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KABE ER NOGET  
HELT SPECIELT

For seks måneder siden påtog jeg mig driftsansvaret for 
KABE AB, da Alf Ekström efter 39 år som administrerende 
direktør valgte at fokusere på sin fortsatte rolle som kon-
cernchef for KABE Group AB.

At få lov til at være en del af KABE’s udvikling er en stimule-
rende og udfordrende opgave. KABE er en vækstvirksomhed, 
der har foretaget en imponerende rejse fra at være en familie-
virksomhed til at være en børsnoteret industrikoncern. Vi har 
både hjertet med og et engagement, som kontinuerligt driver 
virksomheden fremad.

I de senere år har KABE styrket sine markedspositioner yder-
ligere og har fået en endnu mere tydelig rolle som branchens 
førende premium mærke, både på markedet for campingv-
ogne og autocampere. 

Der er tryk på KABE’s ordretilgang, og vi kan glæde os over 
den store salgsfremgang. Samtidig gør vores organisation en 
fantastisk indsats hver dag for at minimere de forstyrrelser, 
som fortsætter i kølvandet på pandemien i form af usikre leve-
rancer og mangel på komponenter. Problemer, som KABE har 
haft tilfælles med andre produktionsvirksomheder i to år nu.

I min rolle som CEO for KABE AB har jeg mulighed for at ben-
ytte min tidligere erfaring med 15 års produktionsudvikling i en 
anden succesrig og familiebaseret koncern i Jönköping-om-
rådet. Med herfra bringer jeg min overbevisning om altid at 
værne om den kerne, der har opbygget et stærkt varemærke, 
og det at være bevidst om historien – men også vove at udfor-
dre med udefrakommende inspiration.

KABE er en unik virksomhed, der har opnået en unik position i 
en virkelig spændende fremtidsbranche. I den moderne fabrik 
i Tenhult fremstilles der svenskproducerede campingvogne 
og autocampere i topklasse. (Du kan læse mere om vores 
produkter længere fremme i magasinet). 

Men KABE er også meget mere end det! Det er et stærkt 
netværk af dygtige og erfarne forhandlere og mange stolte 
KABE-ejere i flere europæiske lande, som sammen bidrager til 
at gøre KABE til noget helt særligt.

Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer!

Andreas Gustafsson
Admin. direktør, KABE AB

Ledare

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
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FRA MARKEDETS SIGNALER TIL DET FÆRDIGE PRODUKT 

SÅDAN UDVIKLES EN KABE
KABE arbejder kontinuerligt med produktud-
vikling, og hvert nyt modelår kendetegnes 
normalt af flere interessante nyheder. 

Nogle KABE-år skiller sig lidt mere ud, som 
i 2020, da KABE startede sit partnerskab 
med Mercedes-Benz, og der blev lanceret 
flere nye eksklusive autocamper-modeller 
på markedet. 

Samtidig lancerede KABE sin første beboel-
sesvogn, en fuldvoksen van, der er bygget 
på Mercedes Sprinter med hævet tag og 
med alle KABE’s unikke fordele.

– Ideen om at fremstille en stor van med 
rigtige helårsegenskaber begyndte at dukke 
op i 2018, og i september det følgende år 
var vi klar til at fremvise den allerførste af 
slagsen på messen Elmia Husvagn Husbil, 
fortæller Tina Andersson, udviklingschef 
hos KABE. 

Designprojekter

I modelår 2022 stifter vi bekendtskab 
med en helt ny campingvognsserie, KABE 
Estate, som er en videreudviklet efterfølger 
af KABE’s populære Classic-serie, som har 
været på markedet i 10 år. 

Tina Andersson beskriver udviklingen af 
Estate som et omfattende designprojekt, 
hvor ambitionen var at skabe en camping-
vognsserie, der ville blive oplevet som ny 
og frisk og appellere til det stigende antal 
unge KABE-købere.  

– Estate har allerede fået 
en god modtagelse. Mange 
mennesker kan lide det 
nye interiør med sit enkle 
og stilfulde formsprog, 
som løber gennem hele 
vognen og tydeligt viser, 
hvad produktet står for. 
Udvendigt er den moderne 
med glatte plader, sorte 
vinduesrammer og kontra-
strige røde/sorte dekaler i 
3D-look.
En finger i jorden

Udviklingen af nye modelserier kræver 
nøje kendskab til markedet og de behov 
og ønsker, som brugerne måtte have. Her 
spiller KABE-forhandlerne en vigtig rolle.

opbevaring og give det fine Royal-komfur 
den rette placering. 

Oplev i stor størrelse

Efter de første tegninger byggede KABE’s 
udviklingscenter et modul i fuld målestok, 
hvor Tina og arbejdsgruppen fik mulighed 
for at kontrollere alle mål og opleve den 
udtænkte planløsning i stor størrelse.

– I et testmodul kan vi sidde på sofaen, 
stå ved vasken, åbne skabe og skuffer og 
mærke, hvordan det er at bevæge sig mel-
lem planløsningens forskellige funktioner. 

– Forhandlerne stikker en finger i jorden 
for KABE og kommer med værdifulde 
synspunkter og signaler, som kan overføres 
til tegnebrættet og til sidst resulterer i et 
forbedret eller helt nyt produkt, forklarer 
Tina.

De fleste ændringer i modelprogrammet 
gennemføres i forbindelse med et nyt 
modelår. Undertiden lancerer KABE også 
et nyt produkt i løbet af et igangværende 
modelår. 

– Når marketingafdelingen opdager, at der 
er behov for en ny model eller planløsning, 
gør vi i udviklingsafdelingen altid vores 
bedste for hurtigt at udvikle grundlaget for 
et godt produkt.

Dagligstuefornemmelse

Et aktuelt eksempel er den nye, interessante 
Royal 600 CXL, som du kan læse mere om 
på næste side i magasinet.

Det er den absolut bedste måde at vide, 
hvordan det bliver, når det er færdigt, når 
man bygger det, man har udtænkt, siger 
Tina. 

Når alle rettelser og ændringer er foreta-
get, udvikler man CAD-tegninger med de 
nøjagtige mål. KABE’s designere gennem-
går betingelserne for detaljerne i indret-
ningen, den bærende konstruktion og 
elektriciteten. 

En virkelig stor fordel, påpeger Tina, er, at 
KABE har sit eget snedkeri, der kan inddra-
ges tidligt i alle udviklingsprojekter. 

– Vi har en tæt dialog med snedkeriet, hvil-
ket gør processen nemmere. De hjælper 
os med at finde smarte løsninger og tilpas-
ninger, der gør slutproduktet endnu bedre.

Egnet udstyr

Sideløbende med udviklingsingeniører og 
designere arbejder KABE’s indkøbsafdeling 
med at finde passende udstyr. Til Royal 
600 CXL drejede det sig blandt andet om 
den nye nedsænkelige TV-holder.

I løbet af efteråret 2021 fik Tina og hen-
des kolleger til opgave at udvikle en ny 
planløsning for den populære 600-model, 
med et større opholdsområde og endnu 
mere dagligstuefornemmelse uden at gå på 
kompromis med modelseriens høje køkken-
standard.

I september begyndte de første tegninger 
at tage form. Den bærende idé var at lave 
en udvidelse af U-gruppen i vognens front 
og skabe et helt nyt vinkelkøkken, hvor 
bordpladen mod siddegruppen skulle have 
en nedsænkelig TV-holder.

