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Yksi camping-elämän suurista eduista on turvallisuus: saat itse
valita matkakohteesi ja majoituksen, ja saat käyttöösi ruoanlaittomahdollisuudet, sängyt, kylpyhuoneen ja muita tiloja. Voit
lomailla vapaasti ja mukavasti ja pääset lähelle luontoa tai voit
kokea sekä kulttuuria että rantaelämää ilman että joudut suunnittelemaan kovinkaan paljon etukäteen. ”Jos sataa, jatkamme
matkaa.”
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Mallivuonna 2022 KABE on keskittynyt erityisesti nuorempiin
käyttäjiin ja tuo markkinoille täysin uuden matkailuvaunusarjan. Uskomme sen kiinnostavan monia uusia vaunuilijoita
ja lapsiperheitä. Uusi KABE Estate on KABEn suositun ja
edullisen Classic-sarjan uudistettu seuraaja, mutta Estaten uusi
design on omaleimainen ja uniikki.

Tavallisena KABE-vuonna tapaamme asiakkaitamme suurilla
vapaa-ajan messuilla. Lahden Caravan messuilla esitellään
normaalisti syyskuussa KABEn koko mallisto ja kaikki seuraavan vuoden uutuudet. Valitettavasti joudumme toteamaan, että
näyttely peruuntuu pandemian vuoksi jo toisena peräkkäisenä
vuonna.
Olemme yhtä pettyneitä kuin asiakkaammekin. Vaikka tavallisia messuja ei järjestetä, KABElla on tänäkin vuonna paljon
uutuuksia, jotka haluamme esitellä.
Tervetuloa jälleenmyyjiemme luo tutustumaan uutuuksiin
myöhemmin syksyllä!

Tapaamme sanoa, että jokaiselle löytyy sopiva KABE-malli, ja
tässä lehden numerossa voit tutustua hieman lähemmin kaikkiin eri malleihimme. Mukana on muutamia KABEn todellisia
myyntimenestyksiä, joiden historia ulottuu aina KABEn aivan
ensimmäisiin vuosiin matkailuvaunujen ja -autojen valmistajana. Muut mallit ovat uusia, tai ne ovat olleet markkinoilla vain
muutamia vuosia, mutta niistä on kuitenkin ehtinyt tulla monien
käyttäjien suursuosikkeja.

Alf Ekström
Tj., KABE AB

24 KABE TM 740
26 KABE Royal
28 KABE Crown
30 KABE Imperial

Seuraa KABEa Facebookissa ja Instagramissa!

32 KABE Van

Täältä löydät uutisia, kuvia ja kommentteja KABE-maailman suurista ja pienistä asioista. www.
facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar
Aina askeleen edellä...
KABE ei vastaa mahdollisista asia- ja kirjoitusvirheistä. KABE pidättää itsellään oikeuden muuttaa rakenteita ja tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
Tämän lehden kuviin voi sisältyä valinnaisvarusteita.
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UUSI KABE

ESTATE
Runsaasti kontrasteja.
Moderni.
Eloisaa ilmettä.

Classic-sarja on ollut suosittu jo
kymmenen vuoden ajan, ja KABE on
nyt valmis ottamaan seuraavan askeleen. Mallivuonna 2022 KABE esittelee
seuraajan: KABE Estate!
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Ruotsin KABE tarjoaa kattavan valikoiman eri mallisia,
kokoisia ja hintaisia matkailuvaunuja ja matkailuautoja.
Mallivuoden 2022 valikoimassa olemme keskittyneet
erityisesti lapsiperheisiin ja aktiivisiin karavaanareihin ja
esittelemme nyt täysin uuden matkailuvaunusarjan.
Uusi KABE Estate on KABEn suositun Classic-sarjan uusittu seuraaja. Classic
on ollut matkailuvaunumarkkinoilla jo kymmenen vuoden ajan. Monet uudet
vaunuilijat ja lapsiperheet ovat löytäneet suosikkinsa edullisesta mallivalikoimasta, jolle on ominaista muun muassa viihtyisät ja käytännöllisesti sisustetut,
2- tai 3-kerrossängyillä varustetut lastenkamarivaunut.
– KABE Estate -mallistossa on täysin uutta designia sekä sisä- että ulkopuolella,
minkä uskomme kiinnostavan nuorten KABE-asiakkaiden kasvavaa joukkoa.
Erikokoisten lastenkamarivaunujen lisäksi sarjassa on myös pienempiä ja
hieman kevyempiä vaunuja kaikkine mukavuuksineen, kertoo Bo Karlsson.

Hyttysverkoilla ja pimennysverhoilla varustetut
sävytetyt ikkunat, palovaroittimet, vuodonilmaisin,
TV-antenni, stereo, sisäänrakennetut kaiuttimet,
reititin, USB-liitännät, monet LED-valaisimet

Rohkea ja tyylikäs

Tuotteen edustama muotokieli
Estate-vaunujen valmistuksessa keskitytään selkeästi ”Made in Sweden”
-ilmaisuun, mikä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa tuotannosta tapahtuu KABEn
omassa tuotantolaitoksessa Tenhultissa.
KABEn kehityspäällikkö Tina Andersson on ollut mukana kehitystyössä alusta
alkaen. Hän kertoo prosessista, joka alkoi suunnitteluprojektina. Matkailuvaunusarja on suunnattu nuoremmalle kohderyhmälle, ja sen vuoksi KABE halusi päivittää sisustusta ja luoda muotokielen, joka osoittaa selkeästi, mitä tuote edustaa.
– Kaikki Classicin perusarvot ovat mukana myös KABE Estatessa. Uusi vaunusarja on Classicin tavoin suunniteltu niille, jotka haluavat edullisen, laadukkaan
ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan matkailuvaunun sekä todella mukavan
vaunuelämän edellyttämän varustelun. Samalla KABE Estate on jotain aivan uutta
ja ainutlaatuista, Tina paljastaa.
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KABE Estaten ulkoasu on moderni ja rohkea.
Ulkopuoli on sileää peltiä, ikkunankehykset mustat ja lisäsärmää luovat kontrastia
henkivät puna-mustat 3D-tarrat. Edelliseen
Classic-versioon verrattuna uutta on myös
se, että matkailuvaunu on rakennettu
itsesäätyvillä jarruilla varustetulle Knottin
alustalle.
– Sisustukselle on ominaista yksinkertainen ja tyylikäs muotokieli. Inspiraatiota on
noudettu toimivista 50-luvun keittiöistä ja
niiden kaltevista liukuovista. Suunnittelu on
johdonmukaista koko vaunussa. Keittiöosassa on suorat astiakaapit, jotka sopivat
hyvin yhteen istuinryhmä- ja makuuosatilojen yläkaappien kanssa, Tina Andersson
jatkaa.
Yläkaappien mattavalkoinen kalvo ja puiset
reunalistat luovat tyylikästä kontrastia
alakaappien uuteen tummaan Nussbaum
Ombre -puukalvoon. Vaikutelmaa vahvistaa
himmeä valaistus vaunun nurkissa sekä
pystysuorat valaistut osat, jotka toimivat

keittiön ja istuinryhmän välisenä tilanjakajana. Epäsuora tunnelmavalaistus korostaa
kattoon kohdistuvaa linjaa.
– KABE Estate -matkailuvaunu tuntuu
erittäin tuoreelta monine jännittävine
sisustusyksityiskohtineen, kuten lukulamput ja USB-pistorasiat, mattamustat kahvat,
mustat helat ja koukut ja musta keittiöhana.
Lisävarusteena toisilla
KABEn muiden matkailuvaunusarjojen
tavoin myös Estate sisältää kaikki KABEn
tarjoamat arvot, kuten mukavuus, turvallisuus ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat ominaisuudet. Lisäksi Bo Karlsson
huomauttaa, että suuri osa siitä, mikä on
lisävarusteena muilla valmistajilla, sisältyy
KABE Estaten vakiovarusteluun.
– Niitä ovat mm. vesikiertoinen lattialämmitys ja Alde Compact -lämmitin, hyttysverkoilla ja pimennysverhoilla varustetut
sävytetyt ikkunat, palovaroittimet, vuodonilmaisin, TV-antenni, stereo, sisäänrakennetut kaiuttimet, reititin, USB-liitännät myös

kerrossängyn kohdalla, monet LED-valaisimet, 80 Ah:n akku, ilmanvaihtoluukku ja
ulkoisella lukittavalla luukulla varustettu
hiihtolokero. Ja monet muut ominaisuudet!
Estate-mallistossa on valittavana kaksi erilaista tyylikästä ja modernia tyynyverhoilua:
uusi ja raikas vihreä Appleton ja rohkea
musta Belleville.
KABE Estaten eri koot ovat 470, 520, 560,
600, 660 ja 780, yhteensä 10 eri mallia ja
14 erilaista pohjaratkaisua. Valikoimasta
löytyy matkailuvaunu kaikille, jotka ovat
mieltyneet liikkuvan vapaa-ajan antamaan
vapauden- ja turvallisuudentunteeseen.
Meiltä löydät moderneja, erittäin korkealaatuisia vaunumalleja, jotka tarjoavat
turvallisuutta ja ympärivuotiseen käyttöön
soveltuvia luotettavia ominaisuuksia erittäin
kilpailukykyiseen hintaan.
– Aina askeleen edellä – sehän on KABEn
iskulausekin. Mielestäni uusi Estate osoittaa, että pystymme siihen, Tina Andersson
toteaa lopuksi.
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Vuoden 2022 uutuutena on se, että
Van-ajoneuvon voi nyt tilata varustettuna paripyörillä. Siten kuorman
massa voi olla noin 850 kg enemmän ja
yhdistelmän sallittu kokonaispaino
7 tonnia. Erinomainen valinta niille,
jotka haluavat kuljettaa hevosia, raskaita työvälineitä ja kuljettaa venettä
perävaunussa.

massa voi olla jopa 850 kg enemmän ja
yhdistelmän sallittu kokonaispaino 7 tonnia.
Erinomainen valinta niille, jotka haluavat
kuljettaa hevosia, raskaita työvälineitä tai
kuljettaa venettä perävaunussa, Bo Karlsson vinkkaa.
Mallivuonna 2022 KABE Vanin vakioväri
on valkoinen, ja myös etuosa/puskuri ovat
valkoiset. Metallinharmaa on edelleen
valinnaisena värinä. Markiisia toivovat
voivat tilata lisävarusteena sähkötoimisen
Thule-markiisin – valkoiselle autolle valkoisen ja harmaalle autolle mustan.
– Vuoden 2022 KABE Van -mallissa on
vakiovarusteena panoraamakattoikkuna,
joka lisää valoa ja tilantuntua. Konseptiin
sisältyvät myös pimennysverho ja verhoiltu
valoramppi. Toinen Vanin uutuus on se,
että kiiltävä sisustus on nyt sama mattavalkoinen kuin uudessa KABE Estatessa.
Mielestäni todella tyylikäs, Bo sanoo.

Harkiten suunniteltu mallisto
Mallivuonna 2021 KABE toteutti laajan
designuudistuksen, joka matkailuvaunupuolella koski pääosin mallisarjoja Jalokivi,
Royal ja Imperial.
Kalusteet saivat uuden Nordic Oak -puukalvon, ja pöytälevyihin valittiin yhteensopiva
hillitty latte-sävyinen laminaatti, työtasoihin
harmaameleerattu pinta sekä seiniin ja
lattiaan uudet vaaleat matot. Istuintyynyt
saivat uudet tikkaukset, jotka noudattavat
kalusteiden upotettujen ovien ja laatikkojen
muotokieltä.
– Vuonna 2022 sisustusten uudistus jatkuu
edelleen. Kylpyhuoneen pöytälevyssä ja
TDL-mallien suihkutilassa on uusi betonipintaa jäljittelevä laminaatti. Nostamme
työtason peittävän harmaameleeratun pinnan ulottumaan myös tiskialtaan ja lieden
väliseen tilaan, mikä tuo keittiöosaan lisää
tilantuntua, Bo Karlsson kertoo.
Jalokivi-sarjan sekä Royal- ja Imperial-sarjan vaunuihin, joihin myös todella suuret
Hacienda-mallit kuuluvat, tulee mallivuodesta 2022 alkaen avattava etuikkuna
vakiovarusteeksi. Kattovalaisin on verhoiltu
hienostuneella mokkajäljitelmällä, joka

Uusi betonipintaa jäljittelevä laminaatti.
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sopii mainiosti yhteen tyylikkäiden verhoiltujen sängynpäätyjen kanssa. Kattoluukkuja ympäröivät valorampit on päivitetty
luomaan vaunuun yhtenäistä ilmettä.
– Royal- ja Imperial-sarjat saavat uuden
Pioneer-multimediasoittimen, jossa
DAB-teknologia on vakiona. Lisävarusteena
on nyt saatavana myös ulkoinen antenni
reitittimeen.
Tämän vuoden mallistossa KABE tarjoaa
neljä tekstiilimallistoa ja kolme nahkaversiota, jotka sopivat KABEn matkailuvaunujen
muuhun sisustukseen.
Jalokivi ja Royal ovat saaneet uudet KABEn
itse suunnittelemat tyylikkäät 15-tuumaiset
vanteet, ja Imperial on saanut coolit 17-tuumaiset Diamond Cut -vanteet, jotka niin
ikään ovat KABEn ainutlaatuista designia.
– KABE on mielestämme valmistautunut
erittäin hyvin vuoteen 2022, ja tarjoamme
todella harkiten suunnitellun ja toimivan malliston. Valittavana on monia eri
vaihtoehtoja, jotka vastaavat eri asiakkaiden erilaisia toiveita, Bo Karlsson toteaa.

