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I 2020 købte mange familier deres allerførste KABE og op-
dagede friheden og trygheden ved campinglivet. Ifølge den 
svenske campingvognsbranches sammenslutning steg antallet 
af nyregistrerede campingvogne med hele 9,7 %, og KABE 
bevarer sin position som Sveriges førende producent af både 
campingvogne og autocampere.

Sidste efterår præsenterede KABE flere meget interessante 
nyheder for modelåret 2021, som nu leveres til kunderne på 
vores forskellige europæiske markeder. Blandt de absolut før-
ste, der fik deres nye KABE, var familien Henriksson i Örsunds-
bro i Uppland. De har nu haft deres nye topudstyrede KABE 
Imperial Hacienda 1000 i seks måneder og er yderst tilfredse. 
Læs mere om deres skønne vinterliv senere i magasinet.

Der er stadig mulighed for at bestille din nye KABE 2021, men 
visse modeller er allerede ved at være udsolgt. Vi er glade for 
at opleve et fortsat godt salg, og vores forhandlere gør et stort 
stykke arbejde for at imødekomme den høje efterspørgsel 
efter både nye og brugte køretøjer.

For de fleste mennesker er købet af en autocamper eller cam-
pingvogn en stor beslutning, der inddrager hele familien. Med 
KABE's unikke komplette pakke, som vi vil fortælle dig mere 
om i dette nummer, hjælper vi med at skabe grundlaget for en 
tryg handel og et problemfrit ejerskab. 

Dette års KABE-nyheder inden for autocampere omfatter na-
turligvis den nye Royal-serie med to halvintegrerede modeller 
bygget på Mercedes-Benz. De nye Royal x780 og x880 er 
såkaldte crossover-modeller med en elektrisk nedsænkelig 
loftsseng, der kan hejses op under loftet, når den ikke er i 
brug.

KABE's samarbejde med Mercedes-Benz startede i 2020 og 
har været en stor succes. De Mercedesbyggede køretøjer er 
suveræne hele vejen igennem og suppleres af KABE's pris-
venlige Classic-serie, som er bygget med helårsbekvemmelig-
heder på et Fiat Ducato-stel. 

KABE's første Van, der også er bygget på Mercedes Sprinter, 
er en fuldvoksen 'beboelsesvogn' med ægte KABE-komfort, 
der blev præsenteret sidste år og fik en meget positiv modta-
gelse. I øjeblikket er vi ved at udvikle vores egen produktions-
linje til KABE Vans på vores produktionsanlæg i Tenhult. 

Vi møder fremtiden med tillid!

Alf Ekström
Adm. dir., KABE AB

Altid et skridt foran…

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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NU ØNSKER ALLE AT LEVE 
CAMPINGLIVET! 
I 2020 købte mange familier deres allerførste KABE og opdagede 
friheden og trygheden ved campinglivet. 

I en masse mobiltelefoner er der nu gemt 
minder om fantastiske solnedgange, 
hyggelige campingpladser, grillaftener, 
morgendukkerter eller udsigter over 
bjergene. 

Campingtendensen har bestemt været i 
gang i et stykke tid. 2020 var dog året, 
hvor vi lærte om nye koncepter som 
"staycation", som hjalp endnu flere men-
nesker med at vælge campingvognen 
eller autocamperen i forhold til andre 
tilgængelige feriemuligheder.

– Mulighederne for at rejse rundt med 
egen bolig og finde hemmelige steder 
med skovjordbær, måske ikke så langt 
hjemmefra, har givet nye perspektiver, 
som jeg tror kan ændre ferievanerne 
i lang tid fremover," siger Alf Ekström, 
administrerende direktør for KABE AB.

Frit og komfortabelt

Blandt de store fordele ved campinglivet 
er trygheden ved selv at kunne styre sin 
rejse og indkvartering med madlavning, 
senge, badeværelser og andre faciliteter. 
Man lever frit og komfortabelt og bruger 

For eksempel er den samlede udledning 
af drivhusgasser på en uges ferie med 
autocamper kun halvdelen af udled-
ningen ved en charterrejse sydpå. Det 
er værst for miljøet at tage på en uges 
krydstogt.

– Autocamperen er jo ikke kun et trans-
portmiddel, den bruges i vid udstræk-
ning som bolig. Med et moderne køretøj 
er det en totalløsning på en ferie med 
forholdsvis lav CO2-udledning. Det gæl-
der især, hvis du vælger at holde ferie 
i dit eget land, som mange mennesker 
gør i dag," siger Alf Ekström.

Holdbar, tryg og sikker

Hvis du ejer en KABE, får du desuden 
fordelen af det bedste varmesystem på 
markedet, unik isolering og et overle-
gent ventilationssystem. Bekvemt og 
dejligt – men det betyder også lavt en-
ergiforbrug og minimal miljøbelastning, 
både sommer og vinter. 

– Bæredygtighed, tryghed og sikkerhed, 
siger vi normalt, når vi opsummerer for-
delene ved vores produkter. Og det har 
sjældent været mere rigtigt end i dag!

samtidig masser af tid udendørs. Det er 
en livsstil, der bliver mere og mere popu-
lær, siger Alf Ekström.

– Autocamperen og campingvognen 
tiltrækker ofte dem, der ønsker ægte og 
unikke oplevelser med natur og strand, 
fiskeri, vandring, cykling, golf og andre 
udendørsaktiviteter. Det øgede antal hel-
årsbrugere gør naturligvis KABE særlig 
interessant.

Klimavenlig ferie

Klimaspørgsmålene har også fået mange 
mennesker til at tænke over, hvordan de 
rejser og ser sig nu om efter ferieformer 
med mindre negativ miljøpåvirkning. Og 
faktisk kan din KABE være starten på en 
mere klimavenlig ferie.

I 2018 sammenlignede den norske Øst-
foldforskning udledningen af drivhus-
gasser for nogle almindelige ferieformer. 
Når faktorer som transport, overnatning, 
mad og aktiviteter blev medregnet, viste 
autocampere eller campingvogne sig at 
være blandt de bedste alternativer. Un-
dersøgelsen er tilgængelig i sin helhed 
på www.kabe.se/se/nyheter.
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Så der er altså meget at opleve i KABE 2021, og 
mange har allerede fundet deres yndlingsmodel. 

Imperial Hacienda

For familien Henriksson i Örsundsbro var 
valget enkelt. De faldt direkte for den 
nye KABE Imperial Hacienda 1000 og har 
nu haft den store topudstyrede camping-
vogn i seks måneder.

– Vores vogn var faktisk den første 
Imperial 1000 i modelår 2021, der forlod 
Tenhult-fabrikken i efteråret. Vi pakkede 
med det samme og tog til Tandådalen, 
hvor vi har en sæsonplads lige ved pis-
terne, siger Nina og Daniel Henriksson.

Familien Henriksson elsker at løbe på 
ski. De bor i campingvognen i efterårs-
ferien, juleferien, vinterferien, i påsken 
og endda i mange weekender. Det giver 
dem mulighed for en lang skisæson, der 
strækker sig over halvdelen af året. 

– Det er det niende år, vi bor på Caravan 
Clubs Camping i Tandådalen. Her kan 
vi slappe af, være udendørs, nyde sam-
været med hinanden og møde venner. 
Vores ældste søn er 25 år og kommer 
gerne på besøg. De yngste, som er 12 og 
14, er grundlæggende vokset op her og 
har masser af venner. 

– Jeg kan virkelig godt lide vores nye, 
dejlige badeværelse. I denne sæson har 
jeg ikke brugt de almindelige brusebade 
på campingpladsen én eneste gang. Jeg 
tager brusebad derhjemme i camping-
vognen, og det synes jeg er ekstra rart 
her i disse coronatider," siger Nina.

Køkkenet er en anden del af campingv-
ognen, som Nina er særligt glad for. Det 
er lyst og moderne og har alt det udstyr, 
man kan ønske sig. Der er nedsænket 
induktionskomfur, indbygget ovn, mik-
roovn og Dometics store køleskab med 
dobbelthængslede døre. 

Bedre end en hytte i bjergene

Imperial er KABE's ægte premiumserie, 
og både Nina og Daniel finder deres nye 
mobile hjem præcist lige så komfortabelt 
og funktionelt, som de havde forventet. 

