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Sisällysluettelo

KABE ON AIVAN  
OMAA LUOKKAANSA

Puoli vuotta sitten sain osakseni suurta luottamusta siirty-
essäni KABE AB:n operatiivisen toiminnan johtajaksi, kun 
toimitusjohtajana 39 vuotta toiminut Alf Ekström päätti 
keskittyä KABE Group AB:n konserninjohtajan tehtäviin.

KABEn kehitystyöhön osallistuminen on kannustava ja haas-
tava tehtävä. KABE on kasvuyritys, jonka kehitys perheyrityk-
sestä pörssinoteerattuun teollisuuskonserniin on vaikuttava. 
Liiketoimintaa kehitetään sydämellä ja sitoutuneisuudella, mikä 
selittää sen menestyksen.

Viime vuosina KABE on vahvistanut markkina-asemiaan ja 
selkeyttänyt rooliaan toimialan johtavana premium-brändinä 
sekä matkailuvaunu- että matkailuautopuolella. 

KABEn tilauskantaan kohdistuu suuria paineita, ja voimme 
iloita suurista myyntiluvuista. Organisaatiomme tekee samalla 
taukoamatta erinomaista työtä minimoidakseen pandemian 
aiheuttamat häiriöt, kuten toimitusepävarmuus ja kompo-
nenttien puute. KABE on paininut näiden ongelmien kanssa 
muiden teollisuusyritysten tavoin jo kahden vuoden ajan.

KABE AB:n toimitusjohtajana saan tilaisuuden hyödyntää 15 
vuoden mittaista kokemustani erään toisen menestyksekkään 
Jönköpingin alueella toimivan perhekonsernin tuotannon kehitt-
ämisessä. Sieltä olen tuonut mukanani oivalluksen suojella aina 
vahvan brändin sisintä ydintä ja olla tietoinen sen historiasta – 
mutta myös uskaltaa haastaa sitä ulkoisilla vaikutelmilla.

KABE on saavuttanut uniikin asemansa todella jännittävällä 
tulevaisuuden alalla. Tenhultin modernissa tehtaassa luodaan 
ruotsalaisvalmisteisia huippuluokan matkailuvaunuja ja -autoja. 
(Voit lukea lisää tuotteistamme tuonnempana tästä lehdestä.) 

KABE on kuitenkin muutakin! Useissa Euroopan maissa on 
vahva ja asiantunteva jälleenmyyjäverkosto sekä runsaasti 
ylpeitä KABEn omistajia, jotka yhdessä tekevät KABEsta aivan 
erityislaatuisen.

Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne!

Andreas Gustafsson
Tj. KABE AB

Pääkirjoitus

Seuraa KABEa Facebookissa ja Instagramissa!
Täältä löydät uutisia, kuvia ja kommentteja KABE-maailman suurista ja pienistä asioista. 

www.facebook.com/kabesuomi | www.instagram.com/kabesuomi

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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MARKKINOIDEN SIGNAALEISTA LOPULLISEEN TUOTTEESEEN 

NÄIN KABE KEHITTYY
KABE työskentelee jatkuvasti tuotekehityk-
sen parissa, ja esittelemme mallivuoden 
alussa aina useita mielenkiintoisia innovaa-
tioita. 

Jotkut KABE-vuodet erottuvat hieman 
enemmän, kuten vuosi 2020, jolloin KABE 
aloitti yhteistyönsä Mercedes-Benzin kanssa 
ja markkinoille tuotiin useita uusia eksklusii-
visia matkailuautomalleja. 

Samaan aikaan KABE lanseerasi ensim-
mäisen retkeilyauton, Mercedes Sprinter 
-alustalle rakennetun täysimittaisen Van-mal-
lin, jossa on korkea katto ja KABEn kaikki 
ainutlaatuiset edut.

– Ajatus reilunkokoisen, todella ympärivuoti-
silla ominaisuuksilla varustetun retkeilyauton 
luomisesta alkoi kehittyä vuonna 2018. Seu-
raavan vuoden syyskuussa olimme valmiit 
esittelemään ensimmäisen mallin Elmia 
Caravan Husbil -messuilla, kertoo KABEn 
tuotekehityspäällikkö Tina Andersson. 

Suunnitteluhanke
Mallivuonna 2022 tutustumme upouuteen 
matkailuvaunusarjaan KABE Estate. Se 
on KABEn suositun, jo kymmenen vuotta 
markkinoilla olleen Classic-sarjan uudis-
tettu seuraaja. 

Tina Andersson kuvailee Estaten kehi-
tystyötä suureksi suunnitteluprojektiksi. 
Tavoitteena oli luoda matkailuvaunusarja, 
joka tuntuisi uudelta ja tuoreelta ja joka 
kiinnittäisi nuorempien KABE-ostajien 
kasvavan joukon huomion. 

– Estate on jo saanut 
erinomaisen vastaano-
ton. Monet pitävät uuden, 
pelkistetyn ja tyylikkään 
sisustuksen muotokielestä, 
joka näkyy vaunussa kaik-
kialla ja osoittaa selvästi, 
mitä tuote edustaa. Ulko-
asu on moderni ja roh-
kea. Ulkopuoli on sileää 
peltiä ja ikkunankehyk-
set mustat, ja lisäsärmää 
luovat kontrastia henkivät 
puna-mustat 3D-tarrat.

– Siinä piili tietenkin muutamia haasteita. 
Niitä oli etenkin keittiössä, jossa kaikki oli 
suunniteltava alusta asti uudelleen ja jossa 
oli tärkeää löytää optimaaliset työtaso- ja 
säilytysratkaisut sekä löytää oikea paikka 
upealle Royal-liedelle.

Tilantunteen testaaminen
Ensimmäisten piirustusten jälkeen KABEn 
tuotekehityskeskus rakensi täysimittaisen 
moduulin, jossa Tinalla ja työryhmällä oli 
mahdollisuus tarkistaa kaikki mitat ja kokea 
suunnitellun pohjaratkaisun tilantunne.

Kuuntelemme markkinoita
Uusien mallisarjojen kehittäminen edel-
lyttää markkinoiden sekä käyttäjien 
tarpeiden ja toiveiden tarkkaa tuntemusta. 
KABEn jälleenmyyjillä on tässä tärkeä rooli.

– Jälleenmyyjät toimivat KABEn korvina 
markkinoilla, joilta kerätään arvokkaita 
näkemyksiä ja signaaleja. Nämä voidaan 
viedä piirustuspöydälle, ja tuloksena saat-
taa olla entisestään parannettu tai täysin 
uusi tuote, Tina kertoo.

Suuri osa malliston muutoksista toteutetaan 
uuden vuosimallin lanseerauksen yhtey-
dessä. Joskus KABE esittelee kuitenkin 
uuden tuotteen jo meneillään olevan mal-
livuoden aikana. 

– Kun markkinapuolella havaitaan, että 
uudelle mallille tai pohjaratkaisulle on 
kysyntää, teemme tuotekehittelyosastolla 
aina parhaamme suunnitellaksemme  
nopeasti hyvän tuotteen perustan.

– Testimoduulissa voimme istua sohvalla, 
seisoa tiskipöydän äärellä, avata kaappeja ja 
laatikoita ja tuntea, millaista on liikkua pohja-
ratkaisun eri toimintojen välillä. Rakentaminen 
on ylivoimaisesti paras keino saada selville, 
millainen valmis ratkaisu on, Tina toteaa. 

Kun kaikki korjaukset ja muutokset on 
tehty, CAD-piirustukset laaditaan tarkkoine 
mittoineen. KABEn suunnittelijat käyvät 
läpi sisätilojen, rungon ja sähkölaitteiden 
yksityiskohtien edellytykset. 

Tina huomauttaa, että KABElla on todella 
suurta etua omasta puusepänverstaastaan, 
joka voidaan ottaa mukaan jo varhaisessa 
vaiheessa kaikkiin kehitysprojekteihin. 

– Käymme tiivistä vuoropuhelua puusepän-
verstaan kanssa, mikä helpottaa prosessia 
ja auttaa meitä löytämään älykkäitä ratka-
isuja ja sovituksia, jotka tekevät lopullisesta 
tuotteesta entistä paremman.

Sopiva varustelu
KABEn osto-osasto työskentelee samanai-
kaisesti kehitysinsinöörien ja suunnittelijoi-
den rinnalla löytääkseen sopivan varus-
telun. Royal 600 CXL -mallissa kyse oli mm. 
uudesta upotettavasta TV-kiinnikkeestä.

Olohuoneen ilmettä
Mainittakoon tästä ajankohtainen esi-
merkki, uusi mielenkiintoinen Royal 600 
CXL, josta voit lukea lisää lehden seuraa-
valta aukeamalta.

Syksyllä 2021 Tina ja hänen kollegansa saivat 
tehtäväkseen suunnitella suosittuun 600-mal-
liin uuden pohjaratkaisun. Siinä olisi entistä 
suurempi istuinryhmä ja vielä enemmän olo-
huoneen tunnelmaa, tinkimättä kuitenkaan 
mallisarjan korkeasta keittiöstandardista.