Uudet tyylikkäät 15” vanteet.

Entistä vahvempi täysimittainen retkeilyauto
KABE jatkaa menestyksekästä työtään
dynaamisilla matkailuautomarkkinoilla.
Vuonna 2020 aloitettiin yhteistyö Mercedes Benzin kanssa, ja uusi KABE Crown
näki päivänvalon. Täysintegroitu Crown
ja KABEn ylellinen täysintegroitu Imperial-sarja ovat molemmat rakennettu Mercedes Sprinter -alustalle, ja ne sisältävät
kaikki premium-brändin ominaisuudet.
Samaan aikaan KABE lanseerasi ensimmäisen retkeilyauton, Mercedes Sprinter -alustalle rakennetun täysimittaisen
Van-mallin, jossa on korkea katto ja KABEn
kaikki ainutlaatuiset edut. Auto on varusteltu ympärivuotiseen käyttöön ja talvieristetty vesikiertoisella lattialämmityksellä aina
ohjaamoon asti. Autossa on wc, suihku ja
todella mukavat sängyt.

Neljä Mercedes-alustalle rakennettua
mallia
KABEn matkailuautovalikoimassa on nyt
neljä Mercedes-alustalle rakennettua mallisarjaa: Van-mallisto, Royal-sarjan puoli-integroidut crossover-autot, Crown-sarjan
täysintegroidut autot sekä huippuylellinen
Imperial. Näiden lisäksi valikoima sisältää myös pienemmän ja kevyemmän
740-pituistenTM 740-sarjan, joka on rakennettu Fiat Ducato -alustalle. Sarja tarjoaa

kolme erilaista suosittua versioita erilaisine
pohjaratkaisuineen: puoli-integroitu, crossover ja täysintegroitu.
– Kaikkien matkailuautojemme design
muuttui huomattavasti vuonna 2021.
Jatkamme tulevana mallivuotena Royal-,
Crown- ja Imperial-sarjojen sisustusten
päivittämistä valitsemalla kylpyhuoneen
pöytälevyyn ja TDL-mallien suihkuun uuden
betonihenkisen laminaattimme. Olemme
myös kehittäneet uudet kattovalaisimet
ja valorampit, ja kaikkien mallien sisäänkäynnissä on käytännöllinen kahva ja
valaistus, joka syttyy, kun asunto-osan ovi
avataan, Bo Karlsson kertoo.
Yksi vuoden 2022 uutuuksista on Fiat-alustalle rakennettujen Classic-autojen täysin
uudenlainen ohjaamo. Siihen kuuluu mm.
uusi ohjauspyörä, uusi vaihdevipu, uusi
ovipaneeli ja langaton kännykkälaturi, uusi
USB- ja 12 V -laturi, uusi muki-/kännykkäteline ja rakenteeltaan uudenlaiset venttiilit ja
ilmanottoaukot.
– Eron huomaa saman tien ratin taakse
istuttaessa!
Mukavuus ja turvallisuus
TM 740-sarjan autojen ohjaamossa on
vakiovarusteena myös ilmastointi. Lisäksi
on mahdollista valita turvavarustepaketti:
automaattinen jarru, sadetunnistin, ajovaloavustin ja kaukovalojen automaattinen
häikäisysuoja, kaistavahti, etäisyyden

KABE on alan kärkitoimijoita törmäyksenkestoa
parantavien ominaisuuksien kehittämisessä.

– KABE Van on saanut markkinoilla osakseen paljon huomiota. Tämä ajoneuvo
kiinnostaa niitä, jotka matkustavat paljon
esimerkiksi aktiivisen vapaa-ajan tai työn
merkeissä. Vuoden 2022 uutuutena
on se, että Van-ajoneuvon voi nyt tilata
varustettuna paripyörillä. Siten kuorman

Uudet kattovalaisimet ja valorampit

Uudella tavalla rakennettu dinettesohva, jonka
rakenne estää sohvatyynyn luisumisen törmäystilanteessa ja ehkäisee samalla matkustajan luisumista vyöpaikalla.

KABE Van -mallissa on tilantuntua lisäävä
panoraamakattoikkuna.

tunnistava vakionopeussäädin, liikennemerkkiavustin ja vireystila-avustin.
– KABE pyrkii jatkuvasti kehittämään
ajoneuvojensa mukavuutta ja turvallisuutta.
Auton järjestelmä voi estää onnettomuuden, ja teemme kaikkemme rakentaaksemme mahdollisen törmäystilanteen
varalta niin turvallisia matkailuautoja kuin
vain on mahdollista, Bo Karlsson kertoo.
Vuonna 2022 automalleihin asennetaan
uudella tavalla rakennettu dinettesohva.
Rakenne estää sohvatyynyn luisumisen
törmäystilanteessa ja ehkäisee samalla matkustajan luisumista vyöpaikalla.
Dinettesohva on lisäksi ankkuroitu Kaben
matkailuautossa olevaan vesisäiliötä
ympäröivään teräskehykseen.
KABE on alan kärkitoimijoita törmäyksenkestoa parantavien ominaisuuksien kehittämisessä. Matkailuauton vankassa korissa
on liimattu rakenne, ulkonemat ja erittäin
luja kiinnitysjärjestelmä auto-osaan. Lisäksi
akun ja vesisäiliön ympärille asennetut
teräskehykset estävät akun ja vesisäiliön
liikkumisen mahdollisessa törmäystilanteessa. Auton pöytärakenteen ansiosta
pöytälevyn voi kätevästi taittaa pois ajon
ajaksi.
– Vuonna 2022 vahvistamme toimintaamme edelleen ja odotamme innolla tätä
uutta matkailuautovuotta ja sekä vanhojen
että uusien asiakkaiden tapaamista, Bo
Karlsson sanoo.

Laatu.
Tekniikka.
Valinnanvapaus.
Toimivuus.
Turvallisuus.

Valkoisesta Van-mallista, jossa on valkoinen
etuosa/puskuri, tulee vakiovaruste. Valinnaisena värinä metallinharmaa.
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KABE-UUTUUDET, MATKAILUVAUNU 2022
Estate
• Itsesäätyvillä jarruilla varustettu Knottalusta.
• Sileä pelti.
• Uusi ulkoinen design, 3D-ilmettä henkivät tarrat.
• Ulkoikkunoissa mustat kehykset.
• Vakiovarusteena mustalla ulkoisella
säleiköllä varustettu tuuletusaukko.
• Uudenlainen lukittava vesisäiliön
kansi.
• Uutta designia yläkaapeissa, valkoinen
mattapintainen kalvo ja puulistat.
• Uutta designia astiakaapissa, valkoinen mattapintainen kalvo ja puulistat
• Uusi puukalvo, Nussbaum Ombre.
• Uusi lattiamatto.

Jalokivi, Royal/Royal Hacienda,
Imperial/Imperial Hacienda
• Avattava etuikkuna vakiovarusteena.
• Uudenlainen lukittava vesisäiliön
kansi.
• Uusi kattovalaisin, verhoiltu mokkajäljitelmällä.
• Välitila tiskialtaan ja hellan takana
samaa laminaattia kuin työtasossa.
• Uusi valaistus astiakaapin alla ja liesituulettimessa.

• Valoramppi katossa astiakaapin
yläpuolella.
• Uusi työtaso.
• Musta keittiöhana.
• Uusi valaistu liesituuletin.
• Mattamustat helat, kahvat ja ripustimet.
• Pöytälevyissä uusi Diamond White
-laminaatti.
• Istuintyynyissä uudet ompeleet.
• Uudet tekstiilimallistot.
• Uutta designia sisäänkäynnissä oven
sisäpuolella olevassa laatikostossa ja
kaapissa.
• Uudet USB-liitännöillä varustetut lukulamput.
• Virrankatkaisimessa ja pistorasioissa
uusi musta väri.

• Uusi kattovalaisin, valkoinen mattapintainen kalvo ja puulistat.
• Uusi laminaattipinnoite kylpyhuoneen
pöytälevyssä.
• Uusi laminaattipinnoite suihkussa (TDL).
Toimitus sisältää suihkuverhon ja kiskon.
• Mukavuuspaketti lisävarusteena: iso
jääkaappi, niskatyynyt, tavaraluukku,
pyyhekuivain, verho/taitto-ovi.
• Designpaketti lisävarusteena: 14-tuumaiset alumiinivanteet, ovessa ikkuna, vetoaisassa suojalevy, Heki 2 -kattoluukku.
• Muut lisävarusteet: Kompressorijääkaappi vaihtoehtona Mukavuuspaketin
isolle jääkaapille, ulkoinen antenni reitittimeen, hyllyt yläkaappeihin, 14-tuumaiset alumiinivanteet lisättäessä painoa.

• Uusi betonipintaa jäljittelevä laminaatti
kylpyhuoneen pöytätasossa ja suihkussa (TDL).
• Jalokivi: Heki 2 -kattoluukun kohdalle
asennetaan kaksi kohdevalaisimilla
varustettua kalvollista valoramppia.
• Royal: Heki 2- ja Heki 3 (SmartVent)
-kattoluukun kohdalle asennetaan kaksi
kohdevalaisimilla varustettua laminaattipäällysteistä valoramppia.
• Imperial: Heki 2 -kattoluukku ympäröidään kohdevalaisimilla varustetulla
laminaattipäällysteisellä valorampilla.

Sama myös Heki 3 -kattoluukussa
(SmartVent).
Etukeittiömallit Royal ja Imperial:
Nelikulmaisilla lampuilla varustettu
verhoiltu valoramppi.
Uusi multimediasoitin, DAB-standardi.
(Royal ja Imperial)
Uudet alumiinivanteet KABEn designia: 15” (Jalokivi, Royal), 17” Diamond
Cut (Imperial) (Lisävaruste Royal)
Uudet tekstiilimallistot.
Lisävarusteet: Reitittimen ulkoinen
antenni.

•

•
•

•
•

KABE-UUTUUDET, MATKAILUAUTO 2022
TM 740
• KABE-tarra auton etuosassa.
• Uusi Fiat-ohjaamo: uusi ohjauspyörä,
uusi vaihdevipu, uusi ovipaneeli ja
langaton kännykkälaturi. Uusi USB, 12
V -laturi ja uusi muki-/kännykkäteline,
uudenlaiset venttiilit ja ilmanottoaukot.
• Uusi kattovalaisin, verhoiltu mokkajäljitelmällä.
• Uusi valaistus astiakaapin alla ja liesituulettimessa.
• Uusi betonipintaa jäljittelevä laminaatti
kylpyhuoneen pöytätasossa ja suihkussa (TDL).

Royal, Crown, Imperial
• Uusi kattovalaisin, verhoiltu mokkajäljitelmällä.
• Uusi valaistus astiakaapin alla ja liesituulettimessa.
• Uusi betonipintaa jäljittelevä laminaatti
kylpyhuoneen pöytätasossa ja suihkussa (TDL).
• Sisääntulovalaisin, oven sisäpuolella
kahva ja sisäänkäynnissä valoramppi,
joka syttyy, kun asunto-osan ovi
avataan.

Van
• Valkoisesta Van-mallista, jossa on
valkoinen etuosa/puskuri, tulee
vakiovaruste. Valinnaisena värinä
metallinharmaa.
• Panoraamaikkuna katossa vakiovarusteena. Sisältää pimennysverhon ja
verhoillun valorampin.
• Uusi ulkovalaistus koko liukuoven
päällä.
• Uusi valkoinen mattapintainen kalvo ja
yhteensopivat reunalistat yläkaappien
ovissa.
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• Lämpöverho ohjaamon alaosassa
vakiovarusteena.
• Törmäysturvallisuus: Uudella tavalla
rakennettu dinettesohva. Rakenne
estää sohvatyynyn luisumisen törmäystilanteessa ja ehkäisee samalla matkustajan luisumista vyöpaikalla. Lisäksi
dinettesohva on ankkuroitu vesisäiliön
kehykseen.
• Uusi vakiovarusteiden standardi: Ilmastointi auto-osassa, uusi multimediasoitin,
3 cm:n paksuinen sijauspatja.

• Mukavuuspaketti lisävarusteena:
Sähkölämmitteiset peruutuspeilit ja
sähkötoiminen seisontajarru, peruutuskamera ja 2-DIN.
• Turvavarustepaketti (ei täysintegroiduissa): Automaattinen hätäjarru,
sadetunnistin, ajovaloavustin ja kaukovalojen automaattinen häikäisysuoja,
kaistavahti, etäisyyden tunnistava vakionopeussäädin, liikennemerkkiavustin,
vireystila-avustin.
• Muut lisävarusteet: Ulkoinen antenni
reitittimelle.

• 150 litran tuorevesisäiliö. (Crown)
• Uudet kaapit kattosängyn alla. (Crown,
Imperial)
• Uusi valoramppi kattosängyn takana.
(Crown, Imperial)
• Kattosängyn alla uusi valoramppi, jossa
on sama mokkajäljitelmäverhoilu kuin
uudessa kattovalaisimessa. (Crown,
Imperial)
• Lämpöverho ohjaamon alaosassa
vakiovarusteena.