– Hvis du camperer om vinteren, så er 
det kun KABE, der dur, intet andet. Vi har 
valgt KABE's største og bedst udstyrede 
vogn og er super tilfredse. For os er 
dette et alternativ til at købe en hytte i 
bjergene eller en lejlighed. Men meget 
bedre og hyggeligere!

22 kvadratmeter

KABE Imperial Hacienda 1000 er en vir-
kelig stor campingvogn med et boligom-
råde på helt op til 22 m2. 

Størrelsen har familien været bekendt 
med længe. Selv deres forrige vogn var 
en Hacienda 1000, som de havde i seks 
år. Denne gang har de valgt en anden 
planløsning, fordi børnene er blevet 
større og ikke længere ønsker at sove 
i køjesenge. I stedet blev det til KABE's 
eksklusive soveværelsesløsning med en 
stor og komfortabel, queen size-seng, 
der er placeret tværs over den bageste 
del af vognen, og en ekstra dobbeltseng 
foran.

– Når vi vågner om morgenen, kan vi 
ligge og kigge ud over bjergene. Det er 
virkelig magisk! Vi er utroligt tilfredse 
med sengene, som er meget komforta-
ble og af elevationstypen. Nogle gange 
har børnene venner, der overnatter, og 
så reder vi op i opholdsområdet for at få 
masser af plads til det, siger Nina.

Brusebad i campingvognen

Familien Henrikssons campingvogn er 
en TDL-model, der betyder, at bade   
 værelset er placeret allerlængst  
 tilbage og strækker sig over   
 hele vognens bredde. Dette års  
 model har fået en ny rummelig  
 brusekabine og flere praktiske  
 hylder. 

”VI ER SUPER TILFREDSE!” 
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Trådløs opladningsplade til mobiltelefon ved indgangen 
(Standard Royal, Crown, Imperial).

Routeren er nu standard i alle  
modeller.

Dette års modeller har gennemgået et 
designløft, både udvendigt og indven-
digt. Indretningen og justeringen er ble-
vet opdateret, hvilket blandt andet kan 
ses på autocamperne i Royal-, Crown- 
og Imperial-serierne og campingvogne-
ne i Imperial-serien, som nu har KABE's 
unikke, tredimensionelle innovations-
design med sorte effekter, der fejer hen 
over køretøjet.

– Samtidig har vi arbejdet meget med 
linjer og former for at binde sideplader-
nes forskellige dele sammen med front 
og gavl, forklarer Tina Andersson, som 
er konstruktionschef hos KABE.

Også autocamperne i Classic-serien 
og campingvognene i Classic-, Ædel-
sten- og Royal-serierne har fået et nyt, 
ydre formsprog. Yderligere nyheder 
vedrørende campingvognene er, at 
Ædelstensserien nu har glatte sidepla-
der som standard, og Classic-vognene 
sideplader i minihammerslået aluminium 
og ny bagende

Lys indretning

Interiøret i KABE 2021 præges af lyse, 
lette farver og materialevalg. I indret-
ningen i alle modellerne, samt camping-

vogne i Classic-serien, ses en ny træfolie, 
Nordic Oak, i en smuk, lys tone. Den friske, 
nordiske fornemmelse ved træfolien 
følges op med let latte-farvede bordplader, 
gråmelerede køkkenborde, en ny, lysere 
vægbeklædning og gulvbelægning i en 
matchende nuance.

– I kombination med de indbyggede låger 
og skuffer, som vi præsenterede allerede 
forrige modelår, vil jeg faktisk vove at 
påstå, at KABE har markedets mest smag-
fuldt indrettede køkken i nogen autocam-
per eller campingvogn, siger Patrik Trofast, 
som er ansvarlig for salget af KABE på det 
svenske marked.

Interessante nyheder

Den allerede lange liste over standardud-
styr i de forskellige modelserier er blevet 
endnu længere. F.eks. er der nu inkluderet 
en router i alle modeller samt USB-stik ved 
køjesengene, som gør det nemmere for 
yngre familiemedlemmer at oplade deres 
egne mobiler og tablets.

Andre interessante nyheder omfatter en ny 
stemningsbelysning i køkkenet, der styres 
via Smart D-panelet, trådløs opladnings-
plade til mobiltelefoner, nye stikninger i 
hynderne i siddegruppen, større bruseka-

bine, der minder om den derhjemme, og 
et nyt komfur med fire kogeplader, hvor 
ovnen har en 230 V-ventilator.

Unikt varmesystem

I 2021 præsenterer KABE yderligere en 
innovation, der er unik på verdensplan, 
i form af zonevarme til autocampere og 
campingvogne. Med KABE's zonevar-
me er det muligt at styre varmen i to 
forskellige zoner og at vælge forskellige 
temperaturer foran og bagved. 

– KABE's zonevarme er nu standard i 
alle autocampere og campingvogne i 
KABE's Imperial-serie," forklarer Patrik 
Trofast. 

Ny serie autocampere

KABE's første halvintegrerede autocam-
pere på Mercedes Sprinter er nu kørt ud 
på vejene. Den nye Royal-serie beståen-
de af to interessante crossover-modeller, 
Royal x780 og Royal x880, supplerer 
KABE's allerede store udvalg af helinte-
grerede Mercedes-modeller. 

Resten af autocamper-serien omfatter 
også den nye Mercedesbaserede KABE 
Van, som blev præsenteret på markedet 
sidste år, og de prisvenlige og helårsud-
styrede modeller i Classic-serien.

Modelår 2021 indeholder flere nyheder og forbedringer, der bidrager til, at KABE fortsat op-
fylder de høje krav, som brugerne skal kunne stille til produkterne. Alle KABE's indbyggede 
funktioner og fordele får du altid, uanset modelår.

DET BEDSTE FRA KABE 2021

Porcelænsskabslåger i lattefarvet laminat (standard Royal, 
Imperial. Nordic Oak i Ædelsten, fås som ekstraudstyr i 

Royal, Imperial). Køkkenborde i nyt, gråmeleret laminat. 
Læselampe med USB-stik i 
soklen.

Badeværelsesmiljøet er blevet opdateret 
i mange af campingvogns- og autocam-
permodellerne, som har tværgående 
badeværelsesløsninger (TDL) bagest i 
boligdelen. Her er en rummelig bruse-
kabine, som har badeværelseskomfort, 
der minder om den derhjemme. Væggen 
i brusekabinen matcher laminatet på 
bordpladen ved vasken.

NYT INDEN FOR TEKNIK

Nyt design af linjeføringen og de 
glatte sideplader (Ædelsten Royal – 
campingvogn)

Ny, sporty udsmykning, trykt direkte 
på den glatte plade (Classic – auto- 
camper).

Helt nyt design, trykt direkte på den 
glatte plade (Royal, Crown – auto- 
camper, Imperial – campingvogn og 
autocamper).

NYT     KABE 2021 NYT     KABE 2021
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Der er links til alle KABE-forhandlere 
på kabe.dk

TID TIL AT OPGRADERE?  
Snart begynder en ny fantastisk sommersæson, og du tænker måske på 
at udskifte campingvognen eller autocamperen. Så er det på høje tid at 
kontakte din KABE-forhandler. 

Modelår 2021 har haft en kanonstart, og 
interessen for KABE's nye campingvogne 
og autocampere er enorm. Der er stadig 
mulighed for at bestille en ny KABE, men 
nogle modeller er allerede ved at være 
udsolgt.

– Vi kan være glade for en fantastisk salgs-
succes på trods af aflyste messer og gene-
relt turbulente tider. Vores forhandlere gør 
et stort stykke arbejde for at imødekomme 
den høje efterspørgsel efter både nye og 
brugte køretøjer," siger Patrik Trofast, der er 
ansvarlig for salget af KABE på det svenske 
marked. 

Oplev fornemmelsen

I dag har KABE seks forskellige camping-
vognsserier og fem forskellige autocam-
perserier at vælge imellem – hver især 
med deres særlige fordele og alternative 
planløsninger. 

Dette års modeller har gennemgået store 
designopdateringer, og der er masser af 
spændende nyheder at se på.