Ensimmäiset luonnokset alkoivat muotoutua 
syyskuussa. Pääajatuksena oli laajentaa 
vaunun etuosan U-ryhmää ja luoda täysin 
uusi kulmakeittiö, jossa istuinryhmää vas-
tapäätä oleva työtaso sisältäisi upotettavan 
TV-telineen.

– Mitä ratkaisuja toimittajillamme on?  
– Mikä on hinta? – Paljonko se painaa?  
– Miten iso televisio voi olla? 

Kulmakeittiön kaapit vaativat myös hieman 
erityisratkaisuja. Tämän jälkeen sisustuksen 
kaikki osat testataan fyysisesti ja asenne-
taan testimoduuliin. Piirustuksiin on ehkä 
tehtävä vielä pieniä korjauksia.

Prototyyppi
Lokakuun puoliväliin mennessä kaikki tuo-
tantotiedot olivat valmiit, ja tuotantoon voitiin 
jättää tilaus prototyypin valmistamiseksi. 

– Joulukuun alussa esittelimme uuden Royal 
600 CXL -mallin jälleenmyyjille vuosittai-
sessa KABE-koulussamme, Tina sanoo. Uusi 
malli herätti paljon myönteistä huomiota, 
joten markkinointiosastomme tehtävänä 
on nyt lanseerata tämä uusi tulokas KABEn 
monipuolisessa mallitarjonnassa. KABE 
aikoo tuoda uuden Royal 600 CXL:n 
myyntiin tänä kesänä, mutta voit tilata oman 
Royal 600 CXL:n KABE-jälleenmyyjältä jo nyt 
toimitettavaksi syksyllä.

NÄIN SYNTYY UUSI KABE-MALLI

Markkinoiden tarpeet ja toiveet. 
Saamme mielipiteitä ja signaaleja 
jälleenmyyjien ja loppukäyttäjien 

kautta.

KABEn tuotekehityskeskuksessa 
rakennetaan täysimittainen malli. 
Tilavuudet ja mitat tarkistetaan.

Tehdään tilaus prototyypin 
 valmistamiseksi.

KABEn tuotekehitysosasto laatii 
ensimmäiset luonnokset.

Osto-osasto ottaa yhteyttä KABEn 
toimittajiin löytääkseen malliin 

sopivan varustelun, joka asenne-
taan ja testataan testimoduulissa.

Tuotteen ensimmäinen versio 
 esitellään KABEn jälleenmyyjille.

KABEn suunnittelijat käyvät läpi 
sisustuksen, rungon ja sähkölait-

teiden yksityiskohdat.

CAD-piirustukset ja muut tuotan-
toasiakirjat viimeistellään.

KABEn markkinointiosas-
to käynnistää lanseerauksen 

 markkinoilla. 

Uusi malli lisätään tuotannon 
suunnitteluun.

2022

Tina Andersson, tuotekehityspäällikkö KABE
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CXL 
Royal 600 CXL KS

ROYAL 600 CXL: 
UUSI POHJARATKAISU,  

KODIKKAAMPI ILME 
 

KABE ROYAL ON ERITTÄIN SUOSITTU MATKAILUVAUNUSARJA, JOTA ARVOSTA-
VAT KAIKKI MUKAVUUDEN, DESIGNIN JA TEKNIIKAN YSTÄVÄT. 

VIIHTYISÄÄ 600-KOKOA TÄYDENNETÄÄN PARHAILLAAN TÄYSIN UUDELLA PO-
HJARATKAISULLA, JOSSA KODIKAS TUNNELMA KOROSTUU ENTISESTÄÄN.

Royal 600 CXL -vaunussa astut suoraan 
viihtyisään olohuoneeseen. Perinteistä 
U-muotoista sohvaa vaunun etuosassa on 
pidennetty kulmaosalla, joka tekee istuinry-
hmästä erityisen mukavan ja tilavan. Siinä 
on tilaa aterioida ja seurustella perheen 
ja ystävien kanssa. Istuinryhmän yläpuol-
ella on iso Heki II -kattoluukku, josta tulee 
sisään mukavasti valoa.

Sohvan keittiönpuoleisessa selkänojassa on 
käsikäyttöinen korkeussäädettävä tv-kiin-
nike, johon voi asentaa jopa 32 tuuman tele-
vision. Matkailuvaunussa voi siten viettää 
yhtä viihtyisiä elokuvailtoja kuin kotona. Kun 
tv:tä ei käytetä, se piilotetaan sohvan tyylik-
käästi muotoiltuun selkänojaan.

– Suurin osa KABE-omistajista käyttää mat-
kailuvaunuaan hyvin paljon, myös kylminä 
ja pimeinä vuodenaikoina, jolloin oles-
kellaan enemmän vaunussa sisällä. Siksi 
uskon, että tämä pohjaratkaisu voi kiinnos-
taa monia, sanoo Bo Karlsson, joka vastaa 
KABEn myynnistä Suomen markkinoilla.

Uusi kulmakeittiö
Useimmat parhaista ominaisuuksista sisäl-
tyvät jo KABE Royalin vakiokokoonpanoon. 
Tämä näkyy mm. hyvin varustellussa 
keittiössä. 600 CXL ei ole poikkeus, vaikka 
keittiön pohjaratkaisu on hyvin erilainen 
kuin muissa Royal-sarjan malleissa.

– Royal 600 CXL:ssä on upouusi kulmakeit-
tiö. Tilassa on Royal-sarjan suuri neliliek-

kinen liesi ja uuni, reilunkokoiset työtasot, 
toiminnalliset kaapit ja laatikot. Lisäksi 
keittiötilassa on Dometic-sarjan suuri jää-
kaappi, jonka kaksisaranaisten ovien ansio-
sta jääkaappi ja kylmälokero voidaan avata 
kahdesta suunnasta, Bo Karlsson kertoo. 

Keittiön korkean standardin ansiosta on 
helppo tuntea olonsa kotoisaksi, kun käy-
tettävänä ovat kaikki tarvittavat paistinpan-
nut ja kattilat.

Kalusteissa on uusi tyylikäs Nordic Oak 
-puukalvo. Siihen sopivat mainiosti pöytäle-
vyjen hillityn lattesävyinen laminaatti, työta-
sojen ja välilevyn harmaameleerattu pinta 
sekä seinien ja lattioiden vaaleat matot. >>

Royal 600 CXL

XV2

Royal 600 CXL

DXL

POHJARATKAISU

Sohvan keittiönpuoleisessa 
 selkänojassa on käsikäyttöinen 

 korkeussäädettävä tv-kiinnike, johon 
voi asentaa jopa 32 tuuman television. 

Matkailuvaunussa voi viettää yhtä 
mukavia elokuvailtoja kuin kotona.

TULEVA MALLI 2023
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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 
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 mallistoon:
• 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 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.

Mukavuus ja toimivuus
Useimmat parhaista ominaisuuksista sisäl-
tyvät jo KABE Royalin vakiokokoonpanoon. 
Tämä näkyy mm. hyvin varustellussa 
keittiössä. 600 CXL ei ole poikkeus, vaikka 
keittiön pohjaratkaisu on hyvin erilainen 
kuin muissa Royal-sarjan malleissa.

– Royal 600 CXL:ssä on upouusi kulmakeit-
tiö. Tilassa on Royal-sarjan suuri neliliek-
kinen liesi ja uuni, reilunkokoiset työtasot, 
toiminnalliset kaapit ja laatikot. Lisäksi 
keittiötilassa on Dometic-sarjan suuri jää-
kaappi, jonka kaksisaranaisten ovien ansio-
sta jääkaappi ja kylmälokero voidaan avata 
kahdesta suunnasta, Bo Karlsson kertoo. 

Keittiön korkean standardin ansiosta on 
helppo tuntea olonsa kotoisaksi, kun käy-
tettävänä ovat kaikki tarvittavat paistinpan-
nut ja kattilat.

Kalusteissa on uusi tyylikäs Nordic Oak 
-puukalvo. Siihen sopivat mainiosti pöytäle-
vyjen hillityn lattesävyinen laminaatti, työta-
sojen ja välilevyn harmaameleerattu pinta 
sekä seinien ja lattioiden vaaleat matot. 

Mukava parivuode
Royal 600 CXL:n korin sisäpuolinen pituus 
on 6 metriä ja kokonaispituus 8,20 metriä. 
Leveys on King Size, 2,50 metriä. Siten 
makuutilassa on runsaasti tilaa KABEn 
mukavalle parivuoteelle, 196 x 140/118 cm. 
Vaunun takaosassa on hyvin varusteltu 
kylpyhuone.

Makuuhuoneen sisustus luo viihtyisää ja 
kodikasta tunnelmaa. Sängyissä on aitoa 
KABE-mukavuutta, miellyttävä kierrejousi-
patja ja erityisen paksu sijauspatja sekä 
säädettävä pääpuoli. 

