimediesystem,
navigator,
LED-belysning,
automatisk
med
9
trin
og
en
motor
på
170
hk.
Her
ses
moderne
personbilsteknologi
i
nødbremse, regn sensor, køreassistent, sidevindsstabilisering og meget andet.
form
af
et
rigtigt
godt
multimediesystem,
navigator,
LED-belysning,
automatisk
Heavy Duty-udstødning er standard på alle KABE's autocampere fra og med
nødbremse,
regn sensor, køreassistent, sidevindsstabilisering og meget andet.
2021.
Heavy Duty-udstødning er standard på alle KABE's autocampere fra og med
KABE's
2021. helårskomfort er naturligvis fulgt med hele vejen. Royal x780 og x880
har vandbåren gulvvarme i kabinen og en ekstra varmepakke med blæser under
KABE's
er naturligvis fulgt med hele vejen. Royal x780 og x880
fører- oghelårskomfort
passagerstolen.
har vandbåren gulvvarme i kabinen og en ekstra varmepakke med blæser under
fører- og passagerstolen.

KABE har udviklet de passive sikkerhedssystemer og udstyret sine autocampere med flere aktive sikkerhedssystemer.
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Mere sikkerhed ved kollision
Passiv sikkerhed
KABE’s sikkerhedspakke
er bedst!
(Kollisionssikkerhed)
• Stabilt karosseri:
Alt for din sikkerhed.
Limet konstruktion
I KABE's udviklingsarbejde har sikkerheden ved kørsel været i fokus, og i modelår 2021 er autocampernes kollisionssikkerhed blevet undersøgt meget nøje.

Den aktive sikkerhed i køretøjet omfatter
forskellige systemer for at forhindre ulykI KABE's udviklingsarbejde har sikkerheker. KABE bygger sine autocampere på
den ved kørsel været i fokus, og i modelsikre autocamperunderstel; Fiat Ducato
år 2021 er autocampernes kollisionssikog Mercedes Sprinter, hvor automatisk
kerhed blevet undersøgt meget nøje.
nødbremse, antiudskridning, regnsensor
Den
aktive sikkerhed
i køretøjetpåomfatter
og køreassistent
er eksempler
udstyr,
forskellige
systemer
for
at forhindre
ulykder bidrager til øget sikkerhed
på vejen.
ker. KABE bygger sine autocampere på
– Som autocamperproducent har
sikre autocamperunderstel; Fiat Ducato
KABE et særligt ansvar for den passive
og Mercedes Sprinter, hvor automatisk
sikkerhed, altså det, der sker, hvis der
nødbremse, antiudskridning, regnsensor
skulle ske en kollision. Ud over KABE's
og køreassistent er eksempler på udstyr,
stabile autocamperkarosseri, med en
der bidrager til øget sikkerhed på vejen.
limet konstruktion, udliggere og ekstra
–
Som fastgørelse
autocamperproducent
harhar vi
kraftig
mod bildelen,
KABE
et særligt
ansvaromkring
for den batteri
passive
nu indført
stålrammer
sikkerhed,
altså det,
sker, hvis at
der
og
vandbeholder
for der
at forhindre,
skullekommer
ske en kollision.
Ud over
disse
i bevægelse
ved KABE's
et samstabile autocamperkarosseri,
med en
menstød
samt en ny bordkonstruktion,
limet bordpladen
konstruktion,
udliggere
ekstra
hvor
kan
gemmesogvæk
ved
kraftig fastgørelse
mod bildelen,
har vi
kørsel,
bekræfter Steen
Rasmussen.
nu indført stålrammer omkring batteri
og vandbeholder for at forhindre, at
disse kommer i bevægelse ved et sammenstød samt en ny bordkonstruktion,
hvor bordpladen kan gemmes væk ved
kørsel, bekræfter Steen Rasmussen.
Se mere om, hvordan KABE indbygger sikkerhed i karrosseriet på www.kabe.se/dk

Ekstra kraftig chassisopbygning
Passiv sikkerhed (kollisionssikkerhed)
Kraftig fastgørelse mod 		
• Bordplade, der kan gemmes væk
bildel
• Stålramme
ved batteri
•• Stålramme
Bordplade,
der kan gemmes
ved vandbeholder
• Kollisionssikret
køleskab med stålbjælke
væk
•• Airbag
Stålramme ved vandbeholder
karosseri:ved batteri
•• Stabilt
Stålramme
1.
Bil- og boligdel er sammenføjede via
• Airbag
en stålkonstruktion.
2.