– Besøg din KABE-forhandler og oplev 
detaljerne og fornemmelsen af vores nye 
campingvogne og autocampere! Vi har 
også skønne og veludstyrede KABE-vogne 
fra både nye og tidligere år, samt modeller 
for dem, der ønsker at få levering med det 
samme, påpeger Patrik.

Besøg med ro i sindet

Din KABE-forhandler følger naturligvis de 
generelle anbefalinger, der gælder under 
coronapandemien, så du kan føle dig helt 
tryg under dit besøg. Det betyder bl.a., at 
du skal være særligt opmærksom på hånd-
hygiejnen, holde ekstra afstand og blive 
hjemme, hvis du har været eksponeret for 
smitte eller har coronasymptomer.

KABE-forhandlerne har godt med plads i 
lokalerne, og mange køretøjer står opstillet 
udenfor. 

Hvis du er bekymret, kan du booke 
tid til en personlig rundvisning og 
få en præsentation af et udvalgt 
køretøj udendørs. Du kan også hol-
de et videomøde med sælgeren. 
– En anden mulighed er at bygge din 
foretrukne autocamper eller campingvogn 
i KABE's egen produktkonfigurator, som 
du kan finde på kabe.se under fanen "Byg 
din KABE", siger Patrik og byder alle varmt 
velkommen til en ny, skøn sommersæson 
med KABE.

Sæsonstart   

2021 KABE campingvogne 2021

KABE Classic 
En veludstyret model med knapt så meget ekstraudstyr 

og KABE-kvalitet hele vejen igennem. Meget af det, der er 
standard i KABE, er ekstraudstyr hos andre. Bygget på Fiat 

Ducatos stabile autocamperstel.

KABE Royal
Til dig, der stiller ekstra høje krav til udstyr og komfort. KABE's 

crossover-modeller i Royal-serien er bygget på Mercedes-Benz. 
Crossover betyder, at autocamperen har en nedsænkelig lofts-
seng over dinetten. KABE Royal har standardudstyr, der er på 

forkant med teknikken og en boligdel med en king size-bredde.

KABE Crown 
Til dig, der gerne vil have alle egenskaberne hos KABE 
Royal og lidt til. Alle KABE Crown-modeller bygges på 
Mercedes-Benz med premiummærkets karakteristiske 

egenskaber og basisudstyr langt ud over det sædvanlige.

KABE Imperial 
Vores flagskibe, ekstra store og eksklusive. Alle modeller i  

serien er bygget på Mercedes-Benz. Autocamperen er proppet 
med smarte funktioner og design i topkvalitet.

KABE Van 
Smart og gennemtænkt med det frie liv i sigte. Optimeret og 

kompakt størrelse uden at gå på kompromis med KABE's høje 
standarder og Mercedes-Benz' høje merværdi.

KABE autocampere 2021 

KABE Classic 
Prisvenlige campingvogne med lidt færre tilvalg end vores 
øvrige modeller og med KABE-kvalitet hele vejen igennem. 
Meget af det, der er standard på KABE Classic, er ekstraud-

styr hos andre producenter.

KABE Royal 
En campingvognsserie i topklasse, som indeholder det meste 

af det bedste allerede i standardudførelsen. I dag er Royal 
den KABE-model, der sælger allermest.  

Royal Hacienda 
Er virkelig store campingvogne med samme høje udstyrs- 

niveau som resten af Royal-serien.

KABE Imperial
KABE's absolutte premiumserie, som tilbyder campingvogns- 

luksus uden kompromisser. Her finder du et udstyrsniveau og en 
boligstandard, som er helt unik for branchen.  

Imperial Hacienda 
Er virkelig store campingvogne med samme høje udstyrsniveau 

som resten af Imperial-serien.

KABE Ædelsten  
Veludstyrede campingvogne med høj standard og mange 

valgmuligheder, når det gælder udformning og planløs-
ning. Begyndte allerede at blive bygget i 1963.

KABE  NR 1 2021  11  
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KABE CLASSIC 600 
EN CAMPINGVOGN,  

DER TÅLER  
SAMMENLIGNING

Mange familier finder deres yndlingsvogn i KABE's 
populære Classic-serie. Nu er den prisvenlige  

campingvognsserie blevet udvidet med endnu  
flere varianter af den populære 600-model.

KABE Classic kendetegnes af prisvenlige campingvogne 
med lidt færre tilvalg end KABE's øvrige modelserier, men 
naturligvis med KABE-kvalitet hele vejen igennem. Der er 
veludtænkte børneværelsesløsninger i flere forskellige 
længder, men også mindre campingvogne til rejseglade 
par og solorejsende. 

– Når du køber en Classic, får du en gennemtænkt cam-
pingvogn med alle KABE's fordele, som f.eks. høj kvali-
tet, sikkerhed og egenskaber, der gør det trygt at bruge 
vognen til helårsbrug, til en meget konkurrencedygtig pris, 
forklarer Patrik Trofast, som er den ansvarlige for salget af 
KABE på det svenske marked.

Tre nye planløsninger

I 2021 er Classic-serien blevet endnu større. Den alsidige 
600 model er blevet udvidet med tre meget populære 

Classic 600 XL har en komfortabel 
og generøs dobbeltseng.

Classic 600 GLE B2 har 2 skønne 
enkeltsenge.

planløsninger; Classic 600 GLE B2 med to skønne en-
keltsenge, Classic 600 TDL E2 med et stort badeværelse 
bagest på tværs af hele vognens bredde – selv i modellen 
med to skønne enkeltsenge, samt Classic 600 XL med en 
komfortabel og generøs dobbeltseng.

– Vi ved, at mange mennesker synes, at Classic 600 er en 
praktisk og tilpas stor campingvogn. Så nu bliver det altså 
endnu nemmere at finde en udførelse, der opfylder præcis 
de behov, som familien har, siger Patrik.

Prisvenlig kvalitet

KABE Classic 600 er bygget til dem, der ønsker en 
prisvenlig vogn af høj kvalitet, der kan bruges hele året 
rundt, med alt det udstyr, der er nødvendigt for et virkelig 
behageligt campingliv. Meget af det, der er standard i >>>
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KABE Classic, er ofte ekstraudstyr hos 
andre producenter. Disse omfatter blandt 
andet tonede vinduer med myggenet og 
mørklægningsgardiner, myggenetsdør, tør-
reskab, skiboks, soft close med centrallåse 
på køkkenskuffer, tv-antenne, køleskab-
sventilation, Mini Heki-tagluger og virkelig 
komfortable senge med springmadras og 
tyk topmadras. Selvfølgelig er der også en 
emhætte og en vandbåren gulvvarme.

– I modelår 2021 har vi opgraderet udstyret 
endnu mere. Hvis du bestiller en ny KABE 
Classic, indgår der nu bl.a. router, stereo 
og lækageindikator som standard. Der er 
belysning i garderoben, sengeboksen og 
flaskegasrummet, og køjesengene har 
deres egen USB-stikkontakt. 

Sammenlign gerne

KABE har i alt seks forskellige campingv-
ognsserier – hver især med sine specifikke 
fordele og alternative planløsninger. Classic 
er blevet den store favorit blandt børnefa-

Ny standard i alle Classic-campingvogne 
2021: Belysning i garderobe, sengeskuffe  
og bagagerum. Router, stereo, USB ved  
etagesenge, lækageindikator.

milier og er et godt valg for nye campister. 
Patrik mener, at det er vigtigt at overveje, 
hvilken type bruger du er, og hvilke egens-
kaber og funktioner du vil prioritere.

– Alle, der skal købe en campingvogn, 
vil vide, hvad de får for deres penge! Så 
sammenlign gerne vores nye Classic 600 
med andre alternativer, og se, hvad vi 
mener, når vi siger, at KABE tilbyder det 
højeste udstyrsniveau på markedet i hvert 
prissegment.

Classic-serien består blandt andet af de 
rigtigt populære børneværelsesvogne med 
køjesenge i to eller tre etager (der kan 
monteres klapkøjer i flere modeller som 
tilvalg) samt lidt mindre og lettere rejsev-
ogne. 