Tänne on mukava heittäytyä aktiivisen 
päivän jälkeen ja sytyttää lukulamppu tai 
ehkä kuunnella musiikkia tai äänikirjaa – 
sängyn vieressä on USB-liitäntä.

Valoisassa kylpyhuoneessa on käännettävä 
wc, pesuallas, pyyhekuivain ja säilytystilaa 
sekä ylä- että alakaapissa. 

– Jos valitset uuden Royal 600 DXL -varus-
tellun version, vaunussa on myös erillinen 
suihkutila, Bo kertoo.

Kaikki KABEn edut
Olitpa perheesi kanssa lähdössä pitkälle 
matkalle tai pysäköit vaunun leirintäalu-
een kausipaikalle, vaunuelämä on sään 
vaihdellessa joskus haasteellista. Royal 
600 CXL tarjoaa kaikki KABEn hyvät omi-
naisuudet, jotka perustuvat yli 60 vuoden 
kokemukseen ja kehitykseen. KABE pystyy 
vastaamaan pohjoismaisen ilmaston aset-
tamiin suuriin vaatimuksiin, niin kesä- kuin 
talvikaudella.

– Matkailuvaunu on varustettu KABEn 
kehittämällä Safety Driving System 
-turvallisuusjärjestelmällä, jonka avulla 
matkailuvaunun vetäminen tien päällä on 
turvallisempaa kuin koskaan. Järjestelmän 
kulmakiviä on mm. se, että alustassa on 
entistä pidemmät vetopalkit ja kallistuksia 
vaimentava akseli. Vakiovarusteena on 
myös elektronisesti ohjattu ajonvakau-
tusjärjestelmä.

Edistyksellinen lattialämmitys
Miellyttävästä sisäilmastosta vastaavat 
KABE Smart Climate System, ainutlaatuinen 
eristeiden yhdistelmä, ilmanvaihto sekä 
vesikiertoinen lattialämmitys. Nämä antavat 
KABEn matkailuvaunuille niiden tunnuste-
tusti ylivertaiset ympärivuotiseen käyttöön 
soveltuvat ominaisuudet. 

Royal-vaunuissa on myös edistyksellinen 
lattialämmitysjärjestelmä AGS II Pro, jossa 
lattialämmitystä voidaan ohjata erikseen. 
Lisäksi lämmityksen voi kytkeä päälle ja pois 
päältä esimerkiksi yöksi. Vaunun vakiovar-
usteluun kuuluu myös älykäs ohjauspaneeli 
KABE Smart D. Smart D ohjaa ja valvoo kaik-
kia vaunun toimintoja, ja se voidaan liittää 
sovelluksen avulla myös matkapuhelimeen.

Pyörillä kulkeva asunto
– KABE Royal 600 CXL on täydellinen 
pyörillä kulkeva asunto, joka sopii aktii-
viselle ja vaativalle karavaaniperheelle. 
Harkiten suunniteltu, mukava ja samalla 
erittäin turvallinen ajaa, Bo toteaa. 

KABE-jälleenmyyntiliikkeestä saat lisä-
tietoja uudesta Royal 600 CXL -mallista 
ja kaikista muistakin täysin varustelluista 
KABEn matkailuautovaihtoehdoista!

DXL XV2

– Yhden sohvan sisällä on keskus-
pölynimuri, joka on vakiovarusteena 

kaikissa KABEn Royal-vaunuissa. 

KABE aikoo tuoda uuden 
Royal 600 CXL:n myyntiin 

tänä kesänä, mutta voit 
tilata oman Royal 600 CXL:n 
KABE-jälleenmyyjältä jo nyt 

toimitettavaksi syksyllä.
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KABEn menestys matkailuautomarkkinoilla 
perustuu Fiat Ducaton vakaalle matkailu-
autoalustalle rakennettuihin hyvin varus-
teltuihin Travel Master -sarjoihin. Vuonna 
2020 valikoimaa täydennettiin useilla 
Mercedes-alustaisilla malleilla. 

KABEn myyntipäällikkö Daniel Jaldemark 
kertoo, miten smoolantilainen matkailuau-
tojen valmistaja aloitti yhteistyön Merce-
des-Benzin kanssa.

– KABE on aina pystynyt tarjoamaan 
markkinoiden mukavimpia ja laadukkaimpia 
tuotteita. Sitä mukaa kun esittelimme lisää 
premium-malleja, asiakkaamme alkoivat pyy-
tää myös ohjaamostandardin päivittämistä.

Laatuleima
Keskustelut aloitettiin Mercedes-Benzin 
kanssa, joka on nyt siirtynyt tosissaan 
vapaa-ajan alalle mukavilla ja henkilöauto-
varustetuilla Sprinter-sarjan malleillaan.

Saksalaisen autojätin vastaus oli heti 
myönteinen. Samuel Broman työskentelee 
Ruotsin Mercedes-Benzin Van-mallien suu-
rasiakaspäällikkönä. Hän pitää yhteistyötä 
KABEn kanssa suurena mahdollisuutena.

– KABEn laadukkaat tuotteet sopivat eritt-
äin hyvin yhteen Mercedes-Benzin kanssa, 
kuten myös korkeat turvallisuustavoitteet. 
KABE on aina kehityksen kärjessä, eikä 
uusien monimutkaisten kehityshankkeiden 
käynnistämisessä epäröidä.

Arvostettu Mercedesillä
Samuel Broman lisää, että KABE on liikkeell-
epaneva voima ja pyrkii aina valmistamaan 
mahdollisimman laadukkaita tuotteita. Sitä 
Mercedes arvostaa ja siten yhteistyö on 
palkitsevaa molemmille osapuolille. 

Kumppanuutta ovat leimanneet myönteiset 
kokemukset myös KABEn taholta.

– Meistä tuntuu, että olemme hyvin 
arvostettuja Mercedesillä. Se merkitsee 
hyvin paljon. Matkailuauton rakentami-
nen yhdessä uuden automerkin kanssa 
ei tapahdu kädenkäänteessä. Ennen 
tuotannon aloittamista on ratkaistava monia 
yksityiskohtia, Daniel Jaldemark kertoo.

Yksilöllisesti mukautettu alusta
Perusauton ja asunto-osan lisäksi myös 
alustalla on suuri vaikutus matkailuelämyk-
seen. KABEn uuden Mercedes-malliston 
jokaisessa mallissa ja jokaisessa ajoneu-
vokoossa on saksalaisen tekniikkayhtiön 
AL-KO:n suunnittelema yksilöllisesti mukau-
tettu alusta.

Per Åkerblom Ruotsin AL-KO:sta kuuluu 
projektiryhmään, joka yhdessä KABEn ja 
Mercedesin kanssa on tehnyt paljon työtä 
ajoneuvojen ajo-ominaisuuksien optimoi-
miseksi.

– Yksinkertaisesti ilmaistuna tasapainoisten 
matkailuautojen valmistuksessa periaatte-
ena on luoda pitkät akselivälit takaylityk-
seen nähden. Liian suuri ylitys heikentää 
auton painonjakaumaa, mikä vuorostaan 
vaikuttaa heikentävästi ajamiseen, vakau-
teen ja mukavuuteen.

Uusien mallien perusspesifikaatioiden 
laatimisen jälkeen yhteistyötä jatkettiin 
yksityiskohtaisemmin.

– Työstimme yhdessä esiin parhaat koko-
naisratkaisut. Siten kaikissa KABEn Mer-
cedes-matkailuautoissa on ainutlaatuinen 
AL-KO:n alusta, Per Åkerblom sanoo.

Peukut ylös heti!
Ensimmäisenä markkinoille tuotiin kaksi 
eksklusiivista täysintegroitua sarjaa: KABE 
Crown (pituudet 760, 810 ja 860) ja KABE 
Imperial (pituudet 810, 860 ja 910). Uudet 
Mercedes-mallit esiteltiin Nolia-messuilla 
elokuussa 2019.

– Peukut nousivat heti pystyyn! Mercedes 
Sprinterin ja AL-KO:n räätälöidyt alustay-
hdistelmät ovat antaneet meille mahdol-
lisuuden tarjota ylellisiä ja täysimittaisia 
matkailuautoja, joiden ajomukavuus on 
samanlainen kuin henkilöautoissa. Paljon 
ajavat käyttäjät arvostavat sitä todella pal-
jon, Daniel Jaldemark sanoo.

