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Det mobile fritidsliv fortsætter med at lokke nye grupper til, og 
i de seneste år har mange yngre familier fundet den perfekte 
feriebolig i en autocamper eller campingvogn fra KABE. 

Blandt de store fordele ved campinglivet er trygheden ved 
selv at kunne styre sin rejse og indkvartering med madlav-
ning, senge, badeværelser og andre faciliteter. Man bor frit og 
behageligt og har mulighed for at komme tæt på naturen eller 
opleve både kultur og badeliv uden at skulle planlægge så 
meget på forhånd. "Hvis det regner, kører vi bare videre".

For modelår 2022 har KABE fokuseret specielt på vores yngre 
brugere og præsenterer en helt ny campingvognsserie, som 
vi tror vil appellere til mange nye campister og børnefamilier. 
Den nye KABE Estate kan beskrives som en ombearbejdet 
efterfølger til KABE's populære og prisvenlige Classic-serie, 
men med sit helt eget og unikke design.

Vi plejer at sige, at der er en KABE for alle, og i denne udgave 
af magasinet kan du komme lidt tættere på alle vores forskel-
lige modeller. Nogle af dem tilhører KABE's virkelig topsæl-
gende modeller med en historie, der går tilbage til KABE's 
allerførste år som producent af campingvogne og autocam-
pere. Andre modeller er nye eller har kun været på markedet i 
nogle år, men er stadig blevet favoritter hos mange brugere.

Vi i KABE er klar til at gøre dine feriedrømme til virkelighed. 
Ligesom vi har gjort det siden starten - for mere end 60 år 
siden. Se på vores utroligt brede modeludvalg og alle de 
tilgængelige muligheder, og du vil snart se, at der er en KABE, 
der passer til din families behov og ønsker.

Besøge en af vores dygtige KABE-forhandlere, der guider dig 
gennem modeller, grundplaner og tekniske funktioner.

Velkommen til et nyt spændende modelår hos KABE!

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.

Altid et skridt foran…

Indhold Leder
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 DEN NYE KABE

ESTATE

Efter ti år med den populære Classic- 
serie er KABE klar til at tage det næs-
te skridt. Modelår 2022 præsenterer 
efterfølgeren: KABE Estate!

  
  Kontrastrig
  Moderne.
  Livlig.

 

2022
KABE NYHEDER
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Tonede ruder med myggenet og mørklægnings-
gardiner, brandalarm, lækageindikator, tv-antenne, 
stereo, indbyggede højtalere, router, USB-porte, 
masser af LED-belysning.

– Indretningen er kendetegnet ved et 
enkelt og stilrent formsprog. Inspiratio-
nen kommer fra de funktionelle køkkener 
fra 50'erne med skrånende skydedøre. 
Formgivningen er gennemgående i hele 
vognen, med lige porcelænsskabe i køk-
kenområdet, der passer til overskabene 
i sidde- og soveværelsesmiljøerne, siger 
Tina Andersson. 

Overskabenes matte, hvide folie med 
kantlister i træ skaber en stilsikker kontrast 
til underskabenes nye mørke træfolie, 
Nussbaum Ombre. Effekten forstærkes 
af matterede oplyste områder i vognens 
hjørner og vertikalt oplyste sektioner som 
rumopdeler mellem køkken og sidde-

gruppe. Linjen mod loftet forstærkes af en 
indirekte stemningsbelysning.

– KABE Estate er en meget "up-to-date" 
campingvogn med mange spændende 
indretningsdetaljer, såsom læselamper 
med USB-port, matsorte håndtag, sorte 
beslag og knager samt sort vandhane i 
køkkenet.

Ekstraudstyr hos andre

Ligesom KABE's øvrige campingvogns-
serier har Estate-vognene alle de indbyg-
gede fordele såsom komfort, sikkerhed og 
trygge helårsegenskaber. Desuden påpe-
ger Steen Rasmussen, at meget af det, der 
er ekstraudstyr hos andre producenter, 
faktisk indgår som standard i KABE Estate.

– Her er f.eks. vandbåren gulvvarme med 
ALDE Compact-fyr, tonede vinduer med 
myggenet og mørklægningsgardiner, 
brandalarmer, lækageindikator, tv-antenne, 
stereo, indbyggede højttalere, router, USB-
porte, selv ved køjesengene, masser af 
LED-belysning, 80 Ah batteri, udluftnings-
luge og en skiboks med udvendig, låsbar 
luge. Og rigtigt meget mere!

Estate kan vælges med to forskellige 
hyndebetræk, der har et pænt og moderne 
design; det nye og friske Appleton i grønt 
og det seje Belleville i sort.

KABE Estate fås i størrelserne 470, 520, 
560, 600, 660 og 780 i 10 forskellige 
modeller og 14 forskellige planløsninger. 
Der er en campingvogn til alle, der har 
opdaget friheden og trygheden ved det 
mobile fritidsliv, og som ønsker en cam-
pingvogn i moderne design med høj kvali-
tet, sikkerhed og trygge helårsegenskab til 
en meget konkurrencedygtig pris.

– Altid et skridt foran, som jo også er 
KABE's slogan. Det synes jeg, at den nye 
Estate viser, at vi er, afslutter Tina.

Svenske KABE tilbyder et omfattende udvalg af camping-
vogne og autocampere i forskellige modeller, størrelser 
og prisklasser. I modelår 2022 er der lagt særlig vægt på 
børnefamilier og aktive campister, og vi præsenterer en 
helt ny campingvognsserie.

Den nye KABE Estate er en ombearbejdet efterfølger til KABE's populære  
Classic-serie, som har været på campingvognsmarkedet i 10 år. Mange nye  
campister og børnefamilier har fundet deres favorit i den prisbillige modelserie, 
som er kendetegnet ved behagelige og praktisk indrettede børneværelses- 
vogne med to eller tre køjesenge.

– KABE Estate har et helt ombearbejdet design både indvendigt og udvendigt, 
som vi tror vil appellere til det stigende antal yngre KABE-kunder. Ud over  
børneværelsesvogne i forskellige størrelser indeholder serien også mindre og 
lidt lettere vogne med alle bekvemmeligheder, forklarer Steen Rasmussen fra 
den danske importør Intercamp A/S.

Viser, hvad produktet står for

Fremstillingen af Estate-vogne har klart fokus på 'Made in Sweden', hvilket betyder, 
at endnu mere af produktionen finder sted på KABE's eget produktionsanlæg i 
Tenhult.

KABE's udviklingschef Tina Andersson har været involveret i udviklingsarbejdet fra 
starten. Hun taler om processen, der startede som et designprojekt. Da serien af 
campingvogne henvender sig til en yngre målgruppe, ønskede KABE at opdatere 
interiøret og skabe et formsprog, der tydeligt viser, hvad produktet står for.

– Den nye KABE Estate bringer alle de grundlæggende værdier med sig fra  
Classic. Det er stadig en campingvognsserie til dem, der ønsker en prisvenlig vogn 
af høj kvalitet, der kan bruges hele året rundt, med alt det udstyr, der er nødven-
digt for et virkelig behageligt campingvognsliv. Samtidig er KABE Estate noget helt 
nyt og unikt, afslører Tina.

Blæret og stilren

Udvendigt er KABE Estate moderne og blæret med glatte plader, sorte vinduesram-
mer og kontrastrige rød/sorte dekaler i 3D-look. Sammenlignet med den tidligere 
Classic-version er det også nyt, at campingvognen er bygget på et Knott-chassis med 
selvjusterende bremser. 

KABE 2022
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– KABE Estate er en meget "up-to-date"  
campingvogn med mange spændende in- 
dretningsdetaljer, såsom læselamper med  
USB-port, matsorte håndtag, sorte beslag og 
knager samt sort vandhane i køkkenet.
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Gennemtænkt modelprogram

Der er sket et væsentligt designløft i 
modelår 2021 hos KABE, som hos cam-
pingvognene først og fremmest drejer sig 
om Ædelsten-, Royal- og Imperial-serierne. 

Snedkerarbejdet fik en ny træfolie, Nordic 
Oak, som blev matchet med et let lattefar-
vet laminat i bordpladerne, gråmelerede 
køkkenborde med ny, lys væg- og gulv-
belægning. Sædehynderne blev forsynet 
med en ny syning, der følger formsproget 
fra snedkerarbejdets indbyggede låger og 
skuffer.

– I 2022 fuldfører vi den indvendige 
ombygning og sætter et nyt laminat med 
et cool betonlook på bordpladerne i 
badeværelset og i brusekabinen i vores 
TDL-modeller. Vi lader også den gråmele-
rede overflade på køkkenbordet gå igen 
i pladen bag vasken og komfuret, der 
hjælper med at skabe en større rumfor-
nemmelse i køkkenområdet, siger Steen 
Rasmussen fra den danske importør Inter-
camp A/S.

Vognene i Ædelstensserien samt i Royal- 
og Imperial-serierne, som også omfatter 
de virkelig store Hacienda-modeller, er 

vægt på 7 tons. Perfekt til alle, der ønsker 
at trække en hestetrailer, læsse tungt 
arbejdsudstyr eller have en båd på slæb, 
siger Steen Rasmussen.

Modelår 2022 bliver standardfarven hvid 
for KABE Van med hvid front/kofanger. 
Metallisk grå fås stadig som ekstraudstyr. 
Hvis du ønsker en markise, kan du bestille 
en elektrisk Thule-markise som ekstraud-
styr – hvid til den hvide van og sort til den 
grå. 

– For at øge følelsen af lys og plads 
inden i vognen har KABE som standard et 
panoramavindue i taget i 2022-modellen. 
Mørklægning og beklædt belysningsskinne 
rundt om tagvinduet indgår i konceptet. 
En anden Van-nyhed er, at det højblanke 
interiør nu bliver i samme mathvide farve, 
som i den nye KABE Estate-vogn. Det 
er super elegant efter min mening, siger 
Steen Rasmussen.

Fire Mercedes-byggede modeller

KABE's autocamperprogram omfatter i dag 
fire Mercedes-byggede modelserier: Van, 
de halvintegrerede crossover-biler i Roy-
al-serien, den helintegrerede Crown samt 
den virkelig luksuriøse Imperial. Ud over 
disse findes også den mindre og lettere 
Classic-serie i 740-længde, der er bygget 
på Fiat Ducato, som fås i tre populære vari-
anter med forskellige planløsninger, som 
halvintegreret, crossover og helintegreret.

fra modelår 2022 som standard udstyret 
med vinduer, som kan åbnes. Loftslampen 
er beklædt med en smart skindimitation, 
der harmonerer med de skønne, beklædte 
sengegavle. Belysningsskinnerne rundt om 
taglugerne er opdaterede, så der skabes et 
ensartet udtryk i vognene. 

– Royal- og Imperial-serierne får en ny mul-
timedieafspiller fra Pioneer med DAB som 
standard. Som ekstraudstyr fås nu også en 
antenne til din router.

I dette års modelprogram tilbyder KABE 
fire tekstilkollektioner og tre i læder, der 
matcher den øvrige indretning i KABE's 
campingvogne.

Udvendigt har Ædelsten og Royal fået nye, 
skønne 15" fælge i KABE's eget design, og 
Imperial har seje 17" fælge i en Diamond 
Cut-udførelse, som også er KABE's unikke 
design.

– Vi oplever, at KABE er godt rustet til 
2022, og at vi har udviklet et godt og gen-
nemtænkt modelprogram med store valg-
muligheder, som svarer til vores kunders 
ønsker, konstaterer Steen Rasmussen.