Hvad skal jeg se på, hvis jeg vil sammen-
ligne KABE Classic 600 med tilsvarende 
campingvogne på markedet? Dette er, 
hvad Patrik trofast siger:

DESIGN:
– En del af det er vel smag og behag, som 
indretningsdetaljer, farver og lignende. 
I år har Classic-vognene gennemgået 
flere designændringer, herunder en ny og 
mere moderne udvendig bagende samt et 
opdateret design på den hammerslåede 
sideplade. Indeni vognen mødes du af en 
ny, lysere nuance på vægbeklædningen, 
nye hynde- og tekstilkollektioner, og vin-
duet er blevet større både i køkkenet og i 
forreste siddegruppe. Her er en ny polstret 
sengegavl og ovenover er der belysning i 
hylden under overskabet, som jeg person-
ligt synes gør meget for hyggen i vognen.

KOMFORT:
– I en KABE er der mange detaljer, der 
påvirker komforten og hjælper med at 
gøre campinglivet præcist så enkelt, som 
du ønsker, at det skal være. Classic 600 
er ingen undtagelse. Her finder du masser 
af belysning forskellige steder og stik-
kontakter. Der er en USB-stikkontakt ved 
sengen, køkkenskuffer har soft close med 

centrallås, og sofaerne kan klappes op for 
at gøre rengøringen nemmere. Garderoben 
fungerer som et effektivt tørreskab med 
drypbakke og en ventilator, der kan lukkes. 
For blot at nævne nogle ting.

UDSTYR:
– For at kunne foretage en reel prissam-
menligning er det vigtigt at vide, hvad der 
er inkluderet i campingvognens standar-
dudstyr, og hvad der er ekstraudstyr. I en 
standardudstyret KABE Classic indgår 
f.eks. tonede vinduer med myggenet og 
mørklægningsgardiner, myggenetsdør, 
røgalarm, lækageindikator, tv-antenne, 
stereo, indbyggede højttalere, router, 80 
Ah batteri og en skiboks med en luge, der 
kan låses udefra. 

TILVALG:
– Med mange forskellige tilvalg kan det 
være svært at danne sig et overblik af den 
endelige pris. Vi tilbyder to attraktive tilval-
gspakker til KABE Classic: Komfortpakken 
indeholder: Stort køleskab, nakkepuder, 
håndklædetørrer og en udluftningsluge.

Designpakken indeholder: Alufælge 15", 
vindue i døren, dækkappe til trækkrog og 
Heki -tagluge. Andre tilvalg af ekstraudstyr 
omfatter mikroovn, ovn, cykelstativ, AC og 
klapkøje.

KONSTRUKTION OG FUNKTION:
– Det vigtigste er campingvognens grund-
læggende konstruktion og funktion. Classic 
600, der er bygget til det skandinaviske 
klima, har KABE's unikke konstruktion med 
plast-stolper, ventilerende vægbeklædning 
og Ecomprim-isolering. Der er en omhyg-
geligt designet ventilation og opvarmning 
med AGSII vandbåren gulvvarme. Vog-
nen er udstyret med friktionskobling og 
forlængede trækstænger for at skabe en 
stabil kørsel, og den har desuden selvjuste-
rende bremser.

PROBLEMFRIT EJERSKAB:
– I sidste ende handler det om at få et trygt 
og problemfrit ejerskab. Her kommer også 
KABE's unikke komplette pakke ind i bille-
det, som du kan læse mere om på side 16.

Classic 600 TDL E2 har et stort badeværelse 
bagest og to skønne enkeltsenge.
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At købe en autocamper eller campingvogn er forbundet med drømme om rejser, 
oplevelser og afslappende ferier. Det er også en stor beslutning, som hele familien 
skal være tilfreds med. 

KABE står klar til at gøre dine feriedrømme til virkelighed. Vi kan give dig kyndige råd, der forenkler dit 
køb, og hjælpe dig med at skabe grundlaget for et trygt og problemfrit ejerskab. 

Der er en KABE til alle. Det gælder bare om at finde ud af hvilken størrelse, planløsning, hvilket udstyr og 
hvilken prisklasse, som passer til dig og din familie.

Her fortæller vi dig mere om KABE's unikke komplette pakke:

KABE'S UNIKKE  
KOMPLETTE PAKKE  

Vores produkter
KABE's campingvogne og autocampere 
tilhører markedets mest veludstyrede 
allerede i deres standardudførelse. Uanset 
hvilken KABE-model, du vælger, kan du 
være sikker på at få markedets bedste 
kvalitet i hvert prissegment.

Så inden du begynder at sammenligne pri-
ser: Få styr på, hvad udstyr der rent faktisk 
er med i prisen.

Når du har fundet yndlingsmodellen, væl-
ger du den optimale planløsning ved hjælp 
af KABE's Flexline-system, som giver utro-
ligt mange valgmuligheder og en virkelig 
stor fleksibilitet. 

Det er nemmest at bygge din KABE i vores 
produktkonfigurator, som du finder på 
kabe.dk under fanen "Byg din KABE", eller 
ved at besøge en af vores forhandlere. 

Vores forhandlere
KABE har et stort netværk af autoriserede og veluddannede forhand-
lere og serviceværksteder i hele Skandinavien samt i flere andre 
europæiske lande.

Mange af vores forhandlere har samarbejdet med KABE i meget lang 
tid. Nogle gange er det familievirksomheder, hvor gode relationer til 
kunderne fortsætter gennem generationerne.

Her får du professionel hjælp til at vælge den rigtige campingvogn 
eller autocamper. Du får svar på alle dine spørgsmål, og du har mulig-
hed for at føle, undersøge og opdage detaljerne i KABE's omfattende 
sortiment. (Hvis du ikke ønsker at foretage et fysisk besøg, kan du 
naturligvis også holde et digitalt møde med din forhandler.)

Service
KABE's autoriserede serviceværksteder har 
al den nødvendige viden om din camping-
vogn eller autocamper. Du kan altid hen-
vende dig der, hvis der er et problem, eller 
hvis du kun ønsker at få udført den årlige 
service på køretøjet. 

KABE har en førende rolle i udviklingen af 
teknologi i branchen, og personalet hos 
vores forhandlere og serviceværksteder 
videreuddannes kontinuerligt for altid at 
være opdaterede og kyndige. 

Et tip fra værkstederne: Bestil gerne tid 
til service inden foråret kommer. Der er 
normalt lange køer om foråret og om 
sommeren.

Velkommen til KABE's høje kvali-
tet og et komfortabelt campingliv i 
mange år. Vores komplette pakke 
omfatter naturligvis også en garan-
teret god gensalgsværdi for fremti-
dige indbytninger.
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Tilpasset vand-
båren gulvvarme 
sammen med AGS 
II eller AGS II Pro 
vandbåren gulv-
varme.

Alde Compact-fyr.

Dobbelte tempera-
tursensorer – måler 
temperaturen, hvor 
du opholder dig.

Belastningssensor 
– effektudtaget 
fra fyret mindskes 
automatisk ved spe-
ciel hård belastning, 
f.eks. når flere eld-
revne apparater går 
i gang samtidigt.

Elpatron og cirkula-
tionspumpe starter 
du nemt om vinte-
ren ved at tilslutte 
vintertilkoblingen 
til det udvendige 
udtag.

VarioVent – pa-
tenteret venti-
lationssystem 
muliggør regulering 
af mængden af 
frisk luft efter 
behov. Systemet 
er forsynet med en 
ventilationsåbning, 
der reguleres med 
en skydekontrol.

Konvektorer er 
indbygget i lufts-
palten.

Automatisk ef-
fektstigning – Fyret 
fornemmer automa-
tisk, når flaskegas 
er nødvendig for at 
øge effekten.

Varmespredning 
fra rør ved indstig-
ningen.

iWall-konstruktion, 
ventileret sand-
wichkonstruktion til 
at klare ekstreme 
temperaturer.

Indretningen 
tilpasset til optimal 
luftcirkulation.

AGS II Pro, en 
shuntventil regule-
rer temperaturen på 
vandet, der cirkule-
rer i gulvet.

Optimeret ventila-
tionssystem i alle 
modeller.

Vinduer med 
dobbeltglas og 
PU-karm.

Zonevarme gør det muligt at 
styre varmen i to separate 
zoner og at vælge forskelli-
ge temperaturer forrest og 
bagerst i vognen (standard 
Imperial).