– Der var selvfølgelig nogle udfordringer 
her. Især i køkkenet, hvor alt skulle planlæg-
ges fra bunden, og det gjaldt om at finde 
optimale løsninger til arbejdsområder og 

– Hvilke løsninger har vores leverandører? 
Hvad koster det? Hvad vejer det? Hvor 
stort kan TV’et være?

Det kræver også en lidt speciel indret-
ning at kunne rumme de hjørneplacerede 
køkkenskabe. Alle indretningsdetaljer 
efterprøves derefter fysisk og monteres 
i testmodulet. Måske er der brug for en 
sidste lille rettelse på tegningerne.

Prototyper

I midten af oktober lå alle produktionsdoku-
menter klar, og vi kunne bede produktionen 
om at fremstille en prototype. 

– I begyndelsen af december viste vi den 
nye Royal 600 CXL til forhandlerne på den 
årlige KABE-skole, fortæller Tina. Den blev 
godkendt af alle parter, så nu gælder det 
for vores marketingafdeling at lancere den 
seneste tilføjelse til KABE’s fleksible model-
sortiment. KABE planlægger at lancere den 
nye Royal 600 CXL til sommer, men du 
kan allerede nu forudbestille din helt egen 
Royal 600 CXL hos din KABE-forhandler til 
levering i efteråret.

SÅDAN VOKSER EN NY KABE-MODEL FREM

Behov og ønsker fra markedet. 
Synspunkter og signaler opfanges 

via forhandlere og slutbrugere.

Der bygges en model i fuld størrelse 
i KABE’s udviklingscenter. Størrel-

ser og mål kontrolleres.

Ordreafgivelse til fremstilling af 
en prototype.

KABE’s udviklingsafdeling udvik-
ler de første skitser.

Indkøbsafdelingen kontakter 
KABE’s leverandører for at finde 
det rigtige udstyr, der installeres 

og testes i testmodulet.

Det første eksemplar af produktet 
præsenteres for KABE’s 

forhandlere.

KABE’s designere gennemgår 
detaljerne i indretningen, 

den bærende konstruktion og 
elektriciteten.

CAD-tegninger og andre produk-
tionsdata færdiggøres.

KABE’s marketingafdeling starter 
lanceringen på markedet. 

Den nye model tilføjes i produk-
tionsplanlægningen.

2022

Tina Andersson, udviklingschef KABE
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CXL 
Royal 600 CXL KS

ROYAL 600 CXL: 
NY PLANLØSNING OG EN ENDNU 

MERE HJEMLIG ATMOSFÆRE  
 

KABE ROYAL ER EN STORSÆLGENDE CAMPINGVOGNSSERIE, DER VÆRDSÆT-
TES AF DEM, DER SÆTTER PRIS PÅ HØJ KOMFORT, DESIGN OG TEKNIK. 

NU SUPPLERES DEN DEJLIGE 600-STØRRELSE MED EN HELT NY PLANLØS-
NING, HVOR DEN HYGGELIGE FØLELSE AF ET HJEM BETONES ENDNU MERE.

Når du træder ind i den nye Royal 600 
CXL, kommer du direkte ind i en ind-
bydende dagligstue. Den traditionelle 
U-formede sofa foran i vognen er blevet 
udvidet med en vinklet sektion for at 
skabe et ekstra komfortabelt og rummeligt 
opholdsområde, der inviterer dig til at nyde 
måltider og samvær med familie og venner. 
Over opholdsområdet er der en stor Heki II 
tagluge med et dejligt lysindfald.

I sofaens ryglæn mod køkkenet skjuler der 
sig en manuelt justerbar TV-holder, der kan 
rumme et stort TV, helt op til 32”. Her bliver 
filmaftnerne i campingvognen præcis lige 
så skønne som derhjemme, og når TV’et 
ikke anvendes, forsvinder skærmen ned i 
sofaens elegant designede ryglæn.

– De fleste KABE-ejere bruger deres 
campingvogn meget, selv på de kolde 
og mørke årstider, hvor samværet mest 
foregår inde i vognen. Jeg mener derfor, at 
denne planløsning kan være attraktiv for 
ganske mange, siger Patrik Trofast, der er 
ansvarlig for salget af KABE på det svenske 
marked.

Nyt vinkelkøkken

I KABE Royal indgår det meste af det 
bedste allerede i standardudførelsen. Det 
kan man straks mærke i det veludrustede 
køkken. 600 CXL er ingen undtagelse, selv 
om layoutet af køkkenet er helt anderledes 
end de andre modeller i Royal-serien.

– Royal 600 CXL er udstyret med et helt 
nyt vinkelkøkken. Her har vi Royal-seriens 
store, attraktive komfur med fire kogepla-
der og en ovn, store, gode arbejdsområder, 
funktionelt indrettede skabe og skuffer 
samt Dometics store køleskab med dob-
belthængslede døre, der gør det muligt 
at åbne køleskabet og fryseboks fra to 
retninger, fortæller Patrik Trofast. 

Den generelt høje køkkenstandard gør det 
nemt at føle sig hjemme blandt stegepan-
der og gryder.

De snedkererede elementer er forsynet 
med KABE’s nye, elegante træfolie, Nordic 
Oak, som passer til det let lattefarvede 
laminat på bordpladerne, gråmelerede 
køkkenborde og stænkplader i køkkenet 
samt lys væg- og gulvbelægning. 

Royal 600 CXL

XV2

Royal 600 CXL

DXL

PLANLØSNING

I sofaens ryglæn mod køkkenet 
skjuler der sig en manuelt justerbar 

TV-holder, der kan rumme et 
stort TV, helt op til 32”. Her bliver 

filmaftnerne i campingvognen præcis 
lige så skønne som derhjemme.

KOMMENDE MODEL 2022
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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
• Alufælge 15”
• 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: 
• Alufælge 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

Komfort og funktion

De ergonomisk formede hynder i sofagrup-
pen har antiskridfunktion på undersiden for 
en endnu bedre siddekomfort. Royal-serien 
har fire forskellige tekstilkollektioner og tre 
varianter i læder, som alle passer til den 
øvrige indretning.

– I en af sofaerne gemmer centralstøvsu-
geren sig, som er standard i alle KABE’s 
Royal-vogne. Praktisk og nemt tilslutter du 
blot støvsugerslangen og kan hurtigt suge 
krummer op fra siddegruppen eller sand 
væk fra gulvet, siger Patrik Trofast.

På særligt mudrede og snavsede dage 
bliver campingvognens udendørsbruse-
bad en særligt værdsat del af udstyr. Her 
kan gummistøvler og golfudstyr skylles af, 
inden de kommer med ind i vognen. 

Inden for døren findes et praktisk garde-
robeskab, som yderligere bidrager til at 
skabe orden i livet med en campingvogn. 
Her finder du også en trådløs opladnings-
plade til din mobiltelefon. 

Komfortabel dobbeltseng

Royal 600 CXL har en indvendig karosse-
rilængde på 6 meter og en samlet længde 
på 8,20. Bredden er King Size, 2,50 meter. 
Det vil sige, at der er masser af plads i 
soveværelset til KABE’s komfortable dob-
beltseng, 196 x 140/118 cm, og et veludsty-
ret badeværelse i vognens bageste del.