– Alle vores autocampere gennemgik en 
stor designændring i 2021. Inden for næste 
modelår fortsætter vi med at opdatere 
indvendigt i Royal, Crown og Imperial med 
vores nye betoninspirerede laminat på 
bordpladen i badeværelset og i brusebadet 
på TDL-modellerne. Vi har også udviklet 
nydesignede loftslamper og belysnings-
skinner, og alle modeller har et praktisk 
håndtag ved indgangen og en belysning, 
der tændes, når døren låses op, siger 
Steen Rasmussen.

Nyt i 2022 er, at de Fiat-byggede Clas-
sic-autocampere får et helt nyt førermiljø 
har et helt nyt førermiljø, herunder et nyt 
rat, ny gearstang, nyt dørpanel og trådløs 
mobiloplader, ny USB- og 12 V-oplader, ny 
krus-/mobilholder og nyt design på ventiler 
og luftindtag. 

– Det er forskelle, der mærkes straks du 
sætter dig bag rattet!

Komfort og sikkerhed

Autocamperne i Classic-serien får også AC 
som standard i bildelen. Desuden er der 
mulighed for at vælge en sikkerhedspakke 
med automatisk nødbremse, regnsensor, 
kørselslysassistance med automatisk 
nedblænding af det lange lys, Advarsel for 
vognbaneskift (Lane Assist), adaptiv fart- 
pilot, Traffic Sign Assist og Attention Assist.

Fuldvoksen beboelsesvogn med øget 
trækkraft

KABE fortsætter sine vellykkede satsninger 
på det dynamiske autocampermarked. I 
2020 blev der indledt et samarbejde med 
Mercedes Benz, og den nye KABE Crown 
så dagens lys. KABE's helintegrerede 
Crown-serie og den luksuriøse helinte-
grerede Imperial-serie er begge bygget 
på Mercedes Sprinter som base og er 
kendetegnet ved alle de karakteristiske 
egenskaber ved kvalitetsmærket.

Samtidig lancerede KABE sin første bebo-
elsesvogn, en fuldvoksen van, der er byg-
get på Mercedes Sprinter med hævet tag 
og med alle KABE's unikke fordele. Bilen 
er helårsudstyret og vinterisoleret med 
vandbåren gulvvarme, også helt fremme i 
førerhuset, og har et toilet med bruser og 
virkelig komfortable senge.

– KABE's Van har fået stor opmærksomhed 
på markedet. Det er et køretøj, der tiltaler 
dem, der rejser meget, måske i forbindelse 
med et aktivt fritidsliv eller via arbejdet. 

Nyt for 2022 er, at du kan bestille din Van 
med tvillingehjul og dermed øge lastvæg-
ten med hele 850 kg og få en tilladt brutto-

– KABE arbejder konstant på at videreud-
vikle komforten og sikkerheden i vores 
køretøjer. Bilens systemer kan forhindre 
ulykker, og vi gør vores yderste for at 
bygge autocampere, der er så sikre som 
muligt, hvis der alligevel skulle ske en kolli-
sion, forklarer Steen Rasmussen.

I 2022 introducerer vi en ny konstruktion 
på dinettesofaen, som forhindrer, at hynden 
kan glide af ved en eventuel kollision med 
risiko for, at passageren glider ud under 
bæltet. Dinettesofaen er desuden forankret 
i stålrammen rundt om den vandbeholder, 
som KABE har i sine autocampere.

KABE er frontløber i branchen med hensyn 
til foranstaltninger, der øger sikkerheden 
ved ulykker. Ud over det stabile autocam-
perkarosseri, med en limet konstruktion, 
udliggere og ekstra kraftig fastgørelse mod 
bildelen, er der nu stålrammer omkring 
batteri og vandbeholder for at forhindre, 
at disse kommer i bevægelse ved et sam-
menstød samt en bordkonstruktion, hvor 
bordpladen kan bortstuves ved kørsel.

– I 2022 bevæger vi os fremad og ser 
frem til at møde nye og gamle kunder til 
et nyt offensivt autocamperår," siger Steen 
Rasmussen.

Hvid van med hvid front/kofanger bliver stan-
dard. Metallisk grå fås som ekstraudstyr.

Nyt laminat med pænt beton-look Nye smarte 15" fælge.

  
 Kvalitet. 
   Teknik. 
   Valgfrihed. 
   Funktionalitet. 
   Tryghed.

Nyt for 2022 er, at du kan bestille din 
Van med tvillingehjul og dermed øge 

lastvægten med hele 850 kg og få en 
tilladt bruttovægt på 7 tons. Perfekt 

til alle, der ønsker at trække en heste-
trailer, læsse tungt arbejdsudstyr eller 

have en båd på slæb.

KABE er frontløber i branchen med hensyn til foran-
staltninger, der øger sikkerheden ved ulykker. 

Ny konstruktion på dinettesofaen, som forhin-
drer, at hynden kan glide af ved en eventuel 
kollision.

For at øge følelsen af plads inden i KABE's 
Van er der et panoramavindue i taget.

Nydesignede loftslamper og 
belysningsskinner.

NYT     KABE 2022
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Estate
• Knott-chassis med selvjusterende 

bremser.
• Glatte plader.
• Nyt eksternt design, dekaler i 3D-look.
• Sorte, udvendige vindueskarme.
• Udluftningsluge som standard, med 

sort udvendigt gitter.
• Låsbart dæksel til vandtank i nyt 

design.
• Nyt design på overskabe, mathvid 

folie med kantlister i træ.
• Nyt design på porcelænsskab, math-

vid folie med kantlister i træ.
• Ny træfolie, Nussbaum Ombre.
• Ny gulvbelægning.

Classic
• KABE-dekal på bilens front.
• Nyt førermiljø, Fiat, med nyt rat, ny 

gearstang, nyt dørpanel og trådløs 
mobiloplader. Ny USB, 12V-oplader og 
kop-/mobilholder, nyt design på ventiler 
og luftindtag.

• Ny loftslampe beklædt med skindimita-
tion.

• Ny belysning under porcelænsskabet og 
ved emhætten.

• Nyt laminat, "beton-look", på bordpladen 
i badeværelset og i brusebadet (TDL).

Ædelsten, Royal/Hacienda, 
Imperial
• Åbningsbart frontvindue som stan-

dard.
• Låsbart dæksel til vandtank i nyt 

design.
• Ny loftslampe beklædt med skindimi-

tation.
• Plade bag vask og komfur i samme 

laminat som køkkenbordpladen.
• Ny belysning under porcelænsskabet 

og ved emhætten.

Royal, Crown, Imperial
• Ny loftslampe beklædt med skindimi-

tation.
• Ny belysning under porcelænsskabet 

og ved emhætten.
• Nyt laminat, "beton-look", på bordpla-

den i badeværelset og i brusebadet 
(TDL).

• Indgangslampe, håndtag inden for 
døren og belysningsskinne ved ind-
gangen som tændes ved oplåsning af 
døren til boligdelen. 

Van
• Hvid van med hvid front/kofanger, 

bliver standard. Metallisk grå fås som 
ekstraudstyr.

• Panoramavindue i taget som standard. 
Inkl. mørklægning og beklædt belys-
ningsskinne.

• Ny udvendig belysning over hele 
skydedøren.

• Ny mathvid folie med matchende hvi-
de kantlister på overskabslågerne.

• Nyt laminat, Diamond White, på bord-
pladen.

• Belysningsskinne i loft over porcelæns-
skab.

• Ny køkkenbordplade.
• Sort vandhane i køkken.
• Ny emhætte med belysning.
• Beslag, håndtag og knager i matsort.
• Nyt laminat, Diamond White, på bord-

plader.
• Nye sømme i sædehynderne.
• Nye tekstilkollektioner.
• Nyt design på underskab og skab inden 

for døren.
• Nye læselamper med USB-port.
• Strømafbrydere og stik i nyt sort design.
• Ny loftslampe, mathvid folie med kant-

lister i træ.

• Termogardin i nedre del af førerhuset, 
som standard.

• Kollisionssikkerhed: Ny konstruktion af 
dinettesofaen, som forhindrer, at hynden 
glider af med risiko for, at passageren 
glider ud under bæltet ved et eventuelt 
sammenstød. Dinettesofaen er desuden 
forankret til vandbeholderstativet.

• Ny standardspecifikation: AC i bildelen, 
nyt multimediesystem, 3 cm topmadras. 

• Komfortpakke som ekstraudstyr: Elek-
triske og opvarmede bakspejle, elektrisk 

• Nyt laminat, "beton-look", på bordpladen 
i badeværelset og i brusebadet (TDL).

• Ædelsten: Ved Heki 2-tagluge monte-
res 2 folierede belysningsskinner med 
spotlights.

• Royal: Ved Heki 2-tagluge og Heki 3 
(SmartVent) monteres 2 laminatbe-
klædte belysningsskinner med spot-
lights.

• Imperial: Heki 2-tagluge med laminat-
beklædt belysningsskinne omkring 
den med spotlights. Samme ved Heki 3 
(SmartVent).

• 150 liter friskvandstank (Crown).
• Nye skabe under loftsseng (Crown, 

imperial).
• Ny belysningsskinne bag loftsseng 

(Crown, Imperial).
• Ny belysningsskinne under loftsseng 

i samme skindimitation som den nye 
loftslampe (Crown, Imperial).

• Termogardin i nedre del af førerhuset, 
som standard.

• Yderligere en gråvandstank med sam-
menlagt rumfang på 83 liter, præcis som 
ferskvandstankene.

• Ny loftslampe beklædt med skindimita-
tion.

• Ny belysning under porcelænsskabet og 
ved emhætten.

• Nyt laminat på bordplade i badeværelse.
• AC og solcelle bliver muligt i kombina-

tion som ekstraudstyr ved hjælp af en ny 
solcelle. 

• Nyt laminat på bordplade i badeværelse.
• Nyt laminat i brusebad (TDL), brusefor-

hæng og skinne indgår.
• Komfortpakke som ekstraudstyr: stort 

køleskab, nakkepuder, lastluge, hånd-
klædetørrer, forhæng/foldedør.

• Designpakke som ekstraudstyr: 
Alufælge 14", vindue i dør, dækkappe 
trækkrog, Heki 2 tagluge.

• Øvrigt ekstraudstyr: Kompressorkøles-
kab som alternativ til det store køleskab 
i komfortpakken, ekstern antenne til 
routeren, hylder i overskabene, 14" 
alufælge ved vægtøgning.

parkeringsbremse, 2 DIN-bakkamera.
• Sikkerhedspakke (ikke helintegreret): 

Autobremse, regnsensor, kørselslysas-
sistance med automatisk nedblænding 
af det lange lys, Advarsel for vognba-
neskift (Lane Assist), adaptiv fartpilot, 
Traffic Sign Assist og Attention Assist.

• Øvrigt ekstraudstyr: Ekstern antenne til 
routeren. 

• Royal og Imperial med køkken fortil: 
Beklædt belysningsskinne fortil med 
firkantede lamper.

• Nyt multimediesystem, DAB-standard 
(Royal og Imperial).

• Nye aluminiumsfælge med eget 
design: 15” (Ædelsten, Royal), 17” 
Diamond Cut (Imperial) (Ekstraudstyr 
Royal).

• Nye tekstilkollektioner.
• Ekstraudstyr: Ekstern antenne til 

routeren.

