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20 TURVALLINEN KAUPPA JA  
HUOLETONTA OMISTAMISTA
Vuonna 2020 monista perheistä tuli ensimmäisen KABEnsa 
omistajia, ja he saivat tilaisuuden tutustua camping-elämän 
vapauteen ja turvallisuuteen. Ruotsin matkailuvaunualan valta-
kunnallisen liiton mukaan ensirekisteröityjen matkailuvaunujen 
määrä kasvoi peräti 9,7 %, ja KABE säilyttää asemansa Ruotsin 
johtavana matkailuvaunujen ja -autojen valmistajana.

Viime syksynä KABE esitteli useita todella mielenkiintoisia uu-
tuuksia mallivuodelle 2021, ja niitä toimitetaan nyt asiakkaille 
eri puolille Eurooppaa. Aivan ensimmäisiä uuden KABEn omis-
tajia oli Henrikssonin perhe Örsundsbrossa Ruotsin Upplannis-
sa. He ovat olleet uuden huippuvarustellun KABE Imperial 
Hacienda 1000:n omistajia nyt jo puolen vuoden ajan ja ovat 
todella tyytyväisiä. Lue lisää heidän mukavasta talvielämästään 
tuonnempana tässä lehdessä.

Vielä on mahdollista tilata uusi KABE 2021, mutta joidenkin 
mallien tuotannossa alkaa jo olla tungosta. Saamme iloita 
jatkuvasta hyvästä myynnistä, ja jälleenmyyjämme tekevät 
erinomaista työtä voidakseen vastata sekä uusien että käytet-
tyjen ajoneuvojen suureen kysyntään.

Useimmille matkailuauton tai matkailuvaunun osto on suuri 
päätös, joka koskee koko perhettä. KABEn ainutlaatuisella 
kokonaistarjonnasta, josta kerromme lisää tässä numerossa, 
autamme luomaan perustan turvalliselle kaupalle ja huoletto-
malle omistamiselle. 

KABEn matkailuautojen uutuuksista erottuu tänä vuonna 
tietenkin Royal-sarja, jossa on kaksi Mercedes-Benz-alustalle 
rakennettua puoli-integroitua mallia. Uudet Royal x780 ja x880 
ovat ns. Crossover-malleja. Niissä on sähkökäyttöinen alas 
laskettava kattosänky, joka voidaan käytön jälkeen nostaa 
takaisin ylös katonrajaan.

KABEn yhteistyö Mercedes-Benzin kanssa alkoi vuonna 2020, 
ja siitä on tullut todellinen menestys. Mercedes-alustalle 
rakennetut autot ovat huippuluokkaa, ja niitä täydentää KABEn 
edullinen ja ympärivuotiseen käyttöön varusteltu 740-sarja, 
joka on rakennettu Fiat Ducato-alustalle. 

KABEn ensimmäinen Van-malli, joka myös on rakennettu 
Mercedes Sprinter -alustalle, on KABE-mukavuudella varus-
tettu täysimittainen retkiauto, joka markkinoille tullessaan 
viime vuonna sai erittäin myönteisen vastaanoton. Tuotanto-
laitokseemme Tenhultissa rakennetaan parhaillaan KABE Van 
-tuotantolinjan laajennusta. 

Katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin!

Alf Ekström
Toimitusjohtaja, KABE AB

Aina askeleen edellä...

Seuraa KABEa Facebookissa ja Instagramissa!
Täältä löydät uutisia, kuvia ja kommentteja KABE-maailman suurista ja pienistä asioista. www.
facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar

KABE ei vastaa mahdollisista asia- ja kirjoitusvirheistä. KABE pidättää itsellään oikeuden muuttaa rakenteita ja tietoja ilman ennakkoilmoitusta.  
Tämän lehden kuviin voi sisältyä valinnaisvarusteita.
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KAIKKI HALUAVAT NYT  
VIETTÄÄ KARAVAANIELÄMÄÄ! 
Vuonna 2020 monista perheistä tuli ensimmäisen KABEnsa omistajia, ja he 
saivat tilaisuuden tutustua camping-elämän vapauteen ja turvallisuuteen. 

Moniin matkapuhelimiin on tallennettu 
muistoja upeista auringonlaskuista, 
mukavista matkailuautojen pysäköintipa-
ikoista, grilli-illoista, aamu-uinneista tai 
tuntureille avautuvista maisemista. 

Camping-trendi on jatkunut jo jonkin 
aikaa. Mutta vuonna 2020 opimme tunt-
emaan uusia käsitteitä, kuten ”kotiloma”. 
Se kannusti yhä useampia valitsema-
an matkailuvaunun tai matkailuauton 
muiden mahdollisten lomavaihtoehtojen 
sijaan.

– Monet huomasivat mahdollisuutensa 
matkustaa ja samalla kuljettaa omaa 
majoitusta mukanaan sekä löytää omat 
suosikkipaikat melko läheltäkin kotiseu-
tua. Tämä on avannut matkailuun uusia 
näkökulmia, jotka uskoakseni saattavat 
muuttaa lomatottumuksia jopa pitkäksi 
aikaa eteenpäin”, toteaa KABE AB:n 
toimitusjohtaja Alf Ekström.

Valinnanvapautta ja mukavuutta

Yksi camping-elämän suurista eduista 
on turvallisuus: saat itse valita matka-
kohteesi ja majoituksen, ja saat käyt-
töösi ruoanlaittomahdollisuudet, sängyt, 
kylpyhuoneen ja muita tiloja. Asuminen 
on vapaata ja mukavaa, ja ulkona tulee 

Esimerkiksi matkailuauton kokonais-
kasvihuonekaasupäästöt yhden lomavii-
kon aikana ovat vain puolet etelään teh-
dyn tilauslennon aiheuttamien päästöjen 
määrästä. Huonoin vaihtoehto on viikon 
mittainen risteily.

– Matkailuauto ei ole vain kulkuneuvo, 
vaan toimii suurelta osin myös asuntona. 
Nykyaikainen ajoneuvo tarjoaa koko-
naisratkaisun lomailuun sekä tuottaa ver-
rattain vähän hiilidioksidipäästöjä. Tämä 
pätee erityisesti silloin, kun lomaillaan 
omassa maassa, kuten monet nykyisin 
tekevät, Alf Ekström sanoo.

Kestävä, luotettava ja turvallinen

KABEn omistajana saat myös markki-
noiden parhaan lämmitysjärjestelmän, 
ainutlaatuisen erityksen ja erinomaisen 
ilmanvaihtojärjestelmän. Mukava ja 
viihtyisä loma – lisäksi energiankulutus 
on alhainen ja ympäristövaikutukset 
minimaaliset, niin kesällä kuin talvella. 

– Kestävä, luotettava ja turvallinen, 
näihin sanoihin yleensä kiteytämme 
tuotteidemme käytön kuvauksen. Se on 
tuskin koskaan ollut oikeampi valinta 
kuin juuri nyt!

vietettyä paljon aikaa. Tämä elämäntapa 
on yhä suositumpaa, Alf Ekström sanoo.

– Matkailuauto ja matkailuvaunu houkut-
televat usein niitä, jotka haluavat aitoja ja 
ainutlaatuisia elämyksiä luonnossa ja erä-
maassa. Matkoilla voi kalastaa, patikoida, 
pyöräillä, golfata ja harrastaa monenlaisia 
muita ulkoaktiviteetteja. Ympärivuotiseen 
käyttöön soveltuva KABE on tietenkin 
erittäin mielenkiintoinen vaihtoehto.

Ilmastoystävällinen loma

Ilmastoasiat ovat saaneet monet ajattele-
maan myös matkustamistaan ja etsimään 
lomailumuotoja, joista seuraa vähemmän 
ympäristöhaittoja. Itse asiassa juuri oma 
KABEsi voi olla alku ilmastoystävälli-
sempään lomailuun.

Vuonna 2018 norjalainen Østfold-
forskning vertasi muutamien yleisten 
lomailumuotojen kasvihuonekaasupää-
stöjä. Tutkimuksessa otettiin huomioon 
tekijöitä, kuten liikenne, majoitus, ruoka 
ja aktiviteetit, jolloin kävi ilmi, että mat-
kailuauto tai -vaunu on yksi parhaista 
vaihtoehdoista. Tutkimus on kokonaisuu-
dessaan saatavilla osoitteesta www.
kabe.se/se/nyheter.

Vaunuelämää
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”OLEMME ERITTÄIN  
  TYYTYVÄISIÄ!” 

KABE 2021 -valikoimassa on siis paljon erinomaisia omi-
naisuuksia, ja monet ovat jo löytäneet suosikkimallinsa. 

Henrikssonin perheelle Örsundsbrossa 
valinta oli helppo. He ihastuivat heti 
uuteen KABE Imperial Hacienda 1000 
-malliin ja ovat nyt olleet tilavan huippu-
varustellun matkailuvaunun omistajia jo 
puolen vuoden ajan.

– Vaunumme oli itse asiassa vuosimallien 
2021 ensimmäinen Imperial 1000, joka 
toimitettiin tehtaalta Tenhultista viime 
syksynä. Pakkasimme heti tavaramme ja 
ajoimme Tandådaleniin, jossa meillä on 
kausipaikka rinteiden vieressä, Nina ja 
Daniel Henriksson kertovat.

Henrikssonit rakastavat hiihtoa. He 
asuvat matkailuvaunussaan syys-, joulu- 
ja talvilomilla sekä pääsiäisenä ja usein 
myös viikonloppuina. Näin he voivat nau-
ttia pitkästä hiihtokaudesta, joka kestää 
yli puoli vuotta. 

– Asumme yhdeksättä vuotta Caravan 
Clubin leirintäalueella Tandådalenissa. 
Tulemme tänne rentoutumaan, ulkoile-
maan, viettämään aikaa perheen kesken 
ja tapaamaan ystäviä. Vanhin poikamme 
on 25-vuotias ja käy mielellään täällä. 
Nuorimmat ovat 12- ja 14-vuotiaita, ja he 
ovat periaatteessa varttuneet täällä ja 
saaneet paljon kavereita.. 

22 neliötä

Asuinpinta-alaltaan 22-neliöinen KABE 
Imperial Hacienda 1000 on todella tilava 
matkailuvaunu. 

tona matkailuvaunussamme, ja se tuntuu 
todella mukavalta näin korona-aikoina, 
Nina sanoo.

Myös keittiö viehättää Ninaa erityisen 
paljon. Se on valoisa ja moderni ja siinä 
on kaikki tarpeellinen varustelu. Varus-
teluun kuuluu upotettu induktioliesi, ka-
lusteuuni, mikro ja kaksisaranaisilla ovilla 
varustettu Dometicin tilava jääkaappi. 

Parempi kuin tunturimökki

Imperial on KABEn aidosti premiumta-
son sarja, ja sekä Ninan että Danielin 
mielestä heidän uusi liikkuva kotinsa on 
juuri niin mukava ja toimiva kuin he olivat 
odottaneetkin. 