Soveværelsets indretning skaber en 
behagelig og hyggelig atmosfære. Sengen 
byder på ægte KABE-komfort i form af en 
bekvem springmadras, ekstra tyk top-
madras samt et indstilleligt hovedgærde. 

Det er skønt at smutte op i sengen efter 
en aktiv dag og tænde læselampen eller 
måske lytte til musik eller en lydbog med 
opladning fra USB-udtaget ved sengen.

Badeværelset er lyst og indbydende, med 
drejeligt toilet, håndvask, håndklædetørrer 
og opbevaring i både over- og underskab. 

– Hvis du vælger den nye Royal 600 i 
DXL-udførelsen som ekstraudstyr, er der 
også en separat brusekabine, oplyser 
Patrik.

Alle KABE’s fordele

Uanset om du og din familie har tænkt jer 
at begive jer ud på lange rejser eller har 
sæsonplads på en campingplads, så udfor-
dres campingvognslivet ind imellem af vejr 
og vind. ROYAL 600 CXL har alle KABE’s 
fordele, som bygger på mere end 60 års 
erfaring og udvikling for at leve op til de 
strenge krav fra det skandinaviske klima, 
både sommer og vinter.

– Campingvognen er udstyret med KABE’s 
egenudviklede Safety Driving System, som 
gør det sikrere end nogensinde at trække 
campingvognen på vejene. Systemet byg-
ger blandt andet på et chassis med læng-
ere tværbjælker og en krængningsstabili-
serende aksel. Her er også et elektronisk 
styret antiskridsystem som standard.

Sofistikeret gulvvarme

Det skønne indendørsklima skyldes 
KABE Smart Climate System, den unikke 
kombination af isolering, ventilation og 
vandbåren gulvvarme, som giver KABE’s 
campingvogne deres kendte og uovert-
rufne helårsegenskaber. 

Royal-vognene er desuden udstyret med 
det avancerede gulvvarmesystem AGS II 
Pro, hvor gulvvarmen kan styres separat, 
og du kan f.eks. vælge at have den tændt 
eller slukket om natten. Det intelligente 
betjeningspanel KABE Smart D indgår også 
som standard. Smart D styrer og overvåger 
alle campingvognens funktioner og kan 
desuden tilsluttes mobilen via en app.

Dit andet hjem på hjul

– Royal 600 CXL er et komplet kørende 
hjem som passer til den aktive og kræsne 
campingvognsfamilie. Det er gennemtænkt 
og bekvemt at bo i og samtidigt vældigt 
trygt at køre i, konstaterer Patrik Trofast. 

Besøg din KABE-forhandler for at få mere 
at vide om den nye Royal 600 CXL og alle 
de andre topudstyrede campingvognsmu-
ligheder fra KABE!

DXL XL

– I en af sofaerne gemmer central-
støvsugeren sig, som er standard i 

alle KABE’s Royal-vogne. 

KABE planlægger at lancere 
den nye Royal 600 CXL til 

sommer, men du kan allerede 
nu forudbestille din helt egen 
Royal 600 CXL hos din KABE-

forhandler til levering i efteråret.
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KABE’s store succes på autocampermarke-
det blev etableret med den veludstyrede 
Travel Master-serie bygget på Fiat Ducato’s 
stabile autocamperstel. I 2020 blev serien 
suppleret med en række Mercedes-base-
rede modeller. 

Daniel Jaldemark, der er salgschef hos 
KABE, fortæller os, hvordan tankerne var, 
da den smålandske autocamperprodu-
cent startede sit samarbejde med Merce-
des-Benz.

– KABE har altid været i stand til at levere 
de bedste produkter på markedet med 
hensyn til komfort og kvalitet. I takt med, at 
vi lancerede endnu flere premium-model-
ler, blev det klart, at mange kunder også 
efterspurgte en yderligere opgradering af 
standarden i bildelen.

Kvalitetsstempel

Drøftelserne begyndte med Merce-
des-Benz, som nu er gået seriøst ind i 
fritidsbranchen med sine komfortable og 
personbiludstyrede modeller i Sprinter-se-
rien.

Modtagelsen fra den tyske bilgigant var 
straks positiv. Samuel Broman arbejder 
som Key Account Manager hos Vans for 
Mercedes-Benz i Sverige. Han beskri-
ver samarbejdet med KABE som en stor 
mulighed.

– KABE har et kvalitetsstempel på hele sit 
sortiment, som passer særdeles fint sam-
men med Mercedes-Benz, ligesom de høje 
ambitioner med hensyn til sikkerhed. KABE 
er en virksomhed, der altid er på forkant, 
og der er ingen tøven med at lancere nye 
komplekse udviklingsprojekter.

Meget værdsat hos Mercedes

Samuel Broman tilføjer, at KABE er en driv-
kraft og sætter høje standarder for at sikre, 

at slutproduktet bliver så godt som muligt. 
Det er noget, som Mercedes kan sætte 
pris på og gør samarbejdet værdifuldt for 
begge parter. 

Også fra KABE’s synspunkt har partnerska-
bet været præget af positive erfaringer.

– Vi føler, at Mercedes på centralt niveau 
sætter pris på os. Det betyder rigtigt 
meget. At begynde at bygge en autocam-
per sammen med et nyt bilmærke er ikke 
noget, man gør i en håndevending. Der er 
mange detaljer, der skal løses før produk-
tionen, kan starte, siger Daniel Jaldemark.

Individuelt tilpasset chassis

Ud over basisbilen og boligdelen er 
chassiset en central del af en virkelig 
god autocamperoplevelse. I KABE’s nye 
Mercedes-sortiment har hver model og 
hver enkelt køretøjsstørrelse et individuelt 
tilpasset chassis, der er udviklet af det 
tyske teknikvirksomhed AL-KO.

Per Åkerblom fra AL-KO Sverige er en 
del af projektgruppen, som sammen med 
KABE og Mercedes har arbejdet hårdt med 
at optimere køretøjets køreegenskaber.

– Kort sagt er princippet for en velbalance-
ret autocamper at skabe en lang akselaf-
stand i forhold til udhænget i bagenden. 
Hvis udhænget er for stort, vil køretøjet 
have en ugunstig vægtfordeling, som vil 
have en negativ indvirkning på trækkraft, 
stabilitet og komfort.

Da grundspecifikationen blev udviklet til de 
nye modeller, fortsatte det fælles arbejde 
på detaljeniveau.

– Sammen udviklede vi de bedste 
totalløsninger. Det betyder, at alle KABE’s 
Mercedes-byggede autocampere er udsty-
ret med unikt udformerede chassiser fra 
AL-KO, siger Per Åkerblom.

Tomlen op med det samme!

Først på markedet var der to eksklusive 
helintegrerede serier: KABE Crown i læng-
derne 760, 810 og 860 og KABE Imperial 
i længderne 810, 860 og 910. De nye 
Mercedes-modeller blev vist første gang på 
Noliamessen i august 2019.

– Det var tomlen op med det samme! 
Kombinationen med Mercedes Sprinter og 
AL-KO’s skræddersyede chassiser har gjort 
det muligt for os at tilbyde luksuriøse og 
fuldvoksne autocampere med en køreg-
læde, der minder om personbilens. Noget, 
som vores rejseglade brugere sætter stor 
pris på, siger Daniel Jaldemark.