• Törmäysturvallisuus: Uudella tavalla
rakennettu dinettesohva. Rakenne
estää sohvatyynyn luisumisen törmäystilanteessa ja ehkäisee samalla
matkustajan luisumista vyöpaikalla.
Dinettesohva on lisäksi ankkuroitu
vesisäiliön kehykseen.
• Lisävarusteet: Mercedes Distronic,
aktiivinen etäisyysassistentti.

• Uusi laminaatti, Diamond White, työtasossa.
• Toinen harmaavesisäiliö, jonka ansiosta kokonaistilavuus on 83 litraa, aivan
kuten tuorevesisäiliöissä.
• Mokkajäljitelmällä verhoiltu uusi kattovalaisin.
• Uusi valaistus astiakaapin alla ja liesituulettimessa.
• Kylpyhuoneen pöytälevyssä uusi laminaattipinta.

• Ilmastoinnin ja aurinkokennon yhdistäminen on mahdollista lisävarusteena
saatavan uuden aurinkokennon avulla.
• Lisävarusteena paripyörät. Siten
kuorman massa voi olla n. 850 kg
enemmän ja yhdistelmän sallittu kokonaispaino 7 tonnia.
• Sähkötoiminen markiisi, Thule 5200 12
V, valkoinen, 4 m, valkoiseen Van-malliin. (Lisävaruste)
• Sähkötoiminen markiisi, Thule 5200 12
V, musta, 4 m, harmaaseen Van-malliin. (Lisävaruste)
KABE NR 1 2022
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KABEN AINUTLAATUINEN
MALLISTO
KABEn menestyksekäs mallikonsepti kehittyy jatkuvasti.
Vuoden 2022 kattava ja runsaasti eri vaihtoja sisältävä
mallisto sisältää harkiten suunniteltuja matkailuvaunu- ja
matkailuautomalleja.
Mallisarjat on kehitetty täyttämään asiakkaiden erilaiset
vaatimukset ja toiveet. Mukana on
muutamia KABEn todellisia myyntimenestyksiä, joiden historia
ulottuu aina KABEn aivan ensimmäisiin vuosiin matkailuvaunujen
valmistajana. Jotkut mallit ovat
täysin uusia ja jotkut ovat olleet
markkinoilla vain muutamia
vuosia, mutta niistä on jo ehtinyt
tulla KABEn asiakkaiden suursuosikkeja.

– KABE-mallin valinnastasi riippumatta
saat kaikissa hintaluokissa markkinoiden parasta laatua. KABEn ydinarvot,
DNA:mme, sisältyy kaikkiin tuotteisiimme:
Laatu, Tekniikka, Valinnanvapaus, Toimivuus, Turvallisuus. Ne ovat itsestäänselvyyksiä, joista emme koskaan tingi,
myyntipäällikkö Daniel Jaldemark kertoo.
KABEa voi käyttää yhtä monella tavalla
kuin on KABE-käyttäjiäkin, Daniel toteaa.
Se, että kaksi KABEn omistajaa valitsevat suunnilleen samanpituisen korin, ei
tarkoita sitä, että heillä on sama tarve
varustella vaunuaan.

– Uskallan väittää, että jokaiselle varmasti
löytyy sopiva KABE-malli. KABEn ainutlaatuien mallisto sisältää niin edullisia sisääntulomalleja kuin myös premium-tason
malleja. Joustavat KABE Flexline -sisustusjärjestelmät lisäävät valinnanvapautta
entisestään.
Esittelemme erilaisia mallisarjoja hieman
lähemmin seuraavilla sivuilla.

KABE MATKAILUVAUNUT

KABE Estate

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

KABE Royal

Huippuluokan matkailuvaunusarjassa useimmat parhaista
ominaisuuksista ovat jo vakiokokoonpanossa. Nykyisin Royal
on eniten myyty KABE-malli.

Royal Hacienda

Todella suuria asuntovaunuja, joissa on sama korkea
varustelutaso kuin Royal-sarjan muissa vaunuissa.

Estate

Jalokivi

Royal

Royal Hacienda

Imperial

Imperial Hacienda

Van

TM740

Royal

Crown
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KABE Jalokivi

Hyvin varusteltuja korkealaatuisia matkailuvaunuja, joissa
on valittavana runsaasti erilaisia sisustus- ja tilaratkaisuja.
Valmistus alkoi jo 1963.

KABE Imperial

KABEn premium-sarja tarjoaa ylellistä matkailuvaunuasumista
ilman kompromisseja. Täältä löydät varustelu- ja asumistason, joka
on täysin ainutlaatuista alallamme.

Imperial Hacienda

Todella suuria asuntovaunuja, joissa on sama korkea varustelutaso
kuin Imperial-sarjan muissa vaunuissa.

Imperial
KABE NR 1 2021
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ESTATE

Vuonna 2012 KABE Classic lanseerattiin uutena sisääntulomallina. Sarja sisältää edullisia ja hyvin suunniteltuja matkailuvaunuja, joissa on hieman vähemmän valinnaisvarusteita kuin
muissa malleissamme, mutta jotka ovat tietenkin kauttaaltaan
aitoa KABE-laatua.
KABE Classic sai nopeasti suosiota uusien vainuilijoiden ja nuorten perheiden keskuudessa. He ostivat ensimmäisen asuntovaununsa ja halusivat saada kaikki KABEn
tarjoamat arvot, kuten mukavuus, turvallisuus ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat ominaisuudet sekä todella kilpailukykyiseen hintaan. Suuri osa KABE Classicin
vakiovarusteista on muilla valmistajilla usein erillisinä lisävarusteina.
– Classic-sarja vastasi niiden asiakkaiden tarpeita, jotka etsivät pienempää ja hieman kevyempää vaunua kaikkine mukavuuksineen. Mallisarjalle on ominaista myös
käytännölliset ja mukavat erikokoiset lastenkamarivaunut, joissa on kaksi- tai kolmikerroksiset vuoteet, KABEn kehityspäällikkö Tina Andersson kertoo.
Uusi KABE Estate
Classic-sarja on ollut suosittu jo kymmenen vuoden ajan, ja KABE on nyt valmis
ottamaan seuraavan askeleen. Mallivuonna
2022 esittelemme seuraajan: KABE Estate!
– Kaikki Classicin perusarvot ovat mukana
myös KABE Estatessa. Uusi vaunusarja
on Classicin tavoin suunniteltu niille,
jotka haluavat edullisen, laadukkaan ja
ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan
matkailuvaunun sekä todella mukavan
vaunuelämän edellyttämän varustelun.
Samalla KABE Estate on jotain aivan uutta
ja ainutlaatuista, Tina paljastaa.
Hän kertoo kehitysprosessista, joka alkoi
suunnitteluprojektina. Matkailuvaunusarja
on suunnattu nuoremmalle kohderyhmälle,
ja sen vuoksi KABE halusi päivittää sisustusta ja luoda muotokielen, joka osoittaa
selkeästi, mitä tuote edustaa.
– Mieleeni tuli vanhojen 50-luvun keittiöiden yksinkertainen ja tyylikäs muotoilu
sekä niiden kaltevat, suorat liukuovet ja
hyvä toimivuus. Aloimme luonnostella ja
löysimme muotokielen, joka tuntui oikealta.
Perusteellinen designmuutos
Tuloksena on designin perusteellinen
muutos, joka näkyy johdonmukaisesti koko
vaunussa. Keittiökaappien suorat linjat
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toistuvat myös muissa kalusteissa. Valkoiset yläkaapit luovat tyylikästä kontrastia
alakaappien uuteen tummaan Nussbaum
Ombre -puukalvoon.
– Pidän myös kontrastista, jonka puiset
reunalistat luovat valkoisiin kaapinoviin.
Lisäksi olemme panostaneet todella paljon
epäsuoraan tunnelmavalaistukseen ja vahvistaneet modernia ilmettä erilaisilla mustilla yksityiskohdilla, kuten mattamustilla
kahvoilla ja heloilla sekä todella tyylikkäällä
mustalla keittiöhanalla, Tina sanoo.
Myös vaunun ulkoasu on uusittu. KABE
Estatessa on upouusi sileäpeltinen ulkoasu,
mustat ikkunankehykset ja tyylikäs värimaailma, jossa on 3D-ilmettä luovat tarrat.
– Aina askeleen edellä – sehän on KABEn
iskulausekin. Mielestäni uusi Estate osoittaa, että me pystymme siihen!
Faktatiedot
KABE Estaten eri koot ovat 470, 520, 560,
600, 660 ja 780, yhteensä 10 mallia ja 14
erilaista pohjaratkaisua.

Kaikissa KABE-matkailuvaunuissa on
vakiona seuraavat ominaisuudet – ja
lisäksi paljon muuta:
• Vakaa KABE iWall -kori kestää
äärilämpötiloja
• Knott-alusta ja itsesäätyvät jarrut (vain
Estate)
• Ulkopuolisissa seinissä sileä pelti ja
3D-tyyliset tarrasarjat
(vain Estate)
• Hyttysverho-ovi
• Suksilokero, ulkopuolelta lukittava
luukku
• Roiskeläpät
• Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat
• Sisustus sovitettu esteettömän
ilmankierron varmistamiseksi
• Maksimaalinen määrä lämpöpattereita
lämmitysjärjestelmässä
• Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä –
tehokkaat ilmavirrat niin kylminä kuin
helteisinä päivinä
• Kuivauskaapissa tippuallas ja suljettava
ilmanvaihto
• Vesikiertoinen lattialämmitys – AGS II
• Vesikiertoinen lattialämmitys Alde
Compact-lämmittimellä
• Tuuletusluukku
• Rasvasuodattimella ja valaistuksella
varustettu liesituuletin
• Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot
• Ergonomiset istuintyynyt
• Omassa puusepänverstaassa valmistettu
laadukas sisustus
• Kierrejousipatja, sijauspatja ja päiväpeite
• Palovaroitin ja vikavirtakytkin
• DAB radio
• Vuodonilmaisin
• Runsaasti LED-valoja
• Reititin
• USB kerrossänky
• Jäteastia lähdelajitteluun

NYTT KABE 2021

KABE JALOKIVI
KABEn lähes legendaarinen Jalokivisarja esiteltiin jo
vuonna 1963. Säkenöivät nimet, kuten Briljant, Smaragd,
Ametist ja Safir, olivat pian synonyymejä ympärivuotiseen
käyttöön varusteltujen ja poh-joismaisen ilmaston vaatimuksiin sopivien laatuvaunujen kanssa.
– Miksi sarjasta tuli juuri Jalokivi, sitä
en tiedä. KABEn ensimmäinen malli oli
nimeltään Komet. KABEn perustaja Kurt
Blomqvist oli kuitenkin päättänyt valmistaa markkinoiden parhaimpia matkailuvaunuja. Valmistettuamme Jalokivi-sarjaa
melkein 60 vuotta voimme todeta, että
se sai oikein sopivan nimen, toteaa KABE
AB:n toimitusjohtaja Alf Ekström.
Todellinen myyntimenestys
Jalokivi-sarjan lanseerauksesta on siis
kulunut kuusi vuosikymmentä, ja sen
valovoima on ehdottomasti ennallaan.
Briljant, Smaragd, Ametist ja Safir ovat
edelleen KABEn todellisia myyntimenestyksiä, vaikka ne ovat nykyisin saaneet
seuraa KABEn muiden sarjojen malleista.
– Meillä on monia vanhempia asiakkaita,
jotka voivat ylpeinä luetella vuosien
varrella omistamansa Jalokivi-vaunut. Ei
ole myöskään harvinaista, että KABE-perheet palaavat sekä toisessa että kolmannes-sa sukupolvessa ja että he ostavat
juuri tämän sarjan matkailuvaunun, Alf
Ekström kertoo.
Hyvin monet ovat vaunua vaihtaessaan
merkkiuskollisia, kerran KABEn hankkineet eivät halua enää muuta. Se, että niin
monet arvostavat juuri KABEn Jalokiveä,
johtuu Alf Ekströmin mielestä mm. siitä,
että vaunu on turvallinen ja vakaa sekä
erittäin mukava. Lisäksi vaunussa on
monipuolinen perusvarus-telu, hyvät
muuntelumahdollisuudet ja sen jälleenmyyntiarvo on hyvä.
Kuvastaa KABEn kehitystä
KABEn Jalokivi-sarjan kehittyminen
kuvastaa monin tavoin myös KABEn
kehittymistä yrityksenä sekä menestyk-
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sekkäänä matkailuvaunujen ja -autojen
valmistajana.
KABElla on esimerkiksi ollut vakiovarusteena vesikiertoinen keskuslämmitys
siitä lähtien, kun se otettiin käyttöön
Jalokivi-sarjassa vuonna 1969. On
aina ollut itsestään selvää, että KABEn
matkailuvaunut ja -autot rakennetaan ja
mukautetaan aktiiviseen käyttöön ympäri
vuoden, myös talvikaudella.
– Nykyisessä modernissa Jalokivessä
on shuntilla varustettu vesikiertoinen
lattialämmitysjärjestelmä AGS II Pro, joka
parantaa käyttömukavuutta entisestään,
koska lattialämmitystä voidaan ohjata
erik-seen. Muun muassa tämäntyyppinen
perusvarustelu tekee KABEn Jalokivestä
tietoisten ja kokeneiden käyttäjien arvostaman valinnan, Alf Ekström sanoo.
Edulliset lisävarustepaketit
Vuonna 2018 Jalokivi-sarja sai uuden
sileäpeltisen korin, joka uudisti vaunun
ulkoisen ilmeen. Myös sisätiloja on
päivitetty huomattavasti viime vuosina.
Mallivuonna 2022 esitellään KABE Jalokivi, jossa on raikkaan vaaleat kalusteet,
upotetut laatikot ja ovet, harmaameleeratut työtasot, hillityn lattesävyinen
laminaattipöytätaso ja modernia designia
korostava ja erinomaista istumamukavuutta tarjoava istuin-ryhmä.