• Kollisionssikkerhed: Ny konstruktion 
af dinettesofaen, som forhindrer, at 
hynden glider af med risiko for, at pas-
sageren glider ud under bæltet ved et 
eventuelt sammenstød. Dinettesofaen 
er desuden forankret til vandbeholder-
stativet.

• Ekstraudstyr: Mercedes Distronic, aktiv 
afstandsassistent.

• Tvillingehjul som ekstraudstyr, til ca. 
850 kg ekstra lastvægt og en brutto-
vægt på 7 tons.

• Elektrisk markise, Thule 5200 12V, 
hvid, 4 m, til den hvide van (ekstraud-
styr).

• Elektrisk markise, Thule 5200 12V, 
sort, 4 m, til den grå van (ekstraudstyr).

KABE-NYHEDER, CAMPINGVOGN 2022:

KABE-NYHEDER, AUTOCAMPER 2022:

NYT     KABE 2022NYT     KABE 2022
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KABE-CAMPINGVOGNE

KABE Estate 
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 bedst.  

Royal Hacienda 
Er virkeligt store campingvogne med samme høje  

udstyrsniveau som resten af Royal-serien. 

KABE Imperial
KABE's absolutte premiumserie, som tilbyder campingvognsluksus 
uden kompromisser. Her finder du et udstyrsniveau og en boligs-

tandard, som er helt unik for branchen.  

Imperial Hacienda 
Er virkeligt 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  13  

KABE'S UNIKKE  
MODELPROGRAM
KABE's succesrige modelkoncept er præget af en løbende  
udvikling. 2022 har et omfattende og varieret program med 
nøje gennemtænkt campingvogns- og autocampermodeller 
at vælge imellem. 

Modelserierne er udviklet med 
henblik på at passe til forskellige 
brugeres krav og ønsker. Her 
finder du nogle af KABE's virkelig 
topsælgende modeller med en 
historie, der går tilbage til KABE's 
allerførste år som producent af 
campingvogne. Andre modeller 
er helt nye eller har kun været 
på markedet i nogle år, men har 
allerede etableret sig som storfa-
voritter hos KABE's kunder.

– Uanset hvilken KABE-model, du vælger, 
får du del i markedets bedste kvalitet 
inden for hvert prissegment. KABE's 
kerneværdier, vores DNA, er indbygget 
i alle vores produkter: Kvalitet, teknik, 
valgfrihed, funktionalitet, tryghed. Det er 
selvfølgeligheder, som vi aldrig giver køb 
på, forklarer salgschef Daniel Jaldemark. 

Der er lige så mange måder at bruge 
en KABE på, som der er KABE-brugere, 
mener Daniel. Det, at to KABE-ejere 
vælger omtrent samme karrosserilængde, 
betyder ikke nødvendigvis, at de har 

samme behov for udstyr eller kan lide 
samme indretning.

– Jeg vover at påstå, at der findes en 
KABE-model for enhver smag. KABE's 
unikke modelsortiment omfatter alt fra 
prisvenlige basismodeller til køretøjer i 
det absolutte premiumsegment. Vores 
fleksible indretningsmuligheder, KABE 
Flexline, gør desuden valgfriheden ekstra 
stor. 

På de følgende sider kan du se nærmere 
på de forskellige modelserier.

RoyalClassic

Imperial

Van

Crown

RoyalÆdelsten 

Imperial

Estate

Royal Hacienda Imperial Hacienda
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2012 blev KABE Classic lanceret som en ny serie til første-
gangskøbere med prisvenlige og praktisk indrettede cam-
pingvogne med lidt mindre ekstraudstyr og en noget kortere 
udstyrsliste end KABE's øvrige serier, men naturligvis stadig 
med ægte KABE-kvalitet hele vejen igennem.

KABE Classic blev hurtigt populær blandt de nye campister og yngre familier, som 
købte deres første campingvogn og fik del i alle KABE's indbyggede fordele, som 
komfort, sikkerhed og trygge helårsegenskaber, til en virkelig konkurrencedygtig 
pris. Meget af det, der er standard i en KABE Classic er ofte ekstraudstyr, som du skal 
betale ekstra for, hos andre producenter.

– Med Classic-serien kunne vi opfylde behovene hos kunder, som søgte en mindre 
og lidt lettere vogn med alle bekvemmelighederne. Modelserien kendetegnes også 
af praktiske og hyggelige børneværelsesvogne i forskellige størrelser, med to eller tre 
køjesenge, fortæller Tina Andersson, som er udviklingschef hos KABE.

KABE ESTATE

Den nye KABE Estate

Efter ti år med den populære Classic-serie 
er KABE klar til at tage det næste skridt. 
Modelår 2022 præsenterer efterfølgeren: 
KABE Estate!

– Den nye KABE Estate bringer alle de 
grundlæggende værdier med sig fra Clas-
sic. Det er stadig en campingvognsserie 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 campingvognsliv. 
Samtidig er KABE Estate noget helt nyt og 
unikt, afslører Tina.

Hun taler om udviklingsprocessen, der 
startede som et designprojekt. Da serien af 
campingvogne henvender sig til en yngre 
målgruppe, ønskede KABE at opdatere 
interiøret og skabe et formsprog, der tyde-
ligt viser, hvad produktet står for.

– Mine tanker blev henledt til det enkle og 
stilrene design i de gamle fine køkkener fra 
50'erne, med skrånende, lige skydelåger 
og stor funktionalitet. Vi begyndte at tegne 
og fandt et formsprog, som føltes helt 
rigtigt.

Gennemgående designændring

Resultatet er en gennemgående 
designændring som løber gennem hele 

vognen. Køkkenskabenes lige linjer går 
igen i det øvrige snedkerarbejde og løftes 
frem af de hvide overskabe, som står i kon-
trast til underskabenes nye, mørke træfolie, 
Nussbaum Ombre

– Jeg synes også, at kontrasten med kant-
listerne i træ på de hvide låger er pæn. Vi 
har desuden arbejdet en hel del med indi-
rekte stemningsbelysning og har forstær-
ket det moderne udtryk yderligere med 
forskellige sorte detaljer, som matsorte 
håndtag og beslag samt en rigtig pæn sort 
vandhane i køkkenet, siger Tina.

Også det udvendige er blevet ombearbej-
det. KABE Estate har et helt nyt eksteriør 
i glatte plader, sorte vindueskarme og en 
virkningsfuld farvesætning med dekaler, 
som har et 3D-look.

- Altid et skridt foran er jo KABE's slogan. 
Det synes jeg, at den nye Estate viser, at vi 
kan leve op til!

Fakta

KABE Estate fås i størrelserne 470, 520, 
560, 600, 660 og 780, med i alt 10 model-
ler og 14 forskellige planløsninger. 
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Følgende indgår som standard i alle 
campingvogne fra KABE – og meget, 
meget mere: 
• KABE iWall, stabilt karosseri, som tåler 

ekstreme temperaturer
• Knottchassis med selvjusterende 

bremser (kun Estate)
• Glatte plader og dekalsæt i et 

tredimensionelt look på ydervægge (kun 
Estate)

• Myggenetsdør
• Skiboks med udvendig, låsbar luge
• Stænkklapper
• Velisolerede vinduer med dobbeltglas
• Indretningen tilpasset til optimal 

luftcirkulation
• Maksimeret med elementer (konvektorer) 

til vandbåren varme
• Optimeret ventilationssystem – giver et 

effektivt luftflow både på kolde og varme 
dage

• Tørreskab med drypbakke og ventilator, 
der kan lukkes

• Vandbåren gulvvarme – AGS II
• Vandbåren gulvvarme med Alde 

Compact-fyr
• Udluftningsluge
• Emhætte med motor, fedtfilter og 

belysning
• Soft-close køkkenskuffer
• Ergonomiske siddehynder
• Indretning i førsteklasses materiale fra 

eget snedkeri
• Springmadras, topmadrasser og 

sengetæpper
• Brandalarm og HFI relæ
• DAB radio
• Gas lækageindikator
• Et stort antal LED-belysninger
• Router
• USB ved køjeseng
• Affaldsbeholder med sorteringsmulighed
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Følgende indgår som standard i alle 
KABE Estate campingvogne – og 
meget, meget mere: 
• KABE iWall, stabilt karosseri, som tåler 

ekstreme temperaturer
• Knottchassis med selvjusterende 

bremser (kun Estate)
• Glatte plader og dekalsæt i et 

tredimensionelt look på ydervægge 
(kun Estate)

• Myggenetsdør
• Skiboks med udvendig, låsbar luge
• Stænkklapper
• Velisolerede vinduer med dobbeltglas
• Indretningen tilpasset til optimal 

luftcirkulation
• Maksimeret med elementer 

(konvektorer) til vandbåren varme
• Optimeret ventilationssystem – giver 

et effektivt luftflow både på kolde og 
varme dage

• Tørreskab med drypbakke og 
ventilator, der kan lukkes

• Vandbåren gulvvarme – AGS II
• Vandbåren gulvvarme med Alde 

Compact-fyr
• Udluftningsluge
• Emhætte med motor, fedtfilter og 

belysning
• Soft-close køkkenskuffer
• Ergonomiske siddehynder
• Indretning i førsteklasses materiale fra 

eget snedkeri
• Springmadras, topmadrasser og 

sengetæpper
• Brandalarm og HFI relæ
• DAB radio
• Gas lækageindikator
• Et stort antal LED-belysninger
• Router
• USB ved køjeseng
• Affaldsbeholder med 

sorteringsmulighed

Udover det som er standard på Estate 
får du i en KABE Ædelsten bl.a.:
• Continental-dæk
• Nye fælge 15”
• Karrosseri med integreret liste rundt 

om karrosseriet

• Hel galvaniseret stålprofilchassis fra 
AL-KO

• Glatte sideplader med påtrykt dekor
• Trækstangsafdækning
• Oplukkeligt frontvindue
• Belastningssensor, som automatisk 

mindsker fyrets strømforbrug
• Dobbelte temperatursensorer
• Vandbåren gulvvarme med 

shuntsystem (AGS II Pro)
• Opvarmet skoboks
• 4 tekstilkollektioner at vælge imellem
• Pyntepuder
• Udtræksplade i spisebord
• Lomme på beklædning
• Indstilleligt hovedgærde på seng
• Lysdæmper i loftslampe og lysskinne 

fortil
• KABE VarioVent – unikt 

ventilationssystem
• LED-belysning ved køleskab
• Udvendig flaskegastilslutning til grill i 

gaskassen

KABE ÆDELSTEN

NYTT   KABE 2021

KABE's næsten legendariske Ædelstensserie blev lanceret 
helt tilbage i 1963. Snart blev funklende navne som Briljant, 
Smaragd, Ametist og Safir synonymer på helårsudrustede 
kvalitetscampingvogne til det skandinaviske klima.

– Hvorfor det lige blev Ædelsten, ved 
jeg faktisk ikke. Den allerførste model, 
som KABE fremstillede, hed Komet. Men 
KABE's grundlægger Kurt Blomqvist 
havde bestemt sig for at producere mar-
kedets bedste campingvogne, og efter 
næsten 60 år med Ædelsten kan vi kon-
statere, at serien fik et meget passende 
navn, siger Alf Ekström, administrerende 
direktør hos KABE AB. 

Storsælgende serie

Så det er snart seks årtier siden, at Ædel-
stensserien blev lanceret, og stråleglan-
sen er helt klart intakt. Briljant, Smaragd, 
Ametist og Safir er stadig blandt KABE's 
egentlige bestsellere, selvom de nu 
har fået selskab af modeller fra KABE's 
øvrige serier.