På Elmia Husvagn Husbil i september 
samme år blev en anden rost Mercedes-ny-
hed præsenteret på den store KABE-stand: 
En længe ventet Van til helårsbrug, der er 
bygget på Mercedes Sprinter med hævet 
tag. 

Daniel Jaldemark, 
salgschef hos KABE

– Sammen udviklede vi de bedste 
totalløsninger. Det betyder, at 

alle KABE’s Mercedes-byggede 
autocampere er udstyret med unikt 
udformerede chassiser fra AL-KO, 

siger Per Åkerblom.
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KABE + MERCEDES + AL-KO:

TRE STÆRKE SPILLERE 
SKABER ET UNIKT 

PRODUKT SAMMEN

Årets autocampere 2022!
KABE har vundet en fin udmærkelse i Tyskland, 
som den bedste importerede autocamper i 
kategorien ”halvintegrerede autocampere 
over 60.000 EUR”. Mere end 14.000 læsere 
af PROMOBIL, Tysklands mest populære 
autocampermagasin, udnævnte vinderne for 
2022! Vi hos KABE er meget glade og stolte af 
denne fine udmærkelse. Mange TAK til alle, der 
deltog i afstemningen! 
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Bedst sælgende produkter

Succesen med de nye modeller gjorde det 
nemt for KABE at tage det næste skridt. 
Allerede i 2021 lancerede KABE de nye 
halvintegrerede KABE Royal Crossover 
x780 og x880 med en bredde på 2,50, 
som har en ekstra nedsænkelig loftsseng 
over dinetten. De er også bygget på 
Mercedes Sprinter med specialdesignet 
AL-KO-chassis.

Royal x780 positionerede sig hurtigt som 
en ægte bestseller. Efter mange men-
neskers mening har autocamperen den 
rigtige størrelse og en gennemtænkt 
og fleksibel planløsning. Populariteten 
voksede i forbindelse med KABE-koncer-
nens messe hos Elmia i september 2021, 
hvor man kunne prøvekøre autocamperen 
sammen med Per Åkerblom fra AL-KO.

– Jeg vil vove at påstå, at KABE’s Royal 
x780 er den allerbedste, når det gælder 
kørekomfort. Længden på 8 meter, kom-
bineret med en akselafstand på 4,8 meter 
gør, at køretøjet ligger som en drøm på 
vejen – trygt og stabilt. Og den er desuden 
meget støjsvag. Perfekt til at tage på lang-
fart med, forklarer Per Åkerblom.

Han mener, at det er vigtigt at fremhæve 
alle funktionerne i et behageligt autocam-
perliv.

– Første gang man vælger en autocam-
per, er det nemt fokusere for meget på 
boligdelen. Man sammenligner interiør 
og opbevaring og tænker måske ikke 
så meget på bildelen og de værdier, der 

normalt prioriteres ved køb af bil. KABE’s 
nye modeller har alt det, man forstår ved 
en autocamper.

Moderne personbilsteknik

Det Mercedes-byggede sortiment fra 
KABE kan opdeles i tre forskellige grupper: 
KABE Van, halvintegrerede KABE Royal 
og den helintegrerede KABE Crown og 
KABE Imperial. Alle har Mercedes Sprinter 
som base, men produktionsmetoderne er 
forskellige.

– KABE Van bliver bygget i et færdigt 
varevognskarosseri, hvor vi isolerer alle 
bjælker og hulrum, inden vi indretter 
bilens boligdel. KABE Royal har et komplet 
førerhus fra Mercedes, der forsynes med et 
AL-KO-chassis bagtil, som får påmonteret 
KABE’s egne vægelementer og indretning. 
Hos KABE Crown og Imperial bygger KABE 
hele karosseriet og interiøret, herunder 
fronten, i vores autocamperfabrik i Tenhult, 
forklarer Daniel Jaldemark.

– Jeg vil vove at påstå, at KABE’s Royal 
x780 er den allerbedste, når det gælder 
kørekomfort. 

KABE Van har en dieselmotor med 4 
cylindere på 163 hk og automatgear med 
7 gear. KABE Royal, Crown og Imperial har 
en 170 hk motor og automatgear med 9 
gear. 

Modellerne er udstyret med Merce-
des-Benz’ moderne personbilsteknik og 
har en bred vifte af sikkerheds- og hjæl-
pesystemer, der gør din autocamperkørsel 
både nemmere og mere tryg. Desuden er 

det nyeste multimediesystem fra Mer-
cedes inkluderet med en 10,25 MBUX-
touchscreen og bakkamera.

Mobilitetsgaranti

– Du får også adgang til Mercedes-Benz’ 
mobilitetsgaranti. Ved at trykke på en knap 
i køretøjet kommer du i kontakt med en 
dansktalende person i vores callcenter, 
som vil sende en tekniker eller arrang-
ere bugsering til det nærmeste Merce-
des-værksted, hvis der opstår problemer 
med bilen, fortæller Samuel Broman. 

Mobilitetsgarantien omfatter også hjælp til 
overnatning eller hjemtransport, hvis det er 
nødvendigt. Garantien gælder i op til 30 år, 
forudsat at køretøjet serviceres regelmæs-
sigt af et autoriseret Mercedes-værksted.

Unikt produkt

KABE’s tætte samarbejde med Mercedes 
og AL-KO har ført til en kraftig stigning 
i salget og en endnu stærkere position 
på markedet for de svenskproducerede 
autocampere fra Tenhult.

Daniel mener, at nøglen til succesen er 
kombinationen af KABE’s høje kvalitet 
og standard inden for boligdel og den 
banebrydende bil teknologi, som Merce-
des-Benz Sprinter tilbyder i kombination 
med AL-KO chassiserne. 

– Vi er tre stærke aktører, som sammen 
skaber et unikt produkt. Vores fælles mål 
for fremtiden er at fortsætte med at være 
branchens førende og være et skridt foran. 
Præcis som KABE altid har gjort.

Vores fælles mål for fremtiden er at 
fortsætte med at være branchens 
førende og være et skridt foran. 
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OPLEV KABE PÅ NETTET
Du ved vel, at de nyeste KABE-modeller 
aldrig er længere væk end et par klik? På 
kabe.se kan du i fred og ro kigge rundt 
blandt autocampere og campingvogne på 
KABE’s virtuelle messe.

Modellerne vises i 360 graders visning, og 
du navigerer selv rundt i køretøjerne for at 
studere planløsninger og indretningsdetal-
jer. Her kan du også nemt klikke dig videre 
for at få alle de andre oplysninger om  
den pågældende autocamper eller cam-
pingvogn. 

Når du har fundet din KABE-favorit, skal du 
fortsætte til konfiguratoren, hvor du bygger 
din egen KABE med de individuelle tilvalg 
og det udstyr, du ønsker.

– Byg din KABE er et højt værdsat værktøj, 
der virkelig gør valget af køretøj nem-
mere. Din sammenligning kan gemmes og 
dernæst anvendes som grundlag for yder-
ligere samtaler med forhandleren, forklarer 
Patrik Trofast, salgsansvarlig for KABE på 
det svenske marked.

Brugervejledninger fra 1968

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

Det er i dag det oplagte sted for alle, der 
overvejer at udskifte køretøj eller ønsker 
at købe deres første campingvogn eller 
autocamper. Men faktum er, at kabe.se 
også indeholder meget andet nyttigt og 
interessant for en KABE-ejer, der i øjeblik-
ket ikke har planer om at indbytte. 

