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SVENSK PRODUKTION MED 
INTERNATIONALE MULIGHEDER

Foråret nærmer sig, og for mange KABE-ejere betyder det, 
at endnu en vinter med fantastiske campingweekender 
ved skibakkerne er ved at være slut, og at planerne for 
sommerens oplevelser med campingvogn eller autocamper 
er ved at tage form.  

KABE-livet er ikke begrænset til et bestemt sted eller en 
bestemt årstid, selv om brugen naturligvis varierer alt efter, 
hvordan du vælger at bruge dit køretøj. Du kan læse mere om 
det senere i dette nummer af KABE’s eget magasin.

Det er altid inspirerende at høre brugernes egne erfaringer 
med vores produkter. Og i takt med at mange yngre familier 
og nye målgrupper tiltrækkes af det mobile fritidsliv, forsøger 
vi hos KABE at være lydhøre og klar til at udvikle nye modeller 
og planløsninger.  

Årets campingvognsnyheder omfatter et ny CXL-planløsning 
med et rummeligt vinkelkøkken og en stor vinkelsiddegruppe, 
der indbyder til hyggelige aftener selv i den mørkeste årstid. Der 
er en højdejusterbar tv-holder til et større tv, som forsvinder ned i 
sofaens ryglæn, når tv’et ikke er i brug. 

Vi har også introduceret en ny rummelig campingvogn 
med børneværelse i vores populære Estate-serie. Samtidig 
henvender vi os også til dem, der rejser 2 personer sammen, 
som måske køber deres allerførste campingvogn og bliver 
tiltrukket af den smarte planløsning med to separate lang-
senge i den nye Estate 470, som er KABE’s mindste og 
letteste campingvogn.

Især modelåret 2023 har været et afgørende skridt for 
KABE på autocampermarkedet. Med KABE Novum blev der 

lanceret en helt ny modelserie, hvilket betyder, at alle KABE 
autocampere nu bygges på et Mercedes-Benz-chassis.

Kombinationen med Mercedes Sprinter og AL-KO’s skrædder-
syede chassis har gjort det muligt for os hos KABE at tilbyde 
luksuriøse og fuldvoksne autocampere med en køreglæde, 
der minder om personbilens. På trods af et generelt usikkert 
økonomisk klima er det faktisk lykkedes os at øge vores 
markedsandel for meget eksklusive autocampere.

Vi er især glade for, at salget går fremad i flere europæiske 
lande uden for Skandinavien. Og det føles lidt specielt, 
at vores varemærke fra Småland nu er ved at etablere sit 
næststørste marked i det gigantiske campingland, Tyskland!  

Selv om udsigterne og mulighederne er internationale, 
fokuserer KABE fortsat på en langsigtet og bæredygtig 
produktion i Sverige. Du kan læse mere om dette nogle sider 
længere fremme. Jeg håber, at du vil være med på vores 
fortsatte rejse. 

Mikael Blomqvist 
Admin. direktør, KABE AB

Leder

Følg KABE på Facebook og Instagram!
Her finder du nyheder, billeder og kommentarer om stort og småt i KABE-verdenen.
www.facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar.

KABE tager forbehold for evt. fakta- og trykfejl. KABE forbeholder sig ret til ændring af konstruktion og data uden forudgående meddelelse.  
Billederne i dette magasin kan omfatte tilvalgt udstyr.

Altid et skridt foran…
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TYSKLAND ER DET 
NÆST STØRSTE MARKED FOR KABE
Det bliver mere og mere almindeligt at 
se KABE’s rød-hvide flag vaje uden for en 
autocamper- og campingvognsforhandler 
i Tyskland. Faktisk er det gigantiske tyske 
marked nu på vej til at blive KABE’s næst-
største marked.
I 2022 øgede KABE sit salg til flere 
europæiske lande uden for Skandinavien, 
og især til Tyskland. I år vil producenten 
i Småland levere omkring 600 camping-
vogne, autocampere og vans til det tyske 
marked, hvilket er mere end dobbelt så 
mange som i noget tidligere år.
– Jeg tror, at det kun er få svenske virk-
somheder, uanset branche, der har gjort en 
så stærk entré på det tyske marked som 
vi har gjort i løbet af de sidste to år, siger 
KABE’s administrerende direktør Mikael 
Blomqvist.
Det positive salg til Tyskland har også ført 
til øget interesse for KABE-produkter i 
Benelux-landene og i Schweiz.
Populære forhandlere
Manfred Taedcke, der er ansvarlig for 
KABE’s salg i Tyskland, har stor erfaring på 
det internationale marked for det mobile 
fritidsliv. Han mener, at KABE’s vækst i 
Tyskland skyldes tre væsentlige faktorer. 
Udviklingen af et stærkt forhandlernetværk 
er en af dem.

”Made in Sweden” er en vigtig 
del af KABE’s stærke vare-

mærke, som skaber ekstra høje 
forventninger til kvalitet og 

funktion. 