– Vi har mange ældre kunder, som stolt 
kan opremse alle de Ædelstensvogne, 
de har ejet i årenes løb. Det er heller 
ikke usædvanligt, at KABE-familier 
vender tilbage i både anden og tredje 
generation for at købe en campingvogn i 
denne serie, siger Alf Ekström.

Hyppigheden af genkøb for KABE er 
generelt høj, og når man én gang har 
ejet en KABE, vælger man sjældent et 
andet mærke. At så mange mennesker 
sætter pris på KABE's Ædelsten-serie, 
skyldes i følge Alf Ekström, at det er en 
sikker og stabil vogn med høj komfort, 
solidt basisudstyr, stor fleksibilitet og en 
god gensalgsværdi.

Afspejler KABE's udvikling

Når man beskriver udviklingen af KABE's 
Ædelstensserie, er det også på mange 
måder en beskrivelse, der afspejler 
KABE's udvikling som virksomhed og 

succesrig campingvogns- og autocam-
perproducent.

KABE har f.eks. haft vandbåren central-
varme som standard lige siden den blev 
introduceret i Ædelstensserien i 1969, 
og det har altid været en selvfølge, at 
KABE's campingvogne og autocampere 
skulle designes og tilpasses til aktiv brug 
hele året, også om vinteren. 

– I de moderne køretøjer i Ædelstensse-
rien i dag er der et vandbårent gulvvar-
mesystem med shuntsystem, AGS II Pro, 
som yderligere forbedrer komforten, da 
gulvvarmen kan styres separat. Det er 
blandt andet denne type basisudstyr, der 
gør KABE Ædelsten til et populært valg 
hos vores bevidste og erfarne brugere, 
mener Alf Ekström.

Prisvenlige ekstraudstyrspakker

I 2018 fik Ædelstensserien et nyt karros-
seridesign i glatte plader, som gav vog-
nene et helt nyt udvendigt udtryk. Der er 
også foretaget væsentlige opdateringer 
af interiøret i de seneste år, og for model-
året 2022 præsenteres KABE med frisk, 
nyt snedkerarbejde, indbyggede skuffer 
og låger, gråmelerede køkkenborde, let 
lattefarvet laminat på bordpladen og en 
siddegruppe med moderne design og 
med virkelig skøn siddekomfort.

– KABE Ædelsten er i sin standardud-
førelse bygget med meget høje krav 
til teknik og udstyr. For at gøre dine 
personlige valg så nemme som muligt, 
har vi også udvalgt vores mest populære 
ekstraudstyr, som kan fås som billige 
ekstraudstyrspakker ved bestillingen af 
en ny Ædelstensvogn. 

Fakta

KABE's Ædelsten fås i syv modeller; Briljant 
470 XL, Smaragd 520 XL, Smaragd 540 
GLE, Ametist 560 XL, Ametist 560 GLE, 

Safir 600 TDL, Safir 600 GLE med i alt 13 
forskellige planløsninger.
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KABE ROYAL / ROYAL HACIENDA
KABE's produktion af campingvogne har været i gang i 65 år, og 
ambitionen har altid været at være et skridt foran og at kunne tilbyde 
kunderne den allernyeste teknik og det allernyeste udstyr.

Hvis man nærstuderer de lidt ældre 
KABE-modeller, kan man se, at de på 
forskellige måder har været forløbere for 
udviklingen af nutidens moderne udbud.

– I begyndelsen af 1980'erne produce-
rede vi for eksempel Deluxe-varianter 
af vores Ædelstensserie med trendy 
valnøddefoliebeklædt indretning og ti-
dens finesser som stereoradio med bån-
doptager og elektrisk kvartsur, fortæller 
KABE's administrerende direktør, Alf 
Ekström.

Det meste af det bedste

I 1991 blev KABE's modelprogram udvi-
det med den luksuriøse Royal-serie, hvor 
det meste af det bedste allerede er en 
del af standardudførelsen. 

– En medvirkende årsag til den nye 
serie var faktisk, at en loyal KABE-kunde 
spurgte, hvordan man skulle bære sig 
ad, hvis man ville opgradere sit KABE-liv 
til et endnu højere niveau. 

Den første årsmodel af den veludstyre-
de KABE Royal blev bygget i 620- og 
670-længder og var bl.a. udstyret med 
en nyskabt front og et nyt bagstykke i 
glasfiber.

Længder fra 520 til 1000 cm

I dag er KABE Royal en bred og populær 
modelserie med vogne i størrelser fra 
den praktiske 520-længde til de virkelig 
store Hacienda-campingvogne med 
længder op til 1000 cm og en beboelses-
del på hele 22 kvadratmeter.

– KABE Hacienda har sin helt egen histo-
rie. Det var vores norske forhandlere, der 
signalerede, at der var en øget efter-
spørgsel efter virkelig store og veludsty-
rede vogne. Vi tog udfordringen op og 
investerede i et produktionsanlæg, der 
blev specialtilpasset med store limmaski-
ner, der kunne håndtere materialelæng-
der på 10 meter. Det tror jeg stadig, vi er 
alene om i branchen, siger Alf Ekström.

Design, teknik og komfort

KABE Royal er campingvognen til dig, 
der har høje krav og værdsætter design, 
teknik og komfort. Du kan krydse alle 
bekvemmeligheder af i campingvognene 
i Estate- og Ædelstensserierne, og du 
får desuden endnu mere udstyr som 
standard.

Her finder du for eksempel et elektronisk 
stabiliseringssystem ATC, KABE Smart 
D-elsystem, en kraftfuld lydpakke, trådløs 
opladning af mobiltelefoner, centralstøv-
suger, håndklædetørrer i badeværelset, 
komfortable nakkepuder i siddegruppen, 
en stor Heki II-tagluge og en udvendig 
bruser.

Køkken med en hjemlig atmosfære

– Vi har lagt særlig vægt på udviklingen 
af Royal-vognenes køkken, som er noget 
helt specielt, og som blandt andet er 
udstyret med et stort komfur med fire 
plader og ovn for øget madlavningsglæ-
de og en ægte hjemlig atmosfære.

Royal-seriens høje køkkenstandard fik 
endnu et løft, da KABE i forbindelse med 
sin 60-års fødselsdag introducerede en 
ny FK-model med et stort og indbyden-
de køkken foran i vognen. Køkkenet 
strækker sig over hele campingvognens 
bredde og nyder godt af dagslyset fra et 
stort panoramavindue. KABE Royal med 
køkken foran i vognen fås i fire forskelli-
ge vognstørrelser: 600, 630, 780 og 880. 

Følgende indgår som standard i alle 
KABE Estate campingvogne – og meget, 
meget mere: 
• KABE iWall, stabilt karosseri, som tåler 

ekstreme temperaturer
• Knottchassis med selvjusterende 

bremser (kun Estate)
• Glatte plader og dekalsæt i et 

tredimensionelt look på ydervægge (kun 
Estate)

• Myggenetsdør
• Skiboks med udvendig, låsbar luge
• Stænkklapper
• Velisolerede vinduer med dobbeltglas
• Indretningen tilpasset til optimal 

luftcirkulation
• Maksimeret med elementer (konvektorer) 

til vandbåren varme
• Optimeret ventilationssystem – giver et 

effektivt luftflow både på kolde og varme 
dage

• Tørreskab med drypbakke og ventilator, 
der kan lukkes

• Vandbåren gulvvarme – AGS II
• Vandbåren gulvvarme med Alde 

Compact-fyr
• Udluftningsluge
• Emhætte med motor, fedtfilter og 

belysning
• Soft-close køkkenskuffer
• Ergonomiske siddehynder
• Indretning i førsteklasses materiale fra 

eget snedkeri

• Springmadras, topmadrasser og 
sengetæpper

• Brandalarm og HFI relæ
• DAB radio
• Gas lækageindikator
• Et stort antal LED-belysninger
• Router
• USB ved køjeseng
• Affaldsbeholder med 

sorteringsmulighed

Udover det som er standard på Estate 
får du i en KABE Ædelsten bl.a.:
• Continental-dæk
• Nye fælge 15”
• Karrosseri med integreret liste rundt 

om karrosseriet
• Hel galvaniseret stålprofilchassis fra 

AL-KO
• Glatte sideplader med påtrykt dekor
• Trækstangsafdækning
• Oplukkeligt frontvindue
• Belastningssensor, som automatisk 

mindsker fyrets strømforbrug
• Dobbelte temperatursensorer
• Vandbåren gulvvarme med 

shuntsystem (AGS II Pro)
• Opvarmet skoboks
• 4 tekstilkollektioner at vælge imellem
• Pyntepuder
• Udtræksplade i spisebord
• Lomme på beklædning
• Indstilleligt hovedgærde på seng

• Lysdæmper i loftslampe og lysskinne 
fortil

• KABE VarioVent – unikt 
ventilationssystem

• LED-belysning ved køleskab
• Udvendig flaskegastilslutning til grill i 

gaskassen

Vælger du en KABE Royal / Royal 
Hacienda indgår udover det som er 
standard i Estate og Ædelsten blandt 
andet:
• Bagagerum
• Elektronisk stabiliseringssystem, ATC 

(Antiskridsystem)
• Vindue i yderdør
• Tagvindue Heki 2
• Udvendig lysliste rundt om hele dør-

væggen
• Stort 4-pladet komfur med ovn
• Tilslutning til udendørs brusebad
• Håndklædetørrer
• 3 skindkollektioner at vælge imellem 

(pristillæg)
• Nakkepuder
• Elboks med udvendigt 230V / 12V 

udtag
• Lyslister i vindue
• Ny multimedieafspiller med DAB
• Smart D elsystem
• Trådløs opladningsplade
• Centralstøvsuger

Fakta

KABE Royal/Royal Hacienda fås i stør-
relserne 520, 540, 560, 600, 630, 740, 

780, 880, 880 og 1000, med i alt 27 
modeller og 76 forskellige planløsninger.
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Fritidshus på hjul

KABE's allerstørste vogne i Hacien-
da-størrelse er storslåede fritidshuse på 
hjul, der har rigeligt med plads og virke-
lig høje standarder i henhold til Royal- el-
ler Imperial-specifikationen.

Hacienda-vognene fremstilles i størrel-
serne 880 og 1000, med i alt 6 modeller, 
og helt op til 27 forskellige planløsninger 
at vælge imellem.

– Vores unikke Flexline-system giver 
dig mulighed for at finde den perfekte 
planløsning for din familie, uanset om I 
er storfamilien, der har brug for mange 
faste sengepladser eller bare ønsker en 
rummelig og usædvanligt veludstyret 
feriebolig, siger Alf Ekström.

Mange vælger KABE Hacienda frem for 
et traditionelt sommerhus eller en hytte 
i bjergene på grund af den høje komfort 
og den store fleksibilitet. 

– Fordelen ved den mobile feriebolig er, 
at du kan bo tæt ved havet om somme-
ren og ved skiløjperne om vinteren eller 
rejse rundt, hvis du hellere vil det.

Hacienda 880 fås i en TDL-udførelse 
med toilet- og brusekabine længst 
tilbage langs hele vognens bagende og 
med flere forskellige soveværelsesløs-
ninger. Vognen fås også i FK-udførelse, 
med KABE's store luksuskøkken foran 
i vognen, og som GLE-model med de 
forskellige soveværelsesmuligheder 
placeret længst tilbage i vognen.