– Her kan du f.eks. finde instruktionsbøger 
til alle KABE-modeller helt tilbage til 1968. 
Det er super at vide, hvis du ejer en ældre 
campingvogn, og den trykte manual er 
forsvundet, siger Patrik. 

Brugervejledningen indeholder oplysninger 
om alle de vigtigste funktioner og fakta om 
el, batteri, vand, afløb, ventilation og flas-
kegas. Selv om du er en erfaren KABE-ejer, 
kan det være en god idé at genopfriske din 
viden til tider, f.eks. før vinterbrug eller en 
lang tur. 

Instruktionsvideoer

På nuværende tidspunkt arbejdes der 
meget med at filme indholdet af KABE’s 
instruktionsbøger, hvor produktekspert 
Bosse Madenteg deler oplysningerne op i 
små bidder, der vises i korte informationsvi-
deoer på KABE’s YouTube-kanal.

– På YouTube er der også mange andre 
interessante og lærerige videoer, hvori 
Bosse Madenteg deler sin store viden 
om KABE. Gå ikke glip af disse, anbefaler 
Patrik.

Sociale medier

Du kan nemt få generelle opdateringer og 
nyheder fra KABE ved at følge KABE på 
Facebook og Instagram.

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

– ”Byg din KABE” er et højt værdsat 
værktøj, der virkelig gør valget af 

køretøj nemmere.



14  KABE  NR 2 2022

KABE:
GARAGEPROJEKTET, DER GØR VORES  

FERIEDRØMME TIL VIRKELIGHED  
ÅRET VAR 1958 OG KURT BLOMQVIST VAR I GANG MED ET FERIEPROJEKT HJEMME 

I GARAGEN. FAMILIEN SKULLE SKILLE SIG AF MED TELTET DENNE SOMMER. 
I GARAGEN VOKSEDE NEMLIG EN CAMPINGVOGN FREM.

Tre uger inden afrejsen stod vognen fær-
dig. Kurt var stolt af sit produkt og da han 
fik et tilbud på campingvognen, kunne han 
ikke modstå fristelsen til at sælge den. 

Familien, der havde set frem til en behage-
lig campingvognsferie, blev så skuffede, at 
Kurt Blomqvist følte sig tvunget til at bygge 
endnu en campingvogn. Aftner, nætter og 
weekender blev igen tilbragt i garagen, og 
han blev næsten klar til tiden. 

– Der skulle pakkes en masse materialer 
og værktøj med i vognen, og da resten 
af familien nød ferielivet, arbejdede Kurt 
videre og kunne køre hjem med en færdig 
campingvogn, der derefter blev solgt med 
det samme, siger Alf Ekström, koncernchef 
hos KABE Group AB.

Komet 250

Kurt Blomqvist fortsatte med at bygge 
campingvogne i garagen og den næste 

sommer stod otte vogne færdige. KABE 
Komet 250 hed den allerførste model, der 
var 2,5 meter lang. Med andre ord lige så 
lang som vognene i dag er brede.

Komet 280 blev snart lanceret med fire 
vinduer og en tagluge, der kunne åbnes. 
Campingvognene blev beklædt med alumi-
nium udvendigt i stedet for masonit. Nogle 
år senere blev alle KABE’s campingvogne 
udstyret med et flaskegasdrevet varme-
system, indvendig belysning, 
en 25-liters vandtank og en 
gasflaske på 11 kg. 

Visionær

I 1963 blev KABE’s næsten 
legendariske Ædelstensserie, som 
stadig hører til de mest populære 
campingvogne, lanceret. Den vand-
bårne centralvarme blev indført 
som standard og gav KABE en unik 

position som producent af helårsudstyrede 
fritidskøretøjer.

– Kurt var en visionær person, der konstant 
stræbte efter at finde nye og endnu bedre 
løsninger. KABE-mottoet ”Altid et skridt 
foran” blev formuleret i 1968, og i den ånd 
arbejder vi stadig, forklarer Alf Ekström. 

Produktionen af campingvogne og 
autocampere i smålandske Tenhult har 
udviklet sig til en af de mest moderne i 

Europa. Her har KABE sit eget teknologi-
center, som kontinuerligt arbejder på at 
udvikle nye ideer og produkter. Mange af 
KABE’s patenterede løsninger gennem 
årene er gradvist blevet standard for hele 
branchen.

Travel Master

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

– I 2010 præsenterede vi vores første 
helintegrerede autocamper. Det blev en 
succes med det samme, og siden da er det 
gået meget hurtigt, siger Alf Ekström.

Vores helintegrerede sortiment kan 
beskrives som en af milepælene i KABE’s 
autocamperhistorie. Salgssuccesen blev 
stor og i 2018 blev en ny automatiseret 
produktionslinje indviet på fabrikken for at 
imødekomme den stigende efterspørgsel 
og for at skabe plads til fortsat udvikling. 

Samarbejde med Mercedes

I 2020 kom den næste store afgørende 
autocampersatsning, da KABE startede sit 
samarbejde med Mercedes Benz i kombi-
nation med skræddersyede chassiser fra 
AL-KO. Det betød også, at KABE udviklede 
sin allerførste Van, som er Mercedes-byg-
get og udstyret til helårsbrug.

– I dag kan KABE tilbyde et omfattende 
og varieret program med markedets mest 
veludstyrede autocampere og campingv-
ogne i alle prissegmenter. De seneste års 
satsninger på øget eksport er begyndt at 
give de ønskede resultater, og KABE har 
flere nye forhandlere i Europa.

Stærk international koncern

Også på koncernniveau vokser KABE 
internationalt. I flere år har Adrias produkt-
program i Sverige, Norge og Finland været 
en del af den børsnoterede KABE Groups 
virksomhed, og KABE er slovenske Adrias 
største forhandler.

– I 2020 var vi glade for også at kunne 
introducere Affinity Camper Van, som er en 
helt ny del af det europæiske autocamper-
marked. Affinity kendetegnes af innovative 
og moderne designede autocampere i 
van-segmentet og bliver fremstillet i Polen 
med KABE Group som delejer, fortæller Alf 
Ekström. 

Et år senere erhvervede KABE alle aktier 
i det engelske selskab Coachman Group 
LTD. Coachman er en af de førende produ-
center af kvalitetsautocampere i England, 
som har drevet sin virksomhed i Hull i 30 år 
og har nu ca. 200 ansatte.

– Opkøbet skaber muligheder for syner-
gier og et dybere samarbejde inden for 
salg, produktudvikling og indkøb samt 
udveksling af produktionsteknik. På denne 
måde følger vi vores strategi hvad angår at 
opbygge en stærkere og mere internatio-
nal KABE Group.

Fordelagtige tider

Så der er gået næsten 65 år, siden Kurt 
Blomqvist startede sit fantastiske cam-
pingvognsprojekt. Siden da har tusinder 
af familier i generationer fået mulighed for 
at realisere deres feriedrømme gennem 
KABE’s produkter. Det vil med al sandsyn-
lighed fortsætte i fremtiden.

– Det er en meget spændende branche, 
og det ser ud til, at tiden er fordelagtig for 
KABE, siger Alf Ekström.