Faktatiedot
KABEn Jalokivi-sarja sisältää eri seitsemän
mallia: Briljant 470 XL, Smaragd 520 XL,
Smaragd 540 GLE, Ametist 560 XL, Ametist
560 GLE, Safir 600 TDL, Safir 600 GLE, ja
yhteensä 13 eri pohjaratkaisua.

Kaikissa KABE-matkailuvaunuissa on
vakiona seuraavat ominaisuudet – ja
lisäksi paljon muuta:
• Vakaa KABE iWall -kori kestää
äärilämpötiloja
• Knott-alusta ja itsesäätyvät jarrut (vain
Estate)
• Ulkopuolisissa seinissä sileä pelti ja
3D-tyyliset tarrasarjat
(vain Estate)
• Hyttysverho-ovi
• Suksilokero, ulkopuolelta lukittava
luukku
• Roiskeläpät
• Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat
• Sisustus sovitettu esteettömän
ilmankierron varmistamiseksi
• Maksimaalinen määrä lämpöpattereita
lämmitysjärjestelmässä
• Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä –
tehokkaat ilmavirrat niin kylminä kuin
helteisinä päivinä
• Kuivauskaapissa tippuallas ja
suljettava ilmanvaihto
• Vesikiertoinen lattialämmitys – AGS II

• Vesikiertoinen lattialämmitys Alde
Compact-lämmittimellä
• Tuuletusluukku
• Rasvasuodattimella ja valaistuksella
varustettu liesituuletin
• Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot
• Ergonomiset istuintyynyt
• Omassa puusepänverstaassa
valmistettu laadukas sisustus
• Kierrejousipatja, sijauspatja ja
päiväpeite
• Palovaroitin ja vikavirtakytkin
• DAB radio
• Vuodonilmaisin
• Runsaasti LED-valoja
• Reititin
• USB kerrossänky
• Jäteastia lähdelajitteluun
Estate malliston varusteiden lisäksi
saat lisäksi seuraavat varusteet Jalokivi
mallistoon:
• Continental-renkaat
• Uudet vanteet 15”
• Koko koria kiertävä integroitu proﬁili

• Täysgalvanoitu teräsproﬁilialusta
AL-KO
• Sileä pelti painetulla kuviolla
• Vetoaisan suojalevy
• Avattava etuikkuna vakio
• Kuormitusvahti, joka vähentää
lämmittimen virrankulutusta
automaattisesti
• Kaksi lämpötila-anturia
• Shuntilla varustettu vesikiertoinen
lattialämmitys AGS II Pro
• Lämmitettävä kenkälokero
• Valittavissa kolme kangasmallistoa
• Koristetyynyt
• Ulosvedettävä pöytälevy
• Lehtitasku
• Sängyssä säädettävä pääpuoli
• Himmennin kattolampussa ja
eturyhmän valorampissa
• KABE VarioVent – ainutlaatuinen
ilmanvaihtojärjestelmä
• LED-valaistus jääkaapille
• Ulkopuolinen kaasuliitäntä grillille
kaasupullokotelossa

– KABE Jalokiven vakioversio sisältää
erittäin korkeat vaatimukset täyttäviä
varusteita ja tekniikkaa. Jotta voisit
räätälöidä vaunusta helposti juuri sinulle
sopivan, olemme koonneet kaikkein suosituimmat valinnaisvarusteet hankittaviksi
Jalokivi-vaunun tilauksen yhteydessä
edullisina lisävarustepaketteina.
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KABE ROYAL / ROYAL HACIENDA
KABE on valmistanut matkailuvaunuja jo 65 vuoden ajan. Tavoitteenamme on olla aina askeleen edel-lä muita ja tarjota asiakkaille
uusinta tekniikkaa ja varusteita.
Jos tarkastelemme hieman vanhempia
KABE-malleja, voimme huomata, että ne
ovat monin tavoin olleet edelläkävijöitä
nykyaikaisen tarjonnan kehittämisessä.
– Esimerkiksi 1980-luvun alussa valmistimme Jalokivi-sarjan DeLuxe-versioita,
joiden sisustuksessa käy-tettiin trendikästä saksanpähkinäkalvoa ja varusteina
tuon ajan ominaisuuksia, kuten stereoradio ja nauhuri ja sähkötoiminen kvartsikello, KABEn toimitusjohtaja Alf Ekström
kertoo.
Suurin osa parhaista ominaisuuksista
Vuonna 1991 KABEn mallivalikoimaa täydennettiin ylellisellä Royal-sarjalla, jossa
suurin osa parhaista ominaisuuksista on
jo vakioversiossa.
– Uuden sarjan syntymiseen vaikutti itse
asiassa se, että eräs uskollinen KABE-asiakkaamme otti meihin yhteyttä ja kysyi,
miten KABE-elämää voisi jalostaa vielä
paremmaksi.
Hyvin varusteltua KABE Royal -sarjan
ensimmäistä vuosimallia oli saatavana
620- ja 670-pituisina, ja vaunuissa oli
muun muassa innovatiivinen lasikuituinen etu- ja takaosa.

Pituudet 520–1000 cm
Nykyisen KABE Royalin laaja ja arvostettu mallivalikoima tarjoaa vaunuja aina
kätevästä 520-pituudesta todella suuriin
Hacienda-matkailuvaunuihin, joiden
pituudet ovat jopa 1000 cm ja asuinpinta-ala 22 neliömetriä.
– KABE Haciendalla on aivan oma
tarinansa. Norjalaiset jälleenmyyjämme ilmoittivat, että todella suur-ten ja
hyvin varusteltujen vaunujen kysyntä on
kasvanut. Otimme haasteen vastaan, ja
investoimme uuteen tuotantolaitokseen.
Se suunniteltiin juuri KABEn käyttöön
soveltuvaksi ja varustettiin liimako-neilla,
jotka pystyivät käsittelemään 10 metrin
materiaalipituuksia. Luulen, että sitä eivät
vielä muut tällä alalla tee, Alf Ekström
sanoo.
Designia, tekniikkaa ja mukavuutta
KABE Royal on matkailuvaunu niille, joilla
on korkeat vaatimukset ja jotka arvostavat designia, tekniik-kaa ja mukavuutta. Estate- ja Jalokivi-matkailuvaunut
tarjoavat runsaasti mukavuuksia ja lisäksi
jo va-kiokokoonpanossa enemmän
varusteita.

Niitä ovat mm. elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ATC, KABE Smart D
-sähköjärjestelmä, tehokas äänentoistolaitteisto, matkapuhelimen langaton
latausalusta, keskuspölynimuri, kylpyhuoneen pyyhe-kuivain, istuinryhmän mukavat niskatyynyt, iso Heki II -kattoluukku
sekä ulkosuihku.
Kodikas keittiö
– Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota Royal-vaunujen keittiön kehittämiseen.
Poikkeuksellisen upeassa keittiössä on
mm. 4-liekkinen liesi ja uuni, mikä helpottaa ruoanlaittoa ja luo todella kodikasta
tunnelmaa.
Royal-sarjan keittiöiden korkea standardi
sai lisäpontta, kun KABE esitteli 60-vuotisjuhlansa yhteydessä uuden FK-mallin,
jossa oli iso ja viihtyisä keittiö vaunun
etuosassa. Keittiö ulottuu matkailuvaunun koko leveydelle, ja päivänvalo
pääsee virtaamaan sisätiloihin isosta
panoraamaikkunasta. Etukeittiöllä varus-tetusta KABE Royalista on saatavana
neljä eri vaunukokoa: 600, 630, 780,
880.

Kaikissa KABE-matkailuvaunuissa on
vakiona seuraavat ominaisuudet – ja
lisäksi paljon muuta:
• Vakaa KABE iWall -kori kestää
äärilämpötiloja
• Knott-alusta ja itsesäätyvät jarrut (vain
Estate)
• Ulkopuolisissa seinissä sileä pelti ja
3D-tyyliset tarrasarjat
(vain Estate)
• Hyttysverho-ovi
• Suksilokero, ulkopuolelta lukittava
luukku
• Roiskeläpät
• Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat
• Sisustus sovitettu esteettömän
ilmankierron varmistamiseksi
• Maksimaalinen määrä lämpöpattereita
lämmitysjärjestelmässä
• Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä –
tehokkaat ilmavirrat niin kylminä kuin
helteisinä päivinä
• Kuivauskaapissa tippuallas ja suljettava
ilmanvaihto
• Vesikiertoinen lattialämmitys – AGS II
• Vesikiertoinen lattialämmitys Alde
Compact-lämmittimellä
• Tuuletusluukku
• Rasvasuodattimella ja valaistuksella
varustettu liesituuletin
• Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot
• Ergonomiset istuintyynyt
• Omassa puusepänverstaassa valmistettu

Liikkuvat vapaa-ajanasunnot
KABEn kaikkein suurimmat Hacienda-vaunut ovat suurenmoisia liikkuvia
vapaa-ajanasuntoja, joissa on reilusti
tilaa ja korkea varustelutaso Royal- tai
Imperial-erittelyn mukaisesti.
Hacienda-vaunujen koot ovat 880 ja
1000, ja valittavana on yhteensä 6 eri
mallia ja 27 erilaista pohjaratkaisua.
– Ainutlaatuisen Flexline-järjestelmän
avulla voit löytää perheellesi täydellisesti
sopivan pohjaratkaisun, olipa kyseessä
monia kiinteitä vuoteita tarvitseva suurperhe tai vain tilavaa ja poikkeuksellisen
hyvin varusteltua loma-asuntoa etsivä
pariskunta, Alf Ekström sanoo.
Monet valitsevat perinteisen kesämökin
tai tunturimökin sijaan KABE Haciendan
sen erinomaisen mukavuuden ja joustavuuden vuoksi.

laadukas sisustus
• Kierrejousipatja, sijauspatja ja
päiväpeite
• Palovaroitin ja vikavirtakytkin
• DAB radio
• Vuodonilmaisin
• Runsaasti LED-valoja
• Reititin
• USB kerrossänky
• Jäteastia lähdelajitteluun
Estate malliston varusteiden lisäksi
saat lisäksi seuraavat varusteet Jalokivi
mallistoon:
• Continental-renkaat
• Uudet vanteet 15”
• Koko koria kiertävä integroitu proﬁili
• Täysgalvanoitu teräsproﬁilialusta
AL-KO
• Sileä pelti painetulla kuviolla
• Vetoaisan suojalevy
• Avattava etuikkuna vakio
• Kuormitusvahti, joka vähentää
lämmittimen virrankulutusta
automaattisesti
• Kaksi lämpötila-anturia
• Shuntilla varustettu vesikiertoinen
lattialämmitys AGS II Pro
• Lämmitettävä kenkälokero
• Valittavissa kolme kangasmallistoa
• Koristetyynyt
• Ulosvedettävä pöytälevy
• Lehtitasku

talvella laskettelurinteiden läheisyyteen,
ja halutessasi voit ajella erilaisiin kiinnostaviin kohteisiin.
Hacienda 880 on saatavana TDL-versiona. WC ja suihkukaappi on sijoitettu
vaunun takaosaan koko sen leveydelle.
Valittavana on useita erilaisia makuuhuoneratkaisuja. Vaunua on saatavana
myös FK-versiona, jossa on KABEn suuri
ylellinen etukeittiö, sekä GLE-mallina,
jossa erilaiset makuuhuonevaihtoehdot
ovat vaunun takaosassa.

• Sängyssä säädettävä pääpuoli
• Himmennin kattolampussa ja
eturyhmän valorampissa
• KABE VarioVent – ainutlaatuinen
ilmanvaihtojärjestelmä
• LED-valaistus jääkaapille
• Ulkopuolinen kaasuliitäntä grillille
kaasupullokotelossa
Kun valitset KABE Royal / Royal
Hacienda vaunun sisältyvät seuraavat
varusteet Estate ja Jalokivi varusteiden
lisäksi:
• Tavaraluukku
• Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä,
ATC (luistonestojärjestelmä)
• Ikkuna ulko-ovessa
• Kattoikkuna Heki 2
• Ulkopuolella valolista koko oviseinän
pituudella
• Uunilla varustettu suuri 4-liekkinen liesi
• Liitäntä ulkopuoliseen suihkuun
• Kuivausteline
• Valittavissa kolme nahkamallistoa
(lisähintaan)
• Niskatyynyt
• Sähkökeskus, jonka ulkopuolella on
230 V / 12 V-pistorasia
• Valolistat ikkunoissa
• Uusi multimediasoitin jossa DAB
• Smart D -sähköjärjestelmä
• Langaton latausalusta
• Keskuspölynimuri

Faktatiedot
Mallien KABE Royal / Royal Hacienda eri
koot ovat 520, 540, 560, 600, 630, 740,
780, 880 ja 1000, yh-teensä 27 eri mallia
ja 76 erilaista pohjaratkaisua.

– Suurimmassa Hacienda 1000 TDL
-mallissa hyvin varusteltu iso kylpyhuone
sijaitsee vaunun takaosassa. Vaunuun
on saatavissa 10 erilaista pohjaratkaisua,
parisänky, poikittainen parisänky, kaksi
parisänkyä tai pitkittäissängyt ja kerrossänky erilaisina versioina, Alf Ekström
kertoo.