– Mange af de vigtige helårsfunktioner 
er indbygget i konstruktionen og kan 
ikke ses, når du kommer ind i camping-
vognen eller autocamperen første gang. 
Men du mærker forskellen, når du bruger 
din KABE, siger Mikael Blomqvist, teknisk 
chef og vicedirektør hos KABE.

Et eksempel er KABE's egen vægkon-
struktion, iWall, hvor den fugttætte 
Ecoprim-isolering er indkapslet mellem 
to typer aluminiumsplade og afsluttet 
med en ventilerende vægbeklædning.

iWall-konstruktionen, sammen med KA-
BE's energibesparende termoruder med 
PU-karm, gør, at karrosseriet kan klare 
ekstreme temperaturer uden at slippe 
mere opvarmet luft ud end nødvendigt, 
når det er rigtigt koldt udenfor - og om-
vendt om sommeren.

– Meget forenklet kan vi lave sammenlig-
ningen mellem en god og en dårlig ter-
mokande. En god termokande bevarer 
kaffens varme og er lige så effektiv, når 
du vil holde en kold drik kølig.

Ventilation

At skabe et behageligt indeklima hand-
ler i høj grad om at opnå en ensartet 
temperatur og god luftkvalitet. Derfor er 
det vigtigt, at konstruktionen kan ”ånde”. 
Hvis der er høj luftfugtighed indendørs 
og lave udendørstemperaturer, er der 
risiko for kondensering. Denne konden-
sering skal kunne udluftes naturligt for at 
forhindre mug. 

Ventilation er også vigtig om sommeren. 
Mikael forklarer, at KABE-interiøret er 
omhyggeligt udformet med henblik på at 
give optimal luftcirkulation. Luftstrømmen 
har fri passage fra gulvet, under senge 
og sofaer, og op til loftet gennem indbyg-
gede luftåbninger i overskabene.

– Alle de bestræbelser, vi gør os for at 
bygge markedets bedste vintercam-
pingkøretøj, bidrager også til at gøre 
KABE-campingvogne og -autocampere 
så behagelige at bo i om sommeren. Der 
er aldrig genveje til fantastisk komfort 
året rundt, konstaterer Mikael Blomqvist.

KABE's helårskomfort er resultatet af et målrettet udviklingsarbejde.  
Her er der ingen kompromisser. Alle konstruktioner og systemer er tilpasset 
med henblik på at modstå de barskeste klimaudfordringer, uanset om det  
er sommer eller vinter.

KABE, UDSTYRET TIL DEN  
FORESTÅENDE SOMMER!

Tilpasset vand-
båren gulvvarme 
sammen med AGS 
II eller AGS II Pro 
vandbåren gulv-
varme.

Indretningen 
tilpasset til optimal 
luftcirkulation. Kon-
vektorer er indbyg-
get i luftspalten.

Alde Compact-fyr.

Vinduer med 
dobbeltglas og 
PU-karm.

Automatisk effekt- 
stigning – Fyret 
fornemmer automa-
tisk, når flaskegas 
er nødvendig for at 
øge effekten.

Varmespredning fra 
rør samt konvektor 
ved indstigningen.

iWall-konstruktion, 
ventileret sand-
wichkonstruktion til 
at klare ekstreme 
temperaturer.

Konvektor under 
instrumentbræt.
Gulvvarmemåtte i 
førerkabine. 
Ekstra varmeenhed 
i sideskabet, der er 
tilsluttet gulvvarme-
systemet.

AGS II Pro, en 
shuntventil regulerer 
temperaturen på 
vandet, der cirkulerer 
i gulvet.

Optimeret ventila-
tionssystem i alle 
modeller.

Varmevæg mellem 
bil- og boligdel. 
Varme ved indstig-
ningen.

Konvektorer i 
lastrummet, om-
kring lastluger og 
under vinduer.

KABE AirVent 
tagluge med 12 
V-ventilator.

Zonevarme gør det muligt at 
styre varmen i to separate 
zoner og at vælge forskelli-
ge temperaturer forrest og 
bagerst i vognen (standard 
Imperial).
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NY MERCEDESBYGGET KABE 
ROYAL GØR SIN ENTRÉ

KABE TRAVEL MASTER 2021

Ny KABE Royal halvintegreret autocamper på Mercedes Sprinter.

Classic har fået et nyt, sporty design. Bygget på Fiat 
Ducatos stabile autocamperstel. Meget af det, der er 
standard på KABE Classic er ekstraudstyr hos andre 
producenter.

KABE's store nyheder for året er de halvintegrerede biler i 
den nye Royal-serie. KABE Royal er bygget på Mercedes- 
Benz og tilbyder kongelig komfort i både bil- og boligdel.

Samarbejdet med Mercedes-Benz 
startede i 2020, da KABE præsentere-
de sin anerkendte Van og etablerede 
Crown-serien med de helintegrerede 
luksusmodeller bygget på Mercedes 
Sprinter. Samtidig fik premiumbilerne i 
den ekstremt fuldt udstyrede Imperial-se-
rie også Mercedes som base.

– Vi har nu taget endnu et skridt fremad 
på autocampermarkedet og videreud-
viklet to af KABE's storsælgere inden for 
det halvintegrerede segment, Crosso-
ver x780 og x880 med nedsænkelig 
loftsseng, siger Mikael Blomqvist, teknisk 
chef og vicedirektør hos KABE.

Forskellige planløsninger

Den nye Mercedes-byggede KABE Royal 
x780 har en samlet længde på 8060 
mm, og Royal x880 er 9060 mm lang. 
Bredden er King Size, 2450 mm, som 
KABE er alene om på autocampermarke-
det. Den generøse bredde skaber god 
plads i bilens boligdel, som er noget, der 
er blevet udnyttet nøje i de forskellige 
planløsninger.

– Royal x780 fås med fem forskellige 
planløsninger, LXL, LB, LGB, LT og LQB, 
hvor du kan vælge mellem dobbeltseng 
eller to langsenge og forskellige udform-
ninger på badeværelse og lastrum. Royal 
x880 fås i LT-udførelsen med langsenge 
og badeværelset bagest over hele bilens 
bredde og som LQB med en centralt 
placeret dobbeltseng bagest i bilen, 
forklarer Mikael.

Uanset planløsning minder sengemiljøer-
ne om et rigtigt soveværelse. Sengene 
har bekvem springmadras, ekstra tyk 
topmadras, indstilleligt hovedgærde og 
en blødt polstret sengegavl med læse-
lamper og USB-stikkontakter. 

Fleksibel og veludstyret

Det veludstyrede badeværelse er 
forsynet med brusekabine/brusevæg-
ge, et drejeligt skylletoilet og vask med 
over- og underskab, hvor der er plads til 
hele familiens toiletsager, og som kan stå 
sikkert under kørslen. Du vil bemærke 
effekten af bilens king size-bredde, da 
badeværelset har masser af plads.

KABE Royal x780 og x880 er en fleksibel 
feriebolig, som passer forskellige typer 
brugere. Under loftets hvælving, lige 
bag førerkabinen, gemmer der sig en 
elektrisk nedsænkelig loftsseng med to 
sovepladser og skøn komfort. Sengen 
bliver en integreret del af loftet, når du 
ikke bruger den.

– Denne crossover-funktion gør det 
nemt at have plads til ekstra familiemed-
lemmer eller overnattende gæster, og 
det er en fantastisk seng at kunne tilby-
de de børn eller teenagere, der gerne vil 
køre med en gang imellem.

Måske overvejer din familie at virke-
liggøre drømmen om en autocamper 
via en flergenerationsanvendelse? Så er 
KABE Royal den perfekte løsning! 

Stilrent design

Pladsen i Royal x780 og x880 udnyttes 
optimalt, med et praktisk L-formet køk-
ken med et komfur med tre gasblus og 
en rund håndvask, der er nedsænket i 
køkkenbordet. Komfuret har delt glaslåg, 
som kan anvendes som en ekstra afsæt- >>>

KABE's Travel Master-program er inddelt i fire forskellige modelserier:  
Classic, Royal, Crown og Imperial. Uanset hvilken autocamper du 
vælger, får du del af alle KABE's grundlæggende kvaliteter og fordele, 
hvor de overlegne helårsegenskaber indgår som en selvfølge. 