Saman vuoden syyskuussa järjestetyillä 
Elmia Husvagn Husbil -messuilla KABEn 
osastolla esiteltiin toinen huomiota herätt-
änyt Mercedes-uutuus: pitkään odotettu 
Mercedes Sprinter -alustalle rakennettu ja 
ympärivuotista käyttöä varten varusteltu 
korkeakattoinen retkeilyauto. >>

Daniel Jaldemark,  
myyntipäällikkö KABE

– Työstimme yhdessä esiin parhaat 
 kokonaisratkaisut. Siten kaikissa 

 KABEn Mercedes-matkailuautoissa  
on ainutlaatuinen AL-KO:n alusta,  

Per Åkerblom sanoo.
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KABE + MERCEDES + AL-KO:
KOLME VAHVAA TOIMIJAA 

LUOVAT YHDESSÄ 
UNIIKIN TUOTTEEN

Matkailuautot 2022!
KABE on saanut upean huomionosoituksen Sak-
sassa parhaasta maahantuodusta matkailuautosta 
kategoriassa ”puoli-integroidut matkailuautot, hin-
ta yli 60 000 €”. Saksan suosituimman matkailuau-
tolehden PROMOBILin yli 14 000 lukijaa valitsivat 
vuoden 2022 voittajat!
Me KABElla olemme hyvin iloisia ja ylpeitä tästä 
upeasta huomionosoituksesta. Paljon KIITOKSIA 
kaikille äänestäneille! 
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Myyntimenestys
Uusien mallien menestyksen ansiosta 
KABEn oli helppo ottaa myös seuraava 
askel. Jo ennen vuotta 2021 lanseerattiin 
uudet puoli-integroidut mallit KABE Royal 
Crossover x780 ja x880, joiden leveys on 
2,50 m ja joissa on ylimääräinen alaslas-
kettava kattosänky dinetten yläpuolella. 
Lisäksi ne on rakennettu Mercedes Sprinte-
rin erikoismuotoillulle AL-KO-alustalle.

Royal x780 asemoitui nopeasti todelliseksi 
myyntimenestykseksi. Joustava pohja-
ratkaisu oli monien mielestä juuri oikean 
kokoinen ja hyvin harkittu. Suosio kasvoi 
KABE-konsernin järjestämillä Elmia-mess-
uilla syyskuussa 2021, jolloin kiinnostu-
neille tarjottiin mahdollisuus koeajaa autoa 
yhdessä AL-KO:n Per Åkerblomin kanssa.

– Uskallan sanoa, että KABEn Royal x780 
on ajomukavuudessa ehdoton huippumalli. 
8 metrin pituus yhdistettynä jopa 4,8 metrin 
akseliväliin merkitsee sitä, että ajoneuvo kul-
kee tien päällä kuin silitysrauta – turvallisesti 
ja vakaasti. Lisäksi se on hiljainen. Todellinen 
pitkän matkan auto, Per Åkerblom selittää.

Hänen mielestään on tärkeää nostaa esiin 
mukavan matkailuauton kaikki toiminnot.

– Kun valitset matkailuautoa ensimmäistä 
kertaa, on helppo juuttua katselemaan 
asunto-osaa. Verrataan sisustusta ja 
säilytystiloja, eikä välttämättä ajatella niin 
paljon auto-osaa ja asioita, joita yleensä 
priorisoidaan auton hankinnassa. KABEn 
uudet mallit vastaavat matkailuautokäsit-
teen kokonaiskonseptia.

Nykyaikaista henkilöautotekniikkaa
KABEn Mercedes-alustalle rakennettu vali-
koima voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: 
KABE Van, puoli-integroitu KABE Royal sekä 
täysintegroidut KABE Crown ja KABE Impe-
rial. Kaikissa on alustana Mercedes Sprinter, 
mutta tuotantomenetelmät ovat erilaiset.

– KABE Van rakennetaan valmiiseen 
pakettiautorunkoon, jossa eristämme kaikki 
palkit ja ontelot ennen auton asunto-osan 
sisustamista. KABE Royalissa on täydellinen 
Mercedesin ohjaamo, jonka taakse asenne-
taan AL-KO-alusta. Tämän päälle rakenne-
taan KABEn valmistamat seinäelementit ja 
sisustus. KABE Crown- ja Imperial-malleihin 
KABE rakentaa koko rungon ja sisätilat, 
myös etuosan, matkailuautotehtaallamme 
Tenhultissa, Daniel Jaldemark kertoo.

– Uskallan sanoa, että 
KABEn Royal x780 on 

ajomukavuudessa  
ehdoton huippumalli. 

– Uskallan sanoa, että KABEn Royal x780 on 
ajomukavuudessa ehdoton huippumalli. 

KABE Van -mallissa on 4-sylinterinen 163 hv:n 
dieselmoottori ja 7-vaihteinen automaatti-
vaihteisto. Malleissa KABE Royal, Crown ja 
Imperial on 170 hv:n moottori ja 9-vaihteinen 
automaattivaihteisto. 

Mallit on varustettu modernilla Merce-
des-Benz-henkilöautotekniikalla, ja niissä on 
monenlaisia matkailua helpottavia ja turval-

lisuutta parantavia turva- ja apujärjestelmiä. 
Varustelu sisältää myös Mercedesin uusim-
man multimediajärjestelmän, 10,25 tuuman 
MBUX-kosketusnäytön ja peruutuskameran.

Liikkuvuustakuu
– Saat myös Mercedes-Benzin liikkuvuus-
takuun. Jos autossa esiintyy ongelmia, voit 
yhtä painiketta painamalla ottaa yhteyttä 
puhelinpalvelumme suomenkieliseen 
henkilöstöön, joka lähettää teknikon tai 
järjestää tiepalvelun lähimpään Merce-
des-korjaamoon, Samuel Broman kertoo. 

Liikkuvuustakuu kattaa tarvittaessa myös 
majoituksen tai kotimatkan. Takuu on 
voimassa korkeintaan 30 vuotta, jos auto 
huolletaan säännöllisesti valtuutetussa 
Mercedes-korjaamossa.

Ainutlaatuinen tuote
KKABEn tiivis yhteistyö Mercedesin ja 
AL-KO:n kanssa on johtanut myynnin 
jyrkkään kasvuun ja entistä vahvempaan 
asemaan Tenhultin ruotsalaisvalmisteisten 
matkailuautojen markkinoilla.

Menestyskonsepti perustuu Danielin mukaan 
KABEn korkeaan laatuun ja tasokkaaseen 
asumiseen yhdistettynä huipputason ajoneu-
votekniikkaan, jota Mercedes-Benz Sprinter 
ja AL-KO-alusta edustavat. 

– Me kolme vahvaa toimijaa luomme 
yhdessä ainutlaatuisen tuotteen. Yhteinen 
tavoitteemme tulevaisuudessa on jatkaa alan 
kehityksen johtamista ja olla muita askeleen 
edellä. Niin kuin KABE on aina tehnyt.

Yhteinen tavoitteemme tulevaisuudessa 
on jatkaa alan kehityksen johtamista ja 
olla muita askeleen edellä. 
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KOE KABE VERKOSSA
Tiedäthän, että uusimmat KABE-mallit 
ovat vain muutaman klikkauksen päässä? 
Osoitteessa kabe.se/fi voit tutustua 
KABEn virtuaalimessuilla matkailuau-
toihin ja -vaunuihin kaikessa rauhassa.
Mallit esitellään 360 °:n näkymässä, ja voit 
itse tutkia ajoneuvojen pohjaratkaisuja 
ja sisutuksen yksityiskohtia. Saat myös 
helposti näkyviin kaikki tiedot kyseisestä 
autosta tai vaunusta. 

Kun olet löytänyt oman KABE-suosikkisi, 
jatka konfiguraattoriin, jossa voit rakentaa 
oman KABEn ja valita haluamasi yksilölliset 
vaihtoehdot ja varustelun.

– Rakenna oma KABE on erittäin arvostettu 
työkalu, joka todella helpottaa ajoneuvon 
valintaa. Voit tallentaa ratkaisusi ja käyttää 
sitä pohjana jatkokeskusteluille jälleen-
myyjän kanssa, KABEn myynnistä Ruotsin 
markkinoilla vastaava Patrik Trofast sanoo.

Ohjekirjat vuodesta 1968
KABEn verkkosivujen ulkoasua on päivi-
tetty viime vuoden aikana, ja mm. valikkoja 
on parannettu, mikä nopeuttaa ja helpottaa 
navigointia.

Matkailuvaunun tai -auton hankintaa tai 
vaihtoa harkitsevat etsivät tietoa ensisi-
jaisesti verkkosivuilta. Kabe.se-sivusto sisäl-
tää kuitenkin paljon hyödyllisiä ja kiinnos-
tavia tietoja myös KABE-omistajalle, joka ei 
tällä hetkellä harkitse vaihtoa. 

– Täältä löytyvät esimerkiksi kaikkien 
KABE-vuosimallien ohjekirjat vuodesta 
1968 alkaen. Erityisen hyödyllistä silloin, 
kun omistat vanhemman matkailuvaunun 
eikä painettua ohjekirjaa enää ole, Bo 
mainitsee. 

Ohjekirjasta löytyy tietoa kaikista tärkeistä 
toiminnoista sekä sähkön, akun, veden, 
viemärin, ilmastoinnin ja nestekaasun 
tekniset tiedot. Vaikka olisit jo kokenut 
KABEn omistaja, tietoja voi joskus olla hyvä 
päivittää, esimerkiksi ennen talvikäyttöä tai 
pitkää matkaa. 