– I vores største Hacienda 1000 TDL 
er det store veludstyrede badeværel-
se placeret længst tilbage, og vognen 
fås i 10 forskellige planløsninger; med 
dobbeltseng, tværgående dobbeltseng, 
to dobbeltsenge eller langsenge og de-
suden med forskellige typer køjesenge, 
siger Alf Ekström.
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KABE IMPERIAL/ 
IMPERIAL HACIENDA
Med Imperial-serien har KABE bragt begrebet premium til helt 
nye højder. Her er campingvogne med et udstyrsniveau og en 
standard i beboelsesdelen, som er unik for hele branchen.

De eksklusive og overdådige Imperial-
vogne blev lanceret i 2014. At det 
handlede om noget helt nyt, kunne man 
allerede se på eksteriøret.

– Som den første leverandør kunne 
KABE lancere en ny lakeringsmetode, 
der er baseret på serigrafi. Det gav 
os mulighed for at skabe et særligt 
højblankt eksteriør med tredimensionel 
udsmykning forklarer Daniel Jaldemark, 
som er salgschef hos KABE.

Eksklusivitet

Præcis som andre fremtidssatsninger 
hos KABE indebar Imperial-serien, med 
fokus på Innovation Design, at der blev 
investeret i fabrikken. Produktionen blev 
tilpasset til pladeindføring af plader på 
ruller, og der blev bygget et lakeringsan-
læg i Tenhult.

– Hvis man satser på det absolutte 
premiumsegment, skal man gøre det 
ordentligt. Vores Imperial-vogne tilbyder 
en eksklusivitet, der ikke fås hos nogen 
anden producent, konstaterer Daniel 
Jaldemark.

Maksimal campingvognsoplevelse

Standardudstyret i Imperial omfatter 
klimaanlæg, zonevarmesystemet ALDE, 
automatisk vandtømning, drejeligt skyl-
letoilet med keramikkumme, Heki 2-tag-
luge med belysningsskinne, siddegruppe 
med slide-out sofa og læderbetræk samt 
seng med elektrisk hæve/sænke-hoved-
gærde.

– Tanken med KABE Imperial er at kunne 
tilbyde absolut topudstyrede camping-
vogne uden kompromisser, hvor alt 

allerede er på plads, og hvor meget lidt 
ekstraudstyr skal tilvælges for at skabe 
en maksimal campingvognsoplevelse.

Sofistikeret campingvognskøkken

Præcis som Royal-serien indeholder 
KABE Imperial også de allerstørste 
Hacienda-modeller. Her indgår også flere 
forskellige vognstørrelser med KABE's 
indbydende køkken foran i vognen. 

– Uanset hvilken størrelse eller planløs-
ning du vælger, får du det mest sofistike-
rede campingvognskøkken på markedet 
med en uovertruffen standard. Det 
stilfuldt indrettede Imperial-køkken er 
blandt andet udstyret med et induktions-
komfur, der er nedsænket i køkkenbor-
det, to separate gasblus, indbygget ovn 
og mikroovn, siger Daniel Jaldemark.

Helt unik varmeinnovation

KABE har en førende rolle inden for 
teknikudviklingen i branchen og er 
blandt andet blevet belønnet med den 
prestigefyldte pris European Innovation 
Award for betjeningspanelet Smart D og 
ventilationssystemet KABE Smart Vent. 

I 2021 lancerede vi yderligere en innova-
tion i form af KABE's zonevarme, som gør 
det muligt at styre varmen i to separate 
zoner og at vælge forskellige temperatu-
rer i beboelsesdelens for- og bagende.

– KABE's nye zoneopvarmning, som er 
blevet udviklet i samarbejde med Alde, 
indgår naturligvis som standard i vores 
Imperial-vogne.

Fakta

KABE Imperial/Imperial Hacienda fås i stør-
relserne 560, 600, 630, 740, 780, 880 og 

1000, med i alt 16 modeller og 56 forskelli-
ge planløsninger.

Følgende indgår som standard i alle 
KABE Estate campingvogne: 
• KABE iWall, stabilt karosseri, som tåler 

ekstreme temperaturer
• Knottchassis med selvjusterende 

bremser (kun Estate)
• Glatte plader og dekalsæt i et 

tredimensionelt look på ydervægge 
(kun Estate)

• Myggenetsdør
• Skiboks med udvendig, låsbar luge
• Stænkklapper
• Velisolerede vinduer med dobbeltglas
• Indretningen tilpasset til optimal 

luftcirkulation
• Maksimeret med elementer 

(konvektorer) til vandbåren varme
• Optimeret ventilationssystem – giver 

et effektivt luftflow både på kolde og 
varme dage

• Tørreskab med drypbakke og 
ventilator, der kan lukkes

• Vandbåren gulvvarme – AGS II
• Vandbåren gulvvarme med Alde 

Compact-fyr
• Udluftningsluge
• Emhætte med motor, fedtfilter og 

belysning
• Soft-close køkkenskuffer
• Ergonomiske siddehynder
• Indretning i førsteklasses materiale fra 

eget snedkeri
• Springmadras, topmadrasser og 

sengetæpper
• Brandalarm og HFI relæ
• DAB radio
• Gas lækageindikator
• Et stort antal LED-belysninger
• Router

• USB ved køjeseng
• Affaldsbeholder med 

sorteringsmulighed

Udover det som er standard på Estate 
får du i en KABE Ædelsten bl.a.:
• Continental-dæk
• Nye fælge 15”
• Karrosseri med integreret liste rundt 

om karrosseriet
• Hel galvaniseret stålprofilchassis fra 

AL-KO
• Glatte sideplader med påtrykt dekor
• Trækstangsafdækning
• Oplukkeligt frontvindue
• Belastningssensor, som automatisk 

mindsker fyrets strømforbrug
• Dobbelte temperatursensorer
• Vandbåren gulvvarme med 

shuntsystem (AGS II Pro)
• Opvarmet skoboks
• 4 tekstilkollektioner at vælge imellem
• Pyntepuder
• Udtræksplade i spisebord
• Lomme på beklædning
• Indstilleligt hovedgærde på seng
• Lysdæmper i loftslampe og lysskinne 

fortil
• KABE VarioVent – unikt 

ventilationssystem
• LED-belysning ved køleskab
• Udvendig flaskegastilslutning til grill i 

gaskassen

Vælger du en KABE Royal indgår 
udover det som er standard i Estate og 
Ædelsten blandt andet:
• Bagagerum
• Elektronisk stabiliseringssystem, ATC 

(Antiskridsystem)

• Vindue i yderdør
• Tagvindue Heki 2
• Udvendig lysliste rundt om hele 

dørvæggen
• Stort 4-pladet komfur med ovn
• Tilslutning til udendørs brusebad
• Håndklædetørrer
• 3 skindkollektioner at vælge imellem 

(pristillæg)
• Nakkepuder
• Elboks med udvendigt 230V / 12V 

udtag
• Lyslister i vindue
• Ny multimedieafspiller med DAB
• Smart D elsystem
• Trådløs opladningsplade
• Centralstøvsuger

Foruden det som indgår i både Estate, 
Ædelsten og Royal får du i vores top-
udstyrede KABE Imperial blandt andet: 
• Nye fælge 17", Diamond Cut
• Glatte sideplader med Innovation-

design
• Aircondition Fresh Jet
• Zonevarme Alde
• Køkkenbord med induktionskomfur, 

gasblus og indbygget ovn
• KABE AutoDrain (automatisk tømning 

af vandsystemet)
• Mikrobølgeovn
• Drejeligt skylletoilet med keramisk 

kumme
• Læderbetræk
• Slide-out sofa
• KABE Premium Sound System med 

DAB
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TRAVEL
MASTER
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KABE Classic 
En veludstyret model med knapt så meget ekstraudstyr og med  
KABE-kvalitet hele vejen igennem. Meget af det, der er standard  

på KABE, er ekstraudstyr hos andre. Bygget på Fiat Ducatos stabile 
autocamperstel.

KABE Royal
Til dig med ekstra høje krav til udstyr og komfort. KABE's cross- 

over-modeller i Royal-serien er bygget på Mercedes-Benz. Cross- 
over betyder, at autocamperen har en nedsænkelig loftsseng over 

dinetten. KABE Royal har standardudstyr, der er på forkant med 
teknikken, og en beboelsesdel 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 kom-

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

KABE-AUTOCAMPER 
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Den svenskproducerede KABE Travel Mas-
ter-serie etablerede sig på autocamper-
markedet og blev hurtigt, ligesom KABE's 
campingvogne, synonym med veludsty-
rede køretøjer bygget til helårsbrug, selv i 
det barske skandinaviske vinterklima.
Stor, men ikke så tung

I 2010 præsenterede KABE sin første helin-
tegrerede autocamper. Det blev en succes 
med det samme, og siden da er det gået 
hurtigt. I dag har KABE et komplet sorti-
ment og tilbyder autocampere i mange 
forskellige modeller og størrelser.
– Kunderne sætter pris på KABE's unikke 
komfort og kvalitet. Samtidig betyder 
større køretøjer med mere udstyr, at den 
samlede vægt nemt kan overstige 3,5 
tons. Hvis du har et B-kørekort udstedt 
efter 1. juli 1996, skal du så have et større 
kørekort, siger Alf Ekström, administre-
rende direktør hos KABE AB
For at kunne opfylde behovene hos alle 
nye og yngre ejere af autocampere, 
der ønsker en robust, men ikke så tung 
autocamper, lancerede KABE i 2015 den 
populære og prisvenlige Classic-serie. 
KABE Classic har halvintegrerede, crosso-
ver- og helintegrerede modeller i 740-stør-
relsen med en lidt kortere udstyrsliste og 
færre valgmuligheder end KABE's øvrige 
serier, men med KABE's høje kvalitet hele 
vejen igennem.
Alle KABE's indbyggede værdier

Classic har KABE's unikke iWall-konstruk-
tion med et stabilt karrosseri, der kan mod-

stå ekstreme temperaturer, velisolerede 
vinduer med dobbeltglas, samt en omhyg-
geligt udviklet ventilation og opvarmning 
med AGSII vandbåren gulvvarme og KABE 
Smart D-elsystem. 
– Med en samlet længde på 740 centime-
ter får du alt det udstyr og den komfort, 
du har brug for til et virkelig behageligt 
autocamperliv. Alle KABE's indbyggede 
værdier som komfort, sikkerhed og trygge 
helårsegenskaber er inkluderet. Meget af 
det, der er standard i KABE Classic er ofte 
ekstraudstyr, som du skal betale ekstra for 
hos andre producenter, siger Alf Ekström.
Standardudstyret omfatter f.eks. tonede 
vinduer med mørklægningsgardiner og 
myggenet, myggenetsdør, soft-close med 
centrallås på køkkenlågerne, stort køles-
kab, bruser, tørreskab og virkelig komfor-
table senge med springmadras, topmadras 
og sengetæpper.
Opdateret førermiljø

KABE Classic er bygget på Fiat Ducato 
med en 2,3 liters dieselmotor med 140 
hk, som er udviklet sammen med Europas 
førende producenter af autocampere til at 
være en af markedets bedste autocamper-
baser. 
– Vi har for modelår 2022 opdateret 
bildelen med AC som standard og et 
moderniseret førermiljø, som blandt andet 
indeholder touchscreen med infotainment, 
nyt rat og gearstang, ny automatisk klima-
kontrol og en trådløs mobiloplader.