Fuldt integreret Crown og Imperial er bygget på Mercedes- 
Benz med alle de karakteristiske egenskaber ved dette  
kvalitetsmærke. Design og høj kvalitet samt en gennem- 
tænkt, intelligent funktionalitet hele vejen igennem. 

Crown og Imperial

Classic
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ningsflade. Alle skuffer og låger i køkkenet 
er forsynet med softclose og centrallås.

Køkkenet er udstyret, så det passer til den 
moderne families behov. Her er indbygget 
ovn som standard og naturligvis kan du 
affaldssortere i separate beholdere, præcis 
som derhjemme.

KABE's nye træfolie, Nordic Oak, giver en 
lys fornemmelse, men er samtidig varm og 
moderne. Interiøret er kendetegnet ved 
et stilrent design med indbyggede låger 
og skuffer samt et køkkenbord i elegant 
stenimitation.

Ergonomi og kollisionssikkerhed

Siddegruppen har en blødt formet hjør-
nesofa med ergonomiske hynder, som 
sammen med førerkabinens drejelige stole 
skaber en indbydende og hyggelig spise- 
og samværsplads til fem personer. 

Bordet kan skubbes fremad for at give 
mere plads mellem førersæde og passage-
rerne på sofaen, der giver de fastspændte 
passagerer en endnu tryggere siddeplads 
under kørslen. KABE har også udviklet en 
speciel slide-out-funktion, som indebærer, 
at hældningen i både sæder og rygstøtter 
kan justeres for den bedste siddekomfort.

– Ud over det sammenklappelige bord har 
KABE udviklet flere nye løsninger for at for-
bedre sikkerheden i tilfælde af en kollision. 
Disse findes naturligvis også i de nye x780 
og x880. Her er en robust metalholder til 
batteriet, så det holdes sikkert på plads 
selv under en kollision, og vandbeholde-
ren er tilsvarende forankret under sofaen, 
fortæller Mikael. 

Nedsænkelig loftsseng

Dinetten ved siddegruppen er nedsunket 
og kan nemt laves om til en ekstra senge-
plads. Der kan sove op til fem personer i 
Royal Crossover x780 og x880. Som stan-
dard er der fire pladser med sikkerhedsse-
ler og som tilvalg fås en femte.

Smart D 

Betjeningspanelet KABE Smart D overvåger 
alle autocamperens funktioner og holder 
styr på friskvandsniveau, spildevand og 
batterispænding. Det er også her, du styrer 
belysning, varme og den nedsænkelige 
seng. Alt er samlet på den brugervenlige 
berøringsskærm, så du slipper for at betje-
ne forskellige skærme.

Personbilskomfort

Med Mercedes Sprinter som varevogn i 
kombination med AL-KO's skræddersyede 
chassis kan KABE tilbyde komplette og 
veludstyrede autocampere med køre-
egenskaber, der ligner personbilens. Mikael 
Blomqvist forklarer hvorfor. 

– En vigtig detalje er belastningsfordeling-
en mellem for- og bagaksel samt konstruk-
tion af affjedring og støddæmpning. Når 
du kører i den nye Mercedes-byggede 
x780 og x880 med AL-KO-chassiset, vil 
du bemærke, at fjedervandringerne er 
roligere, og at side- og retningsstabiliteten 
øges. Det føles som om, at vejen bliver 
mere jævn.

Bilen er forsynet med forhjulstræk, auto-
matgear med 9 trin og en motor på 170 
hk. Her ses moderne personbilsteknologi i 
form af automatisk nødbremse, regnsensor, 
attention assistance, sidevindsstabilisering 
og meget andet. 

– Desuden er det nyeste MBUX-multi-
mediesystem fra Mercedes med 10,25" 
berøringsskærm og bakkamera inkluderet.

Hvis du køber KABE's komfortpakke, får du 
Traffice Sign Assist, fjernlysassistance, AC i 
bildel og elektrisk parkeringsbremse.  

Nye Royal x880 LT. 

Der er også en designpakke, der indehol-
der kølergitter i krom, aluminiumsfælge, 
udsmykning omkring skyview og LED-for-
lygter.

Helårsbil

KABE's unikke komfort hele året rundt føl-
ger dig hele vejen. Royal x780 og x880 har 
vandbåren gulvvarme, også i førerkabinen, 
og en ekstra varmepakke med ventilator 
under fører- og passagerstolen.

Det skandinaviske klima stiller ekstreme 
krav. Du kan stole trygt på, at KABE's 
autocampere klarer både vejenes tilstande, 
vind og temperaturskift uden problemer, 
siger Mikael Blomqvist. 

– Isolering, vinduer, vægge, varme og 
ventilation er udviklet med henblik på de 
høje krav, som naturen stiller til os, uanset 
årstid. Du får glæde af alle de tekniske løs-
ninger, der gør KABE til den bedste helårs 
autocamper på markedet.

Royal er valget for dig, der vil være på for-
kant med teknikken, og som ikke er tilfreds 
med andet end det allerbedste. 

Du er velkommen hos din KABE-forhandler 
for at få mere at vide om den nye x780 og 
x880 og alle de andre svenskproducerede 
autocamperalternativer fra KABE!

KABE's KOLLISIONSSIKKERHED
PASSIV SIKKERHED (Kollisionssikkerhed) 
Stabilt karosseri: Bil- og boligdel er sammenføjede via en 
stålkonstruktion. Væggene og fronten på autocamperen er 
bygget efter sandwichprincippet for at få den så modstands-
dygtig over for vridninger som muligt. A-stolperne udføres i en 
helstøbt, solid konstruktion. Stålkonstruktionen sammenføjes 
med bildelen med solide stålplader, hvilket giver en kraftig fast-
gørelse mod denne. De indvendige vægge sammenføjes med 
ydervæggene med en F-formet aluminiumsprofil.
Stålramme i dinettesofaen: Selepladserne ved dinetten har 
fået en forstærket metalramme i sofaskuffen for at undgå kol-
laps af sofaen ved en eventuel kollision. Metalrammen holder 
desuden også vandbeholderen sikkert på plads.
Kollisionssikret køleskab med stålbjælke (visse modeller, 
afhængig af køleskabets placering).
Stålramme ved batteri: En ny, stabil metalholder holder batte-
riet sikkert på plads, også ved sammenstød.
Bordplade, der kan bortstuves: Bordet kan skubbes fremad 
for at give mere plads mellem førersæde og passagererne 
på sofaen, der giver de fastspændte passagerer en endnu 
tryggere kørsel.

AKTIV SIKKERHED (System, der forhindrer ulykker)
Antiudskridning, automatisk nødbremse, regnsensor,  
Attention Assist, sidevindsassistent (ikke tandem). 
Valgfri sikkerhedspakke Classic 740, x740: Automatisk nød-
bremse, regnsensor, advarsel for vognbaneskift (Lane Assist), 
automatisk nedblænding af det lange lys, kørselslysassistance. 
(Classic-serien kan have et andet udstyrsniveau).
Komfortpakke Royal x780, x880 (ekstraudstyr): Traffic  
Sign Assist, fjernlysassistance, AC i bildel, elektrisk parkerings-
bremse.
 

Under loftets hvælving, lige bag førerkabinen, gemmer 
der sig en elektrisk nedsænkelig loftsseng
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Classic i740

Classic 740 er bygget på Fiat Ducatos 
stabile autocamperbase, der er udviklet 
af Fiat i samarbejde med de førende 
autocamperproducenter. Bilen har et 
hyggeligt fører- og passagermiljø, og 
det lave chassis giver en sikker og stabil 
håndtering på vejen. Motoren er 2,3 liter 
med 140 hk.

Helårsbil
Selvom Classic-serien ikke koster mere 
end mange importbiler, er den udstyret 
med alt det, der er nødvendigt for aktiv 
brug hele året, selv i det skandinaviske 
vinterklima. 

– Her er KABE's vandbårne gulvvar-
mesystem, AGS II, med fire spiraler for 
optimal varme og en jævnere varme-
fordeling. Fyret fra ALDE samt KABE's 
unikke Smart D-panel, som styrer og 

overvåger alle funktioner i autocampe-
ren, er også inkluderet som standard, 
siger Patrik Trofast, der er ansvarlig for 
salget af KABE på det svenske marked.