Opetusvideot
KABEn ohjekirjojen sisältöjä uudistetaan 
tallentamalla ne videolle. Tuoteasiantuntija 
Bosse Madenteg jakaa tiedot pienempiin 
osiin, jotka näytetään lyhyinä informatiivi-
sina videoina KABEn Youtube-kanavalla.

– YouTubessa on lisäksi monia muita mie-
lenkiintoisia ja opettavaisia videoita, joissa 
Bosse Madenteg jakaa laajaa KABE-osaa-
mistaan. Niihin kannattaa tutustua, Bo 
kehottaa.

Sosiaalinen medier
Helpoin tapa saada yleisiä päivityksiä ja 
uutisia on seurata KABEa Facebookissa ja 
Instagramissa.

– Digitaaliset kanavat ovat tärkeitä viestin-
nässä. Ne ovat hyödyllisiä välineitä niille, 
jotka haluavat tietää enemmän KABEsta ja 
tuotteistamme. Viime kädessä kannattaa 
kuitenkin aina kääntyä paikallisen KABE-jäl-
leenmyyjän puoleen, kun tarvitset ammatti-
maista neuvontaa tai apua, Bo korostaa.

– Rakenna oma KABE on  erittäin 
arvostettu työkalu, joka todella 
 helpottaa ajoneuvon valintaa.
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KABE:
LOMAUNELMAT TOTEUTTAVA  

AUTOTALLIPROJEKTI 
VUONNA 1958 KURT BLOMQVISTILLA OLI KOTITALONSA AUTOTALLISSA TEKEILLÄ 

PROJEKTI PERHEEN KESÄLOMAA VARTEN. TUONA KESÄNÄ PERHEEN EI TARVITSISI 
MAJOITTUA TELTTAAN. AUTOTALLISSA NIMITTÄIN OLI TEKEILLÄ MATKAILUVAUNU.

Vaunu valmistui kolme viikkoa ennen mat-
kaa. Kurt oli ylpeä aikaansaannoksestaan, 
ja kun hän sai matkailuvaunustaan ostotar-
jouksen, hän ei voinut vastustaa kiusausta 
vaan myi sen. 

Perhe oli kuitenkin odottanut mukavaa 
matkailuvaunulomaansa ja oli niin pettynyt, 
että Kurt Blomqvist koki, että hänen oli pakko 
rakentaa toinen matkailuvaunu. Illat, yöt ja 
viikonloput kuluivat jälleen autotallissa, ja Kurt 
ehti rakentaa vaunun valmiiksi melkein ajoissa. 

– Matkalle pakattiin mukaan paljon tarvik-
keita ja työkaluja, ja kun muu perhe nautti 
lomastaan, Kurt jatkoi työtään ja pystyi aja-
maan kotiin valmiin matkailuvaunun kanssa 
– joka meni taas heti kaupaksi, kertoo KABE 
Group AB:n toimitusjohtaja Alf Ekström.

Komet 250
Kurt Blomqvist jatkoi matkailuvaunujen 
rakentamista autotallissaan, ja seuraavaan 

kesään mennessä valmistui kahdeksan 
vaunua. Ensimmäinen malli oli pituudeltaan 
2,5 metriä, ja se oli nimeltään KABE Komet 
250. Vaunun pituus oli toisin sanoen sama 
kuin nykyisten vaunujen leveys.

Pian lanseerattiin Komet 280, jossa oli neljä 
avattavaa ikkunaa ja kattoluukku. Vaunun 
ulkoverhouksessa käytettiin masoniitin sijaan 
alumiinia. Muutaman vuoden kuluttua kaikissa 
KABEn matkailuvaunuissa oli nestekaasukäyt-
töinen lämmitysjärjestelmä, sisävalaistus, 25 
litran vesisäiliö ja 11 kilon nestekaasupullo. 

Visionääri
Vuonna 1963 esiteltiin KABEn mel-
keinpä legendaarinen Jalokivi-sarja, 
joka kuuluu edelleen matkailuvaunu-
puolen myyntimenestyksiin. Vesikier-
toisesta keskuslämmityksestä tuli 
vakiovaruste, ja se antoi KABElle 
ainutlaatuisen aseman ympärivuo-

tiseen käyttöön varusteltujen vapaa-ajan 
ajoneuvojen valmistajana.

– Kurt oli visionääri, joka pyrki jatkuvasti uusiin 
ja entistä parempiin ratkaisuihin. KABEn 
tunnuslause ”Aina askeleen edellä” otettiin 
käyttöön vuonna 1968, ja siinä hengessä työs-
kentelemme edelleen, Alf Ekström selittää. 

Smålandin Tenhultissa matkailuvaunujen ja 
-autojen tuotannossa käytetään nykyään Euroo-
pan nykyaikaisimpiin kuuluvia menetelmiä.  

Tenhultissa sijaitsee KABEn oma teknolo-
giakeskus, jossa kehitetään jatkuvasti uusia 
ideoita ja tuotteita. Monet KABEn vuosien 
mittaan patentoimista ratkaisuista ovat vähi-
tellen muuttuneet koko alan standardeiksi.

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

– Vuonna 2010 KABE esitteli ensimmäisen 
täysintegroidun matkailuautonsa. Siitä tuli 
heti menestystuote, ja sen jälkeen kehitys 
on ollut hyvin nopeaa, Alf Ekström kertoo.

Täysintegroitua tarjontaa voidaan kuvailla 
yhtenä KABEn matkailuautohistorian virstan-
pylväistä. Tuotteet olivat myyntimenestyksiä, 
ja vuonna 2018 tehtaassa otettiin käyttöön 
uusi moottoroitu tuotantolinja, mikä helpotti 
kasvavan kysynnän kohtaamista ja tarjosi 
uusia kehitysmahdollisuuksia. 

Yhteistyö Mercedesin kanssa
Vuonna 2020 oli seuraavan suuren ratka-
isevan matkailuautopanostuksen vuoro, 
kun KABE aloitti yhteistyön Mercedes 
Benzin kanssa ja alkoi käyttää ajoneuvoissa 
AL-KO:n räätälöityjä alustoja. KABE kehitti 
lisäksi ensimmäisen oman Van-retkeilyau-
ton, joka on rakennettu Mercedes-alustalle 
ja varusteltu ympärivuotiseen käyttöön.

– Nykyisin KABE tarjoaa kattavan ja moni-
puolisen valikoiman markkinoiden parhai-
ten varusteltuja matkailuautoja ja -vaunuja 
jokaisessa eri hintasegmentissä. Viime 
vuosien panostukset viennin lisäämiseen 
ovat alkaneet tuottaa toivottuja tuloksia, ja 
KABElla on paljon uusia jälleenmyyjiä eri 
puolilla Eurooppaa.

Vahva kansainvälinen konserni
KABE kasvaa kansainvälisesti myös konserni-
tasolla. Adrian tuotevalikoima Suomessa, Ruot-
sissa ja Norjassa on ollut jo useita vuosia osa 
pörssilistattua KABE Groupin toimintaa, ja KABE 
on slovenialaisen Adrian suurin edustaja.

– Vuonna 2020 meillä oli ilo esitellä myös 
Affinity Camper Van, joka on täysin uusi tuote 
Euroopan matkailuautomarkkinoilla. Affinitylle 
ovat ominaista innovatiiviset ja modernit 
matkailuautot Van-segmentissä. Affinityn 
tuotanto sijaitsee Puolassa, ja KABE Group 
on yhtiössä osakkaana, Alf Ekström kertoo. 

Vuotta myöhemmin KABE osti kaikki eng-
lantilaisen Coachman Group LTD -yhtiön 
osakkeet. Coachman on yksi Englannin 
johtavista laadukkaiden matkailuvaunujen 
valmistajista. Yhtiö on toiminut 30 vuoden 
ajan Englannin itärannikolla sijaitsevassa 
Hullissa ja työllistää noin 200 henkilöä.

– Osto luo mahdollisuuksia synergiaetuihin 
ja tiiviimpään yhteistyöhön myynnissä, 
tuotekehittelyssä ja hankinnoissa sekä 
mahdollistaa tiedonvaihdon tuotantotek-
niikoista. Näin toimimalla noudatamme 
strategista linjaamme ja rakennamme KABE 
Groupista entistä vahvemman ja kansain-
välisemmän konsernin.

Juuri oikea ajoitus
Kurt Blomqvistin huikeasta matkailuvaun-
uprojektista on siis kulunut jo lähes 65 
vuotta. Sen jälkeen tuhansilla perheillä on 
useiden sukupolvien ajan ollut mahdol-
lisuus toteuttaa lomaunelmiaan KABEn 
tuotteiden avulla. Näin tulee varmasti 
jatkumaan myös tulevaisuudessa.

– Ala on hyvin jännittävä, ja KABE ajoitus vaik-
uttaa todella onnistuneelta, Alf Ekström toteaa.