– Talviretkeilyyn vaaditaan KABE, ei 
muuta. Olemme valinneet KABEn suu-
rimman ja parhaiten varustellun vaunun 
ja olemme siihen erittäin tyytyväisiä. 
Meille tämä oli vaihtoehto tunturimökin 
tai asunnon ostolle. Mutta tämä on pal-
jon parempi ja mukavampi!

Tämä kokoluokka oli perheelle jo entuu-
destaan tuttu. Myös heidän edellinen 
vaununsa oli Hacienda 1000, ja se oli 
heidän käytössään kuuden vuoden ajan.

Tällä kertaa he valitsivat erilaisen 
pohjaratkaisun, koska lapset ovat 
kasvaneet eivätkä halua enää nukkua 
kerrossängyssä. Perhe valitsi nyt KABEn 
eksklusiivisen makuuhuoneratkaisun: 
vaunun takaosassa on poikittain mukava 
Queen-sänky ja etuosassa toinen pa-
rivuode.

Herätessämme aamuisin voimme vuote-
esta käsin katsella tuntureille. Se on suo-
rastaan taianomaista! Olemme erittäin 
tyytyväisiä mukaviin sänkyihin, joissa on 
sähkökäyttöisesti säädettävä päätypuoli. 
Joskus lapsilla on kavereita yökylässä. 
Silloin sijaamme vuoteen myös istuinry-
hmään, jolloin saamme mukavasti lisää 
tilaa, Nina kertoo.

Suihkussa matkailuvaunussa

Henrikssonien matkailuvaunu on 
TDL-malli, mikä tarkoittaa sitä, että kyl-
pyhuone sijaitsee aivan takana ja ulottuu 
koko asuntovaunun leveydelle. Tämän 
vuoden mallissa on uusi tilava suihku-
kaappi ja useita käytännöllisiä hyllyjä. 

– Olen oikein tyytyväinen uuteen 
kylpyhuoneeseemme. Tällä kaudella 
en ole kertaakaan käynyt leirintäalueen 
yleisissä suihkuissa. Käyn suihkussa ko-
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Sisäänkäyntiseinän vieressä on langaton matkapuhelimen  
latausalusta. (Vakiovaruste malleissa Royal, Crown, Imperial)

Reititin kuuluu nyt vakiovarus-
teluun kaikissa malleissa.

Tämän vuoden malleissa on uutta desig-
nia, joka on nähtävissä sekä ulkoasussa 
että sisustuksessa. Päivitetty linjakas 
kuviointi näkyy mm. Royal-, Crown- ja 
Imperial-matkailuautosarjoissa sekä Im-
perial-matkailuvaunusarjassa. Niihin on 
painettu KABEn uniikki kolmiulotteinen 
Innovation Design -kuvio, jota täyden-
tävät mustat upeat tehosteet.

– Olemme tehneet paljon työtä viivaku-
vioiden ja muotojen parissa yhdistääk-
semme sivupellin eri osat etu- ja takao-
saan, kertoo KABEn suunnittelupäällikkö 
Tina Andersson.

Myös 740-sarjan matkailuautot ja 
Classic-, Jalokivi- ja Royal-sarjojen mat-
kailuvaunut ovat saaneet uutta ulkoista 
ilmettä. Matkailuvaunujen Jalokivi-sarjas-
sa uutuuksiin kuuluu nyt vakiona oleva 
sileä ulkopelti ja Classic-vaunuissa uusi 
kuulavasaroitu ulkopelti sekä uudenlai-
nen takapääty.

Vaalea sisustus

KABE 2021:n sisustuksessa on käytetty 
vaaleita, kevyitä värejä ja materiaaleja. 
Uusi valkolaseerattu puukalvo, Nordic 
Oak, on nyt saatavissa kaikkiin malleihin 
paitsi Classic-sarjan matkailuvaunuihin. 
Kalusteiden raikasta pohjoismaista 

ilmettä täydentävät vaalean maitokahvin 
sävyiset pöytälevyt, harmaameleeratut työ-
tasot ja tähän värimaailmaan sopivat uudet 
vaaleammat seinä- ja lattiapinnoitteet.

– Kun nyt edellä mainitut uudistukset on 
yhdistetty tuotteidemme upotettuihin kaa-
pinoviin ja laatikoihin, jotka esittelimme jo 
viime vuonna, uskallan todellakin väittää, 
että KABEn matkailuvaunujen ja -autojen 
keittiösisustus on markkinoiden tyylikkäin, 
sanoo Bo Karlsson

Kiinnostavia uutuuksia

Eri mallisarjojen jo ennestään pitkä 
vakiovarusteluettelo on pidentynyt lisää. 
Esimerkiksi reititin sisältyy nyt kaikkiin 
malleihin, kuten myös kerrossänkyjen vie-
ressä olevat USB-pistorasiat, joiden avulla 
nuorempien perheenjäsenten on helpompi 
ladata omia puhelimiaan ja tablettejaan.

Muita mielenkiintoisia uutuuksia ovat uusi 
tunnelmavalaistus keittiössä, jota ohjataan 
Smart D -paneelilla, langaton latausa-
lusta matkapuhelimille, uudet ompeleet 
istuinryhmän tyynyissä, entistä tilavampi 
suihkukaappi "melkein kuin kotona" sekä 
uusi neliliekkinen liesi, jonka uunissa on 
230 V puhallin.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen 
lämmitysjärjestelmä

Vuonna 2021 KABE toi markkinoille vielä 
yhden maailmanlaajuisesti ainutlaatui-
sen innovaation: matkailuautoissa ja 
-vaunuissa käytettävän vyöhykelämmi-
tyksen. KABEn vyöhykelämmityksen 
avulla lämpöä voidaan säätää kahdella 
eri vyöhykkeellä ja valita asunto-osan 
etu- ja takaosaan eri lämpötilat. 

– KABEn vyöhykelämmitys on nyt 
vakiona kaikissa KABEn Imperial-sarjan 
matkailuautoissa ja vaunuissa, Bo  
Karlsson kertoo. 

Uusi matkailuautosarja

KABEn ensimmäiset Mercedes Sprinter 
-alustalle rakennetut puoli-integroidut 
matkailuautot rullaavat nyt jo maanteillä. 
Uudessa Royal-sarjassa on kaksi mielen-
kiintoista crossover-mallia, Royal x780 
ja Royal x880, jotka täydentävät KABEn 
jo ennestään laajaa Mercedes-alustalle 
rakennettujen täysintegroitujen mallien 
valikoimaa. 

Matkailuautovalikoima tarjoaa myös 
uuden Mercedes-alustaisen KABE 
Van -mallin, joka esiteltiin markkinoille 
viime vuonna, sekä 740-sarjan edullisia, 
ympärivuotiseen käyttöön varusteltuja 
malleja.

Mallivuosi 2021 tarjoaa useita uutuuksia ja parannuksia, jotka lisäävät KABEn kykyä  
myös jatkossa vastata käyttäjien tuotteita koskeviin vaatimuksiin. KABEn tarjoamat arvot 
sisältyvät aina kaikkiin tuotteisiimme mallivuodesta riippumatta.

PARHAAT OMINAISUUDET, KABE 2021

Astiakaapin ovet maitokahvin väristä laminaattia 
(vakiona malleissa Royal ja Imperial. Jalokivi-malleissa 
Nordic Oak, valinnaisena malleissa Royal ja Imperial). 

Työtasoissa uusi harmaameleerattu laminaatti. 

USB-liitännällä varustettu pieni 
lukulamppu.

Olemme päivittäneet kylpyhuonetta mo-
nissa matkailuvaunu- ja matkailuauto-
malleissa, joiden asunto-osan takaosas-
sa on poikittainen kylpyhuoneratkaisu 
(TDL). Uusi tilava suihkukaappi tarjoaa 
todella kotoisan väljää kylpyhuonemu-
kavuutta. Suihkun taustaseinän tapetti 
sopii hyvin käsienpesuallasta ympärö-
ivään laminaattiin.

UUTTA TEKNIIKKAA

Viivakuvion uusi design ja sileä pelti 
(Jalokivi Royal -matkailuvaunu)

Uusi peltiin suoraan painettu sportti-
henkinen kuvio (740-matkailuauto).

Täysin uusi kuvio on painettu suo-
raan sileään peltiin (Royal, Crown 
– matkailuauto; Imperial – matkailu-
vaunu ja -auto).

UUSI    KABE 2021UUSI    KABE 2021
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HARKITSETKO VAIHTOA? 
Pian alkaa uusi ihana kesäkausi, ja saatat harkita matkailuauton tai -vaunun  
vaihtamista. Silloin on korkea aika ottaa yhteyttä KABE-jälleenmyyjään. 

Mallivuosi 2021 on käynnistynyt erinomai-
sesti, ja monet ovat kiinnostuneita KABEn 
uusista matkailuautoista ja -vaunuista. Vielä 
on mahdollista tilata uusi KABE, mutta 
joidenkin mallien tuotannossa alkaa jo olla 
tungosta.

– Saamme nauttia erittäin vilkkaasta 
myynnistä, vaikka messuja on peruttu ja 
elämme epävarmoja aikoja. Jälleenmyyjäm-
me tekevät intensiivisesti työtä voidak-
seen vastata sekä uusien että käytettyjen 
ajoneuvojen suureen kysyntään ", kertoo 
Bo Karlsson. 

Tutustu ja koe tunnelma

Nykyään KABE tarjoaa kuusi erilaista 
matkailuvaunusarjaa ja viisi erilaista 
matkailuautosarjaa, joista jokaisessa on 
omat etunsa ja valittavana vaihtoehtoisia 
pohjaratkaisuja. 

Tämän vuoden malleihin on tehty suuria 
tyylipäivityksiä, ja valittavana on jännittäviä 
uutuuksia.

– Poikkea KABE-jälleenmyyjän luona ja 
koe uusien matkailuautojen ja -vaunu-
jen ominaisuudet ja tunnelma! Siellä on 
myös upeita ja hyvin varusteltuja uusia ja 
edellisen vuoden KABE-ajoneuvoja niille, 
jotka haluavat toimituksen saman tien, Bo 
huomauttaa.

Turvallinen käynti

Jotta asiakkaat tuntisivat olonsa turvallisek-
si käynnin aikana, KABE-jälleenmyyjät ke-
hottavat kaikkia noudattamaan pandemian 
aikana annettuja yleisiä suosituksia. Tämä 
merkitsee muun muassa erityisen huolel-
lista käsihygieniaa, etäisyyksien pitämistä, 
ja jos on vähänkin epäilyä tartunnasta tai 
vilustumisen oireita, pysy kotona.

KABEn jälleenmyyjillä on suuret tilat, ja mo-
net ajoneuvot on pysäköity ulkotiloihin. 