KABE Komet 250 hed den 
allerførste model, der var 
2,5 meter lang. Med andre 
ord lige så lang som vogne-

ne i dag er brede.
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Flere og flere mennesker opdager glæden 
og fordelene ved deres eget camping-
køretøj. Faktisk er ferie med camping-
vogn eller autocamper også et af de 
bedste miljømæssige alternativer.

Når en uge med indkvartering og kørsel 
med autocamper sammenlignes med andre 
typer ferie, såsom en almindelig charter-
rejse eller et krydstogt, er det autocampe-
ren, der har langt det mindste klimaaftryk. 
Dette fremgår af en undersøgelse foreta-
get af Norska Østfoldforskning bestilt af 
Norges Caravanbransjeforbund (NCB).

Energieffektive campingvogne og 
autocampere

Svenske KABE har altid haft et klart miljø-
fokus i sin virksomhed, ofte langt inden, 
spørgsmålene havnede på dagsordenen i 
resten af branchen.

Langsigtet strategi

Koncernens bæredygtighedsrapport viser, 
hvad der er gjort, og hvilke aktiviteter der er 
planlagt på kort og lang sigt. Mht. produk-
tionen af campingvogne og autocampere 
omfatter det blandt andet foranstaltninger 
til reduktion af CO2-emissioner, energifor-
brug, vandforbrug, transport og affald.

– En bæredygtig industri skabes også 
gennem effektive fremstillingsprocesser, 
gode arbejdsforhold og bæredygtigt valg 
af materialer og råmaterialer. Og i sidste 
ende, naturligvis gennem de produkter, 
som vi leverer til vores slutkunder, påpeger 
Alf Ekström.

Kontinuerligt samarbejde

KABE har et aktivt samarbejde med flere 
af sine større leverandører og kan således 
være en drivkraft i udviklingen inden for 
branchen. 

Vigtige inspirationskilder er KABE’s store 
netværk af veluddannede forhandlere, 
som tidligt opfanger markedssignalerne og 
giver inspiration til fortsat produktudvikling. 

– Det har været KABE’s ønske at kon-
struere energieffektive campingvogne og 
autocampere lige siden starten for 65 år 
siden. I dag er arbejdet med bæredygtig-
hed en naturlig del af hele koncernen, siger 
KABE Groups koncernchef, Alf Ekström.

Ved at knytte koncernens kerneværdier til 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 
er KABE Groups indirekte og direkte 
påvirkning blevet endnu tydeligere. 

– Vi har identificeret de områder, hvor 
KABE-koncernen kan bidrage og gøre en 
reel forskel. Vi arbejder i øjeblikket med tre 
langsigtede fokusområder, der er direkte 
knyttet til FN’s verdensmål for bæredygtig 
udvikling: Langsigtet og bæredygtig for-
retningsudvikling, gode arbejdsforhold og 
forretningsprincipper.

KABE Group har en langsigtet strategi for 
løbende investeringer med en klar sam-
menhæng til klimaet og overgangen til et 
mere bæredygtigt samfund. I forbindelse 
med produktionsprocesserne er målet at 
fremstille og sælge produkter, der opfylder 
kundernes behov.

– Det er naturligvis en ekstra tryghed for 
alle KABE-ejere at vide, at 100 % af de 
snedkererede elementer kommer fra vores 
eget snedkeri i Tenhult, og at vi bruger 
genanvendelige aluminiumsplader i stedet 
for glasfiber i produktionsprocessen.

Bæredygtige løsninger

I årenes løb har KABE været et skridt foran 
og udviklet flere unikke løsninger mht. 
varme, isolering og ventilation. Udviklings-
arbejdet er igangværende med det formål 
at skabe det bedst mulige indendørsklima 
for brugeren med mindst muligt energifor-
brug og mindst mulig miljøbelastning.

KABE’s teknikcenter i Tenhult arbejder 
kontinuerligt med nye projekter, og alle 
systemer testes grundigt i anlæggets eget 
kuldekammer.

Derudover bidrager KABE-klubberne 
med en meget værdifuld viden, siger 
Alf Ekström, gennem sine medlemmer, 
der normalt er indviede og kyndige 
brugere af KABE’s produkter.

– Så må vi selvfølgelig ikke glemme alle 
KABE’s engagerede medarbejdere! Mange 
bidrager med stort og småt og sammen 
danner de grundlaget for udviklingen af 
fremtidens bæredygtige fritidskøretøjer.

MED BÆREDYGTIGHED I FOKUS

I 2019 bragte KABE et nyt banebrydende 
produkt på markedet i form af et avance-
ret ventilationssystem til campingvogne, 
KABE Smart Vent, som skaber et godt 
indendørsmiljø og samtidig reducerer 
energiforbruget. 

– Smart Vent kan beskrives som en 
varmeveksler, som genindvinder varmen i 
campingvognen om vinteren, og hvor den 
koldere luft under vognen om sommeren 
anvendes til afkøling. Ved brug i koldt 
vejr bidrager varmegenindvindingen til, 
at energiforbruget mindskes med ca. syv 
procent, fortæller Alf Ekström.
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MED KABE I AL SLAGS VEJR
KABE TILBYDER SAMME BEHAGELIGE KOMFORT I AL SLAGS VEJR, UANSET ÅRS-
TIDEN. HVAD ER DET, DER GØR KABE’S CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE SÅ 

SPECIELLE, OG HVORDAN SKABER MAN DE UNIKKE HELÅRSEGENSKABER?

– En ekstra komfort er KABE’s klassiske 
tørreskabsfunktion i garderoben med en 
specialdesignet drypbakke til tørring af sko. 
Tørreskabet er udstyret med en speciel 
konvektor og sin egen justerbare loftsven-
til. Det er sådanne detaljer, der bidrager til 
den gennemtænkte helhed, siger Bosse.

Smarte innovationer

Alle KABE’s autocampere og campingv-
ogne i Royal- og Imperial-serien har som 
standard KABE Smart D. Smart D er KABE’s 
prisbelønnede betjeningspanel, der over-
våger køretøjets funktioner og styrer belys-
ning, temperatur, fyr, køleskab, multimedia, 
AirVent og AC. 

Her kan du også holde øje med friskvands-
niveau, spildevand og batterispænding. 
Alt er samlet på ét overskueligt display. En 
særlig finesse er, påpeger Bosse, at mange 
af funktionerne på panelet kan fjernstyres 
via KABE Smart D Remote, en app på din 
smartphone.

– Det er superpraktisk at kunne tilpasse 
varmen eller køle køretøjet af, før du kom-
mer hjem efter en dejlig sommerdag på 
stranden eller måske direkte fra skiliften. 

I 2021 præsenterede KABE yderligere en 
unik innovation i form af zonevarme. Udo-
ver at kunne styre KABE’s gulvvarme sepa-
rat med AGS II Pro er det nu også muligt at 
styre varmen i to separate zoner.

– Den nye zonevarme øger komforten 
yderligere, og det er f.eks. muligt kun at 
øge temperaturen foran i autocamperen, 
ved siddegruppen og i førerhuset, samtidig 
med at temperaturen i soveværelset er 
lavere. 

KABE’s zonevarme er udviklet i samarbejde 
med Alde og er fra modelår 2021 standard 
i alle autocampere og campingvogne i 
Imperial-serien.