Ensimmäinen malli  oli 
pituudeltaan 2,5 metriä, 

ja se oli nimeltään KABE 
Komet 250. Vaunun pituus 
oli toisin sanoen sama kuin 
 nykyisten vaunujen leveys.
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Yhä useammat ihmiset huomaavat oman 
leirintäajoneuvon tarjoamat hyödyt ja 
ilon. Lomailu matkailuvaunulla tai -autolla 
on itse asiassa yksi parhaista vaihtoeh-
doista ympäristön kannalta.
Kun viikon majoitusta ja matkailua mat-
kailuautolla verrataan muihin lomailu-
vaihtoehtoihin, kuten tilauslentoihin tai 
risteilymatkoihin, matkailuautojen hiili-
dioksidipäästöt ovat selvästi pienimmät. 
Tämä käy ilmi norjalaisen Østfoldforsk-
ning-tutkimusyrityksen selvityksestä, 
jonka se toteutti Norjan asuntovaunualan 
yhdistyksen Caravanbransjeforbundin 
toimeksiannosta.

Energiatehokkaita matkailuvaunuja ja 
-autoja
Ympäristöasiat ovat aina olleet keskeisellä 
sijalla ruotsalaisen KABEn toiminnassa, 

Pitkän aikavälin strategia
Konsernin kestävän kehityksen rapor-
tissa kerrotaan, mitä on tehty ja millaista 
toimintaa suunnitellaan lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä. Matkailuvaunujen ja -autojen 
tuotannossa pyritään mm. vähentämään 
hiilidioksidipäästöjä, energiankulutusta, 
vedenkäyttöä, kuljetuksia ja jätteitä.

– Kestävää teollisuutta syntyy myös 
tehokkaiden valmistusprosessien, hyvien 
työolojen sekä materiaalien ja raaka-ai-
neiden kestävän valinnan avulla. Ja viime 
kädessä tietenkin niiden tuotteiden kautta, 
joita toimitamme loppuasiakkaillemme, Alf 
Ekström huomauttaa.

Jatkuvaa yhteistyötä
KABE tekee aktiivista yhteistyötä useiden 
suurten toimittajiensa kanssa ja voi siten 
toimia alan kehityksen liikkeellepanevana 
voimana. 

Tärkeitä innoittajia ovat KABEn laaja ja 
hyvin koulutettu jälleenmyyjäverkosto, joka 
pystyy havaitsemaan markkinasignaaleja 
jo varhaisessa vaiheessa ja antamaan 
inspiraatiota jatkuvaan tuotekehitykseen. 

usein jo huomattavasti aikaisemmin kuin ne 
on otettu mukaan alan muiden toimijoiden 
asialistalle.

– Energiatehokkaiden matkailuvaunujen ja 
-autojen rakentaminen on ollut KABEn tavoite 
jo sen 65 vuoden takaisesta perustamisesta 
lähtien. Nykyään kestävyystyö on luonnol-
linen osa koko konsernin toimintaa, KABE 
Groupin konsernijohtaja Alf Ekström toteaa.

Yhdistämällä konsernin ydinarvot YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin KABE 
Groupin epäsuora ja suora vaikutus on 
tullut entistä ilmeisemmäksi. 

– Olemme tunnistaneet alueet, joissa 
KABE-konserni voi todella vaikuttaa merkitt-
ävästi. Pyrimme tällä hetkellä käsittelemään 
kolmea pitkän aikavälin painopistealuetta. 
Ne liittyvät suoraan YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteisiin, jotka koskevat pitkäjänteistä 
ja kestävää liiketoiminnan kehitystä, hyviä 
työehtoja ja liiketoiminnan periaatteita.

KABE Groupin pitkän aikavälin strategiaan 
kuuluu toteuttaa jatkuvasti investoin-
teja, jotka liittyvät selkeästi ilmastoon ja 
siirtymiseen kestävämpään yhteiskuntaan. 
Tuotantoprosessien mukauttamisen lisäksi 
pyrimme valmistamaan ja myymään asiak-
kaidemme tarvitsemia tuotteita.

– Kaikille KABE-omistajille on tietenkin 
erityisen turvallista tietää, että 100 % 
kalusteista on peräisin omasta puusepän-
verstaastamme Tenhultissa ja että tuotan-
nossamme käytetään lasikuidun sijaan 
kierrätettäviä alumiinilevyjä.

Kestäviä ratkaisuja
KABE on ollut vuosien varrella askeleen 
edellä ja kehittänyt useita ainutlaatuisia 
lämmitys-, eristys- ja ilmanvaihtoratkaisuja. 
Kehitystyötä tehdään jatkuvasti, ja tavoitte-
ena on luoda käyttäjälle mahdollisimman 
hyvä sisämiljöö, jossa energiankäyttö on 
mahdollisimman vähäistä ja ympäristövaik-
utukset minimaaliset.

Tenhultissa sijaitsevassa KABEn tekniik-
kakeskuksessa työskennellään jatku-
vasti uusien projektien parissa, ja kaikki 
järjestelmät testataan huolellisesti laitoksen 
omassa kylmäkammiossa.

Myös KABE-klubit antavat arvokasta tietoa, 
Alf Ekström huomauttaa. Klubijäsenet 
ovat useimmiten perehtyneitä ja osaavia 
KABE-tuotteiden käyttäjiä.

– Emme tietenkään saa unohtaa kaikkia 
KABEn asiantuntevia työntekijöitä! Monet 
tuovat uusia näkökulmia niin pienissä kuin 
suurissakin asioissa ja luovat yhdessä 
perustan kestävien vapaa-ajan ajoneuvo-
jen kehittämiselle tulevaisuudessa.

KESTÄVÄ KEHITYS ETUSIJALLA

Vuonna 2019 KABE toi matkailuvaunuihin 
uuden uraauurtavan KABE Smart Vent 
-ilmanvaihtojärjestelmän, joka luo hyvän 
sisämiljöön ja vähentää samalla energian-
kulutusta. 

– Smart Vent on eräänlainen lämmön-
vaihdin, jossa sisälämpö otetaan talvella 
talteen ja kesällä taas jäähdytykseen 
käytetään auton alla olevaa viileämpää 
ilmaa. Kylmillä säillä lämmön talteenotto 
vähentää energiankulutusta noin seitse-
män prosenttia, Alf Ekström kertoo.
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KABE KAIKISSA SÄÄOLOSUHTEISSA
KABE ON AINA YHTÄ MUKAVA SÄÄSTÄ RIIPPUMATTA. MIKÄ SITTEN TEKEE 

 KABEN MATKAILUVAUNUISTA JA -AUTOISTA NIIN ERITYISIÄ JA MITEN LUODAAN 
YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN SOPIVIA AINUTLAATUISIA OMINAISUUKSIA?

tippuallas kenkien kuivattamiseen. Kuivaus-
kaappi on varustettu erikoisrakenteisella 
pattereilla ja omalla säädettävällä katto-
venttiilillä. Juuri tällaiset yksityiskohdat ovat 
osa harkittua kokonaisuutta, Bosse sanoo.

Nerokkaita innovaatioita
Kaikissa KABEn matkailuautossa ja Royal- 
ja Imperial-sarjan matkailuvaunuissa on 
vakiovarusteena KABE Smart D. Smart D on 
KABEn palkittu ohjauspaneeli, joka valvoo 
ajoneuvon toimintoja ja jolla ohjataan valais-
tusta, lämpötilaa, lämmitintä, jääkaappia, mul-
timediaa, AirVent-järjestelmää ja ilmastointia. 

Paneelissa voi myös seurata tuoreveden 
ja harmaaveden tasoa sekä akkujännitettä. 
Kaikki tiedot näkyvät selkeässä näytössä. 
Bosse huomauttaa myös, että monia pane-
elin toimintoja voidaan ohjata kauko-ohj-
auksella matkapuhelimeen ladattavan 
KABE Smart D Remote -sovelluksen avulla.

– On niin kätevää voida säätää lämpöä tai 
viileyttä jo ennen kuin tulet kotiin rannalla 
vietetyn hellepäivän jälkeen tai vaikkapa 
suoraan hiihtohissiltä. 

Vuonna 2021 KABE toi markkinoille vielä 
yhden maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen 
innovaation: vyöhykelämmityksen. Sen 
lisäksi, että kaapeli- ja lattialämmitystä voi-
daan ohjata erikseen AGS II Pro -järjestel-
mällä, lämmitystä voidaan nyt ohjata myös 
kahdella eri vyöhykkeellä.

– Uusi vyöhykelämmitys lisää mukavuutta 
entisestään, ja lämpötilaa voidaan nostaa 
esimerkiksi vain matkailuauton etuosassa, 
istuinryhmässä ja ohjaamossa sekä valita 
samalla makuutilaan viileämpi lämpötila. 

KABEn vyöhykelämmitys on kehitetty 
yhteistyössä Alden kanssa, ja mallivuo-
desta 2021 alkaen se on vakiovarusteena 
kaikissa Imperial-sarjan matkailuautoissa ja 
-vaunuissa.

Optimaalinen käyttö
KABEn erilaiset järjestelmät ja toiminnot 
tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia, ja 
optimaalisen hyödyn niistä saa tutustumalla 
niiden toimintaan. 