Jos olet huolissasi, voit varata hen-
kilökohtaisen esittelyn ja tutustua 
valitsemaasi ajoneuvoon ulkona. 
Voit myös sopia videotapaamisen 
myyjän kanssa. 
– Toinen vaihtoehto on rakentaa mieleinen 
matkailuauto tai -vaunu itse KABEn omalla 
tuotekonfiguraattorilla. Se on osoitteessa 
kabe.se, välilehdellä ”Rakenna oma KABE”, 
sanoo Bo ja toivottaa kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi uuteen kesäkauteen KABEn 
seurassa.

Kausi 2021 
 alkaa
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Linkit kaikkiin KABE-jälleenmyyjiin 
ovat osoitteessa kabe.se/fi

KABE Matkailuvaunut 2021

KABE 740 – Hyvin varusteltu malli, jossa on hieman  
vähemmän valinnaisvarusteita ja joka on kauttaaltaan  
KABEn korkeaa laatua. Suuri osa KABEN vakiovarusteista 
on muilla valmistajilla lisävarusteena. Rakennettu Fiat  
Ducaton vakaalle matkailuautoalustalle.

KABE Royal – Sinulle, joka vaadit erityisen paljon varustelulta ja 
viihtyisyydeltä. KABEn Royal-sarjan crossover-mallit on rakennettu 
Mercedes-Benz-alustalle. Crossover tarkoittaa sitä, että matkailu-
autossa on alaslaskettava kattosänky istuinryhmän yläpuolella. 
KABE Royalin vakiovarustelu edustaa tekniikan huippua ja  
asuinosa on leveydeltään King Size -kokoa.

KABE Crown – Suunniteltu niille, jotka haluavat kaikki  
KABEn ominaisuudet ja lisäksi hieman enemmän. 
Kaikki KABE Crown -sarjan tuotteet on rakennettu 
Mercedes-Benz-alustalle, jossa on premiumbrändille 
tunnusomaiset ominaisuudet ja paljon tavallista enem-
män perusvarusteita.

KABE Imperial – Lippulaivamme, jossa on erikoissuuret ja ylelliset 
tilat. Sarjan kaikki mallit on rakennettu Mercedes-Benz-alustalle. 
Matkailuautossa on paljon älykkäitä ominaisuuksia ja korkealaa-
tuista designia.

KABE Van – Älykäs ja harkiten suunniteltu matkailuauto huole- 
tonta käyttöä varten. Malli on optimoitu ja kooltaan kompakti 
– KABEn korkeasta standardista ja Mercedes-Benzin monista 
lisäarvoa tuottavista ominaisuuksista silti tinkimättä.

KABE Matkailuautot 2021 

KABE Classic – Edullisia matkailuvaunuja, joissa on hieman 
vähemmän valinnaisvarusteita kuin muissa malleissamme ja 
jotka ovat kauttaaltaan korkeaa KABE-laatua. Suuri osa KABE 
Classicin vakiovarusteista on muilla valmistajilla saatavana 
lisävarusteena.

KABE Royal – Huippuluokan matkailuvaunusarjassa  
useimmat parhaista ominaisuuksista ovat jo vakiokokoon-
panossa. Nykyisin Royal on eniten myyty KABE-malli.  
Royal Hacienda – Todella suuria asuntovaunuja, joissa  
on sama korkea varustelutaso kuin Royal-sarjan muissa 
tuotteissa.

KABE Imperial – KABEn premiumtason sarja tarjoaa ylellistä  
matkailuvaunuasumista ilman kompromisseja. Täältä löydät varus-
telu- ja asumistason, joka on täysin ainutlaatuista alallamme.  
Imperial Hacienda – Todella suuria asuntovaunuja, joissa on  
sama korkea varustelutaso kuin Imperial-sarjan muissa tuotteissa.

KABE Jalokivi – Hyvin varusteltuja korkealaatuisia matkailu- 
vaunuja, joissa on valittavana runsaasti erilaisia sisustus- ja  
tilaratkaisuja. Valmistus alkoi jo 1963.

KABE  NR 2 2021  11  
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KABE CLASSIC 600 
VERTAILUN KESTÄVÄ  

MATKAILUVAUNU
Monet perheet löytävät mieleisensä vaunun suositusta 
Classic-sarjasta. Nyt edullista matkailuvaunusarjaa on 

laajennettu vielä useammalla arvostetun  
600-mallin muunnelmalla.

KABE Classic -sarjalle on ominaista matkailuvaunujen edul-
lisuus, ja valinnaisvarusteita on jonkin verran vähemmän 
kuin KABEn muissa mallisarjoissa. Classic on tietenkin kaut-
taaltaan korkeaa KABE-laatua. Sarja tarjoaa hyvin suunnitel-
tuja, pituudeltaan erikokoisia lastenkamariratkaisuja mutta 
myös pienempiä matkailuvaunuja paljon matkustaville 
pareille ja yksin matkustaville.

– Kun ostat Classicin, saat harkitusti suunnitellun matkailu-
vaunun, jossa on kaikki KABEn tarjoamat arvot. Niitä ovat 
korkea laatu, turvallisuus ja ympärivuotiseen käyttöön 
soveltuvat ominaisuudet erittäin kilpailukykyiseen hintaan", 
sanoo Bo Karlsson.

Kolme uutta pohjaratkaisua

Vuonna 2021 Classic-sarjan valikoima on laajentunut enti-
sestään. Monipuolista 600-mallia on laajennettu kolmella 

Classic 600 XL -mallissa on mukava 
ja reilunkokoinen parivuode.

Classic 600 GLE B2 -mallissa on kaksi 
mukavaa yhden hengen vuodetta.

myyntimenestykseksi nousseella pohjaratkaisulla. Niitä 
ovat kahdella mukavalla yhden hengen vuoteella varus-
tettu Classic 600 GLE B2; koko vaunun levyisellä isolla 
kylpyhuoneella varustettu Classic 600 TDL E2, jossa myös 
on kaksi mukavaa yhden hengen sänkyä; sekä mukavalla 
ja reilunkokoisella parivuoteella varustettu Classic 600 XL.

– Tiedämme monien pitävän Classic 600 -mallia kette-
ränä ja tarpeeksi tilavana matkailuvaununa. Nyt on entistä 
helpompi löytää juuri oman perheen tarpeita ja toiveita 
vastaava malli, Bo toteaa.

Edullista laatua

KABE Classic 600 on rakennettu niille, jotka haluavat 
edullisen, laadukkaan ja ympärivuotiseen käyttöön sopivan 
matkailuvaunun, joka tarjoaa todella mukavan vaunuelä- >>>

UUSI    KABE 2021UUSI    KABE 2021



14  KABE  NR 2 2021 KABE  NR 2 2021  15  

män edellyttämät ominaisuudet. Suuri osa 
KABE Classicin vakiovarusteista on usein 
lisävarusteena muilla valmistajilla. Näitä 
ovat hyttysverkolla ja pimennysverholla va-
rustetut sävytetyt ikkunat, hyttysverkko-ovi, 
kuivauskaapit, suksikotelot, keskuslukolla 
varustetut pehmeästi sulkeutuvat keittiölaa-
tikot, tv-antenni, erinomainen jääkaapin 
ilmankierto, Mini Heki -kattoluukut sekä 
jousipatjalla ja paksulla sijauspatjalla varus-
tetut todella mukavat sängyt. Keittiössä on 
tietenkin myös liesituuletin ja harmaavesi-
säiliö.

– Mallivuonna 2021 olemme päivittäneet 
varustelua edelleen. Jos tilaat uuden KABE 
Classicin, vakiovarusteisiin kuuluu mm. 
reititin, stereo ja vuodonilmaisin. Vaatekaa-
pissa, vuodelaatikossa ja kaasupulloko-
telossa on valaistus, ja kerrossänkyihin on 
asennettu omat USB-liitännät. 

Vertaile

KABElla on kuusi erilaista matkailuvaunu-
sarjaa – jokaisessa niistä on omat erityiset 

Uusi standardi kaikissa Classic-matkailu-
vaunuissa 2021: Valaistus vaatekomerossa, 
vuodelaatikossa ja tavaratilassa. Reititin, 
stereo, USB-liitännät kerrossängyn vieressä, 
vuodonilmaisin.

etunsa ja valittavana on vaihtoehtoisia tila-
ratkaisuja. Classicista on tullut lapsiperhei-
den suursuosikki, ja se on loistava valinta 
uudelle karavaanarille. Bo:n mielestä on 
tärkeää pohtia, minkä tyyppinen käyttäjä on 
ja mitkä arvot ja toiminnot ovat etusijalla.

– Matkailuvaunun ostaja haluaa tieten-
kin tietää, mitä rahoillaan saa! Vertaile 
uutta Classic 600 -sarjaamme muihin 
vaihtoehtoihin, niin ymmärrät, mitä tarkoi-
tamme, kun sanomme, että KABE tarjoaa 
markkinoiden korkeatasoisimman varus-
telun kussakin hintasegmentissä.

Classic-sarjassa on lisäksi kaksi- ja 
kolmikerrossängyllä varustettuja todella 
suosittuja lastenkamarivaunuja (vuoteiden 
yläpuolelle on saatavana lisävarusteena 
erimallisia kaappeja) sekä hieman pienem-
piä ja kevyempiä matkavaunuja. 

Mihin minun pitäisi kiinnittää huomiota, jos 
haluan verrata KABE Classic 600 -mallia 
vastaaviin markkinoilla oleviin matkailu-
vaunuihin? Bo Karlsson neuvoo näin:

DESIGN:

– Osa ominaisuuksista valikoituvat miel-
tymysten mukaan, kuten sisustus, värit ja 
muut vastaavat. Classic-vaunuihin on tehty 
useita tyylimuutoksia, kuten uudenlainen 
takapääty ja kuulavasaroidun pellin päivi-
tetty ilme. Sisäseinissä on uusi, vaaleampi 
sävy, tyyny- ja tekstiilimallistoa on uudis-
tettu ja keittiön ja eturyhmän ikkunoita 
on suurennettu. Sängynpäädyssä on uusi 
verhoilu ja yläkaapin alla olevassa hyllyssä 
on valaistus, mikä omasta mielestäni lisää 
vaunun sisätilojen viihtyisyyttä.

MUKAVUUS:

– KABEn monet yksityiskohdat parantavat 
mukavuutta ja tekevät karavaanielämästä 
juuri niin helppoa kuin sen odotetaankin 
olevan. Classic 600 ei ole siinä mikään 
poikkeus. Mallissa on runsaasti valopis-
teitä ja pistorasioita, sängyn lähellä on 
USB-pistorasioita, pehmeästi sulkeutuvissa 
keittiölaatikoissa on keskuslukitus ja sohvat 
voidaan kääntää ylös siivouksen helpotta-
miseksi. 

 Vaatekaappi toimii tehokkaana kuivaus-
kaappina, jossa on tippa-astia ja suljettava 
tuuletin. Muutamia mainitakseni.