– Liikkuvan asunnon etuna on se, että
voit majoittua kesäisin merenrantaan ja
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KABE IMPERIAL/
IMPERIAL HACIENDA

Faktatiedot
Mallien KABE Imperial / Imperial Hacienda
eri koot ovat 560, 600, 630, 740, 780, 880
ja 1000, yhteensä 16 mallia ja 56 erilaista
pohjaratkaisua.

KABEn lähes legendaarinen Jalokivisarja esiteltiin jo
vuonna 1963. Säkenöivät nimet, kuten Briljant, Smaragd,
Ametist ja Safir, olivat pian synonyymejä ympärivuotiseen
käyttöön varusteltujen ja poh-joismaisen ilmaston vaatimuksiin sopivien laatuvaunujen kanssa.
Imperial-sarjan myötä KABE on vienyt
premium-konseptin aivan uudelle tasolle.
Matkailuvaunujen valikoima tarjoaa
varustelu- ja asumistason, joka on ainutlaatuista koko alallamme.
Eksklusiiviset ja ylelliset Imperial-vaunut
esiteltiin vuonna 2014. Jo päältäpäin
saattoi päätellä, että ky-seessä oli jotain
aivan uutta.
– KABE lanseerasi ensimmäisenä uuden
screen-print-menetelmään perustuvan
maalausmenetelmän. Pystyimme tällä
menetelmällä valmistamaan kolmiulotteisilla koristeilla somistetun erityisen
korkeakiil-toisen ulkopellin, KABEn
myyntipäällikkö Daniel Jaldemark kertoo.
Ylellisyyttä
Kuten useissa muissakin KABEn tulevaisuuteen tähtäävissä panostuksissa,
tehtaaseen tehtiin investoin-teja myös
Imperial-sarjan ylistetyn Innovation
Designin vuoksi. Tuotanto sovitettiin
rullalla olevan pellin arkkisyöttöön, ja
Tenhultiin rakennettiin erillinen maalaamo.
– Jos halutaan panostaa absoluuttiseen
premium-segmenttiin, se pitää tehdä
kunnolla. Imperial-vaunumme tarjoavat
ylellisyyttä, jota ei ole saatavissa muilta
valmistajilta, Daniel Jaldemark toteaa.
Maksimaalinen matkailuvaunuelämys
Imperialin vakiovarusteluun sisältyy
mm. ilmastointi, Alde-vyöhykelämmitys, automaattinen vedentyh-jennys,
kääntyvä vesikäyttöinen keraaminen
wc-allas, valaistusrampilla varustettu
Heki 2 -kattoluukku, nahkapäällysteinen
slide-out-sohvalla varustettu istuinryhmä
sekä sähkötoimisella korkeussäädettäväl-lä päädyllä varustettu sänky.
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– KABE Imperial-sarjassa haluamme tarjota todella huippuvarusteltuja matkailuvaunuja , joissa kaikki on jo valmiina eikä
vaunuun tarvita juuri mitään lisävarusteita parhaan mahdollisen kokemuksen
luo-miseksi.
Edistyksellinen matkailuvaunukeittiö
Royal-sarjan tavoin KABE Imperial -sarja
sisältää suurimmat Hacienda-mallit.
Mallistossa on myös usei-ta erikokoisia vaunuja, joissa on KABEn viihtyisä
etukeittiö.
– Valitsetpa minkä koon tai pohjaratkaisun hyvänsä, saat markkinoiden edistyksellisimmän matkailu-vaunukeittiön,
jonka standardi on ainutlaatuinen. Tyylikkäästi sisustetussa Imperial-keittiössä
on mm. työtasoon upotettu induktioliesi,
kaksi erillistä kaasulevyä, kalusteuuni
ja mikroaaltouuni, Daniel Jal-demark
kertoo.
Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen
lämmitysinnovaatio
KABElla on johtava asema alan tekniikan
kehittämisessä, ja yhtiö on jo palkittu
mm. arvostetulla Euro-pean Innovation
Award -palkinnolla Smart D -käyttöpaneelistaan ja KABE-Smart-Vent-tuuletusjärjestelmästään.
Vuonna 2021 esiteltiin jälleen maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen innovaatio,
KABEn vyöhykelämmitys, jonka avulla
lämpöä voidaan säätää kahdella eri
vyöhykkeellä ja valita asunto-osan etu- ja
takaosaan eri lämpötilat.
– KABEn uusi vyöhykelämmitys, joka
on kehitetty yhteistyössä Alden kanssa,
sisältyy Imperial-vaunuihin luonnollisesti
vakiovarusteena.

Kaikissa KABE-matkailuvaunuissa on
vakiona seuraavat ominaisuudet – ja
lisäksi paljon muuta:
• Vakaa KABE iWall -kori kestää
äärilämpötiloja
• Knott-alusta ja itsesäätyvät jarrut (vain
Estate)
• Ulkopuolisissa seinissä sileä pelti ja
3D-tyyliset tarrasarjat
(vain Estate)
• Hyttysverho-ovi
• Suksilokero, ulkopuolelta lukittava
luukku
• Roiskeläpät
• Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat
• Sisustus sovitettu esteettömän
ilmankierron varmistamiseksi
• Maksimaalinen määrä lämpöpattereita
lämmitysjärjestelmässä
• Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä –
tehokkaat ilmavirrat niin kylminä kuin
helteisinä päivinä
• Kuivauskaapissa tippuallas ja
suljettava ilmanvaihto
• Vesikiertoinen lattialämmitys – AGS II
• Vesikiertoinen lattialämmitys Alde
Compact-lämmittimellä
• Tuuletusluukku
• Rasvasuodattimella ja valaistuksella
varustettu liesituuletin
• Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot
• Ergonomiset istuintyynyt
• Omassa puusepänverstaassa
valmistettu laadukas sisustus
• Kierrejousipatja, sijauspatja ja
päiväpeite
• Palovaroitin ja vikavirtakytkin
• DAB radio
• Vuodonilmaisin
• Runsaasti LED-valoja
• Reititin

• USB kerrossänky
• Jäteastia lähdelajitteluun
Estate malliston varusteiden lisäksi
saat lisäksi seuraavat varusteet Jalokivi
mallistoon:
• Continental-renkaat
• Uudet vanteet 15”
• Koko koria kiertävä integroitu proﬁili
• Täysgalvanoitu teräsproﬁilialusta
AL-KO
• Sileä pelti painetulla kuviolla
• Vetoaisan suojalevy
• Avattava etuikkuna vakio
• Kuormitusvahti, joka vähentää
lämmittimen virrankulutusta
automaattisesti
• Kaksi lämpötila-anturia
• Shuntilla varustettu vesikiertoinen
lattialämmitys AGS II Pro
• Lämmitettävä kenkälokero
• Valittavissa kolme kangasmallistoa
• Koristetyynyt
• Ulosvedettävä pöytälevy
• Lehtitasku
• Sängyssä säädettävä pääpuoli
• Himmennin kattolampussa ja
eturyhmän valorampissa
• KABE VarioVent – ainutlaatuinen
ilmanvaihtojärjestelmä
• LED-valaistus jääkaapille
• Ulkopuolinen kaasuliitäntä grillille
kaasupullokotelossa
Kun valitset KABE Royal / Royal
Hacienda vaunun sisältyvät seuraavat
varusteet Estate ja Jalokivi varusteiden
lisäksi:
• Tavaraluukku
• Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä,
ATC (luistonestojärjestelmä)

• Ikkuna ulko-ovessa
• Kattoikkuna Heki 2
• Ulkopuolella valolista koko oviseinän
pituudella
• Uunilla varustettu suuri 4-liekkinen liesi
• Liitäntä ulkopuoliseen suihkuun
• Kuivausteline
• Valittavissa kolme nahkamallistoa
(lisähintaan)
• Niskatyynyt
• Sähkökeskus, jonka ulkopuolella on
230 V / 12 V-pistorasia
• Valolistat ikkunoissa
• Uusi multimediasoitin jossa DAB
• Smart D -sähköjärjestelmä
• Langaton latausalusta
• Keskuspölynimuri
Estate, Jalokivi ja Royal varusteiden
lisäksi saat KABE Imperial / Imperial
Hacienda vaunuihin seuraavat varusteet:
• Uudet vanteet 17” Diamond Cut
• Sileä Innovation Design -pelti
• Ilmastointi Fresh Jet
• Alde Vyöhykelämmitys
• Työtaso, jossa induktioliesi, kaasulevyt
ja kalusteuuni
• KABE AutoDrain (automaattinen
vesijärjestelmän tyhjennys)
• Mikroaaltouuni
• Kääntyvä vesikäyttöinen WC
keraamisella kulholla
• Nahkaverhoilu
• Slide-out-sohva
• KABE Premium Sound System
-äänentoistojärjestelmä, jossa DAB.
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KABE MATKAILUAUTO

TRAVEL
MASTER

KABE TM740

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

KABE Royal

Sinulle, joka vaadit erityisen paljon varustelulta ja viihtyisyydeltä.
KABEn Royal-sarjan crossover-mallit on rakennettu Mercedes-Benzalustalle. Crossover tarkoittaa sitä, että matkailuautossa on alaslaskettava
kattosänky istuinryhmän yläpuolella. KABE Royalin vakiovarustelu edustaa
tekniikan huippua ja asuinosa on leveydeltään king size -kokoa.

KABE Crown

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

KABE Imperial

Lippulaivamme, jossa on erikoissuuret ja ylelliset tilat. Sarjan kaikki
mallit on rakennettu Mercedes-Benz-alustalle. Matkailuautossa on
paljon älykkäitä ominaisuuksia ja korkealaatuista designia.

KABE Van

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

KABE

KABE TM 740 pituus on 740, ja valittavana on puoli-integroitu, crossover ja
täysintegroitu malli.

TM740

Puoli-integroituja ja crossover-malleja
on saatavana eri vuode- ja kuormatilavaihtoehdoilla.

KABEn suosittu matkailuautosarja Travel Master syntyi
jo 1980-luvullla. Vuonna 2003 myynti kuitenkin kasvoi
toden teolla, kun autot alettiin rakentaa Fiat Ducaton
alustalle.

Ruotsalaisvalmisteinen KABE Travel
Master vakiintui matkailuautomarkkinoilla
ja muuttui pian KABEn matkailuvaunujen
tavoin hyvin varustelluksi matkailuajoneuvoksi, joka oli rakennettu käytettäväksi
ympäri vuoden myös Pohjoismaiden ankarassa talvi-ilmastossa.
Vankka mutta silti ketterä
Vuonna 2010 KABE esitteli ensimmäisen
täysintegroidun matkailuautonsa. Siitä tuli
heti menestystuote, ja sen jälkeen kehitys
on ollut nopeaa. Nykyään KABEn valikoima
sisältää monen mallisia ja -kokoisia matkailuautoja.
– Asiakkaat arvostavat KABEn ainutlaatuista mukavuutta ja laatua. Suuremmissa
ajoneuvoissa on yleensä enemmän
varusteita, jolloin kokonaispaino nousee
helposti yli 3,5 tonnin, jolloin tarvitset C
ajokortin, sanoo Alf Ekström, KABE AB:n
toimitusjohtaja
Vastatakseen kaikkien uusien ja nuorempien matkailuautoilijoiden tarpeisiin,
jotka haluavat reilunko-koisen mutta silti
ketterän matkailuauton, KABE lanseerasi
arvostetun ja edullisen TM 740-sarjan
vuon-na 2015.
KABE TM 740 tarjoaa 740-pituisia puoli-integroituja, crossover- ja täysintegroituja
malleja, joiden varus-tetaso on hieman
suppeampi ja joihin on saatavana hieman
vähemmän valinnaisvarusteita, mutta se on
silti kauttaaltaan KABEn korkeaa laatua.
Kaikki KABEn tarjoamat arvot
TM 740 on KABEn ainutlaatuinen iWall-
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rakenne ja vakaa, äärilämpötiloja kestävä
runko. Lisäksi siinä on hyvin eristetyt
kaksinkertaiset ikkunat sekä huolellisesti
suunniteltu ilmanvaihto sekä vesikiertoinen lattialämmitys AGSII ja KABE Smart D
-sähköjärjestelmä.
– Kokonaispituus on 740 cm, joten autoon
mahtuvat mukavuudet, joita todella
mukava matkailuau-toelämä vaatii. TM
740 sisältää kaikki KABEn tarjoamat
arvot, kuten mukavuuden, turvallisuuden
ja luotettavat ominaisuudet ympärivuotiseen käyttöön. Suuri osa KABE TM 740
vakiovarusteista on muilla valmistajilla
usein erillisinä lisävarusteina, Alf Ekström
kertoo.
Vakiovarusteita ovat mm. pimennysverhoilla ja hyttysverkoilla varustetut sävytetyt
ikkunat, hyttysverk-ko-ovi, pehmeästi
sulkeutuvat keittiökaapinovet ja keskuslukitus, iso jääkaappi, suihku, kuivauskaappi
ja todella mukavat vuoteet, joissa on kierrejousipatja, sijauspatja ja päiväpeite.
Päivitetty ohjaamo
Fiat Ducato -alustalle rakennetussa KABE
TM 740 on 2,3 litran, 140 hv:n dieselmoottori. Alusta on kehi-tetty yhdessä Euroopan
johtavien matkailuautovalmistajien kanssa,
ja se on yksi markkinoiden parhais-ta matkailuautojen alustoista.
– Mallivuoden 2022 ohjaamo on päivitetty ja modernisoitu. Uutuuksia ovat mm.
tietoviihdettä tarjoava kosketusnäyttö, uusi
ohjauspyörä ja vaihdevipu, uusi automaattinen ilmastointi ja langaton kännykkä-laturi.