Stålrammen sidder rundt om alle

Aktiv
sikkerhed
siderne
på sidevæggene.
3. Stålkonstruktionen
er forankret
til
(System,
der forhindrer
ulykker)
væggene
med
både
skruer
og
lim
for
• Automatisk nødbremse
at få en så stabil konstruktion som
• Antiudskridning
muligt.
•4. Regnsensor
Væggene, som er del af konstruktio• Fjernlysassistent
(Ikke standard)
nen, bygges efter sandwichprincippet
med dobbelte plader (både
• Sidevindsassistent
(Ikkeinder3-ak-og
yderside) samt stærke stolper for at
slet)
få dem så modstandsdygtige over for
• Vejbaneassistent
(Ikke standard)
vridninger som muligt.
•5. Attention
Assist
KABE har valgt en løsning til sammen• Kørelysassistent
føjningen af ydervæggene med gulvet,

6.
7.

hvor væggene stilles på gulvet med
en overlapning, hvorefter de limes og
fastgøres med stærke skruesamlinger
nedefra for at låse gulvet ind mod
væggen.
Den forreste del af autocamperen
bygges også med en sandwichkonstruktion.
A-stolperne udføres i en helstøbt, solid
konstruktion

8.

Fronten, i kombination med stålkonstruktionen, limes og skrues
sammen med bildelen.
9. Stålkonstruktionen sammenføjes
med bildelen med solide stålplader,
hvilket giver en kraftig fastgørelse
mod denne.
10. Fastgørelsen af indervæggene,
som bærer indretningen, fastgøres
til ydervæggene med en F-formet
aluminiumsprofil, som skrues ind
i ydervæggene og fastgøres med
popnitter.
11. KABE har også ekstra forstærkninger på chassiset i form af udliggere.
Aktiv sikkerhed
(systemer, der forhindrer ulykker)
• Antiudskridning
• Automatisk nødbremse
• Regnsensor
• Kørelys-assistent
• Attention Assist
• Sidevindsassistent (ikke tandem)
Tilvalg til KABE Travel Master Classic
740, x740 Sikkerhedspakke; Automatisk
nødbremse, regnsensor, advarsel for
vognbaneskift (Lane Assist), automatisk
Bordplade, derafkan
væk
nedblænding
detgemmes
lange lys,
kørselslysassistance
Tilvalg til KABE Travel Master Royal
x780, x880 Mercedes komfortpakke;
Traffic Sign Assist, fjernlysassistance, AC
i bildel, elektrisk parkeringsbremse.

Van og Classic-serien kan have et andet udstyrsniveau. Spørg din forhandler.

Bordplade, der kan bortstuves:
Bordet kan slås ned som standard (ikke Van) og kan skubbes
fremad for at give mere plads
mellem førersæde og passagererne på sofaen, der giver
de fastspændte passagerer en
endnu tryggere kørsel.
Stålramme ved vandbeholder

Stålramme ved batteri:
En ny, stabil metalholder holder
batteriet sikkert på plads, også ved
sammenstød.
Airbags ved både fører- og
passagerpladser.

Stålramme i dinettesofaen:
Selepladserne ved dinetten har
fået en forstærket metalramme i
sofaskuffen for at undgå kollaps af
sofaen ved en eventuel kollision.
Den nye indvendige metalramme
holder desuden vandbeholderen,
som opbevares i sofaskuffen, i et
Stålramme
batteri
sikkertved
greb.

Kollisionssikret køleskab med
stålbjælke (visse modeller,
afhængigt af køleskabets placering).

KABE NR 1 2021

21

NYT

KABE 2021

KABE VAN MED ÆGTE
HELÅRSEGENSKABER
KABE's van med ægte KABEkomfort er bygget til aktiv brug
året rundt.
KABE's van med ægte KABE-komfort er
bygget til aktiv brug året rundt.
KABEs nye van har mange af de unikke
fordele, som du finder i de større autocampere i Travel Master-serien. Der
er vandbåren gulvvarme helt frem til
kabinen, toilet med bruser og virkelig
komfortable senge.
Den samlede længde er 690 centimeter,
og på trods af at dimensionerne er betydeligt mindre end i KABE's traditionelle

autocampere, føles det utroligt rummeligt
af være van model. Konceptet er baseret
på en Mercedes Sprinter med hævet tag,
og stående højde i opholdsstuen er komfortable 196 centimeter, ligesom i KABEs
andre autocampere.
Isolering i alle hulrum
– Vores ambition har været at producere
en højkvalitets van uden kompromis.
En van, som henvender sig til dem, der
ønsker en kompakt og fleksibel autocamper uden at skulle opgive KABEs
komfort og smidighed. Jeg tror, det
 er
lykkedes os, siger Tina Andersson, konstruktionschef hos KABE.

Siddegruppen har to komfortable og justerbare førerstole.