VARUSTELU:

– Todellisen hintavertailun laatimisessa 
on tärkeää seurata, mitä asuntovaunun 
vakiovarusteluun sisältyy ja mitkä ovat lisä-
varusteita. KABE Classicin perusversiossa 
on esimerkiksi hyttysverkoilla ja pimen-
nysverhoilla varustetut sävytetyt ikkunat, 
hyttysverkko-ovi, palovaroitin, vuodonilmai-
sin, tv-antenni, stereo, sisäänrakennetut 
kaiuttimet, reititin, 80 Ah -akku ja suksilo-
kero, jossa on ulkoinen lukittava ovi. 

LISÄVARUSTEET:

– Kun monet ominaisuudet ovat saata-
vissa lisävarusteina, kokonaiskäsityksen 
muodostaminen hinnasta voi olla vaikeaa. 
Tarjoamme KABE Classic -malliin kaksi 
houkuttelevaa lisävarustepakettia.  
Mukavuuspaketti: iso jääkaappi, niska-
tyynyt, tavaraluukku, pyyhekuivain ja 
tuuletusaukko.

Design-paketti: 15-tuumaiset alumiinivan-
teet, ikkunallinen ovi, vetoaisan suojalevy 
ja Heki 2 -kattoluukku. Muita lisävarusteita 
ovat mikroaaltouuni, uuni, pyöräteline, 
ilmastointi ja yläpetikaappi.

RAKENNE JA TOIMINNOT:

– Kaikkein tärkeimpiä ovat matkailuvaunun 
perusrakenne ja toiminta. Classic 600 on 
suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon. 
KABEn ainutlaatuisessa rakenteessa on 
muovirimat, hengittävä seinätapetti ja 
Ecoprim-eristys. Mallissa on myös huolel-
lisesti suunniteltu ilmanvaihto ja vesikier-
toinen AGSII-lattialämmitys. Vaunu on 
varustettu kitkavetopäällä, ajovakautta 
varmistavilla pidennetyillä vetopalkeilla ja 
itsesäätyvillä jarruilla.

HUOLETONTA OMISTAMISTA:

– Viime kädessä kyse on turvallisesta ja 
huolettomasta omistamisesta. Sen vuoksi 
olemme kehittäneet myös KABEn ainutlaa-
tuisen kokonaistarjouksen, josta voit lukea 
lisää sivulta 16.

Classic 600 TDL E2, jossa on takana tilava 
kylpyhuone sekä kaksi mukavaa yhden 

hengen vuodetta.
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Matkailuauton tai matkailuvaunun ostamiseen liittyy unelmia matkustamisesta, 
elämyksistä ja rentouttavista lomista. Se on myös suuri päätös koko perheelle. 

KABE haluaa auttaa sinua toteuttamaan unelmiasi. Voimme tarjota sinulle ostoa helpottavia asiantuntija-
neuvoja ja autamme sinua luomaan perustan turvalliselle ja huolettomalle omistamiselle. 

Jokaiselle löytyy sopiva KABE-malli. Pitää vain miettiä, millainen koko, pohjaratkaisu, varustelu ja hintaluok-
ka sopii parhaiten juuri sinulle ja perheellesi.

Tässä kerromme lisää KABEn ainutlaatuisesta kokonaistarjouksesta:

KABEN AINUTLAATUINEN  
KOKONAISTARJOUS  

Tuotteemme
KABEn matkailuvaunut ja -autot ovat 
markkinoiden parhaiten varusteltuja jo 
vakiovarusteiltaan. KABE-mallin valinnastasi 
riippumatta voit olla varma, että saat ka-
ikissa hintaluokissa markkinoiden parasta 
laatua.

Ennen hintavertailujen aloittamista: ota 
selvää, mitä toimitukseen todella sisältyy!

Kun olet löytänyt suosikkimallisi, voit valita 
siihen parhaiten sopivan tilaratkaisun 
KABEn Flexline-järjestelmän avulla, joka 
tarjoaa runsaasti valinnanvaraa ja todella 
paljon joustavuutta. 

Helpointa on rakentaa itselle sopivin KA-
BE-malli tuotekonfiguraattorillamme, joka 
löytyy välilehdeltä "Rakenna oma KABE”, tai 
ottamalla yhteyttä johonkin jälleenmyynti-
liikkeistämme.

Jälleenmyyjämme
KABElla on laaja valtuutettujen ja hyvin koulutettujen jälleenmyyjien 
ja huoltokorjaamojen verkosto Pohjoismaissa sekä myös useissa 
muissa Euroopan maissa.

Monet jälleenmyyjistämme ovat toimineet yhteistyössä KABEn 
kanssa hyvin pitkään. Muutamat ovat perheyrityksiä, joiden hyvät 
asiakassuhteet jatkuvat sukupolvesta toiseen.

Jälleenmyyjiltämme saat ammattimaista apua oikean matkailu-
vaunun tai -auton valintaan. Saat vastaukset kaikkiin kysymyksiisi ja 
mahdollisuuden tutkia ja tutustua KABEn laajan valikoiman yksityis-
kohtiin. (Jos et halua tulla henkilökohtaisesti käymään, voit tutustua 
tuotteisiin digitaalisessa tapaamisessa jälleenmyyjän kanssa.)

Huolto
KABEn valtuutetuilla huoltokorjaamoilla on 
kaikki tiedot matkailuvaunustasi tai -auto-
stasi. Voit aina kääntyä heidän puoleensa, 
jos ilmenee jokin ongelma tai jos haluat 
tehdä vain ajoneuvosi vuosihuollon. 

KABElla on johtava asema alan teknolo-
gian kehittämisessä, ja jälleenmyyjiemme 
ja huoltokorjaamojemme henkilöstö saa 
jatkuvasti koulutusta tietojen ja osaamisen 
varmistamiseksi. 

Vinkki huoltokorjaamolta: tilaa aika huol-
toon jo nyt! Kevät- ja kesäaikaan jonot ovat 
yleensä pitkiä.

Tervetuloa nauttimaan KABEn laadukkaasta 
ja mukavasta leirintämajoituksesta monien 
vuosien ajan. Kokonaistarjouksemme var-
mistaa tietenkin myös hyvän jälleenmyynti-
arvon mahdollisessa vaihdossa.

Tervetuloa nauttimaan KABEn  
laadukkaasta ja mukavasta leirintä-
majoituksesta monien vuosien ajan. 
Kokonaistarjouksemme varmistaa 
tietenkin myös hyvän jälleenmyynti-
arvon mahdollisessa vaihdossa.

UUSI    KABE 2021UUSI    KABE 2021
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Mukautettua ve-
sikiertoista lämpöä 
AGS II- tai AGS II 
Pro -lattialämmi-
tysjärjestelmällä. 

Alde Compact 
-lämmitin.

Kaksi lämpöti-
la-anturia – mittaa 
lämpötilan eri 
oleskelutiloissa.

Kuormitusvah-
ti – lämmittimen 
tehontarve piene-
nee automaattisesti 
erityisen kovassa 
kuormituksessa 
esim. silloin, kun 
useita sähkökäyttö-
isiä laitteita käyte-
tään yhtä aikaa.

Sähköpatruuna ja 
kiertopumppu on 
helppo käynnistää 
yhdistämällä talvi-
kytkentä ulkoiseen 
pistorasiaan

VarioVent – pa-
tentoidun ilman-
vaihtojärjestelmän 
avulla raittiin ilman 
määrää voidaan 
säätää tarpeen 
mukaan. Järjestel-
mä on varustettu 
ilmanvaihtoaukolla, 
jota säädetään 
liukusäätimellä.

Esteettömän ilman-
kierron varmistava 
sisustus.

Automaattinen 
tehonnostotoiminto 
– lämmitin tunnistaa 
automaattisesti, kun 
tehon lisäämiseksi 
tarvitaan neste-
kaasua.

Lämpö leviää ast-
inlaudan kohdalla 
olevasta putkesta.

iWall-rakenne, tuu-
lettuva sandwich-ra-
kenne, joka kestää 
äärilämpötiloja.

Konvektoreita sijoi-
tettu ilmarakoihin.

AGS II Pro – shunt-
tiventtiili säätää 
lattiassa kiertävän 
veden lämpötilaa.

Optimoitu ilman-
vaihtojärjestelmä 
jokaisessa mallissa.

Kaksinkertaiset 
ikkunat ja polyure-
taanikehykset.

Lämpöä voidaan säätää kah-
della eri vyöhykkeellä, jolloin 
asunto-osan etu- ja takaosa-
an voidaan tarvittaessa valita 
eri lämpötilat (vakiovaruste-
ena Imperialissa).

– Monet tärkeät ominaisuudet kuuluvat 
rakenteeseen – ne eivät näy, kun astut 
matkailuvaunuun tai -autoon ensimmä-
istä kertaa. Mutta huomaat eron KABEa 
käyttäessäsi, KABEn tekninen johtaja 
ja varatoimitusjohtaja Mikael Blomqvist 
huomauttaa.

Yksi esimerkki on KABEn oma seinär-
akenne, iWall, jossa kosteudenkestävä 
Ecoprim-eriste on suljettu kahden 
erityyppisen alumiinilevyn väliin ja pinnoi-
tettu hengittävällä tapetilla.

iWall rakenteen ja KABEn polyuretaa-
nikehyksillä varustettujen kaksikerros-
lasisten energiaikkunoiden ansiosta 
kori kestää äärilämpötiloja päästämättä 
ulos lämmitettyä ilmaa tarpeettomasti 
erittäin kylmällä säällä – ja kesähelteillä 
päinvastoin.

– Erittäin yksinkertaisesti ilmaistu-
na voimme verrata hyvää ja huonoa 
termoskannua toisiinsa. Hyvä termos 
säilyttää kahvisi lämpimänä, ja se on yhtä 
tehokas halutessasi pitää kylmän juoman 
kylmänä.

Ilmanvaihto

Miellyttävä sisäilmasto saavutetaan 
yleensä tasaisen lämpötilan ja hyvän 
ilmanlaadun avulla. Siksi on tärkeää, että 
rakenne on ”hengittävä”. Korkea sisäläm-
pötila ja kylmä ulkoilma voivat synnyttää 
kondenssia. Kondenssivesi on pystyttävä 
tuulettamaan pois luonnollisella tavalla 
homeongelman estämiseksi. 

Ilmanvaihto on tietenkin tärkeää myös 
lämpimänä vuodenaikana. Mikael kertoo, 
että KABEn sisustus on suunniteltu huol-
ellisesti optimaalisen ilmankierron var-
mistamiseksi. Ilmavirta kulkee vapaasti 
lattialta, sänkyjen ja sohvien alta ylöspäin 
kohti kattoa yläkaapeissa olevien ilmara-
kojen kautta.

– Kaikki ponnistelumme markkinoiden 
parhaiden talvimatkailuajoneuvojen 
rakentamiseksi tekevät KABEn matkailu-
vaunuista ja -autoista erittäin sopivia 
myös kesäkäyttöön. Todella toimiva 
ympärivuotinen mukavuus edellyttää 
aina perusteellista suunnittelua, Mikael 
Blomqvist toteaa.