Crossover-mallissa on alaslaskettava
sänky auton etuosassa.
Täysintegroidussa mallissa on alaslaskettava ylimääräinen sänky ja suuri
kuormatila.

Nämä ovat KABE:n kaikissa matkailuautoissa vakiovarusteita, kaiken muun
ohella:
• Ohjaamon ilmastointi
• Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdetanko
• Moottori: Fiat 2,3 litran moottori 140 hv
(vain TM740)
• Tehokkaat patterit (konvektorit)
• Kuivauskaapissa on tippuallas ja ilmanvaihto
• Vesikiertoinen lattialämmitys Alde-lämmittimellä – AGS II
• KABE iWall, vakaa kori, joka kestää äärilämpötiloja
• Kauko-ohjattu keskuslukitus
• Hyttysverho-ovi
• Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat
• Jäteastia lähdelajitteluun
• Ergonomiset istuintyynyt
• Sisustus ensiluokkaisesta materiaalista
omasta puusepäntehtaasta
• Sisustus sovitettu esteettömän ilmankierron varmistamiseksi
• Päällystetty sängynpääty
• Rasvasuodattimella ja valaistuksella
varustettu liesituuletin
• Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä
• Hyttysverkko avattavissa ikkunoissa
• Kierrejousipatja, sijauspatja ja päiväpeite
• Iso jääkaappi ja pehmeästi sulkeutuvat
keittiölaatikot
• Huoltokeskuksen ohjauspaneelilla ohjataan kaikkia toimintoja – Smart D
• Runsaasti LED-valoja
• Uusi multimediasoitin
• Reititin
• Palovaroitin
• Vikavirtakytkin
KABE NR 1 2022

25

KABE

ROYAL

Jos nostamme esiin joitakin KABEn suurista myyntimenestyksistä vuosien mittaan, puoli-integroidut autot ja crossover-mallit sijoittuvat listalla korkealle. Crossover merkitsee
sitä, että alaslaskettavassa kattosängyssä on kaksi lisämakuupaikkaa, jotka ovat piilossa heti ohjaamon takana olevassa korin ko-rotetussa osassa.
– Suosituin on x780-malli, joka esiteltiin
vuonna 2015 Fiat Ducato -alustalle rakennettuna. Mallia on valmistettu yli 1000 kpl,
KABEn kehityspäällikkö Tina Andersson
kertoo.

moottori, etupyöräveto ja 9-vaihteinen
automaattivaihteisto.

King size -leveys

Ylellinen vakiovarustelu

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

Royal-sarjassa on ylellinen vakiovarustelu. Autossa on ajastimella varustettu
Webasto-moottorinlämmitin, vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa ja
sisäänkäynnissä astinlaudan kohdalla
konvektorilämmittimiä. Vakiovarusteluun
kuuluu myös akkutunnistimella varustettu
AGM 130 Ah -akku, tehovahti, ulkovalaistus ja liiketunnistin, valaistu tavaratila ja
ulosvedettävä suksikotelo ja sähkö-toiminen vesijärjestelmän tyhjennys, muutamia
mainitaksemme.

– Mallin suosioon on vaikuttanut osaltaan
tietenkin myös ainutlaatuinen king size
-leveys, 245 cm, jota on saatavissa matkailuautomarkkinoilla vain KABElta. Reilu
leveys luo tilantuntua ja tunnelmaa auton
asunto-osaan, Tina Andersson selittää.
Vuonna 2020 crossover-malli x780 ja
hieman suurempi x880-malli sisällytettiin
KABEn uuteen huippu-varusteltujen
Royal-sarjan mallistoon, jossa useimmat
parhaista ominaisuuksista ovat jo vakiokokoon-panossa.
Mercedes Sprinter
– Vuotta myöhemmin, mallivuonna 2021,
otimme taas askeleen eteenpäin ja päivitimme Royal-sarjan x780- ja x880-mallit
Mercedes Sprinter -alustalla. Oli luonnollista ottaa nämä kaksi upeaa crossover-mallia mukaan KABEn menestyksekkääseen yhteistyöhön Mercedes-Benzin
kanssa, Tina kertoo.
Mercedes Sprinterin alustan ja erityisesti
sarjaa varten räätälöidyn matalaprofiilisen AL-KO-alustan yhdistelmän ansiosta
KABE voi tarjota täysimittaisia ja hyvin
varusteltuja matkailuautoja, joissa on
hen-kilöauton kaltaiset ajo-ominaisuudet.
Autossa on voimakas 170 hv:n diesel-
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– Ohjaamo on moderni ja viihtyisä ja
edustaa täysin KABEn harkittua sisustusfilosofiaa.

– Kalusteissa on upotetut laatikot ja
kaapinovet, ja muita mukavuuksia ovat
kalusteuuni, hyvin varustel-tu kylpyhuone,
istuinryhmä, jossa on slide-out-sohva,
premium foam -täytteellä pehmustetut
tyynyt, alumiiniset sängynrungot ja sängyissä säätötoiminto ja verhoiltu pääpuoli.

Faktatiedot
KABE Royal on saatavana crossover-mallina
x780, jossa on viisi erilaista pohjaratkaisua,
ja x880-mallina, jossa on kaksi erilaista
pohjaratkaisua.

Nämä ovat KABE:n kaikissa matkailuautoissa vakiovarusteita, kaiken muun
ohella:
• Ohjaamon ilmastointi
• Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdetanko
• Moottori: Fiat 2,3 litran moottori 140 hv
(vain TM740)
• Tehokkaat patterit (konvektorit)
• Kuivauskaapissa on tippuallas ja
ilmanvaihto
• Vesikiertoinen lattialämmitys Alde-lämmittimellä – AGS II
• KABE iWall, vakaa kori, joka kestää
äärilämpötiloja
• Kauko-ohjattu keskuslukitus
• Hyttysverho-ovi
• Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat
• Jäteastia lähdelajitteluun
• Ergonomiset istuintyynyt
• Sisustus ensiluokkaisesta materiaalista
omasta puusepäntehtaasta
• Sisustus sovitettu esteettömän ilmankierron varmistamiseksi
• Päällystetty sängynpääty

• Rasvasuodattimella ja valaistuksella
varustettu liesituuletin
• Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä
• Hyttysverkko avattavissa ikkunoissa
• Kierrejousipatja, sijauspatja ja päiväpeite
• Iso jääkaappi ja pehmeästi sulkeutuvat
keittiölaatikot
• Huoltokeskuksen ohjauspaneelilla
ohjataan kaikkia toimintoja – Smart D
• Runsaasti LED-valoja
• Uusi multimediasoitin
• Reititin
• Palovaroitin
• Vikavirtakytkin
KABE Royalin vakiovarusteita, TM740
vakiovarusteiden lisäksi:
• Vireystila-avustin (attention assist)
• Automaattinen hätäjarrutus
• AL-KO-alusta 4500 kg / 2-akselinen
AL-KO-alusta 5200 kg
• Etupyöräveto, 9 vaihteinen automaatti
• Moottori: Mercedes-Benz Sprinter 170
hv

• Sivutuuliavustin (ei Teli-akseli)
• Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä
AGS II Pro
• Dieselmoottorin lämmitin
• Lämpöpatterit astinlaudan kohdalla
• Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa
• Lämmönvaihdin
• Valittavissa kolme kangasmallistoa sekä
kolme nahkamallistoa (lisähintaan)
• Käsinojallinen dinette ja slide-out-sohva
• Asunto-osassa leveä Premium-ovi (Hartal evolution)
• Kalusteuuni
• Akkutunnistimella varustettu AGM 130
Ah -akku
• Tehovahti
• MBUX (sis. peruutuskameran)
• Murtohälytin, kuorisuoja
• Törmäysanturi ja vuodonilmaisin nestekaasulle
• Ulkovalo ja liiketunnistin

Laaja kohderyhmä
KABE Royal on suunnattu laajemmalle
kohderyhmälle. Se on matkailuauto
niille, joilla on korkeat vaa-timukset ja
jotka arvostavat designia, tekniikkaa
ja mukavuutta. Olet ehkä testannut
matkailuautoa ennen ja haluat nyt jotain
parempaa.
– Iso lisävuode on joustava ratkaisu, ja
sen ansiosta myös Royal-mallit x780 ja
x880 ovat erinomaisia valintoja usean
sukupolven perheille, jotka haluavat
omistaa matkailuauton yhdessä, Tina
vinkkaa.
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KABE

CROWN

Mallivuosi 2010 on yksi KABEn matkailuautohistorian virstanpylväistä. KABE esitteli tuolloin ensimmäi-sen täysintegroidun matkailuautonsa, ja Tenhultin tehtaassamme Smolannissa otettiin
käyttöön täysin uusi tuotantotapa.
– Suurena erona on se, että sisustamme
koko auton omassa tuotantolaitoksessamme, myös ohjaa-mon, koska se on
ajoneuvoon integroitu osa. Puoli-integroiduissa matkailuautoissa ja crossover-malleissa taas on täydellinen ohjaamo ilman takaseinää, ja alusta, johon
asunto-osa rakennetaan, sa-noo Mikael
Blomqvist, KABEn tekninen johtaja ja
varatoimitusjohtaja.

Mercedes Sprinterin ja AL-KOn räätälöidylle alustayh-distelmälle, Mikael kertoo.

KABEn tyylikkäät ja eksklusiiviset täysintegroidut mallit, joissa on ympärivuotista
mukavuutta, otettiin avosylin vastaan
markkinoilla. Vuonna 2018 tehtaassa
otettiin käyttöön uusi moottoroitu tuotantolinja, mikä helpotti vastaamista suureen
kysyntään ja tarjosi mahdollisuudet
jatkuvalle kehitykselle.

– KABE Crown tarjoaa parasta mahdollista. Autossa on voimakas 170
hv:n dieselmoottori, etupyöräve-to ja
9-vaihteinen automaattivaihteisto. Auton
MBUX-multimediajärjestelmä on sama
kuin Mercedesin muissa autoissa: 10,25
tuuman korkearesoluutioinen kosketusnäyttö navigointia, tietoviihdettä ja
vies-tintää varten.

Älykästä toimivuutta
Vuonna 2020 tehtiin seuraava suuri
panostus: KABE aloitti yhteistyön Mercedes-Benzin kanssa, ja täy-sintegroitujen
ajoneuvojen valikoima saavutti uusia
ulottuvuuksia.
– Mallivuonna 2020 lanseerasimme
huippuvarustellun KABE Crown -valikoiman, jossa on kolme todella upeaa
täysintegroitua mallia. Ne on rakennettu

Crown tunnetaan eksklusiivisesta designista ja eri puolilla ajoneuvoa toteutetuista älykkäistä toimin-noista. Siinä on
premium-brändille kaikki tyypilliset ominaisuudet, Mercedesin modernia henkilöauto-tekniikkaa sekä KABEn edistyksellisiä lämmitysteknisiä ja mukavuutta sekä
turvallisuutta lisääviä ratkai-suja.

Johdonmukainen design
Ohjaamosta auton asunto-osaan siirtymistä tuskin huomaa, koska koko tila
on sisustettu yhtenäiseksi huoneeksi
KABEn vaaleilla kalusteilla ja yhtenäisellä
designilla.
Leveä ovi on helpottaa autoon nousemista, ja patterit lämmittävät mukavasti

jo kynnyksellä. Auton kaksoislattiaan
sijoitetuissa syvissä tavaratiloissa on
ulosvedettävät laatikot, jotka helpottavat
pakkaa-misesta ja säilytystä.
– KABE Crown on kehitetty aktiivista
ympärivuotista käyttöä varten. Se tarjoaa
monia KABEn ainutlaa-tuisia käytännöllisiä ja toimivia ratkaisuja, joiden avulla
matkailu sujuu helposti ja huolettomasti.
Ensiluokkaista mukavuutta
Vakiovarusteluun kuuluu mm. akkutunnistimella varustettu AGM 130 Ah
-akku, tehovahti, ulkovalais-tus ja
liiketunnistin, valaistu tavaratila ja ulosvedettävä suksikotelo sekä sähkötoiminen
vesijärjestel-män tyhjennys.
– Crown tarjoaa ensiluokkaista
mukavuutta kylpyhuoneeseen, keittiöön, makuutilaan ja oleskelutilaan.
Voit valita itsellesi parhaiten sopivan
pohjaratkaisun: vuoteet, kylpyhuoneen ja
kuormatilan. Kaikkiin versioihin sisältyy istuinryhmän yläpuolelle sijoitettu
ylimääräinen alas laskettava parisänky,
Mikael Blomquist kertoo.