Karrosseriet er bygget med KABE's 
egenudviklede vægkonstruktion, iWall, 
som gør autocamperen stabil og fugtbe-
standig. De tekniske løsninger i karrosse-
riet sammen med KABE's unikke opvarm-
ning og ventilation gør Classic 740 til en 
virkelig alsidig helårs autocamper.

Halv- eller helintegreret

Classic-serien består af tre basismodel-
ler: Classic 740 halvintegreret, Classic 
x740 halvintegreret crossover samt 
Classic i740 helintegreret. 

De halvintegrerede autocampere fås 
med fire forskellige planløsninger, LXL, 
LB, LGB og T, hvor du kan vælge mellem 

dobbeltseng eller to langsenge og for-
skellige udformninger på badeværelser 
og lastrum.

– Classic x740 er også en halvintegreret 
autocamper, men i en crossover-ud-
førelse. Under loftets hvælving, lige 
bag førerkabinen, gemmer der sig en 
elektrisk nedsænkelig loftsseng med to 
komfortable sovepladser, beretter Patrik. 

Crossover-udførelsen leveres med en 
ekstra generøs bredde, King Size 2464 
mm, som KABE er de eneste, der har 
på autocampermarkedet. Classic x740 
fås i to planløsninger: LXL med dobbelt-
seng og LGB med langsenge og et stort 
lastrum.

– Classic i740 er en helintegreret 
autocamper med langsenge og et stort 
garagerum. Her er også en nedsænkelig 
loftsseng.

ALSIDIGE KABE CLASSIC 740  

Classic i740 har samme udførelse som 
vores større helintegrerede biler, men er 
tilpasset til Classics prisvenlige standard.

Nyt design

Som i alle KABE's autocampere er den 
bedst mulige sovekomfort sat i højsæ-
det med springmadras og ekstra tyk 
topmadras. I år er soveværelsesmiljøet 
i Classic 740 blevet opdateret med en 
ny og stilren polstret sengegavl med 
belysning.

– Den nye Classic 740 har gennemgået 
store designændringer, som allerede er 
synlige på den nye, sporty udsmykning 
udvendigt. Indenfor finder du KABE's 
nye elementer i Nordic Oak, og hele inte-
riørets farveskala er tilpasset den nordis-
ke lyse og friske smag, siger Patrik.

Det veludstyrede køkken er befordrende 
for afslappende madlavning. Det har et 
køleskab i fuld størrelse, et komfur med 
tre blus og en emhætte med motor, fedt-
filter og belysning. Køkkenområdet er 
effektivt indrettet med rummelige skabe 
og selvlukkende skuffer.

Behageligt autocamperliv

Badeværelset er lyst og indbydende og 
har et skab til praktisk opbevaring, hvor 
shampooflasker og toiletartikler står 
sikkert under kørsel. 

– Udformningen af badeværelset ser lidt 
anderledes ud, afhængigt af planløsning-
en, men der er altid en rigtig bruser! Det 
ved vi, at kunderne sætter stor pris på, 
siger Patrik.

KABE Classic er en prisvenlig, veludstyret model med lidt færre 
tilvalg og med KABE's høje kvalitet overalt. Meget af det, der er 
standard på KABE Classic, er ekstraudstyr hos andre. 

Classic 740 tilbyder et virkelig behageligt 
autocamperliv. Du sidder behageligt, 
både når du er på farten, og når campe-
ren holder stille, hvor den ergonomisk 
designede sofa bliver en del af autocam-
perens siddegruppe. Alle sædehynder 
har antiskridbeklædning på undersiden, 
så de forbliver på plads.

Myggenetsdør og tonede vinduer med 
trinløst myggenet og mørklægningsgar-
diner er standardudstyr ligesom multi-
medieafspiller, router og den generøse 
LED-belysning, der nemt styres fra KABE 
Smart D-panelet.

– Du får ganske enkelt meget autocam-
per for pengene i en Classic 740! Du er 
velkommen til at tage et ekstra kig på 
kabe.se eller hos din KABE-forhandler.

Classic x740

Classic x740 LGB

Der er en ekstra generøs bredde, King Size, i crossover- 
udførelsen, som KABE er de eneste, der har på autocam-
permarkedet. Fås som LXL-planløsning med dobbeltseng 
og LGB med langsenge og et stort lastrum.

Classic x740 LXL

Classic 740
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VINDENDE TEKNIK,  
DER GØR DIT KABE-LIV 
NEMMERE

KABE Smart D, som systemet hedder, 
bygger på de samme principper som 
nutidens computerstyrede elektronik i 
personbiler. Fra et enkelt betjeningspa-
nel kan du styre opvarmning, belysning, 
airconditioning med mere. Du kan holde 
styr på friskvand, spildevand og spæn-
dingsniveauet i det elektriske system. 
Systemet har også alarmfunktioner, som 
oplyser, når det er tid til service, eller hvis 
en sikring er sprunget.

Europæisk vinder

I 2017 blev KABE Smart D udpeget som 
vinder af European Innovation Award i 
Stuttgart. Den prestigefyldte pris i kate-
gorien "Connectivity", uddeles af Europas 
førende fagtidsskrifter til producenter i 
campingbranchen, som har udarbejdet 
særligt innovative idéer og produkter. 

Siden da er Smart D-systemet blevet vi-
dereudviklet. I 2019 blev KABE belønnet 
med endnu en pris fra European Innova-
tion Award for sit banebrydende produkt, 
SmartVent, som er et nyt, avanceret ven-
tilationssystem med varmegenvinding. 
SmartVent fås som ekstraudstyr i KABE's 
premiumsegment af autocampere i 
Imperial-serien og er her en integreret 
del af Smart D.

– At vi vinder European Innovation 
Award-prisen på verdens største rejse-
messe for anden gang, er en rigtig god 
bekræftelse på, at KABE fortsat lever 
op til sit velkendte slogan "altid et skridt 
foran", konstaterer Mikael Blomqvist, 
som er administrerende direktør og 
teknisk chef for KABE og systemets 
ophavsmand.

Fokus på enkelthed

KABE Smart D eliminerer behovet for 
at administrere forskellige displays i 
din autocamper eller campingvogn. Alt 
er samlet på en overskuelig berørings-
skærm med tydelige symboler. Panelet 
er designet med fokus på enkelthed og 
brugervenlighed.

– På startsiden findes alle knapper til 
belysningen med digitale skydere til 
lysdæmpning. Alt hvad der vedrører op-
varmning vises på sin egen side, hvorfra 
gulvvarmen kan styres, og hvor der nemt 
kan skrues op og ned for varmen. Den 
aktuelle status for friskvandsniveau, grå-
vand og batterispænding vises oversku-
eligt på panelets informationsside. 

Fra 2021 vælger du selv navigationsspro-
get på din KABE Smart D.

Tænd for klimaanlægget fra stranden

Hele Smart D-systemet kan desuden 
fjernstyres ved hjælp af KABE Smart D 
Remote og en app, der fås som ek-
straudstyr. KABE Smart D Remote er 
opbygget omkring en 4G-router med 
eksterne antenner og et mobilt modem. 
Det gør dit KABE-liv endnu nemmere, 
forklarer Mikael.

– Du kan f.eks. starte AC-systemet, 
før du forlader stranden på en varm 
sommerdag og komme hjem til et køligt 
og komfortabelt indendørsmiljø. Du kan 
tænde for varmen fra bilen på vej til 
campingvognen i bjergene eller slukke 
for alle lys, når du er gået i seng.

Ud over at kunne styre opvarmningen, 
belysningen og håndtere autocampe-
rens funktioner og alarmer via telefonen, 
får du også adgang til en rigtig god og 
trådløs internetforbindelse på rejsen.

KABE Smart D Remote sælges med et 
36-måneders abonnement. Når de 36 
måneder er gået, vil der blive opkrævet 
et årligt gebyr for brug af appen. 

På startsiden findes alle knapper til belysningen med 
digitale skydere til lysdæmpning. Her kan du også 
se temperatur, både indendørs og udendørs, samt 
klokkeslæt.

Aktuel statusinformation om friskvandsniveau, gråvands-
niveau og batterispænding vises på en overskuelig 
måde. 

Alle oplysninger og styringen vises på en separat side. 
Her skruer du nemt op og ned for varmen med den 
digitale skyder.