KABEn ympärivuotinen mukavuus on tulosta määrätietoisesta kehitystyöstä. 
Emme tyydy kompromisseihin. Kaikki rakenteet ja järjestelmät on suunniteltu 
kestämään todella haasteellisia sääoloja niin kesällä kuin talvella.

KABE, VARUSTELTU KESÄÄ VARTEN!
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Mukautettua ve-
sikiertoista lämpöä 
AGS II- tai AGS II 
Pro -lattialämmi-
tysjärjestelmällä. 

Lämpö leviää ast-
inlaudan kohdalla 
olevasta putkesta 
sekä konvektorista.

Alde Compact 
-lämmitin.

Kaksinkertaiset 
ikkunat ja polyure-
taanikehykset.

Automaattinen 
tehonnostotoiminto 
– lämmitin tunnistaa 
automaattisesti, kun 
tehon lisäämiseksi 
tarvitaan neste-
kaasua.

Esteettömän ilman-
kierron varmistava 
sisustus. Konvek-
toreita sijoitettu 
ilmarakoihin.

iWall-rakenne, tuu-
lettuva sandwich-ra-
kenne, joka kestää 
äärilämpötiloja.

Konvektori kojelau-
dan alla.
Ohjaamossa latti-
alämmitysmatto 
Lisälämmitin 
sivulaatikostossa on 
yhdistetty lattialäm-
mitysjärjestelmään.

AGS II Pro – shuntti-
venttiili säätää lattias-
sa kiertävän veden 
lämpötilaa.

Optimoitu ilman-
vaihtojärjestelmä 
jokaisessa mallissa.

Lämpöseinä auto- ja 
asunto-osan välissä. 
Lämmitys astinlau-
dan kohdalla.

Konvektoreita 
kuormatilassa, 
kuormaluukkujen 
reunoissa ja ikku-
noiden alla.

12 V:n puhaltimella 
varustettu KABE 
AirVent -katto-
luukku.

Lämpöä voidaan säätää 
kahdella eri vyöhykkeellä, 
jolloin asunto-osan etu- ja 
takaosaan voidaan tarvit-
taessa valita eri lämpötilat 
(vakiovarusteena Imperi-
alissa).
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UUSI MERCEDES-ALUSTALLE RAKEN-
NETTU KABE ROYAL TULEE MYYNTIIN

KABE TRAVEL MASTER 2021

Uusi Mercedes Sprinter -alustainen puoli-integroitu KABE Royal -matkailuauto.

740 malleissa on uusi, urheilullista ilmettä henkivä 
design. Rakennettu Fiat Ducaton vakaalle matkailuau-
toalustalle. Suuri osa KABE 740 vakiovarusteista on 
usein lisävarusteena muilla valmistajilla.

KABEn suurin tämän vuoden innovaatio ovat uuden Royal-sarjan puoli- 
integroidut autot. Mercedes-Benz-alustalle rakennettu KABE Royal  
tarjoaa kuninkaallista mukavuutta niin auto- kuin asunto-osassa.

Yhteistyö Mercedes-Benzin kanssa 
alkoi vuonna 2020, kun KABE esitteli 
huomiota herättäneen Van-mallinsa ja 
lanseerasi Mercedes Sprinter -alustalle 
rakennettujen ylellisten täysintegroitujen 
Crown-mallien sarjan. Samaan aikaan 
äärimmäisen hyvin varustellun Imperi-
al-sarjan premiumtason autot saivat niin 
ikään Mercedes-alustan.

– Olemme nyt ottaneet jälleen askeleen 
eteenpäin matkailuautomarkkinoilla ja 
kehittäneet edelleen KABEn puoli-inte-
groidun segmentin kahta myyntimene-
stystä, Crossover x780 ja x880, joissa on 
alaslaskettava kattosänky, sanoo KABEn 
tekninen johtaja ja varatoimitusjohtaja 
Mikael Blomqvist.

Erilaisia pohjaratkaisuja

Uuden Mercedes-alustaisen KABE Royal 
x780 -mallin kokonaispituus on 8060 
mm ja Royal x880 -mallin kokonaispi-
tuus 9060 mm. Leveys on King Size, 
2450 mm, jota on saatavissa matkailu-
automarkkinoilla vain KABElta. Reilu 
leveys luo miellyttävää tilantuntua auton 
asunto-osaan, ja eri pohjaratkaisussa 
tiloja on hyödynnetty hyvin harkiten.

– Royal x780 -mallissa on valittavana viisi 
eri pohjaratkaisua, LXL, LB, LGB, LT ja 
LQB. Vuodevaihtoehtoina ovat parisänky 
ja kaksi pitkittäissänkyä ja valittavana eri-
laisia kylpyhuoneita ja kuormatiloja. Roy-
al x880 on saatavana LT-versiona, jossa 
on pitkittäisvuoteet ja jonka takaosassa 
sijaitseva kylpyhuone on kooltaan koko 
auton levyinen. Toinen versio on LQB, 
jonka takaosassa on keskelle sijoitettu 
parisänky, Mikael kertoo.

Pohjaratkaisusta riippumatta nämä 
makuuosastot tarjoavat aitoa makuuhu-
oneen tunnelmaa. Sängyissä on mukava 
jousipatja, erittäin paksu sijauspatja, 
säädettävä pääpuoli ja pehmustettu 
sängynpääty sekä lukuvalot ja USB-pis-
torasioita. 

Joustava ja hyvin varustettu

Hyvin varustellussa kylpyhuoneessa on 
suihkukaappi/suihkuseinät, kääntyvä 
vesi-wc ja pesuallas sekä ylä- ja alakaap-
pi, joissa kaikki kylpyhuonetarvikkeet 
pysyvät turvallisesti paikallaan ajon ai-
kana. Huomaat matkailuauton King Size 
-leveyden vaikutuksen – kylpyhuone on 
erityisen tilava.

KABE Royal x780 ja x880 tarjoavat jous-
tavaa loma-asumista, joka sopii monille 
erityyppisille käyttäjille. Holvimaisen 
katon alla, aivan ohjaamon takana, on 
kaksi mukavaa makuupaikkaa tarjoava 
sähköisesti alaslaskettava kattovuode. 
Kun vuode ei ole käytössä, se on ylhäällä 
kiinteänä osana kattoa.

– Crossover-malli helpottaa lisävuoteen 
petaamista perheenjäsenille tai yöpyville 
vieraille. Sänky sopii erinomaisesti myös 
lapsenlapsille tai teineille, jotka tulevat 
mukaan vain satunnaisesti.

Ehkä perheesi harkitsee matkailuauto-
unelman toteuttamista usean sukupolven 
kesken? Silloin KABE Royal on täydelli-
nen ratkaisu! 

Tyylikästä suunnittelua

Royal x780- ja x880 -malleissa tilat on 
hyödynnetty optimaalisesti. L-muotoi-
sessa keittiössä on 3-liekkinen neste-
kaasuliesi ja pyöreä astianpesuallas on 
upotettu työtasoon. Liedessä on jaettu 
lasikansi, jota voidaan käyttää lisälasku-
tilana. Kaikki laatikot ja ovet keittiössä 
ovat pehmeästi sulkeutuvia ja keskuslu-
kittavia. >>>

KABEn Travel Master -valikoima on jaettu neljään eri mallisarjaan:  
740, Royal, Crown ja Imperial. Valitsitpa minkä mallin tahansa, pääset 
osalliseksi KABEn kaikista peruslaaduista ja eduista. Myös soveltuvuus 
ympärivuotiseen käyttöön on itsestäänselvyys. 

Täysintegroidut Crown ja Imperial rakennetaan Mercedes- 
Benz -alustalle, jossa on kaikki premiumbrändin tunnuso-
maiset ominaisuudet, kuten laadukas muotoilu sekä kaikilta 
osiltaan harkittu, älykäs toimivuus. 

Crown och Imperial

Classic
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Keittiö on varusteltu nykyaikaisen perheen 
tarpeisiin. Kalusteuuni on vakiovaruste, ja 
jätteet voidaan tietysti lajitella eri astioihin, 
aivan kuten kotona.

KABEn uudessa Nordic Oak -puukalvossa 
on lämmin ja moderni valkolaseerattu ilme. 
Sisätiloissa on puhdaslinjaista ilmettä, upo-
tetut ovet ja laatikot sekä tyylikäs kivipintaa 
jäljittelevä työtaso.

Ergonomia ja törmäysturvallisuus

Istuinryhmässä on pehmeälinjainen kulma-
sohva ja ergonomiset tyynyt, jotka yhdessä 
ohjaamon kääntyvien istuinten kanssa 
luovat viihtyisän ja mukavan ruokailu- ja 
sosiaalisen tilan viidelle hengelle. 

Pöytä voidaan taittaa eteenpäin, jolloin 
kuljettajan istuimen ja sohvan väliin jää 
enemmän tilaa ja turvavöillä varustettujen 
matkustajapaikkojen turvallisuus paranee. 
KABE on myös kehittänyt turvavyöpaik-
koihin erityisen slide-out-toiminnon, jonka 
ansiosta sekä istuimen että selkänojan 
kaltevuutta voidaan säätää optimaalisen 
istumamukavuuden varmistamiseksi.

– Taittopöydän lisäksi KABE on kehittänyt 
useita uusia ratkaisuja turvallisuuden 
parantamiseksi mahdollisessa törmäysti-

lanteessa. Ne saat tietenkin käyttöösi myös 
uusissa x780- ja x880-malleissa. Vakaa 
metallikehys pitää akun paikallaan myös 
törmäystilanteessa, ja myös vesisäiliö on 
kiinnitetty samalla tavalla paikalleen sohvan 
alle, Mikael kertoo. 

Alaslaskettava kattosänky

Istuinryhmän luona olevan dinetten voi hel-
posti sijata ja käyttää tarvittaessa lisävuo-
teena. Malleissa Royal Crossover x780 ja 
x880 on molemmissa yhteensä viisi makuu-
paikkaa. Kaikissa on vakiovarusteena neljä 
turvavyöllistä paikkaa, ja lisävarusteena on 
saatavana viides vyöpaikka.

Smart-D 

KABE Smart D -ohjauspaneeli valvoo mat-
kailuauton kaikkia toimintoja ja tarkkailee 
tuoreveden ja harmaaveden määrää sekä 
akkujännitettä. Ohjauspaneelista käsin 
ohjataan myös valaistusta, lämmitystä ja 
alaslaskettavaa sänkyä. Kaikki toiminnot on 
koottu yhteen helppokäyttöiseen koske-
tusnäyttöön.

Henkilöauton mukavuus

Mercedes Sprinterin ja AL-KOn alustayhdis-
telmän ansiosta KABE voi tarjota täysimit-
taisia ja hyvin varusteltuja matkailuautoja, 

joissa on henkilöauton kaltaiset ajo-omi-
naisuudet, Mikael Blomqvist selittää miksi. 