Dette er inkluderet som standard i KABE 
Classic-autocampere: 
• AC, bildel, standard
• Læderbeklædt rat og gearstang
• Maksimeret med et elementer 

(konvektorer)
• Tørreskab med drypbakke og ventilator
• KABE iWall, et stabilt karosseri, som tåler 

ekstreme temperaturer
• Fjernstyret centrallås
• Myggenetsdør
• Velisolerede vinduer med dobbeltglas
• Affaldsbeholder med sorteringsmulighed
• Ergonomiske siddehynder
• Førsteklasses indretning fra eget 

snedkeri
• Indretningen tilpasset til optimal 

luftcirkulation
• Beklædt sengegavl
• Emhætte med motor, fedtfilter og 

belysning
• Et optimeret ventilationssystem
• Rullegardin og myggenet i vinduer, der 

kan åbnes
• Springmadrasser, topmadrasser og 

sengetæpper
• Stort køleskab og "soft close" 

køkkenskuffer
• Servicecenter med kontrolpanel, der 

styrer funktioner – Smart D
• Generøs LED-belysning
• Router
• Brandalarm
• Jordfejlsafbryder

KABE's populære autocamperprogram, Travel Master, 
kom allerede til verden i 1980'erne. Men det var i 2003, 
at salget virkelig tog fart, da autocamperne begyndte at 
blive bygget med Fiat Ducato som base. 

KABE CLASSIC
Fakta 

KABE Classic fås i længden 740 som 
halvintegreret, crossover og helintegreret. 

Helintegrerede og crossover-autocampe-
re kan leveres med forskellige senge- og 

lastmuligheder. 

Crossover-modellen har en ekstra nedsæn-
kelig loftsseng foran i autocamperen.

De helintegrerede modeller har en ekstra 
nedsænkelig loftsseng og et stort lastrum. 
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Dette er inkluderet som standard i 
KABE Classic-autocampere: 
• AC, bildel, standard
• Læderbeklædt rat og gearstang
• Maksimeret med et elementer 

(konvektorer)
• Tørreskab med drypbakke og 

ventilator
• KABE iWall, et stabilt karosseri, som 

tåler ekstreme temperaturer
• Fjernstyret centrallås
• Myggenetsdør
• Velisolerede vinduer med dobbeltglas
• Affaldsbeholder med 

sorteringsmulighed
• Ergonomiske siddehynder
• Førsteklasses indretning fra eget 

snedkeri
• Indretningen tilpasset til optimal 

luftcirkulation
• Beklædt sengegavl
• Emhætte med motor, fedtfilter og 

belysning
• Et optimeret ventilationssystem
• Rullegardin og myggenet i vinduer, der 

kan åbnes
• Springmadrasser, topmadrasser og 

sengetæpper
• Stort køleskab og "soft close" 

køkkenskuffer
• Servicecenter med kontrolpanel, der 

styrer funktioner – Smart D
• Generøs LED-belysning
• Router
• Brandalarm
• Jordfejlsafbryder

I KABE Royal indgår blandt andet 
følgende, ud over det, der normalt er 
inkluderet i en Classic: 
• AL-KO-chassis
• Attention Assist
• Automatisk nødbremse
• Forhjulstræk, 9-trins 

automatgearkasse
• Motor: Mercedes-Benz Sprinter 170 hk
• Sidevindsassistent
• Automatisk AGS II Pro 

gulvvarmesystem
• Dieselmotorvarmer

• Konvektorer ved indstigning til dør
• Vandbåren gulvvarme i kabinen
• Varmeveksler
• 3 tekstilkollektioner at vælge mellem 

samt
• 3 skindkollektioner (pristillæg)
• Armlæn til dinette og slide-out sofa
• Premium dør til boligdel, bred (Hartal 

Evolution)
• Indbygget ovn
• AGM 130 Ah-batteri med batterisensor
• Effektsensor
• MBUX (inklusive bakkamera)
• Tyverialarm med skalbeskyttelse
• Kollisionssensor og lækindikator for 

flaskegas
• Udebelysning med bevægelsessensor

Hvis man skulle fremhæve nogle af KABE's virkelig store 
salgssucceser gennem årene, står de halvintegrerede 
autocampere i crossover-udførelsen højt oppe på listen. 
Crossover betyder, at der er to ekstra sovepladser i en 
nedsænkelig loftsseng, der er skjult under en hvælving i 
karrosseriet, lige bag førerhuset.

– Den mest populære model er x780-mo-
dellen, der blev lanceret i 2015 på en Fiat 
Ducato, og som der er blevet fremstillet 
mere end 1000 af, siger Tina Andersson, 
udviklingschef hos KABE.

King size-bredde

– Denne crossover-funktion gør det nemt 
at have plads til ekstra familiemedlemmer 
eller overnattende gæster, og sengen er 
en fantastisk løsning til børnebørn eller 
teenagere, der blot kører med en gang 
imellem.

– En medvirkende faktor til modellens 
popularitet er naturligvis den unikke king 
size-bredde, 245 cm, som KABE stadig er 
den eneste, der har på autocampermar-
kedet. Den generøse bredde skaber et 
særligt rum og følelse i bilens beboelses-
del, forklarer Tina Andersson.

I 2020 blev crossover x780 og den lidt 
større x880 en del af KABE's nye topud-
styrede Royal-serie, hvor det meste af det 
bedste allerede er en del af standardud-
førelsen. 

Mercedes Sprinter

– Et år senere, for modelår 2021, tog vi 
endnu et skridt fremad og opgraderede 
Royal x780 og x880 med Mercedes 
Sprinter. At disse to fine crossover-mo-
deller skulle indgå i KABE's succesrige 
samarbejde med Mercedes Benz var et 
naturligt skridt, siger Tina.

Med Mercedes Sprinter som varevogn i 
kombination med AL-KO's skræddersy-
ede lavrammechassis kan KABE tilbyde 
fuldvoksne og veludstyrede autocam-
pere med køreegenskaber, der ligner 

personbilens. Bilen har en kraftig 170 
hk dieselmotor, forhjulstræk og 9-trins 
automatgear. 

– Fører- og passagermiljøet er moderne 
og hyggeligt og helt i tråd med KABE's 
gennemtænkte indretningsfilosofi.

Luksusudstyr standard

I Royal-serien er luksusudstyr standard. 
Her er vandbåren gulvvarme i førerhuset, 
her er konvektorer ved indgangen til 
døren, og autocamperen er forsynet med 
en Webasto-motorvarmer med tidssty-
ring. Standardudstyret omfatter også et 
AGM 130 Ah-batteri med batterisensor, 
effektsensor, bevægelsessensor på 
udendørsbelysningen, udtrækkelig, 
opvarmet skiboks med belysning og 
elektrisk tømning af vandsystemet - for at 
nævne nogle få. 

– Snedkerarbejdet har indbyggede skuf-
fer og låger og bekvemmeligheder som 
en indbygget ovn, et veludstyret bade-
værelse, en siddegruppe med slide-out 
sofa, hynder med førsteklasses skumfyld, 
sengeramme i aluminium og nedfælde-
lige senge med polstret sengegavl. 

Bred målgruppe

KABE Royal henvender sig til en bred 
målgruppe. Det er autocamperen til dig, 
der har høje krav og værdsætter design, 
teknik og komfort. Måske har du testet en 
autocamper før og vil have noget mere.

– Den fleksible løsning med en stor 
ekstra seng gør også Royal x780 og 
x880 til det perfekte valg for flergene-
rationsfamilien, der ønsker at eje en 
autocamper sammen, foreslår Tina. 

Fakta

KABE Royal fås som crossover x780 med 
fem forskellige planløsninger og x880 med 

to forskellige planløsninger.
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KABE ROYAL
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Modelår 2010 kan beskrives som en af milepælene i KABE's  
autocamperhistorie. På det tidspunkt lancerede KABE sin  
allerførste helintegrerede autocamper, og der blev indført en 
helt ny produktionsmetode på Tenhult-fabrikken i Småland.

– En stor forskel er, at vi indretter hele 
bilen på vores eget produktionsanlæg, 
selv førerhuset, da det er en integreret 
del af køretøjet. Dette er i modsætning 
til de halvintegrerede autocampere og 
crossover-modeller, hvor vi starter med 
et komplet førerhus uden bagvæg og et 
chassis, hvorpå beboelsesdelen bygges, 
forklarer Mikael Blomquist, teknisk chef 
og vicedirektør for KABE.

KABE's elegante og eksklusive helinte-
grerede helårsmodeller blev modtaget 
med åbne arme på markedet. I 2018 blev 
en ny automatiseret produktionslinje 
indviet på fabrikken for at imødekomme 
den høje efterspørgsel og skabe plads til 
fortsat udvikling.

Intelligent funktionalitet

I 2020 kom den næste store investering, 
da KABE startede et samarbejde med 
Mercedes-Benz, og det helintegrerede 
udbud nåede nye højder.

– I modelår 2020 lancerede vi vores 
topudstyrede KABE Crown med tre 
virkelig fine helintegrerede modeller, 
der er bygget på Mercedes Sprinter og 
med AL-KO's skræddersyede chassis, 
fortæller Mikael.

Crown kendetegnes af eksklusivt design 
og intelligent funktionalitet gennem 
hele køretøjet. Denne autocamper har 
alle premiummærkets karakteristiske 
egenskaber med Mercedes moderne 
personbilsteknologi og KABE's sofistike-
rede løsninger mht. varme, komfort og 
sikkerhed.

– KABE Crown har alt det bedste, du kan 
få. Bilen har en kraftig 170 hk dieselmo-
tor, forhjulstræk og 9-trins automatgear. 
Du får det samme MBUX-multimediesys-
tem som i Mercedes’ øvrige biler, med en 
10,25" berøringsskærm i høj opløsning 
med intelligent stemmestyring til styring 
af navigation, infotainment og kommuni-
kation.

Gennemført design

Overgangen fra førerhuset til køretøjets 
beboelsesdel er vanskelig at se, da hele 
rummet er indrettet som et sammen-
hængende rum med KABE's lyse sned-
kerarbejde og gennemførte design.

Den ekstra brede dør giver en beha-
gelig indgang, og der er konvektorer, 
der sikrer, at den skønne KABE-varme 
starter allerede ved indgangen. De dybe 

lastrum i autocamperens dobbeltgulv 
er blevet indrettet med udtræksskuffer 
for endnu mere praktisk pakning og 
opbevaring.

– KABE Crown er udviklet til aktiv anven-
delse hele året. Her er mange praktiske 
og funktionelle løsninger, der er unikke 
for KABE, og som gør dit autocamperliv 
lige så behageligt og problemfrit, som du 
ønsker, det skal være. 

Førsteklasses komfort

Standardudstyret omfatter blandt andet 
et AGM 130 Ah-batteri med batterisen-
sor, effektsensor, bevægelsessensor på 
udendørsbelysningen, en udtrækkelig, 
opvarmet skiboks med belysning og 
elektrisk tømning af vandsystemet. 

– Crown tilbyder førsteklasses komfort i 
badeværelse, køkken, soveværelse og 
opholdsområde. Du vælger selv, hvilken 
planløsning der passer bedst, når det 
gælder senge, badeværelse og lastrum. 
Alle varianter omfatter en ekstra ned-
sænkelig dobbeltseng over siddegrup-
pen, fortæller Mikael Blomquist.