22 KABE NR 1 2021

Isoleringen er sprøjtet ind i tag, vægge,
bjælker og hvert eneste hulrum bag de
dekorerede sideplader. Dette er en ny
teknologi, hvor små isoleringskugler
indsprøjtes ind med højt tryk og hærdes
til en holdbar solid isolering med en
tykkelse på 35-50 mm.
Gulvet i karosseriet er isoleret med 10
mm celleplast for at isolere hulrummet
mellem karosserigulvet og bo-afdelingens gulv. I rummet er der blandt andet
også placeres vandtanke og vandrør,
hvor de er godt beskyttet mod frost. For
at få et behageligt indeklima i opholdsrummet findes der yderlig et gulv i boBadeværelset har en drejelig skillevæg med indbygget
vask på den ene side og brusebad på den anden.

Vælg selv! Fold den ene side af sengen ned, og nu har du en behagelig enkeltseng,
eller fold begge ned og du får en dejlig dobbeltseng over hele bilens bredde.

NYTT KABE 2021

Miljøet i førerkabinen er omfattende og du får en klar personbilfølelse.

afdelingen, som er isoleret med 25 mm
Ecoprim-isolering og vandbåren gulvvarme.
De fleste producenter nøjes med beklæde væggene indefra, men så får du en
bil, der slet ikke er velegnet til vinterbrug
og faktisk heller ikke er god nok om
sommeren. Opholdsrummets vinduer har
KABE's isolerede rammer. God isolering
er vigtig i både kulde og varme.
Fleksibel grundplan
– Sengen kan gøres stor så den fylder
hele bilens bredde. Det er muligt at folde
begge senge op eller bare den ene,
herved fårs et ekstra lastrum, ud over det
som findes under sengene.
Bag ved en jalousidør findes det lille
badeværelse med vindue og opbevaringsskabe, her er en drejelig skillevæg
med indbygget vask på den ene side og
brusebad på den anden.

– Køkkenområdet er udstyret med et
gaskomfur med to brændere og køkkenventilator samt Dometics nye kompressorkøleskab. Vi har indrettet med solide
skuffer og skabe. Opbevaring er noget,
vi har forsøgt at opprioritere, siger Tina
og viser klædeskabet, hvor der er god
plads til tøjet.
Siddegruppen har to komfortable og
justerbare førerstole, som bruges som
fører- og passagersæde under rejsen.
Begge lænestole har sikkerhedsbælter,
og pladsen kan udvides med et sæde
kan skubbes sidelæns.
– Det er faktisk muligt at oprette en
ekstra seng til et barn ved siddegruppen
påpeger Tina.
Mercedes-Benz
KABEs høje ambitioner inden for indretning og udstyr i opholdsrummet følges
op af Mercedes-Benz. Dette er en bil,

Myggenetsdør ved skydedøren er standard.

der tilbyder komfort og køreglæde på
et rigtig højt niveau. Miljøet i førerhuset
er detaljeret, og du får en klar personbil
følelse, når du sætter dig i førersædet.
Det meste er inkluderet i standardudstyret, såsom multimedia-systemer med
en stor touchskærm, bakkamera og
elektrisk styrede og elektrisk opvarmede bakspejle. Bilen har også adskillige
moderne sikkerhedssystemer som
advarsel om blinde vinkler, autobrems og
sidevindsstabilisering.
Bilen har baghjulstræk, men kan også fås
med firehjulstræk, forklarer Tina. Motoren er en Mercedes 4-cylindret dieselmotor på 163 hk med miljøklasse Euro-6.
– Dette er et køretøj, der er rigtig dejligt
at køre, og som på trods af sine kompakte dimensioner kan tilbyde en fuldgyldig
autocamperoplevelse. Noget, som jeg
tror mange har ventet på.
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Dine KABE
ambassadører
i Danmark...

E L SK E R A L L E Å R ST I D E R

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

Aabybro Camping & Fritid ApS
www.aabycamp.dk

Camping-Specialisten.dk Århus
www.campinggaarden-ormslev.dk

Bijé Fritid & Camping, Helsinge
www.bije.dk

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

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

Vestsjællands Campingcenter, Fuglebjerg
www.vs-camping.dk

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

Biler & Campingvogne Stenseby, Neksø
www.caravanringen.dk

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

Østsjællands Camping Center, Solrød Strand
www.oecc.dk

Vestjysk Camping Center ApS, Holstebro
www.vestjyskcamping.dk
Camping-Specialisten.dk ApS, Silkeborg
www.camping-specialisten.dk
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Importør og generalagent for Danmark.
Campingvogne · Autocampere · Udstyr · Reservedele
www.intercamp.dk