– Tärkeä yksityiskohta on kuormituksen 
jakautuminen etu- ja taka-akseleille sekä 
jousituksen ja iskunvaimennuksen toteu-
tus. Kun ajat uudella Mercedes-Benzin 
ja AL-KOn alustayhdistelmällä, malleilla 
x780 ja x880, huomaat jousitusliikkeiden 
pehmeyden ja ajoneuvon erinomaisen sivu- 
ja suuntavakauden. Tuntuu kuin tie olisi 
tasaisempi.

Autossa on etuvetoinen, 9-vaihteinen 
automaattivaihteisto ja 170 hv:n mootto-
ri. Moderni henkilöautotekniikka tarjoaa 
mm. automaattisen hätäjarrutustoiminnon, 
sadetunnistimen, vireystila-avustimen, sivu-
tuuliavustimen ja paljon muuta. 

– Varustelu sisältää myös Mercedesin uu-
simman MBUX-multimediajärjestelmän,

jossa on 10,25 tuuman kosketusnäyttö ja 
peruutuskamera.

Jos ostat KABEn mukavuuspaketin, saat 
liikennemerkkiavustimen, kaukovaloavusti-
men, ohjaamon ilmastoinnin ja sähkötoimi-
sen seisontajarrun. Designpakettiin kuuluu 
myös kromattu jäähdyttimen säleikkö, 
alumiinivanteet, Skyview-kattoikkunan 
koristelista ja LED-ajovalot.

Nya Royal x880 LT. 

Ympärivuotiseen käyttöön

KABEn ympärivuotiseen käyttöön suunnitel-
tu ainutlaatuinen asumismukavuus kulkee 
aina mukana matkalla. Royal x780- ja x880 
-malleissa on vesikiertoinen lattialämmitys 
myös ohjaamossa, ja kuljettajan ja matkus-
tajan istuinten alla on puhaltimella varustet-
tu lisälämmitin.

Pohjoismainen ilmasto asettaa matkailu-
ajoneuvolle korkeat vaatimukset. Voit 
olla varma siitä, että KABEn matkailuautot 
selviytyvät ongelmitta kaikilla keleillä ja 
kaikissa tuulissa ja lämpötiloissa, Mikael 
Blomqvist sanoo. 

– Eristys, ikkunat, seinät, lämmitys ja 
ilmanvaihto on kaikki kehitetty kestämään 
vaativia sääoloja, vuodenajasta riippumatta. 
Saat käyttöösi kaikki tekniset ratkaisut, jot-
ka tekevät KABEsta markkinoiden parhaan 
auton ympärivuotiseen käyttöön.

Royal on erinomainen valinta niille, jotka 
haluavat olla tekniikan ehdottomassa 
eturintamassa eivätkä tyydy muuhun kuin 
kaikkein parhaaseen.

Tervetuloa KABE-jälleenmyyntiliikkeeseen, 
jossa saat tutustua lähemmin uusiin x780- 
ja x880-malleihin sekä kaikkiin muihin 
ruotsalaisvalmisteisiin KABEn matkailuauto-
malleihin!

KABEN TÖRMÄYSTURVALLISUUS
PASSIIVINEN TURVALLISUUS (törmäysturvallisuus) 
Vakaa kori: Auto- ja asunto-osa on kiinnitetty toisiinsa teräsra-
kenteella. Matkailuauton seinät ja etuosa on rakennettu sand-
wich-periaatteen mukaisesti, jotta ajoneuvon vääntöjäykkyys 
olisi maksimaalinen. A-pylväs on täysvalettu ja vankkaraken-
teinen. Tukevilla teräslevyillä ohjaamoon liitetty teräsrakenne 
varmistaa erittäin lujan kiinnityksen asunto-osaan. Sisäseinät 
on yhdistetty ulkoseinään F-muotoisella alumiiniprofiililla.
Dinettesohvassa teräsrunko: Dinetten turvavyöllisissä paikois-
sa sohvalaatikko on vahvistettu sisäpuolelta metallirungolla, 
jotta sohva ei anna periksi mahdollisessa törmäystilanteessa. 
Metallirunko pitää myös sohvalaatikossa säilytettävän vesisäili-
ön turvallisesti paikallaan.
Teräspalkilla vahvistettu törmäyksenkestävä jääkaappi (tiety-
issä malleissa jääkaapin sijainnin mukaan).
Akun kiinnitys vahvistettu teräskehyksellä: Uusi vakaa metal-
lipidike pitää akun turvallisesti paikallaan myös mahdollisessa 
törmäystilanteessa.
Taittuva pöytälevy: Pöytä voidaan kääntää eteenpäin antama-
an lisää tilaa kuljettajanistuimen ja sohvalla istuvan matkustajan 
väliin, mikä lisää turvavyötä käyttävän matkustajan turvallisuutta.

AKTIIVINEN TURVALLISUUS (Onnettomuuksien ehkäisyjär-
jestelmä): Luistonesto, automaattinen hätäjarru, sadetunnistin, 
ajovaloavustin, vireystila-avustin, sivutuuliavustin (ei tandem). 
Valinnainen Turvavarustepaketti 740, x740: Automaattinen 
hätäjarru, sadetunnistin, kaistavahti, kaukovalojen automaatti-
nen häikäisysuoja, ajovaloavustin. (740-sarjan varustelutaso voi 
olla erilainen.)
Valinnainen Mukavuuspaketti Royal x780, x880: Liiken-
nemerkkiavustin, kaukovaloavustin, Ilmastointi ohjaamossa, 
sähkötoiminen seisontajarru.

Holvimaisen katon alla, aivan ohjaamon takana, on 
sähköisesti alaslaskettava kattovuode
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Classic i740

740 rakennetaan Fiat Ducaton vakaal-
le matkailuautoalustalle, jonka Fiat on 
kehittänyt yhdessä johtavien matkailu-
autovalmistajien kanssa. Autossa on mu-
kavat kuljettajan- ja matkustajanpaikat, 
ja matalarakenteinen alusta varmistaa 
turvallisen ja vakaan pidon. 2,3 litran ja 
140 hevosvoiman moottori.

Ympärivuotiseen käyttöön.

Vaikka 740-sarjan autot eivät maksa 
enempää kuin monet tuontiautot, niissä 
on kaikki tarpeellinen aktiiviseen käyt-
töön ympäri vuoden, myös pohjoismai-
sissa talviolosuhteissa. 

– KABEn vesikiertoisessa AGS II 
-lattialämmitysjärjestelmässä on neljä 
silmukkaa, mikä varmistaa optimaalisen 
lämmityksen ja lämmön tasaisemman 
jakautumisen. ALDEn lämmitin sekä 

KABEn ainutlaatuinen Smart D -paneeli, 
joka ohjaa ja valvoo kaikkia matkailu-
auton toimintoja, kuuluvat vakiovarus-
teluun, kertoo Bo Karlsson.

Kori on rakennettu KABEn itse kehitt-
ämän iWall-seinärakenneperiaatteen 
mukaisesti, mikä tekee matkailuautosta 
tukevan ja kosteudenpitävän. Korin 
teknisten ratkaisujen sekä KABEn ainut-
laatuisen lämmityksen ja ilmanvaihdon 
ansiosta 740 on todella monipuolinen 
ympärivuotiseen käyttöön soveltuva 
matkailuauto.

Puoli- vai täysintegroitu

740-sarja tarjoaa kolme perusmallia: puo-
li-integroitu Classic 740, puoli-integroitu 
crossover x740 ja täysintegroitu i740. 

Puoli-integroiduissa autoissa on valittava-
na neljä eri pohjaratkaisua: LXL, LB, LGB 

ja T. Vuodevaihtoehtoina ovat parisänky 
ja kaksi pitkittäissänkyä ja valittavana on 
erilaisia kylpyhuoneita ja kuormatiloja.

– Myös x740 on puoli-integroitu auto 
mutta crossover-tyyppinen. Holvimaisen 
katon alla, aivan ohjaamon takana, on 
sähköisesti alaslaskettava kattovuode, 
joka tarjoaa kaksi mukavaa makuupaik-
kaa, Bo kertoo. 

Crossover-malli merkitsee hulppeaa 
leveyttä, King Size 2 464 mm, jota on 
saatavissa matkailuautomarkkinoilla vain 
KABElta. x740 -mallissa on valittavana 
kaksi pohjaratkaisua: parivuoteella varus-
tettu LXL ja pitkittäisvuoteilla ja suurella 
kuormatilalla varustettu LGB.

– Täysintegroidussa i740 -autossa on 
pitkittäisvuoteet ja suuri takatalli. Lisäksi 
autossa on alaslaskettava kattosänky.

MONIPUOLINEN KABE 740  

i740 on rakenteeltaan samanlainen kuin 
isot täysintegroidut autot, mutta se on 
sovitettu 740 edulliseen toteutukseen.

Uutta designia

Kuten kaikissa muissakin KABE-matkailu-
autoissa, jousipatja ja reilunpaksuinen 
sijauspatja varmistavat optimaalisen nuk-
kumismukavuuden. Tämän vuoden 740:n 
päivitetyssä makuuhuonemiljöössä on 
uusi tyylikkäästi verhoiltu sängynpääty, 
jossa on valaistus.

– Uuteen 740 -malliin on tehty suuria 
tyylimuutoksia, jotka näkyvät jo urheilul-
lista ilmettä henkivästä ulkoasusta. 
Sisätiloissa on KABEn uudet Nordic Oak 
-pinnoitetut kalusteet, ja sisustuksen 
koko väriskaala on sovitettu pohjoismai-
seen vaaleaan ja raikkaaseen tyyliin, Bo 
kertoo.

Hyvin varusteltu keittiö houkuttelee 
rentoutumaan ruoanlaiton parissa. Täällä 
on iso jääkaappi, kolmiliekkinen liesi ja 
moottorikäyttöinen liesituuletin, jossa on 
rasvasuodatin ja valaistus. Keittiötila on 
kalustettu tehokkaasti tilavilla kaapeilla ja 
itsestään sulkeutuvilla laatikoilla.

Mukavaa matkailuautoilua

Valoisassa ja viihtyisässä kylpyhuo-
neessa on käytännöllisiä säilytystiloja 
kaapeissa, joissa sampoot ja muut 
tavarat pysyvät turvallisesti paikoillaan 
ajon aikana. 

– Kylpyhuone voi näyttää hieman erilai-
selta pohjapiirroksesta riippuen, mutta 
siellä on aina oikea suihku! Tiedämme 
käyttäjien arvostavan sitä suuresti, Bo 
sanoo.

KABE Classic on edullinen ja hyvin varusteltu malli, joka on kaikilta 
osiltaan KABEn korkeaa laatua, mutta sen lisävarusteluettelo on 
hieman suppeampi. Suuri osa KABE 740 vakiovarusteista on usein 
lisävarusteena muilla valmistajilla. 