Dette er inkluderet som standard i KABE 
Classic-autocampere: 
• AC, bildel, standard
• Læderbeklædt rat og gearstang
• Maksimeret med et elementer 

(konvektorer)
• Tørreskab med drypbakke og ventilator
• KABE iWall, et stabilt karosseri, som tåler 

ekstreme temperaturer
• Fjernstyret centrallås
• Myggenetsdør
• Velisolerede vinduer med dobbeltglas
• Affaldsbeholder med sorteringsmulighed
• Ergonomiske siddehynder
• Førsteklasses indretning fra eget 

snedkeri
• Indretningen tilpasset til optimal 

luftcirkulation
• Beklædt sengegavl
• Emhætte med motor, fedtfilter og 

belysning
• Et optimeret ventilationssystem
• Rullegardin og myggenet i vinduer, der 

kan åbnes
• Springmadrasser, topmadrasser og 

sengetæpper
• Stort køleskab og "soft close" 

køkkenskuffer

• Servicecenter med kontrolpanel, der 
styrer funktioner – Smart D

• Generøs LED-belysning
• Router
• Brandalarm
• Jordfejlsafbryder

I KABE Crown er det følgende 
inkluderet, ud over det, der normalt er 
inkluderet i en Classic: 
• Alufælge 16”
• Attention Assist
• Automatisk nødbremse
• Elektrisk parkeringsbremse
• Forhjulstræk, 9-trins 

automatgearkasse
• Motor: Mercedes 170 hk
• Regnsensor
• Sidevindsassistent (ikke tandem)
• Automatisk AGS II Pro 

gulvvarmesystem
• Dieselmotorvarmer
• Ekstra varmepakke i sideskabet, der er 

tilsluttet gulvvarmesystemet
• Konvektorer ved indstigning til dør
• Vandbåren gulvvarme i kabinen
• Varmeveksler
• Udtrækkelig skiboks med varme og 

belysning

• 3 tekstilkollektioner at vælge mellem 
samt

• 3 skindkollektioner (pristillæg)
• Armlæn til dinette og slide-out sofa
• Indbygget ovn
• AGM 130 Ah-batteri med batterisensor
• Effektsensor
• MBUX (inklusive bakkamera)
• Tyverialarm med skalbeskyttelse
• Kollisionssensor og lækindikator for 

flaskegas
• Udebelysning med bevægelsessensor

Fakta

KABE Crown fås i størrelserne i760, i810 og 
i860 med i alt 9 forskellige planløsninger.
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Imperial-modellerne er juvelerne i autocampernes absolutte 
premiumsegment. Her finder du Imperial i810, i860 og i910, 
som er virkelig overdådige, helintegrerede modeller med et 
udstyrsniveau og en boligstandard, der er unikke for hele 
autocamperbranchen.  

Imperial-serien begyndte i 2017 med 
KABE's største autocamper, den eks-
klusive i910-model. I 2018 blev serien 
udvidet med Imperial i810, og allerede 
året efter blev mellemstørrelsen i860 
lanceret. 

Tandemaksel

Fra og med 2020 er Imperial med Mer-
cedes Sprinter blevet anvendt som base 
sammen med AL-KO's tandemaksel, 
hvilket giver en uovertruffen stabil, tryg 
og komfortabel kørsel og en samlet vægt 
på hele 5.500 kg. 

– Mercedes-bilens høje standard går 
hånd i hånd med kvalitetsudstyret i 
autocamperens beboelsesdel. Ud over 
alt det bedste fra KABE's andre modeller 
kan du også nyde godt af en lang række 
stilfulde og komfortable udstyrsdele, der 
er inkluderet, når du køber en Imperial, 
siger KABE's salgschef, Daniel Jalde-
mark. 

Dit hjem på hjul

KABE Imperial er premiumbilen, hvor der 
er mulighed for en maksimal autocam-
peroplevelse med meget lidt ekstraud-
styr. Standardudstyret omfatter blandt 
andet hydrauliske støtteben, centrallåse 
på alle udvendige døre, klimaanlæg, 
KABE Premium-lydsystem med wi-fi og 
seng med et elektrisk hæve/sænke-ho-
vedgærde. 

– Den store friskvandstank på 150 liter 
og et selvforsynende elsystem med 
solceller, inverter og dobbelte batterier 
giver dig ekstra stor frihed og ro i sindet 
på dine rejser. Imperial er et rigtigt hjem 
på hjul uden nogen form for kompromis-
ser.

Cinderella forbrændingstoilet

Uanset hvilken bilstørrelse eller plan-

løsning, du vælger, får du et eksklusivt 
udstyret køkken med hvide, indbyggede 
låger og en separat indbygget ovn i 
TecTower. Opholdsområdet har komfor-
table sofaer med læderbetræk, og også 
sæderne i førerhuset er læderbeklædte 
og forsynet med integreret sikkerheds-
sele.

Du kan vælge mellem et stort dejligt 
badeværelse eller et separat brusebad 
og toilet, hvor hele soveværelset kan 
adskilles fra bilens sociale område fortil 
ved, at toiletdøren opstilles som en 
slags skillevæg. Imperial har Cinderella 
forbrændingstoilet som standard, og 
badeværelset har brusedøre i glas.

– Imperial tilbyder et bredt udvalg af 
planløsninger og lastrum. Soveværel-
set fås med enkeltsenge, dobbeltseng 
eller med KABE's store queen-size-seng 
længst tilbage i bilen. Derudover er der 
altid en ekstra nedsænkelig seng over 
siddegruppen, fortæller Daniel. 

Helt unik varmeinnovation

KABE har en førende rolle inden for 
teknikudviklingen i branchen og er 
blandt andet blevet belønnet med den 
prestigefyldte pris European Innovation 
Award for betjeningspanelet Smart D og 
ventilationssystemet KABE Smart Vent. 

I 2021 har vi lanceret yderligere en 
innovation i form af KABE's zonevarme, 
som gør det muligt at styre varmen i to 
separate zoner og at vælge forskellige 
temperaturer i beboelsesdelens for- og 
bagende.

– KABE's nye zonevarme, som er blevet 
udviklet i samarbejde med Alde, indgår 
naturligvis som standard i alle vores 
Imperial-biler.

Fakta 

KABE Imperial fås i størrelserne i810, i860 og 
i910 med i alt 9 forskellige planløsninger.

Dette er inkluderet som standard i 
KABE Classic-autocampere: 
• AC, bildel, standard
• Læderbeklædt rat og gearstang
• Maksimeret med et elementer 

(konvektorer)
• Tørreskab med drypbakke og 

ventilator
• KABE iWall, et stabilt karosseri, som 

tåler ekstreme temperaturer
• Fjernstyret centrallås
• Myggenetsdør
• Velisolerede vinduer med dobbeltglas
• Affaldsbeholder med 

sorteringsmulighed
• Ergonomiske siddehynder
• Førsteklasses indretning fra eget 

snedkeri
• Indretningen tilpasset til optimal 

luftcirkulation
• Beklædt sengegavl
• Emhætte med motor, fedtfilter og 

belysning
• Et optimeret ventilationssystem
• Rullegardin og myggenet i vinduer, der 

kan åbnes
• Springmadrasser, topmadrasser og 

sengetæpper
• Stort køleskab og "soft close" 

køkkenskuffer
• Servicecenter med kontrolpanel, der 

styrer funktioner – Smart D
• Generøs LED-belysning
• Router
• Brandalarm
• Jordfejlsafbryder

I KABE Crown er det følgende 
inkluderet, ud over det, der normalt er 
inkluderet i en Classic: 
• Alufælge 16”
• Attention Assist
• Automatisk nødbremse
• Elektrisk parkeringsbremse
• Forhjulstræk, 9-trins 

automatgearkasse
• Motor: Mercedes 170 hk
• Regnsensor
• Sidevindsassistent (ikke tandem)
• Automatisk AGS II Pro 

gulvvarmesystem
• Dieselmotorvarmer
• Ekstra varmepakke i sideskabet, der er 

tilsluttet gulvvarmesystemet
• Konvektorer ved indstigning til dør
• Vandbåren gulvvarme i kabinen
• Varmeveksler
• Udtrækkelig skiboks med varme og 

belysning
• 3 tekstilkollektioner at vælge mellem 

samt
• 3 skindkollektioner (pristillæg)
• Armlæn til dinette og slide-out sofa
• Indbygget ovn
• AGM 130 Ah-batteri med batterisensor
• Effektsensor
• MBUX (inklusive bakkamera)
• Tyverialarm med skalbeskyttelse
• Kollisionssensor og lækindikator for 

flaskegas
• Udebelysning med bevægelsessensor

Ud over det, der er inkluderet i Classic 
og Crown får du desuden i vores 
maksimalt udstyrede KABE Imperial:
• AL-KO-tandemchassis 5500 kg
• Aircondition boligdel
• Zonevarme Alde
• Centrallås på flere udvendige døre
• Brusebadsudtag i garage
• Hydrauliske støtteben
• Dør til boligdel Premium – HartaLux
• Cinderella forbrændingstoilet
• Elektrisk hovedgærde på seng
• Friskvandstank, 20/150 liter
• Læderbeklædning
• 2 stk. AGM 130 Ah-batterier
• Økopakke med solceller, inverter og 

dobbelte batterier
• Premium Sound System
• Elektrisk låsning af køkkenbord
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KABE VAN
I 2020 lancerede KABE en opsigtsvæk-
kende nyhed i form af en helt nyudviklet 
van. Og det var ikke en hvilken som helst 
beboelsesvogn, men en fuldvoksen og 
vinterudrustet van, der var bygget på 
Mercedes Sprinter med forhøjet tag. 

– Vi kan uden tvivl konstatere, at 
KABE's van er den mest veludstyrede 
van på markedet. Her er mange af de 
unikke fordele, som du finder i de større 
autocampere i vores Travel Master-sorti-
ment, forklarer KABE's administrerende 
direktør, Alf Ekström.

Helårsbrug

KABE Van har de samme høje grund-
læggende standarder som KABE's andre 
autocampere og er tilpasset til brug hele 
året rundt, med vandbåren gulvvarme, 
også helt fremme i førerhuset, og et 
isolerende dobbeltgulv, hvor vand- og 
gråvandstankene ligger godt beskyttet 
mod frost. 

– Hele bilen er grundigt isoleret med en 
ny metode, hvor isoleringsmaterialet i 
form af limbelagte små kugler sprøjtes 
ind i loft, vægge, bjælker og hulrum 
bag de indrettede vægge, hvorefter de 

hærdes til en bestandig, fast isolering 
af 35-50 mm tykkelse, fortæller Alf 
Ekström. 

Bilen er udstyret med KABE's unikke 
varme- og ventilationsløsninger, med 
AGS II Pro vandbåren gulvvarme i fire 
spiraler, Alde Kompakt-fyr og et interiør, 
der er designet med henblik på optimal 
luftcirkulation.

– Den samlede længde er 690 cm, og 
trods det, at målene er betydeligt mindre 
end i KABE's traditionelle autocampere, 
er den overraskende rummelig af en van 
at være. Ståhøjden i beboelsesdelen er 
faktisk 196 cm, ligesom i vores andre 
autocampere.

Fleksibel anvendelse

KABE Van er komfortabelt indrettet 
og har toilet med bruser, et funktionelt 
køkken med et kompressorkøleskab, og 
virkelig komfortable senge i fuld længde, 
der kan redes op i hele bilens bredde 
eller bruges som to separate langsenge. 

Mange har allerede opdaget de store 
muligheder med KABE Van som ferie-
køretøj i forbindelse med fritidsinteresser 
eller til arbejdet. 

– Det er et rigtig godt alternativ, hvis du 
rejser meget på arbejdet og begynder at 
blive træt af det ensformige hotelliv. Her 
kan man have værktøj, udstillingsmateri-
ale og andre ting med, og både hotel-
værelset og kontoret er med på farten, 
siger Alf Ekström. 