Optimal anvendelse

For at du som bruger kan få mest nytte af 
din KABE, er det vigtigt at lære de forskel-

lige systemer at kende og de muligheder, 
de har. 

Bosse, som arbejder meget med uddan-
nelse af både forhandlere og slutkunder 
har flere eksempler på erfarne KABE-ejere, 
der bliver lidt overraskede, når de indser, 
at der er fordele og funktioner i deres nye 
model, som de ikke har afprøvet endnu. 

– KABE’s køretøjer er konstant i udvikling. 
Vi har også mange nye KABE-ejere, som 
skal lære om campinglivet fra bunden. 
Derfor producerer KABE korte videoer med 
produktoplysninger og gode råd, som er 
tilgængelige på KABE’s YouTube-kanal og 
via kabe.se. 

I videoerne vil du høre Bosse Madenteg 
dele sin store viden om KABE med jer. Det 
næste store projekt for Bosse er at filme 
indholdet af KABE’s instruktionsbøger. Så 
hold øje med det, og sørg for, at du ikke 
går glip af smarte funktioner i din camping-
vogn eller autocamper! 

Fem helårstips fra Bosse:

1 Hvis du har en campingvogn, skal 
du bruge VarioVent-funktionen til at 
skabe yderligere ventilation i vognen 

efter behov. Du finder regulatoren diskret 
placeret bag et gardin både foran og bagtil 
i vognen. (Ikke Classic/Estate) Åbn den, 
når det er varmt, og luk den, når det er 
koldt. VarioVent er en ekstra ventilations-
funktion, der ikke har noget at gøre med 
sikkerhedsventilationen i campingvognen. 
Hold regulatoren lukket under kørsel for 
at forhindre, at der trænger snavs ind fra 
vejen.

2 Tryk på brusebadssymbolet på 
Smart D-panelet, når du vil tage et 
brusebad. Så prioriteres produktion 

af varmt vand automatisk i 30 minutter og 
giver dig et dejligt brusebad i dit KABE-ba-
deværelse.

3 Benyt dig af muligheden for automa-
tisk natsænkning af temperaturen 
fra Smart-D-panelet, så du slipper 

for at stå op og ændre temperaturen, hvis 
det bliver for varmt, når du skal sove. Du 
kan også indstille tiden på gulvvarmen, 
så den slukkes om natten og starter om 
morgenen.

4 Når det bliver rigtigt koldt om vin-
teren, kan det være, at el-varmen 
ikke er nok. Så har autocamperen 

eller campingvognen brug for ekstra 
varme fra flaskegassen. Åbn gashanen til 
Alde-systemet, og tryk på knappen ”PRIO” 
på panelet. Dette vil få varmesystemet 
til at køre på elektricitet, så længe det er 
tilstrækkeligt, og derefter automatisk skifte 
over til gas. 

5 Det er vigtigt at indstille kW-knap-
pen på Smart D- eller Alde-panelet 
og tilpasse den til den effekt, der 

findes på campingpladsens el-stander. På 
sommerens rejse sydpå har du muligvis 
adgang til 6 eller 10 A i standeren og pane-
let indstillet til 1 kW. Men hvis du tager til 
bjergene om vinteren og betaler ekstra for 
en plads med 16 A, så husk at øge til  
16 A og 3 kW for at få den ønskede effekt 
til varmesystemet. 
 
På YouTube er der også mange andre inte-
ressante og lærerige videoer, hvori Bosse 
Madenteg deler sin store viden om KABE.
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Vi stillede spørgsmålet til Bosse Madenteg, 
som er teknisk ekspert med en lang og 
solid erfaring med KABE’s produkter, bl.a. 
som tidligere servicechef og nu som under-
viser og konsulent. 

– Det handler om helheden. KABE’s 
komfort og høje standarder består af gen-
nemtænkte detaljer og forskellige skræd-
dersyede konstruktioner og systemer, der 
er udviklet til at interagere effektivt med 
hinanden.

Unik vægkonstruktion

Som et eksempel nævner han KABE’s 
unikke vægkonstruktion iWall, hvor den 
fugttætte Ecoprim-isolering er indkapslet 
mellem to typer aluminiumsplader, som 
afsluttes med en ventilerende vægbeklæd-
ning.

– Pladen bag tapetet opvarmes af den 
indendørs temperatur og hjælper med til at 
modvirke kondensering, der kan fore-
komme i køretøjet, hvis der er høj luftfug-
tighed indendørs og kold udenfor.

iWall-konstruktionen sammen med KABE’s 
dobbeltglasvinduer gør det også muligt for 
karosseriet at klare ekstreme temperaturer 
uden at udsende mere opvarmet luft end 
nødvendigt i den meget kolde årstid og 
præcis det modsatte, når det er meget 
varmt. 

– Det er sandsynligvis nemt at se KABE’s 
ambitioner med hensyn til varme, isolering 
og ventilation som særlige vintertilpas-
ninger. Men det er faktisk de samme prin-
cipper, der bidrager til KABE’s behagelige 
indeklima hele året rundt, uanset om det er 
frost, hedebølge eller en usædvanligt våd 
og blæsende efterårsdag.

Luftcirkulation

Indretningen er omhyggeligt designet til 
at give den bedst mulige luftcirkulation 
inde i køretøjet. Her har luftstrømmene fri 
passage fra gulvet, under senge og sofaer, 
og op til loftet gennem indbyggede luftåb-
ninger bag indretningen og i overskabene.

I campingvognene, undtagen i Classic/
Estate er der desuden KABE VarioVent, 
som er et patenteret ventilationssystem, 
hvor du selv kan regulere mængden af 
frisk luft efter behov. Systemet styres nemt 
med en skyder, der er placeret både foran i 
vognen og i soveværelset.

– Autocamperne er udstyret med KABE 
AirVent, hvor en termostatstyret 12 V-ven-
tilator er integreret i taglugen i køretøjets 
soveværelse. AirVent kan indstilles til for-
skellige hastigheder, og om den skal suge 
luft ind eller blæse den ud. Det er super 
dejligt, når man går i seng en varm aften, 
eller om morgenen, når solen begynder 

at varme. Du behøver heller ikke at have 
adgang til 240 V, forklarer Bosse.

Vandbåren varme

KABE har haft vandbåren centralvarme 
som standard lige siden 1969. Et vand-
bårent system varmer udefra og indad, så 
også vægge, møbler og inventar varmes 
op. I modsætning til et luftbårent system, 
hvor varmen i højere grad går fra midten 
af køretøjet og udad mod væggene, med 
risiko for uønskede temperaturforskelle, 
kondens og frostdannelse. 

Alle KABE’s modeller er udstyret med et 
Alde Compact-fyr og AGS II eller AGS II Pro 
vandbåren gulvvarme. Gulvvarmesystemet 
kan køres separat i enhederne med Pro, 

mens de andre er forbundet med konvek-
torsystemet.

– Varmekonvektorerne er omhyggeligt 
designet og ekstra tætpakkede under alle 
vinduer. Hvis du ser lidt nærmere på det, vil 
du se, at der er en lille aluminiumsliste over 
konvektorerne ved friskluftsindtaget, som 
gør at luften hvirvler rundt og opvarmes 
effektivt, forklarer Bosse.