740 tarjoaa todella viihtyisää matkailuau-
toilua. Istut aina mukavasti, niin matkan 
varrella kuin perillä, ja ergonomisesti 
muotoiltu sohva on osa matkailuauton 
istuinryhmää. Kaikkien istuintyynyjen 
alapuolella on liukumista estävä vuori, 
joka pitää tyynyt paikoillaan.

Vakiovarusteluun sisältyvät hyttysverk-
ko-ovi ja portaattomasti säädettävällä 
hyttysverkolla ja pimennysverhoilla va-
rustetut sävytetyt ikkunat. Vakiovarustei-
ta ovat myös multimediasoitin, reititin ja 
monet LED-valot, joita on helppo säätää 
KABE Smart D -paneelista käsin.

–740 on edullinen ja erinomainen mat-
kailuauto! Tervetuloa tutustumaan lähem-
min osoitteessa kabe.se tai lähimmässä 
KABE-jälleenmyyntiliikkeessä.

Classic x740

Classic x740 LGB

Crossover-malli merkitsee hulppeaa leveyttä, King Size, jota 
on saatavissa matkailuautomarkkinoilla vain KABElta. Valitta-
vana on parivuoteella varustettu LXL-malli sekä pitkittäisvuo-
teilla ja suurella kuormatilalla varustettu LGB-malli.

Classic x740 LXL

Classic 740
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PARASTA TEKNIIKKAA YHÄ  
HELPOMPAAN KABE-ELÄMÄÄN

Järjestelmä on nimeltään KABE Smart D, 
ja se on rakennettu samojen periaatteid-
en pohjalta kuin henkilöautojen nykyiset 
tietokoneohjatut sähköjärjestelmät. 
Yhdestä ainoasta ohjauspaneelista käsin 
voit ohjata lämmitystä, valaistusta, ilmas-
tointia ja paljon muuta. Voit jatkuvasti 
seurata tuoreveden ja harmaaveden 
määrää sekä akkujännitettä. Järjestel-
mässä on myös useita hälytystoimintoja, 
jotka ilmoittavat, kun on huollon aika tai 
kun jokin sulake on lauennut.

Eurooppalainen palkinto

Vuonna 2017 KABE Smart D voitti Stutt-
gartissa European Innovation Award 
-palkinnon. Tämä arvostettu palkinto 
kategoriassa Connectivity (Liitettävyys) 
on Euroopan johtavien ammattilehtien 
myöntämä palkinto camping-toimialan 
tuottajille, jotka ovat kehittäneet erityisen 
innovatiivisia keksintöjä ja tuotteita. 

Sen jälkeen Smart D -järjestelmää on 
kehitetty edelleen. Vuonna 2019 KABE 
sai toisen European Innovation Award 
-palkinnon uraauurtavasta Smart-
Vent-tuotteestaan, joka on lämmön talte-
enotolla varustettu uusi ja edistyksellinen 
ilmanvaihtojärjestelmä. SmartVent on 

saatavana lisävarusteena KABEn Impe-
rial-sarjaan kuuluviin premiumluokan 
matkailuvaunuihin, jolloin se integroida-
an Smart D -järjestelmään.

– KABE palkittiin myös toisen kerran 
maailman suurimmilla matkailumessuilla 
European Innovation Award -gaalassa, 
mikä on todella hyvä todiste siitä, että 
KABE noudattaa edelleen tunnettua 
iskulausettaan ”Aina askeleen edellä”, 
toteaa Mikael Blomqvist, joka on KABEn 
varatoimitusjohtaja ja tekninen johtaja 
sekä järjestelmän kehittäjä.

Helppokäyttöisyys tärkeää

KABE Smart D -järjestelmän ansiosta 
sinun ei tarvitse käyttää eri näyttöjä 
matkailuautossasi tai -vaunussasi. Kaikki 
tiedot esitetään järjestelmän koske-
tusnäytössä havainnollisella tavalla ja 
selkeiden symboleiden avulla. Paneeli 
on suunniteltu niin, että sen käyttö on 
kätevää ja helppoa.

– Aloitussivulla näkyvät kaikki valaistuk-
sen painikkeet ja valon digitaaliset 
himmennyssäätimet. Kaikki lämmitystä 
koskevat tiedot näkyvät erillisellä sivulla, 
jossa lattialämmitystä voidaan ohjata ja 
lämpötilaa nostaa tai laskea helposti. 

Kaikki KABEn matkailuautot sekä Royal- ja Imperial-sarjojen matkailuvaunut 
on varustettu markkinoiden edistyksellisimmillä järjestelmillä ajoneuvon eri 
toimintojen ohjausta ja valvontaa varten.
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Aloitussivulla näet kaikki valaistuksen painikkeet ja 
himmentimen digitaaliset liukusäätimet. Tästä näet myös 
ulko- ja sisätilojen lämpötilan sekä kellon.

Ajankohtaiset tiedot tuore- ja harmaaveden tasoista ja 
akkujännitteestä esitetään havainnollisella tavalla. 

Kaikki lämmitystiedot ja -säädöt näkyvät omalla sivullaan. 
Tässä voit nostaa ja laskea lämpöä kätevästi digitaalisilla 
liukusäätimillä.

Ajankohtaiset tiedot tuore- ja harmaa-
veden tasoista ja akkukapasiteetista 
näkyvät havainnollisella tavalla. 

Vuodesta 2021 alkaen voit itse valita 
KABE Smart D -järjestelmässä haluamasi 
navigointikielen.

Käynnistä ilmastointi rannalta käsin

Koko Smart D -järjestelmää voidaan 
myös etäohjata lisävarusteena saatavalla 
KABE Smart D Remote -kaukosäätimellä 
ja sovelluksella. KABE Smart D Remote 
toimii ulkoantenneilla varustetulla 4G-rei-
tittimellä ja mobiilimodeemilla. Tämä 
helpottaa KABE-elämää entisestään, 
Mikael selittää.

– Voit esimerkiksi käynnistää ilmastointi-
järjestelmän ennen kuin lähdet rannalta 
kesäisenä hellepäivänä ja voit palata 
kotiin viileisiin ja mukaviin sisätiloihin. 
Voit kytkeä autossa lämmön päälle, kun 
palaat tuntureilta matkailuvaunuusi, tai 
voit sammuttaa kaikki valot vuoteestasi 
käsin.

Voit siis ohjata lämmitystä ja valaistausta 
sekä tarkistaa matkailuauton toimintoja 
ja hälytyksiä puhelimesi kautta. Lisäksi 
saat matkalle käyttöösi todella hyvän 
langattoman internetyhteyden.

KABE Smart D Remote -pakettiin sisältyy 
36 kuukauden tilaus. 36 kuukauden 
kuluttua sovelluksen käytöstä peritään 
vuosimaksu. 
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Voit rakentaa matkailuauton tai -vaunun 
suosikkimallisi KABEn omalla tuotekon-
figuraattorilla, joka löytyy välilehdeltä 
”Rakenna oma KABE”. Valitse ensin malli, 
pohjaratkaisu, verhoilu ja jatka sitten 
rastittamalla haluamasi varusteet.

Voit myös määritellä perusvaatimuksesi 
kohdassa ”Etsi malli” ja tutustua sitten 
kaikessa rauhassa eri mallisarjojen 
perusvarusteisiin ja valita haluamasi 
valinnaisvarusteet.

– Rakenna oma KABE on erittäin arvo-
stettu työkalu, joka todella helpottaa 
ajoneuvon valintaa. Voit helposti tallen-
taa yhteenvetosi ja käyttää sitä pohjana 
jatkokeskusteluille jälleenmyyjän kanssa, 
sanoo Bo Karlsson.

Seuraa kehitystä

KABEn verkkosivusto on itsestään 
selvä paikka kaikille, jotka harkitsevat 
vaihtoa tai haluavat ostaa ensimmäisen 
matkailuvaununsa tai matkailuautonsa. 
Mutta kabe.se/fi-sivusto sisältää paljon 
hyödyllisiä ja kiinnostavia tietoja myös 
KABE omistajalle, joka ei tällä hetkellä 
harkitse vaihtoa. 

– Voit esimerkiksi selata tuoteluettelo-
ita ja lukea tämän lehden aikaisempia 

numeroita. Saat ne esiin valitsemalla 
otsikon ”Esite”, josta löytyy useita vuo-
sikertoja. On erittäin hauskaa seurata 
kehitystä ja nähdä kaikki eri versiot, Bo 
vinkkaa.

Oletko lukenut ohjekirjan?

Jotkut alkavat tuntea olonsa hieman 
epämukavaksi, kun heiltä tiedustellaan 
ohjekirjan lukemisesta. Silloin pelastus 
voi löytyä verkkosi-vun alareunasta 
otsikosta ”Ohjekirjat”.

Täältä löytyvät KABEn ohjekirjat useim-
pien mallivuosien ajalta jopa vuoteen 
1968 asti, ja ne voidaan ladata PDF-muo-
dossa. Erityisen hyödyllistä silloin, kun 
omistat vanhemman matkailuvaunun 
eikä painettu käsikirja ole enää tallessa. 
Mutta tärkeää myös tilanteessa, jossa 
sinulla on jokin kysymys tai ongelma uu-
den KABEsi kanssa ja haluat vastauksen 
nopeasti ja helposti.

– Nykyisin ohjekirjoissa on todella 
paljon asiaa. Niistä löytyy tietoa kaikista 
tärkeistä toiminnoista sekä faktatietoja 
sähköstä, akusta, vedestä, viemäristä, 
ilmastoinnista ja nestekaasusta. Vaikka 
olisitkin jo kokenut KABEn omistaja, 
joskus voi olla hyvä päivittää tietoa, 

esimerkiksi ennen talvikäyttöä tai pitkää 
matkaa, Bo muistuttaa.

Ohjekirja sisältää myös tarkistuslistoja ja 
vianetsintäapua, ja saat neuvoja KABEn 
hoitoon ja kunnossapitoon. 

Hyödyllinen apuväline

KABEn verkkosivujen ulkoasua on 
päivitetty viime vuoden aikana, ja mm. 
valikkoja on parannettu, mikä nopeuttaa 
ja helpottaa navi-gointia. 

Verkkosisältöä täydennetään myös 
videoilla, joissa tarjotaan tuotetietoja ja 
hyviä neuvoja. Löytyvät KABEn YouTu-
be-kanavalta. Helpoin tapa saada yleisiä 
päivityksiä ja uutisia on seurata KABEa 
Facebookissa ja Instagramissa, jotka 
ovat osoitteessa facebook.com/kabe-
suomi.

– Digitaaliset kanavat ovat tärkeitä 
viestinnässä. Ne ovat hyödyllisiä välineitä 
niille, jotka haluavat tietää enemmän 
KABEsta ja tuotteis-tamme. Viime kä-
dessä kannattaa kuitenkin aina kääntyä 
paikallisen KABE-jälleenmyyjän puoleen, 
kun tarvitset ammattimaista neuvon-taa 
tai apua, Bo korostaa.