Nämä ovat KABE:n kaikissa matkailuautoissa vakiovarusteita, kaiken muun
ohella:
• Ohjaamon ilmastointi
• Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdetanko
• Moottori: Fiat 2,3 litran moottori 140 hv
(vain TM740)
• Tehokkaat patterit (konvektorit)
• Kuivauskaapissa on tippuallas ja ilmanvaihto
• Vesikiertoinen lattialämmitys Alde-lämmittimellä – AGS II
• KABE iWall, vakaa kori, joka kestää äärilämpötiloja
• Kauko-ohjattu keskuslukitus
• Hyttysverho-ovi
• Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat
• Jäteastia lähdelajitteluun
• Ergonomiset istuintyynyt
• Sisustus ensiluokkaisesta materiaalista
omasta puusepäntehtaasta
• Sisustus sovitettu esteettömän ilmankierron varmistamiseksi
• Päällystetty sängynpääty
• Rasvasuodattimella ja valaistuksella
varustettu liesituuletin
• Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä
• Hyttysverkko avattavissa ikkunoissa

• Kierrejousipatja, sijauspatja ja päiväpeite
• Iso jääkaappi ja pehmeästi sulkeutuvat
keittiölaatikot
• Huoltokeskuksen ohjauspaneelilla
ohjataan kaikkia toimintoja – Smart D
• Runsaasti LED-valoja
• Uusi multimediasoitin
• Reititin
• Palovaroitin
• Vikavirtakytkin
Kun valitset KABE Crown auton
sisältyvät seuraavat varusteet TM740
vakiovarusteiden lisäksi:
• Alumiinivanteet 16"
• Vireystila-avustin (attention assist)
• Automaattinen hätäjarrutus
• AL-KO-alusta 4500 kg / 2-akselinen
AL-KO-alusta 5500 kg
• Sähköinen seisontajarru
• Etupyöräveto, 9 vaihteinen automaatti
• Moottori: Mercedes 170 hv
• Sadetunnistin
• Sivutuuliavustin (ei tandem)
• Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II Pro
• Dieselmoottorin lämmitin

• Lisälämpöpaketti joka on kytketty
lattialämmitykseen
• Lämpöpatterit astinlaudan kohdalla
• Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa
• Lämmönvaihdin
• Ulosvedettävä, lämmitetty ja valaistu
suksikotelo
• Valittavissa kolme kangasmallistoa
sekä
kolme nahkamallistoa (lisähintaan)
• Käsinojallinen dinette ja slide-outsohva
• Kalusteuuni
• Asunto-osassa leveä Premium-ovi
(HartaLux)
• Tuorevesisäiliö, 20/150 litraa
• Akkutunnistimella varustettu AGM 130
Ah -akku
• Tehovahti
• MBUX (sis. peruutuskameran)
• Murtohälytin, kuorisuoja
• Törmäysanturi ja vuodonilmaisin nestekaasulle
• Ulkovalo ja liiketunnistin

Faktatiedot
KABE Crownin kokovaihtoehdot ovat i760,
i810 ja i860, ja valittavana on yhteensä
9 erilaista pohjarat-kaisua.
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IMPERIAL

Imperial-sarja on matkailuautojen premium-segmentin
helmi. Valikoiman mallit Imperial i810, i860 ja i910 ovat
todella ylellisiä täysintegroituja malleja, ja niiden varusteluja asumistaso on matkailuauto-alalla täysin ainutlaatuista.
Imperial-sarjan valmistus alkoi 2017, jolloin KABE lanseerasi kaikkein suurimman
matkailuautonsa, eksklusiivisen i910:n.
Sarjaa täydennettiin vuonna 2018 Imperial i810 -mallilla, ja jo seuraavana vuonna
esiteltiin keskikokoinen i860.
Kaksiakselinen
Vuodesta 2020 Imperial rakennetaan
Mercedes Sprinterin ja teliakselisen
AL-KO:n yhdistelmälle, mikä varmistaa
vakaat, turvalliset ja mukavat ajo-ominaisuudet sekä mahdollistaa kokonaispainon 5 500 kiloa.
– Mercedes-auton laadukkuus on
täysin samaa luokkaa kuin matkailuauton asunto-osan korkealuok-kainen
varustelu. KABEn muiden mallisarjojen
parhaiden ominaisuuksien lisäksi saat
koko joukon tyy-likkäitä ja mukavia
varusteluyksityiskohtia, jotka sisältyvät
Imperialiin vakiovarusteina, KABEn myynti-päällikkö Daniel Jaldemark kertoo.
Pyörillä kulkeva koti
Premium-luokan KABE Imperial ei juurikaan kaipaa lisävarusteita täydelliseen
matkailuautoelämyk-seen. Vakiovarusteluun sisältyy mm. hydrauliset tukijalat,
auton ulkopuolisten lukkojen keskuslukitus, ilmastointijärjestelmä, KABE
Premium sound system -äänentoistojärjestelmä ja wi-fi sekä sähkötoimi-sella
korkeussäädettävällä pääpuolella
varustettu sänky.
– Tilava 150 litran tuorevesisäiliö ja omavarainen sähköjärjestelmä, johon sisältyy
aurinkokennot, in-vertteri ja kaksi akkua,
tarjoavat paljon vapautta ja turvallisuudentunnetta matkan varrella. Imperial
on todellakin pyörillä kulkeva koti, ilman
kompromisseja.
Cinderella-polttokäymälä
Valitsemastasi autokoosta tai pohjarat-
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Faktatiedot
KABE Imperialin eri koot ovat i810, i860 ja
i910, ja valittavana on yhteensä 9 erilaista
pohjaratkaisua.

kaisusta riippumatta keittiö on eksklusiivisesti varusteltu: valkoi-set upotetut
kaapinovet ja TecTowerissa erillinen
kalusteuuni. Oleskelutilassa on mukavat
nahkaver-hoillut sohvat, ja niin ikään
nahkaverhoilluissa ohjaamoistuimissa on
integroitu turvavyö.
Voit valita ison ihanan kylpyhuoneen
tai erillisen suihkun ja wc:n, jolloin koko
makuuhuoneosa voidaan rajata matkailuvaunun etuosan tiloista avaamalla
wc:n ovi täysin auki. Imperialiin sisältyy
vakiovarus-teena Cinderella-polttokäymälä, ja kylpyhuoneen suihkuovet
ovat lasia.
– Imperialissa on valittavana runsaasti
eri sisustus- ja kuormatilaratkaisuja.
Makuuhuoneeseen on va-littavana
pitkittäissängyt, parisänky tai auton
takaosaan KABEn iso queen-size-vuode.
Lisäksi istuinryh-män yläpuolella on aina
lisävuode eli alas laskettava parisänky,
Daniel kertoo.
Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen
lämmitysinnovaatio
KABElla on johtava asema alan tekniikan
kehittämisessä, ja yhtiö on jo palkittu
mm. arvostetulla Euro-pean Innovation
Award -palkinnolla Smart D -käyttöpaneelistaan ja KABE-Smart-Vent-tuuletusjärjestelmästään.
Vuonna 2021 esiteltiin jälleen maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen innovaatio,
KABEn vyöhykelämmitys, jonka avulla
lämpöä voidaan säätää kahdella eri
vyöhykkeellä ja valita asunto-osan etu- ja
takaosaan eri lämpötilat.
– KABEn uusi vyöhykelämmitys on
kehitetty yhteistyössä Alden kanssa, ja
järjestelmä on tietenkin kai-kissa Imperial-autoissa vakiovarusteena.

Nämä ovat KABE:n kaikissa matkailuautoissa vakiovarusteita, kaiken muun
ohella:
• Ohjaamon ilmastointi
• Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdetanko
• Moottori: Fiat 2,3 litran moottori 140 hv
(vain TM740)
• Tehokkaat patterit (konvektorit)
• Kuivauskaapissa on tippuallas ja
ilmanvaihto
• Vesikiertoinen lattialämmitys Alde-lämmittimellä – AGS II
• KABE iWall, vakaa kori, joka kestää
äärilämpötiloja
• Kauko-ohjattu keskuslukitus
• Hyttysverho-ovi
• Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat
• Jäteastia lähdelajitteluun
• Ergonomiset istuintyynyt
• Sisustus ensiluokkaisesta materiaalista
omasta puusepäntehtaasta
• Sisustus sovitettu esteettömän ilmankierron varmistamiseksi
• Päällystetty sängynpääty
• Rasvasuodattimella ja valaistuksella
varustettu liesituuletin
• Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä
• Hyttysverkko avattavissa ikkunoissa
• Kierrejousipatja, sijauspatja ja päiväpeite
• Iso jääkaappi ja pehmeästi sulkeutuvat
keittiölaatikot
• Huoltokeskuksen ohjauspaneelilla
ohjataan kaikkia toimintoja – Smart D

•
•
•
•
•

Runsaasti LED-valoja
Uusi multimediasoitin
Reititin
Palovaroitin
Vikavirtakytkin

Kun valitset KABE Crown auton
sisältyvät seuraavat varusteet TM740
vakiovarusteiden lisäksi:
• Alumiinivanteet 16"
• Vireystila-avustin (attention assist)
• Automaattinen hätäjarrutus
• AL-KO-alusta 4500 kg / 2-akselinen
AL-KO-alusta 5500 kg
• Sähköinen seisontajarru
• Etupyöräveto, 9 vaihteinen automaatti
• Moottori: Mercedes 170 hv
• Sadetunnistin
• Sivutuuliavustin (ei tandem)
• Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II Pro
• Dieselmoottorin lämmitin
• Lisälämpöpaketti joka on kytketty
lattialämmitykseen
• Lämpöpatterit astinlaudan kohdalla
• Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa
• Lämmönvaihdin
• Ulosvedettävä, lämmitetty ja valaistu
suksikotelo
• Valittavissa kolme kangasmallistoa
sekä
kolme nahkamallistoa (lisähintaan)
• Käsinojallinen dinette ja slide-outsohva
• Kalusteuuni

• Asunto-osassa leveä Premium-ovi
(HartaLux)
• Tuorevesisäiliö, 20/150 litraa
• Akkutunnistimella varustettu AGM 130
Ah -akku
• Tehovahti
• MBUX (sis. peruutuskameran)
• Murtohälytin, kuorisuoja
• Törmäysanturi ja vuodonilmaisin nestekaasulle
• Ulkovalo ja liiketunnistin
TM740 ja Crown varusteiden lisäksi
saat KABE Imperial autoihin seuraavat
varusteet:
•
Asunto-osassa ilmastointi (AC)
•
Alde vyöhykelämmitys
•
Ulkopuolen lukoissa keskuslukitus
(useassa)
•
Suihkuliitäntä autotallissa
•
Hydrauliset tukijalat
•
Cinderella-polttokäymälä
•
Sähkötoiminen säädettävä pääpuoli
•
Nahkaverhoilu
•
2 akkua AGM 130 Ah
•
Ekopaketti aurinkokennolla, invertterillä ja 2 akulla
•
Premium Sound System
•
Sähkötoiminen laatikoiden lukitus
keittiössä
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VAN

Vuonna 2020 KABE lanseerasi huomiota herättäneen uutuuden, täysin
uudenlaisen Van-retkeilyautomallin. Se
ei ollutkaan mikä pakettiauto tahansa
vaan Mercedes Sprinter -alustainen
täysi-mittainen ja talvikäyttöön varusteltu
camping-auto, jossa on korkea katto.

– KABEn Van-mallin varustelutaso on
epäilemättä markkinoiden korkeimpia.
Se tarjoaa monia niistä ainutlaatuisista
ominaisuuksista, jotka sisältyvät, joita on
KABEn Travel Master -sarjamme suurempiin matkailuautoihin, KABEn toimitusjohtaja Alf Ekström sanoo.
Ympärivuotinen käyttö

Mallivuodesta 2022 lähtien KABE Vanin
vakioväri on valkoinen, ja myös etuosa/
puskuri ovat valkoiset. Valinnaisena värinä
metallinharmaa.

KABE Van -retkeilyautossa on sama
laadukas perusvarustelu kuin KABEn
muissakin matkailuautoissa. Auto on
varusteltu ympärivuotiseen käyttöön ja
vesikiertoinen lattialämmitys ulottuu aina
ohjaamoon saakka. Vesisäiliö ja harmaavesisäiliö ovat hyvin suojassa pakkaselta
eristävän kaksoislattian sisässä.
– Koko auto on perusteellisesti eristetty
uudella menetelmällä, jossa kattoon,
seiniin, palkkeihin ja kaik-kiin sisustettujen seinien sisässä piileviin onkaloihin
ruiskutetaan liimapintaisia pieniä kuulia,

Nämä varusteet sisältyvät aina vakiona
KABE:n Van autoon:
• Aito ruotsalaisrakenteinen premium-van
• Rakennettu Mercedes-Benz Sprinter
-alustalle
• Aktiiviset turvajärjestelmät
• Pituus 6,90 metriä, korkea katto: seisonta korkeus 196 cm
• Mercedesin 4-sylinterinen 163 hv:n dieselmoottori, ympäristöluokka Euro-6.
• Takavetoinen, neliveto saatavana
lisävarusteena
• Liitettävyys digipohjaisiin palveluihin
• 4 turvavyöllistä istumapaikkaa + 4
makuupaikkaa
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jotka ko-vettuvat kestäväksi ja kiinteäksi
35–50 mm:n paksuiseksi eristeeksi,
sanoo Alf Ekström.
Ajoneuvossa on KABEn ainutlaatuiset lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisut:
vesikiertoinen nelisilmukkai-nen AGS II
Pro -lattialämmitys, Alde Kompakt -lämmitin ja optimaalista ilmankiertoa varten
suunniteltu sisustus.
– Kokonaispituus on 690 cm, ja vaikka
mitat ovat huomattavasti pienemmät kuin
KABEn perinteisissä matkailuautoissa,
tilat ovat yllättävän väljät retkiautoksi.
Asunto-osan korkeus on itse asiassa
196 sent-timetriä, aivan kuten muissakin
matkailuautomalleissamme.
Joustava käyttö
Mukavasti kalustetussa KABE Van -mallissa on wc ja suihkutila, käytännöllinen
keittiö ja kompressori-jääkaappi sekä
todella mukavat täyspitkät sängyt, jotka
voidaan levittää auton koko leveydelle
tai käyt-tää kahtena erillisenä pitkittäisvuoteena.
Monet ovat jo huomanneet KABE Vanin
suuren potentiaalin loma-ajoneuvona,
joka soveltuu erinomai-sesti myös
erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin tai
työkäyttöön.