Også autocampernes lastrum er udstyret 
med konvektorer, og i de helintegrerede 
KABE-modeller fortsætter boligdelens 
konvektorsystem helt frem gennem instru-
mentbrættet i førerhuset. 
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Der var en masse mennesker, der blev 
skuffede, da Elmia i Jönköping blev tvunget 
til at aflyse sin populære campingvogns- og 
autocampermesse for andet år i træk. Så 
besluttede KABE-koncernen at organisere 
sin egen messe hos Elmia.

Messen omfattede mærkerne KABE, Adria, 
Sun Living, Affinity og KAMA Fritid. Der var 
udstillet 123 fritidskøretøjer fra modelpro-
grammet 2022. Der var også flere store 
underleverandører til stede med deres 
produkter.

– Vi fik en meget positiv modtagelse fra de 
besøgende, der nød muligheden for endelig 
at opleve messestemningen igen. Alle 
respekterede de foranstaltninger, vi havde 
truffet for at kunne gennemføre et trygt og 
behageligt event, siger Pia Weinz Karlsson, 
marketing- og kommunikationschef hos 
KABE.

Ni messedage

Der blev solgt 16.440 billetter i udstillingens 
ni dage, og mange valgte at overnatte i 
deres egen campingvogn på messecam-
pingpladsen uden for udstillingshallen. 

Blandt campisterne var der tre glade 
autocamperpar fra Skåne, som har lært 

hinanden at kende gennem møder og 
aktiviteter i KABE Club Syd. Alle syntes, at 
KABE-messen var storartet og så fordelene 
ved at kunne gå rundt i fred og ro og have 
masser af tid til at tale med sælgerne.

– Men vi savner selvfølgelig den store 
messe med masser af liv og røre og mulig-
hed for at købe tilbehør og småting. Det er 
noget helt specielt, og vi ser allerede frem 
til næste år, forklarede familierne Anders-
son, Nilsson og Johansson ved sofabordet i 
september solen.

Godt salg

Med hensyn til salg blev messen en succes 
med 613 solgte enheder i alt. Alf Ekström, 
koncernchef for KABE Group, synes også, at 
det, ud over det gode salg, er vigtigt at frem-
hæve hvor godt messen var organiseret.

– Der er en stigende interesse for det 
mobile fritidsliv, og vores messe blev besøgt 
af mange, der ikke havde haft autocamper 
eller campingvogn før. Nu byder vi alle nye 
og gamle KABE-kunder velkommen hos 
vores forhandlere, og forhåbentlig kan vi 
i efteråret også mødes på de traditionelle 
fritidsmesser!

ENDELIG MESSE IGEN!

Sven Andersson, Aina Nilsson, Gullmar Nilsson, 
Birgitta Andersson, Lennart Nilsson og Maivi 
Johansson syntes, at KABE-messen var helt 
perfekt.

KABE och Adria Husvagn & Husbilsmässa

CARAVAN SALON Düsseldorf

Caravanmessen Lillestrøm

KABE VAN: 
EN BEBOELSESVOGN, DER HAR  
TAGET MARKEDET MED STORM

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 Mer-
cedes Sprinter med forhøjet tag.

– Vi kan uden tvivl konstatere, at KABE’s 
Van er markedets mest veludstyrede. 
Her er mange af de unikke fordele, som 
du finder i de større autocampere i vores 
Travel Master-sortiment, forklarer KABE’s 
Alf Ekström, som koncernchef hos KABE 
Group AB.

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 med 35-50 mm 
tykkelse, fortæller Alf Ekström.

Specialiseret produktionslinje

KABE Van’s produktionsteknik adskiller sig 
en hel del fra produktionen af de andre 
autocampere. KABE Van bliver bygget i 
et færdigt varevognskarosseri, hvor alle 

bjælker og hulrum isoleres, inden bilens 
boligdel bliver indrettet. Dette er i modsæt-
ning til hel- og halvintegrerede modeller, 
hvor en stor del af interiøret monteres, 
før KABE’s egenudviklede vægelementer 
kommer på plads. 

KABE Van tog markedet med storm og 
allerede et år efter lanceringen investerede 
KABE i en specialiseret produktionslinje på 
autocamperfabrikken, hvor Van-produktio-
nen foregår på en meget effektiv måde.

– Som i alle andre modeller fremstiller vi 
interiøret på KABE’s eget værksted. Der 
er i alt ansat nogle og 30 personer til at 
arbejde på KABE Van, og den nye linje 
er en fremtidsinvestering med en perfekt 
timing, siger Alf Ekström.

KABE Van har de samme høje 
grundlæggende standarder som 
KABE’s andre autocampere og 
er tilpasset til helårsbrug, med 
vandbåren gulvvarme, også helt 
foran i førerhuset, og et isole-
rende dobbeltgulv.

KABE Van tog markedet med storm 
og allerede et år efter lanceringen 
investerede KABE i en specialiseret 
produktionslinje.
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Som KABE-ejer har du mulighed for at være medlem af en 
af de forskellige KABE-klubber i Sverige, Danmark, Norge, 
Finland, Tyskland og Holland.

TRIVSEL OG HERLIGT 
FÆLLESSKAB I  
KABE-KLUBBERNE  

KABE-klubberne byder på samvær, triv-
sel og herligt fællesskab. Her træffes nye 
og gamle KABE-venner for at rejse, være 
sammen og udveksle erfaringer med 
hinanden med deres campingvogne og 
autocampere.

Hver klub er selvstændig og skaber sine 
egne medlemskabsaktiviteter. Du kan se 
nogle eksempler herpå i billedcollagen. 

Udover KABE-klubberne er der også et 
digitalt netværk, Svensk KABE-klubben, 
oprettet af KABE-ejere for KABE-ejere.

Vil du også være med i en KABE-klub? Du kan 
finde links til de forskellige KABE-klubber på 

kabe.se/om-kabe

KABE CLUB 
NETHERLANDS

KABE TRAVELLER CLUB 
NORGE

KABE CLUB 
DEUTSCHLAND

KABE CLUB 
DANMARK

KABE JÄRVI 
SUOMI

KABE HUSBILSKLUBB 
SVERIGE

KABE KLUBB SYD 
SVERIGE

KABE HUSBILSKLUBB 
SVERIGE

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.
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Ambassadørerne er professionelle, dygtige  
og parate til at give dig den bedste service , 
der kan tænkes.

Og så har de Danmarks ældste og største 
campingvirksomhed i ryggen. Det betyder  
tryghed for dig som kunde.

Intercamp A/S blev stiftet helt tilbage i 1980. 
Virksomheden er beliggende i Lunderskov og 
beskæftiger 25 medarbejdere, der fra 5.200 m2 
lokaler, indeholdende administration, 
showroom og lager, betjener hele Danmarks 
campingbranche. Også med originale reserve-
dele til campingvogne og autocampere.

Vi bestræber os lidt mere - hele tiden!

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

Aabybro Camping & Fritid ApS
www.aabycamp.dk

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

Vestjysk Camping Center ApS, Holstebro 
www.vestjyskcamping.dk

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

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

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

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

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

Bijé Fritid & Camping, Helsinge 
www.bije.dk 

Vestsjællands Campingcenter, Fuglebjerg 
www.vs-camping.dk

Biler & Campingvogne Stenseby, Neksø 
www.caravanringen.dk 

Østsjællands Camping Center, Solrød Strand 
www.oecc.dk

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

www.intercamp.dk

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R