OLETKO LUKENUT OHJEKIRJAN?  
Monista on erittäin mielenkiintoista selailla KABE-verkkosivustoa ja tutustua 
uusiin malleihin virtuaa-lisessa 360 asteen näkymässä ja videoiden avulla. 
Osoitteessa kabe.se/fi on myös paljon muuta kiin-nostavaa tietoa.

Tervetuloa KABElle  
osoitteessa  
www.kabe.se/fi

UUSI    KABE 2021UUSI    KABE 2021
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Mercedes-alustainen KABE Van sisältää 
monia ainutlaatuisia ominaisuuksia, 
jotka ovat jo tuttuja KABEn Travel Master 
-sarjan suurem-mista matkailuautoista. 
Van-mallissa on ohjaamoon asti ulottuva 
vesikiertoinen lattialämmitys, wc ja suih-
ku, hyvin varusteltu keittiö sekä todella 
mukavat sängyt. 

– Konseptin perustana on Mercedes 
Sprinter; jossa on korkea katto ja jossa 
asunto-osan seisontakorkeus on muka-
vat 196 cm, aivan kuten KABEn muis-
sakin matkailuautoissa, sanoo Mikael 
Blomqvist, KABEn tekninen johtaja ja 
varatoimitusjohtaja.

Kompaktin ja ketterän matkailuauton 
kokonaispituus on 690 cm, ja ajoneuvo 
tarjoaa KABEn mukavuutta ja Merce-
des-Benzin tiukan ajoneuvostandardin 
mukaiset ominaisuudet.

Ainutlaatuiset ratkaisut  
ympärivuotiseen käyttöön

KABEn uusi Van-malli on suunniteltu 
käytettäväksi ympäri vuoden, myös 
kylmimpinä talvikuukausina. 

Ajoneuvossa on KABEn ainutlaatuiset 
lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisut: ve-
sikiertoinen nelisilmukkainen AGS II Pro 
-lattialämmitys, Alde Compact -lämmitin 
ja optimaalista ilmankiertoa varten suun-
niteltu sisustus. 

Vesisäiliöt ja -putket ovat suojassa pak-
kaselta korin lattian ja asunto-osan lattian 
välisessä kaksoiseristetyssä tilassa. 
Eristettä ruiskute-taan kattoon, seiniin, 
palkkeihin ja kaikkiin sisustettujen sei-
nien sisässä piileviin onkaloihin.

– Useimmat valmistajat tyytyvät palkkien 
verhoiluun, mutta ajoneuvoa ei ole silloin 
varusteltu riittävästi talvikäyttöön eikä 
myöskään kesäkäyttöön, Mikael selittää.

100 autoa vuodessa

Retkeilyauton rakentaminen on tekni-
sesti varsin erilaista verrattuna muihin 
matkailuautoihin, joissa suuri osa si-
sustuksesta voidaan asentaa paikalleen 
ennen KABEn omien seinäelementtien 
pystyttämistä. 

– Retkeilyautossa järjestys on päinvastai-
nen ja kaikki on rakennettava sisäpuol-
elta, koska auton kori on jo valmiina. 
Siksi investoimme nyt erikoistuneeseen 
tuotantolinjaan, jossa valmistusvaiheita 
voidaan parantaa ja tehostaa entise-
stään, Mikael kertoo.

Sisustus valmistetaan KABEn omassa 
kalustetehtaassa. KABE Vanin valmistus-
prosesseihin on palkattu yhteensä noin 
30 uutta työnteki-jää, ja uuden linjan 
tuotantokapasiteetti on aluksi noin 100 
autoa vuodessa. 

KABE VAN SAA OMAN  
TUOTANTOLINJAN
KABEn ensimmäinen Van-malli lanseerattiin viime vuonna, ja tämä 
markkinoiden parhaiten varusteltu retkeilyauto on nyt saanut oman 
tuotantolinjan KABEn modernissa tehtaassa Tenhultissa.

KABE Van on takavetoinen, mutta se on saatavana myös nelivetoisena. 
Moottori on Mercedesin 4-sylinterinen 163 hv:n dieselmoottori, ympäristöluokka Euro-6. 
Ylimpänä oikealla: Nykyiseen elementtitehtaaseen asennetaan Vanin uusi tuotantolinja. 

Alin kuva: Mikael Blomqvist, KABEn tekni-nen johtaja ja varatoimitusjohtaja. 
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MIKSI KABE? 
YMPÄRIVUOTISTA MUKAVUUTTA
KABE matkailuvaunut ja -autot on suunniteltu sopimaan pohjoismaiseen ilmastoon. Niissä on mahdollisimman tehokas 
eristys, ilmanvaihto ja lämmitys – niistä emme koskaan tingi. Kori rakennetaan KABEn oman iWall-rakenteen mukaisesti 
maksimaalisen vakauden ja ehdottoman kosteudenpitävyyden varmistamiseksi. Kaikissa malleissa on vakiovarusteena 
Alde 3020 -lämmitin ja vesikiertoinen lattialämmitys. Monet tärkeät ympärivuotisen käytön mahdollistavat ominaisuu-
det kuuluvat rakenteeseen – ne eivät näy, kun astut matkailuautoon tai -vaunuun ensimmäistä kertaa. Mutta huomaat 
eron KABEa käyttäessäsi.

LAATU
KABE-mallin valinnastasi riippumatta voit olla varma, että saat kaikissa hintaluokissa markkinoiden parasta laatua. 
Kaikki matkailuvaunumme ja -automme rakennetaan KABEn moderneissa tehtaissa Ruotsin Tenhultissa, jossa meillä 
on myös oma kalustetehdas sisustuksen tuotantoa varten. Olemme vuosien varrella kehittäneet useita ainutlaatuisia 
rakenteita, jotka varmistavat, että KABElle asettamasi korkeat vaatimukset täyttyvät.

KESTÄVÄ ARVO
KABEn matkailuvaunut ja -autot ovat markkinoiden parhaiten varusteltuja jo vakiokokoonpanossaan. Ennen hintaver-
tailujen aloittamista: Ota selvää, mitä toimitukseen todella sisältyy. Uudesta KABEsta löydät aina uusinta teknologiaa. 
Laadukas KABE ja tekniset innovaatiot tarjoavat mukavaa leirintämajoitusta moniksi vuosiksi – ja taatusti hyvän jälleen-
myyntiarvon tulevaisuudessa mahdollisessa vaihdossa.

TEKNIIKKA
KABElla on johtava asema alan teknologian kehittämisessä. Viime vuosina olemme saaneet useita arvostettuja palkin-
toja teknisistä innovaatioistamme, kuten ilmanvaihdosta ja lämmön talteenotosta. Tulevaisuuden haasteet edellyttävät 
uusia tulevaisuuden ratkaisuja, ja KABE noudattaa edelleen tunnettua iskulausettaan ”Aina askeleen edellä”.

YMPÄRISTÖ
KABElla kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja pyrimme aina toimimaan ympäristöasioiden ja tekniikan kehityksen 
eturintamassa. Tavoitteenamme on johtaa kehitystä kohti ilmasto- ja ympäristöystävällisempää matkailuvaunu- ja 
matkailuautoalaa. Ympäristökysymykset ovat etusijalla, ja olemme sitoutuneet vahvasti tavoitteisiimme aina materiaali-
valinnoista ja tuotantotekniikasta energia-arvoihin ja päästötasoihin.

TURVALLISUUS
Turvallisuutesi matkailuauton tai matkailuvaunun omistajana on hyvin pitkälti kiinni ajoturvallisuudesta. Matkailu-
vaunuissamme on mm. KABE Safety Driving -järjestelmä, joka tarkoittaa alustaa, jossa on tavallista pidemmät vetopalkit 
ja kallistuksia vaimentava akseli. Matkailuautot rakennetaan Euroopan ehdottomasti parhaille matkailuautoalustoille 
Fiat Ducato ja Mercedes Sprinter, joissa on liikenneturvallisuutta parantavia ominaisuuksia, kuten mm. automaattinen 
hätäjarrutus, luistonestojärjestelmä, sadetunnistin ja vireystila-avustin. KABEn vakaan matkailuautokorin lisäksi olemme 
vahvistaneet rakennetta akun ja vesisäiliön ympärille asennetuilla teräskehyksillä, jotka estävät akun ja vesisäiliön liik-
kumisen mahdollisessa törmäystilanteessa. Myös auton uudessa pöytärakenteessa pöytälevyn voi nyt kätevästi taittaa 
pois ajon ajaksi.

TOIMIVUUS
KABElla on yli 60 vuoden kokemus aktiiviseen ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettujen matkailuvaunujen ja matkailu-
autojen kehittämisestä ja valmistuksesta. KABE tarjoaa sinulle sen vuoksi monia nerokkaita ratkaisuja, jotka tekevät 
matkailuautossa majoittumisen niin helpoksi ja rentouttavaksi kuin vain itse haluat. Erinomaisia esimerkkejä ovat mm. 
käytännöllinen valaistu suksikotelo, keskuslukittavat keittiölaatikot ja USB-pistorasiat, jotka sijaitsevat juuri siellä, missä 
haluat niiden olevan.

DESIGN
KABEn sisustuksessa korostuvat pohjoismaiset perinteet, vaaleat värit ja materiaalivalinnat, jotka luovat raikkaan ja 
ilmavan vaikutelman. Upotetut ovet, pyöristetyt kulmat ja ergonomisesti muotoillut istuintyynyt ovat esimerkkejä yksity-
iskohdista, jotka luovat erityistä KABE-tunnelmaa, jossa muotoilu ja toimivuus kuuluvat erottamattomasti yhteen. Myös 
korin harkitut yksityiskohdat ja tyylikkään linjakas kuviointi korostavat KABEn eri mallien omaa erityistä luonnetta.

JÄLLEENMYYJÄT
KABElla on laaja valtuutettujen ja hyvin koulutettujen jälleenmyyjien ja huoltokorjaamojen verkosto Pohjoismaissa sekä 
myös useissa muissa Euroopan maissa. Tarjoamme asiantuntija-apua ostohetkellä ja ammattitaitoista huoltoa, joka 
lisää omistamisen turvallisuutta. Jälleenmyyjämme auttavat myös KABE-tuotteiden rahoituksen suunnittelu

VALINNANVAPAUS
Jokaiselle löytyy sopiva KABE-malli. Pitää vain miettiä, millainen koko, pohjaratkaisu, varustelu ja hintaluokka sopii 
parhaiten sinulle ja perheellesi. Kun olet löytänyt suosikkimallisi, voit valita siihen parhaiten sopivan tilaratkaisun KABEn 
Flexline-järjestelmän avulla, joka tarjoaa runsaasti valinnanvaraa ja todella paljon joustavuutta. Helpointa on rakentaa 
itselle sopivin KABE-malli tuotekonfiguraattorillamme, joka löytyy välilehdeltä "Rakenna oma KABE”, tai poikkeamalla 
jossakin jälleenmyyntiliikkeistämme.

10 vahvaa syytä, miksi valitsisit KABEn:

Aina askeleen edellä...