Bosse, joka työskentelee paljon sekä jälle-
enmyyjien ja loppukäyttäjien kouluttajana, 
voi antaa useita esimerkkejä kokeneista 
KABE-omistajista, jotka olivat hämmästy-
neet huomatessaan uudessa vuosimallis-
saan erinomaisia ominaisuuksia ja hienouk-
sia, joita he eivät olleet testanneet. 

– KABEn ajoneuvoja kehitetään koko ajan. 
Meillä on myös monia uusia KABE-omis-
tajia, jotka vasta opettelevat cam-
ping-elämää. Siksi KABE tekee tuotetietoja 
ja neuvoja tarjoavia lyhyitä videoita, jotka 
ovat nähtävissä KABEn YouTube-kanavalla 
ja verkko-osoitteessa kabe.se/fi. 

Videoissa muun muassa KABEn tuottei-
den asiantuntija Bosse Madenteg kertoo 
tuotteista. Bossen seuraava suuri projekti 
on KABEn ohjekirjojen videointi. Pidä siis 
silmällä YouTube-kanavaa ja verkkosivustoa 
ja varmista, ettei mikään matkailuvaunusi 
tai -autosi älykkäistä ominaisuuksista jää 
sinulta huomaamatta! 

Viisi ympärivuotista vinkkiä Bosselta:

1 Jos sinulla on matkailuvaunu, käytä 
Variovent-toimintoa, joka parantaa 
vaunun ilmastointia tarvittaessa. 

Säätimet on sijoitettu huomaamattomasti 
verhon taakse sekä vaunun etu- että 
takaosassa. (Ei Classic/Estate) Avaa, kun 
on liian lämmintä, ja sulje, kun on kylmä. 
Variovent on lisätuuletusvaihtoehto, jolla 
ei ole mitään tekemistä matkailuvaunun 
turvailmanvaihdon kanssa. Pitämällä sääti-
men suljettuina ajon aikana voit estää tieltä 
tulevaa likaa tunkeutumasta sisään.

2 Kun menet suihkuun, paina Smart D 
-paneelin suihkukuvaketta. Siten 
järjestelmä priorisoi automaattisesti 

lämminveden tuotantoa 30 minuutin ajan 
ja saat nauttia rauhassa suihkusta.

3 Hyödynnä KABEn Smart-D-paneelin 
automaattista lämpötilan yöpudo-
tusta. Siten et joudu nousemaan 

kesken unien muuttamaan säätöä, jos 
makuutilassa on liian kuuma. Voit myös 
tehdä lattialämmitykseen aika-asetuksen 
siten, että se on yöllä kiinni ja käynnistyy 
aamulla.

4 Kovilla paukkupakkasilla sähkölämpö 
ei välttämättä riitä. Silloin matkailuau-
toon tai -vaunuun tarvitaan lisäläm-

pöä kaasulämmityksestä. Avaa Alde-järjes-
telmän nestekaasuhana ja paina paneelissa 
painiketta PRIO (priorisoi sähköä). Tällöin 
lämmitysjärjestelmä toimii sähköllä niin 
kauan kuin se riittää ja kytkeytyy sen jäl-
keen automaattisesti kaasuun. 

5 On tärkeää säätää Smart D- tai 
Alde-paneelissa näkyvä kW-painike 
ja sovittaa se leirintäalueen säh-

köpylvään liitäntätehoon sopivaksi. Kesän 
etelänmatkalla saatat saada käyttöösi 6 
tai 10 A (sähköpylväässä), ja paneelissa on 
asetus 1 kW. Talvella menet ehkä tun-
tureille ja maksat leirintäpaikasta, jossa 
on saatavana 16 A. Muista silloin nostaa 
asetus 16 A:iin ja 3 kW:iin saadaksesi halu-
amasi tehon lämmitysjärjestelmään.

YouTubessa on myös monia muita mielenki-
intoisia ja opettavaisia videoita, joissa Bosse 
Madenteg kertoo KABE-järjestelmistä.
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Esitämme kysymyksen tekniselle asiantun-
tijalle Bosse Madentegille, jolla on pitkä 
ja vankka kokemus KABEn tuotteista mm. 
entisenä huoltopäällikkönä ja nyt koulutta-
jana ja konsulttina. 

– Kyse on kokonaisuudesta. KABEn 
mukavuus ja korkea taso koostuvat 
harkituista yksityiskohdista ja erilaisista 
mukautetuista rakenteista ja järjestelmistä, 
jotka on kehitetty toimimaan tehokkaasti 
yhdessä.

Ainutlaatuinen seinärakenne
Esimerkkinä hän mainitsee KABEn oman 
seinärakenteen, iWall. Siinä kosteudenke-
stävä Ecoprim-eriste on suljettu kahden 
erityyppisen alumiinilevyn väliin ja pinnoi-
tettu hengittävällä ja melua vaimentavalla 
seinätapetilla.

– Tapetin takana oleva levy lämpenee sisä-
ilman lämmön vaikutuksesta, mikä auttaa 
ehkäisemään kondenssin muodostumista. 
Kondenssia voi esiintyä ajoneuvossa, jos 
sisäilman kosteus on korkea ja ulkona on 
kylmä.

iWall-rakenne yhdessä KABEn kaksoislasi-
tettujen energiaikkunoiden kanssa paranta-
vat myös korin kestokykyä äärilämpötilo-
issa – kylmänä vuodenaikana rakenne ei 
päästä lämmintä ilmaa ulos tarpeettomasti, 
ja hellekaudella rakenteen toiminta on juuri 
päinvastainen. 

– On helppo luulla, että KABE on suunnitel-
lut korkeatasoisen lämmityksen, eristyksen 
ja ilmanvaihdon erityisesti talvikäyttöä 
varten. Samat rakenteet toimivat kuitenkin 
itse asiassa kaikissa olosuhteissa: KABEn 
sisäilma on miellyttävä ympäri vuoden, 
olipa kyseessä äkkipakkanen, helleaalto tai 
epätavallisen märkä ja tuulinen syyspäivä.

Ilmankierto
Sisustus on suunniteltu tarkasti siten, että 
ilma kiertää optimaalisesti ajoneuvon 
sisällä. Ilmavirta kulkee esteettömästi latti-
alta, sänkyjen ja sohvien alta ylöspäin kohti 
kattoa sisustuksen takana ja yläkaapeissa 
olevien ilmarakojen kautta.

Classic-/Estate-malleja lukuun ottamatta 
matkailuvaunuissa on lisäksi patentoitu 
ilmanvaihtojärjestelmä KABE Variovent, 

jossa voi säätää raitisilman määrää aina 
tarpeen mukaan. Järjestelmää säädetään 
helposti sekä vaunun etuosassa että 
makuuosastossa olevalla liukusäätimellä.

– Matkailuautoissa on termostaatilla ohjat-
tava 12 voltin KABE AirVent -tuuletin, joka 
on integroitu ajoneuvon makuuhuoneosan 
kattoluukkuun. Voit säätää AirVent-tuulet-
timen eri nopeuksille sekä valita, halu-
atko tuulettimen ottavan ilmaa sisään vai 
puhaltavan ilmaa ulos. Tuuletintoiminto on 
erittäin mukava, kun menet nukkumaan 
hellepäivän iltana, tai aamulla, kun aurinko 
alkaa taas lämmittää. Siinä ei myöskään 
tarvita 240 V:n jännitettä, Bosse selittää.

Vesikiertoinen lämmitys
KABElla on ollut vesikiertoinen keskus-
lämmitys vakiovarusteena jo vuodesta 
1969. Vesikiertoinen järjestelmä lämmittää 
rakenteet ulkoa sisäänpäin, jolloin myös 
seinät, huonekalut ja sisustus lämpenevät. 
Ilmakiertoisessa järjestelmässä lämpö 
taas kulkeutuu enimmäkseen ajoneuvon 
keskeltä ulospäin seinille ja saattaa altistaa 
ikäville lämpötilaeroille, kondenssille ja 
jäätymiselle. 

Kaikissa KABEn malleissa on Alde Compact 
-lämmitin sekä vesikiertoinen lattialämmitys 
AGS II tai AGS II Pro. Pro-järjestelmällä lat-
tialämmitystä voidaan ohjata erikseen, kun 
taas muut on kytketty patterijärjestelmään.

– Lämpöpatterit on suunniteltu huolella, ja 
niitä on sijoitettu erityisen tiheään ikkunoi-
den alle. Jos katsot tarkemmin, huomaat, 
että raitisilma-aukkojen kohdalla olevien 
pattereiden päällä on pieni alumiinilista, 
joka saa ilman pyörimään ja lämpenemään 
tehokkaasti, Bosse kertoo.

Myös matkailuautojen kuormatilassa on 
pattereita, ja täysintegroiduissa KABE-mal-
leissa asunto-osan patterijärjestelmä jatkuu 
aina ohjaamon kojelaudan läpi ajoneuvon 
nokkaan. 