– Se on todella hyvä vaihtoehto, jos
joutuu matkustamaan paljon työn vuoksi
ja yksitoikkoinen hotelli-asuminen alkaa
kyllästyttää. Van-mallissa voit kuljettaa
mukanasi työkaluja, näyttelymateriaalia ja mui-ta tarvikkeita ja käyttää sitä
myös hotellihuoneena ja toimistona, Alf
Ekström sanoo.
Vuodesta 2022 alkaen KABE Van voidaan tilata paripyörillä, joiden ansiosta
kuormapainoa voidaan lisätä 850 kg.
Siten yhdistelmän sallittu kokonaispaino
on jopa 7 tonnia, mikä lisää ajoneuvon
moni-käyttöisyyttä.
Mukavuutta ja ajonautintoa
KABEn sisustus ja varustelu noudattavat samaa korkeaa tasoa kuin Mercedes-Benzillä. Auto tarjoaa mukavuutta ja
ajonautintoa.
Useimmat ominaisuudet ovat vakiovarusteita, kuten isolla kosketusnäytöllä
varustettu multimediajär-jestelmä,
peruutuskamera sekä sähkötoimiset ja
sähkölämmitteiset sivupeilit. Autossa
on myös useita moderneja turvajärjestelmiä, kuten kuolleen kulman varoitin,
automaattinen hätäjarrutus ja sivutuu-liavustin.
Auto on takavetoinen, mutta se on
saatavana myös nelivetoisena. Moottori
on Mercedesin 4-sylinterinen 163 hv:n
dieselmoottori, ympäristöluokka Euro-6.

• KABEn tarjoamat arvot, viihtyisyys ja
mukavuudet
• Ainutlaatuinen eristysmenetelmä!
• Ympärivuotiseen käyttöön – yhtä
mukava niin kesällä kuin talvella
• Vesikiertoinen lattialämmitys, kaksoislattia ja tavallista enemmän pattereita
• Lämpösulku liukuovea ja takaovea
vasten
• Eristetyt vesisäiliöt
• Palkittu Smart D -sähköjärjestelmä
• Kompressorijääkaappi
• Törmäyskehys työtasolle ja jääkaapille
• Liikennemerkkitunnistin
• Panoraamaikkuna
• Ulkovalo liukuoven päällä
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– Moderni tilauslähtöinen tuotanto tarkoittaa siis sitä, että
aika tilauksesta lopulliseen toimitukseen voi vaihdella. Samalla tuotantovolyymiä voidaan
mukauttaa nopeasti ja valmistaa malleja, joilla on kysyntää.

YMPÄRIVUOTISTA MUKAVUUTTA
maiseen ilmastoon, joten ne toimivat yhtä hyvin niin pakkaspäivinä kuin kesän hellepäivinä. Siksi emme tingi
mistään eristyksen, ilmanvaihdon ja lämmityksen toteutuksessa. Kori rakennetaan KABEn oman iWall-rakenteen
mukaisesti maksimaalisen vakauden ja ehdottoman kosteudenpitävyyden varmistamiseksi. Kaikissa malleissa
on vakiovarusteena Alde 3030 -lämmitin ja vesikiertoinen lattialämmitys. Monet tärkeät ympärivuotisen käytön
mahdollistavat ominaisuudet kuuluvat rakenteeseen – ne eivät ehkä näy, kun astut matkailuautoon tai -vaunuun
ensimmäistä kertaa. Mutta huomaat eron KABEa käyttäessäsi.

LAATU
Meille on tärkeää, että jokainen yksityiskohta KABEssa on laadukas sekä ominaisuuksiltaan että muotoilultaan.
Tämä on ollut periaatteemme jo yli 60 vuoden ajan. Siksi rakennamme ja testaamme uusia ratkaisuja omassa
kehityshallissamme ja rakennamme jokaisen KABEn yhdessä Euroopan moderneimmista matkailuvaunu- ja matkailuautotehtaista. Omassa tehtaassa. Meillä on ammattitaitoisia työntekijöitä, omia sähköasentajia, oma verstas
ja nykyaikaiset koneet. Ja alihankkijamme kuuluvat alansa parhaimmistoon Euroopassa.

KESTÄVÄ ARVO
KABE-mallin valinnastasi riippumatta voit olla varma, että saat kaikissa hintaluokissa markkinoiden parasta ja
kestävintä laatua. Kehitämme jatkuvasti matkailuvaunujamme ja -autojamme KABE:n moderneissa tehtaissa
Tenhultissa. Tavoitteenamme on vastata sekä sinun että mahdollisen seuraavan omistajan korkeisiin vaatimuksiin. Siksi voit luottaa siihen, että KABE säilyttää hyvin arvonsa myös tulevaisuudessa.

TEKNIIKKA
Uudessa KABEssa saat aina uusinta tekniikkaa, ja jo vakiokokoonpanossa se on yksi markkinoiden parhaiten
varustelluista. Mielestämme tulevaisuuden haasteet edellyttävät tulevaisuuden ratkaisuja, ja siksi panostamme
paljon tekniikan kehittämiseen. Viime vuosina olemme saaneet useita upeita palkintoja innovaatioistamme, kuten ilmanvaihdosta ja lämmön talteenotosta. Tarjoamme kaiken, mitä todella mukava asuminen matkan aikana
edellyttää. Ennen kuin alat vertailla hintoja, selvitä, mitä KABEn malliin todella sisältyy.

MILLOIN SAAN TILAAMANI KABEN?
Jokainen uuden matkailuvaunun tai -auton tilannut tietää, millaista on odottaa
toimitusta. Innokkaan ja odottavaisen asiakkaan voi olla joskus vaikea ymmärtää,
miksi juuri minun ajoneuvoni valmistus vie niin kauan.
Jos uusi KABEsi on jo varastossa, toimitamme sen nopeasti. Silloin jälleenmyyjä
varaa sinulle ajan ajoneuvon toimitusta
ja tarkastusta varten, ja sen jälkeen voit
ajaa kotiin ja ryhtyä pakkaamaan ensimmäistä matkaseikkailuasi varten.
Tuotantosuunnitelma
Kun ostat KABEn, jota ei ole vielä valmistettu, prosessi näyttää hieman erilaiselta.
Ehkä sinä ja perheesi olette istuneet
kotona tietokoneen tai tabletin ääressä
ja suunnitelleet unelmienne KABEn kabe.
se/fi-sivuston konfiguraattorilla. Seuraava askel on käydä läpi kaikki toiveet
ja valinnat yhdessä myyjän kanssa, joka
toimittaa lopullisen tilauksen Tenhultin
tehtaalle.
– Heti kun tilaus saapuu, laitamme sen
tuotantosuunnitelmaan. KABElla on nykyaikainen ja tehokas tuotantomenetelmä,
jossa eri malleja valmistetaan sarjoina
ja tuotetaan erissä eri aikoina vuoden
aikana. Toimitusta ei siis ohjaa tilausajankohta, vaan se, miten tuotantosuunnitelma on järjestetty, Mikael Blomqvist,
KABEn tekninen johtaja ja varatoimitusjohtaja.
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Made in Sweden
Tilaamasi KABE on yksi peräkkäisistä
saman mallisarjan tilatuista ajoneuvoista
pitkällä moottoroidulla tuotantolinjalla.
Samalla jokainen yksittäinen ajoneuvo
on yksilöllinen ja valmistettu tilausnumeroon liittyvän erittelyn mukaisesti.
Koko tuotanto tapahtuu tuotantolaitoksessamme Smålandissa, ja sisustus
tulee KABEn omasta puusepäntehtaasta.
Made in Sweden, niin pitkälle kuin mahdollista.
– Kun tehdasasennettu varustelu on
paikoillaan, yksikkö siirtyy lopulliselle
asemalle, jossa lisätään asiakkaan
valitsemat tyynyt ja tekstiilit. Tämän
jälkeen tehdään lopullinen puhdistus ja
tarkastus. Sen jälkeen tuote toimitetaan
jälleenmyyjälle.

Kun uusi KABE saapuu jälleenmyyjälle,
huoltokorjaamot asentavat vielä mahdolliset lisä- ja valinnaisvarusteet. Myyjä
varaa ajan kanssasi kaikkien toimintojen
perusteellista läpikäyntiä varten, ja lopullinen toimitus voidaan suorittaa.
– Moderni tilauslähtöinen tuotanto
tarkoittaa siis sitä, että aika tilauksesta
lopulliseen toimitukseen voi vaihdella.
Samalla tuotantovolyymiä voidaan
mukauttaa nopeasti ja valmistaa malleja,
joilla on kysyntää. Jos siis naapuri ihmettelee, miten sait uuden KABE Imperialisi
vain kuukaudessa, kun he joutuivat
odottamaan Royaliansa puoli vuotta, asia
on melko helppo selittää, sanoo Mikael
Blomqvist

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ
Meille ympäristökysymykset ovat etusijalla, ja olemme sitoutuneet kaikkeen alusta loppuun, aina materiaalien
valinnasta ja tuotantotekniikasta energiaarvoihin ja päästötasoihin. Tavoitteenamme on johtaa kehitystä kohti ilmasto- ja ympäristöystävällisempää matkailuvaunu- ja matkailuautoalaa. Tuemme tietenkin YK:n maailmanlaajuisia tavoitteita ja pyrimme varmistamaan hyvät työehdot ja toimimaan monimuotoisuuden ja tasaarvon hyväksi
sekä pitämään liiketoimintaetiikkaan liittyvät asiat korkeatasoisina.

LUOTETTAVA JA TURVALLINEN
KABEn ostaminen merkitsee investointia turvallisuuteen. Haluamme, että voit nauttia turvallisin mielin investoinnistasi ja että vietät upeita päiviä matkailuvaunu- tai matkailuautossasi. Sen vuoksi myönnämme seitsemän
vuoden tiiviystakuun kaikille uusille matkailuvaunuille ja matkailuautoille. Tietenkin sinun tulee voida tuntea
olosi myös turvalliseksi matkasi aikana. Matkailuvaunuissamme ja matkailuautoissamme on useita aktiivisia turvajärjestelmiä. Jos kuitenkin onnettomuus tapahtuu, KABEssasi on pitkälle kehitettyjä passiivisia turvajärjestelmiä, jotka suojaavat törmäyksessä. Stabiili ja jykevä rakenne teräksestä joka pitää akun ja vesitankin paikoillaan
on joitain esimerkkejä.

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

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

VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT

Asiakastilausohjattu
KABEn omistamalla kuljetusyrityksellä
KABE Transportilla on omat kuorma-autot
ja kuljettajat, jotka vievät matkailuautoja
ja -vaunuja eri puolille Ruotsia mutta
myös Norjaan ja Tanskaan.

KABEn valtuutettuja jälleenmyyjiä ja huoltokorjaamoja on koko Skandinaviassa ja useissa Euroopan maissa.
Jälleenmyyjiltämme saat asiantuntijaapua, ja kun ostat KABEn, saat apua rahoitusjärjestelyissä ja vakuutuksissa.
Kun olet matkalla ja jos tarvitset apua, saat ammattimaista huoltoa yli sadasta valtuutetusta huoltokorjaamosta
Pohjois-Euroopassa. Monet niistä ovat toimineet kanssamme vuosikymmeniä, joten voit tuntea olosi turvalliseksi.

Rakenna oma
KABE osoitteessa
www.kabe.se/fi

VALINNANVAPAUS
Jokaiselle löytyy sopiva KABE-malli. Pitää vain miettiä, millainen koko, pohjaratkaisu, varustelu ja hintaluokka
sopii parhaiten sinulle ja perheellesi. Kun olet löytänyt suosikkimallisi, voit valita siihen parhaiten sopivan tilaratkaisun KABEn Flexline-järjestelmän avulla, joka tarjoaa runsaasti valinnanvaraa ja todella paljon joustavuutta.
Helpointa on rakentaa itselle sopivin KABE-malli tuotekonﬁguraattorillamme, joka löytyy välilehdeltä "Rakenna
oma KABE”, tai poikkeamalla jossakin jäleenmyyntipisteessä.
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Mallivuoden 2022 uutuudet!
Jälleen tänä vuonna lanseeraamme monta uutta asiaa. S
 euraa
KABE jälleenmyyjien ilmoittelua ja kotisivuja, milloin heillä tulee
uudet mallit näytille.
Uusi klassikko on syntynyt! S
 uositussa Classic-mallissamme on
nyt niin paljon uutta designia, että se ansaitsee uuden nimen,
ESTATE. Matkailuvaunu on sekä t eknisesti että käytännöllisesti
katsoen yhä sama, mutta tässä on uusi coolimpi ja
modernimpi muotoilu.

TERVETULOA KABE
JÄLLEENMYYJÄSI LUO
KUULEMAAN ENEMMÄM!

Aina askeleen edellä…

kabesuomi

Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