Fra modelår 2022 kan KABE Van bestil-
les med tvillingehjul, der øger lastvæg-
ten med 850 kg. Samtidig vil den tilladte 
bruttovægt komme op på hele 7 tons, 
hvilket vil gøre anvendelsen endnu mere 
fleksibel.

Komfort og køreglæde

KABE's høje ambitioner hvad angår 
indretning og udstyr følges op af Mer-
cedes-Benz. Dette er en bil, der tilbyder 
komfort og køreglæde. 

Det meste indgår i standardudstyret, 
for eksempel multimediesystemet med 
den store touchskærm, bakkamera samt 
elstyrede og elopvarmede bakspejle. 
Bilen har også flere moderne sikkerheds-
systemer, som dødvinkelalarm, automa-
tisk nødbremse og sidevindsstabilisering. 

Bilen er baghjulstrukket, men fås også 
med firehjulstræk. Motoren er en Merce-
des dieselmotor med 4 cylindere på 163 
hk i miljøklasse Euro-6.

Dette er altid inkluderet som standard i 
KABE Van:
• En ægte premiumvan bygget i Sverige
• Bygget på Mercedes-Benz Sprinter
• Aktivt sikkerhedssystem
• 6,90 m lang med højtag; ståhøjden i 

boligdelen er på hele 196 cm
• Mercedes dieselmotor med 4 

cylindere på 163 hk i miljøklasse 
Euro-6

• Baghjulstræk. Firehjulstræk kan 
bestilles.

• Tilsluttet digitale tjenester
• 4 siddepladser med sikkerhedsseler + 

4 sovepladser
• KABE’s indbyggede værdier, komfort 

og bekvemmeligheder
• Unik isoleringsmetode
• Til helårsbrug – lige god både sommer 

og vinter
• Vandbåren gulvvarme, dobbeltgulv og 

ekstra mange konvektorer
• Termiske gardiner for skydedør og 

bagdør
• Isolerede beholdere
• Det prisbelønnede Smart D elsystem
• Kompressorkøleskab
• Kollisionsstativ til bordplade og 

køleskab
• Vejskiltsassistent
• Panoramavindue
• Udvendig belysning over skydedør

Fra modelår 2022 er standardfarven på 
KABE Van hvid med hvid front/kofanger. 
Metallisk grå fås som ekstraudstyr.
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Hvis din nye KABE allerede er på lager, 
går det hurtigt. Så vil forhandleren booke 
en tid sammen med dig, så denne kan 
levere og gennemgå køretøjet sammen 
med dig, og så er det ellers bare om 
at komme hjem og pakke til det første 
rejseeventyr.

Produktionsplan

Når du køber en KABE, der endnu ikke 
er fremstillet, ser processen lidt ander-
ledes ud. Måske har du og din familie 
siddet hjemme ved computer eller tablet-
ten og bygget jeres drømme-KABE i kon-
figuratoren på kabe.se. Næste trin er at 
gennemgå alle ønsker og valg sammen 
med en forhandler, som vil afgive den 
endelige ordre til fabrikken i Tenhult. 

– Så snart vi modtager ordren, lægger 
vi den ind i produktionsplanen. KABE 
har en moderne og effektiv produktion, 
hvor de forskellige modeller fremstilles 
i serier, som igen produceres i partier 
på forskellige tidspunkter i løbet af året. 
Så det er ikke det tidspunkt, hvor du 
bestiller dit køretøj, der styrer leveringen, 
men hvordan produktionsplanen er orga-
niseret, forklarer Mikael Blomqvist, som 
er teknisk chef hos KABE. 

Made in Sweden

På den lange automatiserede produk-
tionslinje er din fremtidige KABE én i 
rækken af bestilte køretøjer i samme 
modelserie. Samtidig er hvert enkelt 
køretøj unikt og bygget i henhold til den 
specifikation, der er knyttet til ordrenum-
meret.

Hele produktionen foregår i produk-
tionsanlægget i Småland, og interiøret 
kommer fra KABE's eget snedkeri. Made 
in Sweden, så vidt muligt. 

– Når det fabriksmonterede udstyr er på 
plads, kører enheden videre til slutstatio-
nen, hvor de valgte hynder og tekstiler 
tilføjes, og den endelige rengøring 
og inspektion udføres. Derefter kan 
køretøjet leveres til forhandleren.

Kundeordrestyret

KABE har sit eget transportselskab, 
KABE Transport, med egne lastbiler og 
chauffører, der fragter autocampere og 
campingvogne rundt i Sverige, men også 
til Norge og Danmark. 

Når din nye KABE ankommer hos for-
handleren, kan der stadig være yderli-
gere tilføjelser i form af ekstraudstyr, der 
skal monteres af dit serviceværksted. 
Sælgeren laver en aftale med dig om en 
grundig gennemgang af alle køretøjets 
funktioner, og den endelige levering kan 
så gennemføres. 

– Moderne kundeordrestyret produktion 
betyder, at tiden fra bestillingen til den 
endelige levering kan variere. Samtidig 
kan vi hurtigt justere produktionsmæng-
den og producere de modeller, der 
efterspørges. Så hvis din nabo undrer 
sig over, hvordan I har kunnet få jeres 
nye KABE Imperial på bare en måned, 
mens de har måttet vente et halvt år på 
deres Royal, er det faktisk ganske let at 
forklare, siger Mikael Blomqvist. 

HVORNÅR FÅR JEG MIN NYE KABE?
Alle, der har bestilt en ny campingvogn eller autocamper, ved præcis, hvordan 
det føles at vente på leveringen. Man er ivrig og forventningsfuld, og nogle gange 
kan det være svært at forstå, hvorfor ens køretøj skal tage så lang tid.

Byg din egen KABE  
på www.kabe.dk

– Moderne kundeordrestyret 
produktion betyder, at tiden 
fra bestillingen til den endelige 
levering kan variere. Samtidig 
kan vi hurtigt justere produk-
tionsmængden og producere 
de modeller, der efterspørges. 

10 grunde til at vælge KABE
HELÅRSKOMFORT
KABE-campingvogne og -autocampere er bygget til det skandinaviske klima, så de fungerer perfekt både som-
mer og vinter. Derfor skyder vi ikke genveje med hensyn til isolering, ventilation og opvarmning. Karosseriet er 
bygget efter KABE's egen iWall-konstruktion for maksimal stabilitet og absolut fugtsikkerhed. Samtlige modeller 
er udstyret med et ALDE 3030-fyr samt vandbåren gulvvarme som standard. Mange af de vigtige helårsfunktio-
ner er indbygget i konstruktionen og kan måske ikke ses, når du stiger ind i autocamperen eller campingvog-
nen første gang. Men du mærker forskellen, når du anvender din KABE.

KVALITET
For os er det vigtigt, at hver eneste KABE er af højeste kvalitet og har et godt design, i alle henseender. Denne 
tankegang har vi haft i mere end 60 år. Derfor designer og tester vi nye løsninger i vores egen udviklingshal, 
hvor vi bygger hver enkelt KABE på vores egen fabrik, som er en af Europas mest moderne fabrikker inden for 
campingvogne og autocamper. Vi har dygtige medarbejdere, vores egne elektrikere, vores eget snedkeri og 
en moderne maskinpark. Og vores underleverandører hører til blandt de førende i Europa på deres forskellige 
områder.

VÆRDI, DER HOLDER
Uanset hvilken KABE-model, du vælger, kan du være sikker på at få markedets bedste kvalitet inden for hvert 
prissegment. KVALITET, DER HOLDER. Vi udvikler hele tiden vores campingvogne og autocampere i KABE's 
moderne fabrikker i Tenhult med det formål at imødekomme både dine og den næste ejers høje krav. Du kan 
derfor være sikker på, at værdien af din KABE fortsat vil holde i fremtiden.

TEKNIK
I en ny KABE får du altid den nyeste teknologi, og selv i en standardudførelse er det en af de mest veludstyre-
de på markedet. Vi mener, at fremtidens udfordringer kræver fremtidens løsninger og lægger megen energi i 
teknologiudviklingen. I de seneste år har vi modtaget flere prestigefyldte udmærkelser for vores innovationer, 
blandt andet inden for ventilation og varmegenvinding. Vi har alt det, der udgør en komfortabel bolig på hjul. Så 
før du begynder at sammenligne priser, er det en god idé at finde ud af, hvad der faktisk indgår i en KABE.  

KLIMA OG MILJØ
For os har miljøspørgsmål topprioritet, og vi er engagerede hele vejen – fra materialevalg og produktionstek-
nologi til energiværdier og emissionsniveauer. Vi vil føre udviklingen mod en endnu mere klima- og miljøvenlig 
campingvogns- og autocamperbranche. Vi støtter naturligvis FN's globale mål for bæredygtig udvikling og 
arbejder for gode arbejdsvilkår, større mangfoldighed og ligestilling mellem kønnene og for at opretholde for-
retningsetik på højt niveau. 

TRYGT OG SIKKERT
Man får ro i sindet, når man investerer i en KABE. Du skal føle dig tryg i din investering og nyde det fuldt ud, når 
du bruger din campingvogn eller autocamper. Derfor tilbyder vi en 7-års tæthedsgaranti på alle nye campingv-
ogne og autocampere. Selvfølgelig skal du også føle dig tryg, når du kører på vejen. Vores campingvogne og 
autocampere er udstyret med flere aktive sikkerhedssystemer. Og hvis uheldet skulle være ude, har din KABE 
veludviklede sikkerhedssystemer til at beskytte dig ved en kollision.  

FUNKTIONALITET
KABE har mere end 60 års erfaring med at udvikle og fremstille autocampere og campingvogne til aktiv an-
vendelse hele året. I din KABE finder du derfor mange smarte løsninger, som gør campinglivet lige så enkelt og 
afslappende, som du ønsker det. Det kan være alt fra den praktiske skiboks med belysning til centrallåsene i 
køkkenskufferne, eller USB-stik, der er placeret netop der, hvor du har brug for det.

DESIGN
Designet i KABE's indretning er præget af den skandinaviske tradition med lyse farver og materialevalg, som 
giver et friskt og luftigt indtryk. Indbyggede låger, afrundede hjørner og ergonomisk udformede siddehynder 
er eksempler på detaljer, som skaber den særlige KABE-fornemmelse, hvor design og funktion altid går hånd i 
hånd. Også udvendigt kendetegnes karrosseriet af gennemtænkte detaljer og elegante linjer, som giver hver 
KABE sit særpræg.

AUTORISEREDE FORHANDLERE  
Du kan finde KABE's autoriserede forhandlere og serviceværksteder i hele Skandinavien og flere lande i Euro-
pa. Hos vores forhandlere får du ekspertrådgivning og hjælp til finansielle aftaler og forsikringer, når du køber 
din KABE. Når du så er på vej, er der over hundrede autoriserede værksteder, der yder professionel service 
i hele Nordeuropa, hvis du har brug for hjælp. Mange af dem har arbejdet sammen med os i årtier, så du er i 
sikre hænder.

VALGFRIHED
Der er en KABE til alle. Det gælder bare om at finde ud af hvilken størrelse, planløsning, hvilket udstyr og hvil-
ken prisklasse, som passer til dig og din familie. Når du har fundet yndlingsmodellen, vælger du den optimale 
planløsning ved hjælp af KABE's Flexline-system, som giver utroligt mange valgmuligheder og en virkelig stor 
fleksibilitet. Det er nemt 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.



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

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R