Alle KABE's autocampere samt campingvogne i Royal- og 
Imperial-serien er udstyret med markedets mest avancerede 
systemer til styring og overvågning af køretøjets forskellige 
funktioner.
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Her kan du bygge din foretrukne au-
tocamper eller campingvogn i KABE's 
egen produktkonfigurator, som du 
finder under fanen "Byg din KABE". Du 
starter med at vælge model, planløsning, 
hyndestof og fortsætter derefter med at 
vælge det udstyr, du ønsker, i afkryds-
ningsfelterne.

Du kan også angive dine grundkrav un-
der "Søg model" og derefter i ro og mag 
studere basisudstyret til de forskellige 
modelserier og vælge mellem alle tilvalg-
smulighederne.

– Byg din KABE er et højt værdsat 
værktøj, der virkelig gør valget af køretøj 
nemmere. Din sammenligning kan nemt 
gemmes og anvendes som grundlag for 
yderligere samtaler med forhandleren," 
siger Patrik Trofast, der er ansvarlig for 
salget af KABE på det svenske marked.

Følg udviklingen

KABE's website er det oplagte sted for 
alle, der overvejer at indskifte køretøj el-
ler ønsker at købe deres første camping-
vogn eller autocamper. Men faktum er, 
at kabe.se også indeholder meget andet 
nyttigt og interessant for en KABE-ejer, 
der i øjeblikket ikke har planer om at 
indbytte. 

– Du kan f.eks. bladre i produktkatalo-
gerne og læse tidligere udgaver af dette 
magasin. De er anført under overskriften 
"Kataloger" og går flere år tilbage i tiden. 
Det er sjovt at følge udviklingen og se alt 
det, der er sket, siger Patrik.

Har du læst instruktionsbogen?

For dem, der begynder at få det lidt 
ubehageligt, når der bliver talt om at 
have læst instruktionsbogen, kan titlen 
"Service og support" nederst på siden 
være redningen.

Her finder du KABE's instruktionsbøger 
for de fleste modelår tilbage til 1968, og 
de kan downloades i PDF-format. Det er 
praktisk, hvis du ejer en ældre campingv-
ogn, og den trykte manual er forsvundet. 
Men det er også vigtigt, hvis der opstår 
spørgsmål eller problemer med din nye 
KABE, og du ønsker et svar hurtigt og 
nemt.

– Vores nutidige instruktionsbøger er 
utroligt indholdsrige. Her finder du oplys-
ninger om alle de vigtigste funktioner og 
fakta om el, batteri, vand, afløb, ventila-
tion og flaskegas. Selv om du er en erfa-
ren KABE-ejer, kan det være en god idé 
at genopfriske din viden til tider, f.eks. før 
vinterbrug eller en lang tur, siger Patrik.

Instruktionsbogen indeholder også tje-
klister og hjælp til fejlfinding og giver råd 
om pleje og vedligeholdelse af din KABE. 

Godt værktøj

KABE's website har været igennem en 
ansigtsløftning i det seneste år med for-
bedrede menuer, der gør det hurtigere 
og nemmere at finde det, du søger. 

Som et supplement til indholdet på vores 
website, laver vi også videoer med pro-
duktoplysninger og gode råd, som er til-
gængelige på KABE's YouTube-kanal. Du 
kan nemt få generelle opdateringer og 
nyheder ved at følge KABE på Facebook 
og Instagram på /kabehusvagnarhusbilar.

– De digitale kanaler er vigtige for 
kommunikation og fungerer som et godt 
værktøj for dig, der ønsker at vide mere 
om KABE og vores produkter. Men i sids-
te ende er det naturligvis altid din lokale 
KABE-forhandler, du skal henvende dig 
til, når du har brug for professionel råd-
givning eller hjælp, siger Patrik.

HAR DU LÆST INSTRUKTIONSBOGEN?  
De fleste synes, det er meget spændende at surfe rundt på KABE's website 
og studere de nye modeller i 360-visninger og videoer. Og der er meget mere 
at se på kabe.se.

Velkommen til  
KABE online   
www.kabe.dk
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Den Mercedes-byggede KABE Van inde-
holder mange af de unikke fordele, du er 
vant til at finde i de større autocampere 
i KABE's Travel Master-program. Her 
er vandbåren gulvvarme, også forrest i 
førerkabinen, toilet med brusebad og et 
veludstyret køkken samt rigtigt behage-
lige senge. 

– Konceptet er baseret på en Mercedes 
Sprinter med forhøjet tag, og ståhøj-
den i boligdelen er på bekvemme 196 
cm, ligesom i KABE's andre køretøjer," 
forklarer Mikael Blomqvist, teknisk chef 
og vicedirektør for KABE.

Den kompakte og praktiske autocamper 
har en samlet længde på 690 centimeter 
og byder på KABE's komfort og bekvem-
meligheder i kombination med Merce-
des-Benz's høje køretøjsstandard.

Unikke helårsegenskaber

KABE's nye Van er bygget til brug hele 
året, selv i de koldeste vintermåneder. 

Her findes KABE's unikke varme- og 
ventilationsløsninger, med AGS II Pro 
vandbåren gulvvarme i fire spiraler, 
ALDE Compact-fyr og et interiør, der er 
designet med henblik på optimal luftcir-
kulation. 

Vandbeholdere og vandrør er godt 
beskyttet mod frost i et dobbeltisoleret 
rum mellem karrosserigulv og boligde-
lens gulv. Der er blevet sprøjtet isolering 
ind i loft, vægge, bjælker og hvert eneste 
hulrum bag de indrettede vægge.

– De fleste producenter nøjes blot med 
at beklæde bjælkerne, men så får du en 
van, som slet ikke er udrustet til vinter-
brug og faktisk heller ikke er tilstrække-
lig god om sommeren, forklarer Mikael.

100 biler pr. år

Produktionsteknisk er der stor forskel på 
at bygge en Van sammenlignet med de 
øvrige autocampere, hvor en stor del af 
indretningen kan monteres, før KABE's 
egenproducerede vægelementer kom-
mer på plads. 

– I en Van er rækkefølgen omvendt, og 
alt skal bygges indefra, da karrosseriet 
allerede står færdigt. Derfor satser vi nu 
på en specialiseret produktionslinje, hvor 
fremstillingen kan gøres endnu bedre og 
mere effektiv," siger Mikael.

Indretningen fremstilles på KABE's eget 
snedkeri. Der er ansat nogle og 30 
personer til at arbejde med KABE Van, 
og den nye linje vil indledningsvis have 
en produktionskapacitet på ca. 100 biler 
om året. 

KABE VAN FÅR SIN EGEN  
PRODUKTIONSLINJE
KABE's første Van blev lanceret sidste år, og nu har markedets mest 
veludstyrede "beboelsesvogn" sin egen produktionslinje i KABE's  
moderne fabrik i Tenhult.

KABE Van er baghjulstrukket, men fås også med firehjulstræk. 
Motoren er en Mercedes dieselmotor med 4 cylindere på 163 hk i miljøklasse Euro-6. 

Øverst til højre: Den nye produktionslinje til Vans har til huse i den nuværende elementfa-
brik. Nederst: Mikael Blomqvist, teknisk chef og vicedirektør, KABE. 
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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 reserve-
dele til campingvogne og autocampere.

Vi bestræber os lidt mere - hele tiden!

Dine KABE 
ambassadører 
i Danmark...
Du skal aldrig køre ret langt for at 
besøge en af vores 12 ambassadører, 
der er placeret over hele landet.

Aabybro Camping & Fritid ApS
www.aabycamp.dk

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

Vestjysk Camping Center ApS, Holstebro 
www.vestjyskcamping.dk

Camping-Specialisten.dk ApS, Silkeborg
www.camping-specialisten.dk

Camping-Specialisten.dk Århus 
www.camping-specialisten.dk

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

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

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

Bijé Fritid & Camping, Helsinge 
www.bije.dk 

Vestsjællands Campingcenter, Fuglebjerg 
www.vs-camping.dk

Biler & Campingvogne Stenseby, Neksø 
www.caravanringen.dk 

Østsjællands Camping Center, Solrød Strand 
www.oecc.dk

Importør og generalagent for Danmark.
Campingvogne · Autocampere · Udstyr · Reservedele

www.intercamp.dk
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