– Mukavuutta lisää myös vaatekaappiin 
sijoitettu KABEn klassinen kuivauskaappitoi-
minto, jossa on myös erityisesti suunniteltu 



20  KABE  NR 2 2022 KABE  NR 2 2022  21  

Monet pettyivät, kun Elmialla Jönköping-
issä jouduttiin jo toisena vuonna peräkkäin 
peruuttamaan suositut matkailuvaunu- ja 
matkailuautomessut. KABE-konserni päätti 
tuolloin järjestää omat messunsa Elmian 
tiloissa.

Messuilla olivat mukana brändit KABE, Adria, 
Sun Living, Affinity ja KAMA Fritid. Näytte-
lyssä oli 123 vapaa-ajan ajoneuvoa vuo-
den 2022 mallistosta. Myös monet suuret 
alihankkijat olivat paikalla esittelemässä 
tuotteitaan.

– Saimme erittäin positiivista palautetta 
kävijöiltä, jotka arvostivat mahdollisuutta 
kokea vihdoinkin hieman messutunnel-
maa. Kaikki noudattivat toimia, joita olimme 
järjestäneet turvallisen ja miellyttävän 
messuelämyksen varmistamiseksi, KABEn 
markkinointiviestintäpäällikkö Pia Weinz 
Karlsson kertoo.

Yhdeksän messupäivää
Yhdeksänpäiväisiin messuihin varattiin 
16 440 lippua, ja monet yöpyivät omassa 
ajoneuvossaan messujen leirintäalueella 
näyttelyhallin ulkopuolella. 

Leiriläisten joukossa oli kolme iloista mat-
kailuautoilevaa pariskuntaa Skånesta. He oli-
vat tutustuneet toisiinsa KABE Club Sydissä 

järjestettyjen tapaamisten ja aktiviteettien 
kautta. He kaikki pitivät KABE-messuja huip-
putapahtumana, ja he totesivat, miten muka-
vaa oli tutustua näyttelyyn paikan päällä ja 
jutella myyjien kanssa kaikessa rauhassa.

– Mutta kaipaamme tietenkin suuria 
messuja, joissa on paljon elämää ja vilinää 
ja mahdollisuus ostaa tarvikkeita ja pikku-
tavaraa. Odotamme jo innolla ensi vuoden 
tapahtumaa, kertoivat Anderssonit, Nilssonit 
ja Johanssonit kahvipöydässä syysauringon 
paisteessa.

Hyvä myynti
Myyntimäärältään messut olivat menestys, 
ja tuotteita myytiin yhteensä 613. KABE 
Groupin toimitusjohtaja Alf Ekström pitää 
tärkeänä sitä, että hyvän myynnin lisäksi itse 
messut koetaan myönteisenä tapahtumana.

– Liikkuvaan vapaa-aikaan kiinnitetään yhä 
enemmän huomiota, ja messuilla kävi paljon 
ihmisiä, jotka eivät olleet koskaan omista-
neet matkailuautoa tai -vaunua. Toivotamme 
nyt kaikki uudet ja vanhat KABE-asiakkaat 
tervetulleiksi käymään jälleenmyyjiemme 
luona. Ja toivottavasti voimme tavata myös 
perinteisillä vapaa-ajanmessuilla syksyllä!

VIHDOINKIN MESSUILLE!

Sven Andersson, Aina Nilsson, Gullmar Nilsson,  
 Birgitta Andersson, Lennart Nilsson ja Maivi Johansson 
pitivät KABE-messuja huipputapahtumana.

KABE ja Adria Matkailuvaunu & Matkailuautomessut

CARAVAN SALON Düsseldorf

Caravanmessen Lillestrøm

KABE VAN: 
RETKEILYAUTO VALLOITTAA  

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

– Voimme todeta KABEn Van-mallin varus-
telutason olevan markkinoiden ehdotto-
masti parhaimpia. Van tarjoaa monia niistä 
ainutlaatuisista ominaisuuksista, jotka 
sisältyvät Travel Master -sarjamme suurem-
piin matkailuautoihin, KABE Group AB:n 
konsernijohtaja Alf Ekström sanoo.

Ympärivuotinen käyttö
KABE Van -retkeilyautossa on sama laa-
dukas perusvarustelu kuin KABEn muis-
sakin 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 kaikkiin sisustettujen seinien 
sisässä piileviin onkaloihin ruiskutetaan 
liimapintaisia pieniä kuulia, jotka kovettuvat 
kestäväksi ja kiinteäksi 35–50 mm:n paksui-
seksi eristeeksi, sanoo Alf Ekström.

Erikoistunut tuotantolinja
KABE Vanin tuotantotekniikka poikkeaa 
huomattavasti muiden matkailuautojen 
valmistustavasta. KABE Van rakennetaan 
valmiiseen pakettiautorunkoon, jossa 
kaikki palkit ja ontelot eristetään ennen 

auton asunto-osan sisustamista. Täys- ja 
puoli-integroiduissa malleissa taas suuri 
osa sisustuksesta asennetaan ennen kuin 
KABEn itsekehittämät seinäelementit asen-
netaan paikalleen. 

KABE Van valloitti markkinat, ja jo vuo-
den kuluttua sen lanseerauksesta KABE 
investoi erikoistuneeseen tuotantolinjaan 
matkailuautotehtaassa, jossa retkeilyautoja 
tuotetaan erittäin tehokkaasti.

– Kuten kaikissa malleissamme, val-
mistamme sisustuksen KABEn omassa 
puusepänverstaassa. Yhteensä noin 30 
henkilöä on palkattu työskentelemään 
KABE Van -mallin parissa, ja uusi tuotan-
tolinja on täydellisesti ajoitettu panostus 
tulevaisuuteen, Alf Ekström sanoo.

KABE Van -autoissa on sama 
laadukas perusvarustelu kuin 
KABEn muissakin matkailu-
autoissa. Ympärivuotiseen 
käyttöön varustellussa Van-mal-
lissa on eristävä kaksoislattia, 
ja vesikiertoinen lattialämmitys 
ulottuu aina ohjaamoon saakka.

KABE Van valloitti markkinat, ja jo 
vuoden kuluttua sen lanseerauksesta 
KABE investoi erikoistuneeseen 
tuotantolinjaan.
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KABE-omistajana sinulla on mahdollisuus liittyä jäseneksi 
KABE-klubiin, joita on Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Nor-
jassa, Saksassa ja Alankomaissa.

VIIHDETTÄ JA MUKAVAA  
YHDESSÄOLOA   
KABE-KLUBEISSA

KABE-klubit tarjoavat viihtyisää yh-
dessäoloa ja mukavaa yhteisöllisyyttä. 
Täällä uudet ja vanhat KABE-ystävät ta-
paavat ja vaihtavat keskenään matkailu-
vaunu- ja matkailuautokokemuksia.

Jokainen klubi toimii itsenäisesti ja järje-
stää omaa jäsentoimintaa. Kuvakollaasis-
sa näkyy joitakin esimerkkejä. 

KABE-klubien lisäksi on olemassa myös 
digitaalinen verkosto, Ruotsin KABE-klu-
bi, joka on KABE omistajien luoma.

Haluatko sinäkin liittyä KABE-klubiin? Löydät 
KABE-klubien linkit osoitteesta   
kabe.se / tietoa-kabesta

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 syytä valita KABE
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 mat-
kailuautotehtaista. 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 Ten-
hultissa. 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, ku-
ten ilmanvaihdosta ja lämmön talteenotosta. Tarjoamme kaiken, mitä todella mukava asuminen matkan aikana 
edellyttää. Ennen kuin alat vertailla hintoja, selvitä, mitä KABEn malliin todella sisältyy.  

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 il-
masto- ja ympäristöystävällisempää matkailuvaunu- ja matkailuautoalaa. Tuemme tietenkin YK:n maailmanlaajui-
sia 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 investo-
innistasi 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 tur-
vajärjestelmiä. Jos kuitenkin onnettomuus tapahtuu, KABEssasi on pitkälle kehitettyjä passiivisia turvajärjestel-
miä, 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 esi-
merkkejä 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  
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.

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 tila-
ratkaisun 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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KABE – Kodikas ympäri vuoden
Matkailuvaunujen rakentaminen Pohjoismaihin on suuri haaste.

Ilmasto voi olla äärimmäisen vaihteleva, kesä lämmin ja kuiva, syksy 
kostea ja tuulinen ja talvi kylmä ja runsasluminen. Yli 60 vuoden ko-
kemuksen ja jatkuvan kehitystyön oikeuttamana voimme ylpeästi 
sanoa, että jokainen KABE-matkailuvaunu täyttää tiukimmatkin vaati-
mukset – reippaasti!

Tavoitteemme on tehdä talvilomailustasi yhtä mukavaa kuin ke-
sälomastasi. Siksi emme jätä mitään sattuman varaan. Tutustu 
kotisivuillamme tai jälleenmyyjiemme luona Premium luokan mat-
kailuajoneuvoihin.

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi

Vieraile virtuaali
messuilla kabe.se/fi