– I dag er der 20 etablerede KABE-for-
handlere, som er rygraden i KABEs salg og 
service i Tyskland. De får løbende støtte fra 
KABE med salgssupport, eftersalgsservice 
og teknisk support. KABE-forhandlerne er 
blevet placeret blandt de fem bedste mht. 
kundetilfredshed af læserne af Tysklands 
største autocampermagasin, hvilket er en 
stor bedrift.
Den anden faktor er en målrettet markeds-
føringsstrategi, der placerer KABE i premi-
um-segmentet og viser en stolthed over 
KABE’s skandinaviske rødder. Samtidig har 
KABE øget sin tilstedeværelse på messer 
og i medierne og fremhævet alle vare-
mærkets unikke værdier.
– Som et samlet resultat heraf er kendska-
bet til KABE stigende, og flere slutkunder 
bliver opmærksomme på fordelene ved 
KABE’s campingvogne og autocampere. 
Noget, som vi efterfølgende styrker med 
forskellige typer kundearrangementer og 
aktiviteter, der skaber opmærksomhed på 
produkterne, siger Manfred Taedcke.
Campingpladsens Rolls Royce
Peter Vlaanderen er ansvarlig for KABE’s 
salg i Nederlandene. Her er salget også 
stigende. Den hurtigst voksende kunde-
gruppe består af meget erfarne campister, 
som ønsker det bedste, branchen har at 
tilbyde.
– Mange har foretaget hele campingrejsen, 
startende med et telt, da de var unge, 
derefter en teltvogn, der blev skiftet ud med 
den første brugte campingvogn, da børnene 
var små. Som pensionister, tænker de: Vi er 
raske og rørige, og vi har råd til det! Derefter 
forkæler vi os selv med en KABE.

Så det er ikke tilfældigt, at KABE’s mest 
eksklusive modeller er de mest solgte. 
KABE Imperial er blevet et etableret pre-
mium koncept med en status, der nogle 
gange beskrives som campingpladsens 
Rolls Royce, siger Peter Vlaanderen.
Made in Sweden
”Made in Sweden” er en vigtig del af 
KABE’s stærke varemærke, som skaber 
ekstra høje forventninger til kvalitet og 
funktion. Alle, der køber en KABE, gør det 
for at få noget helt særligt. 
– En KABE-ejer er generelt en kræsen og 
aktiv campist, der ønsker at bo komforta-
belt og at kunne bruge sit køretøj hele året 
rundt og køre mange kilometer, siger Peter 
Vlaanderen.
Han er meget positiv over for udviklingen 
og påpeger, at der stadig er stor interesse 
for campingvogne og autocampere, selv 
efter de seneste års pandemi. Dette afspej-
les tydeligt i de forbrugerundersøgelser, 
der er gennemført på messer i hele Europa. 
– Og i takt med, at der kommer flere brugte 
KABE-køretøjer på markedet, får flere unge 
familier, selv uden for Skandinavien, mulig-
hed for at eje deres første KABE!

– Vi er meget stolte, siger Steen Reinholdt 
Rasmussen, fra den danske importør 
Intercamp A/S.
I år blev der indsendt 145 produkter i 17 
kategorier til konkurrencen, hvis gallafest 
traditionelt finder sted den anden weekend i 
januar på den internationale campingmesse, 
CMT, i Stuttgart. Der står 14 fagblade fra 
forskellige europæiske lande bag priserne, 
som belønner smarte og innovative idéer og 
produkter, der er til gavn for forbrugerne.
KABE har tidligere vundet EIA-priser. Dette 
er endnu en bekræftelse på den svenske 
virksomheds stærke position som produ-
cent af fritidskøretøjer.

– Det er altid dejligt at blive rost i denne 
hårde konkurrence. Det giver en et rigtigt 
boost, siger Steen Reinholdt Rasmussen.
KABE’s Royal-serie vandt Årets autocamper 
2023 i den tungeste klasse i kategorien 
halvintegrerede, importerede autocampere 
i prisklassen over 70.000 EUR. Prisen udde-
les af Pro Mobil, Europas største autocam-
permagasin. 
Den anden førsteplads var i kategorien 
for Estate-serien i øvre middelklasse for 
importerede campingvogne, som blev tildelt 
af magasinet Caravaning, og den tredje, 
branchejournalisternes European Innovation 
Award (EIA), i kategorien køretøjsudstyr. Her 
blev KABE’s nye funktion, “Smart level”, som 
kontrollerer gasniveau, dæktrykssensorer 
og niveauindikator for hældning, når køretø-
jet er parkeret, rost.

I år har i alt 14.000 læsere sendt deres 
stemmer ind til udvælgelse af vinderne. 
European Innovation Award, der er iværksat 
og sponsoreret af redaktørerne i Europas 
førende campingvognslande, står for 
innovationer i en branche, der er lidenska-
beligt dedikeret til kvaliteten af millioner af 
menneskers fritid.
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KABE VINDER TRE PRISER 
I INTERNATIONAL KONKURRENCE
KABE VANDT HELE TRE FØRSTEPLADSER I CAMPINGBRANCHENS 

PRESTIGEFYLDTE KONKURRENCE, ÅRETS AUTOCAMPER 2023 OG ÅRETS 
CAMPINGVOGN 2023, SAMT EUROPEAN INNOVATION AWARD (EIA) 

I STUTTGART.
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Estate 600 GLE

KABE’s udvalg af campingvogne omfatter 
fire omhyggeligt udviklede modelserier, 
som hver især er kendetegnet ved deres 
specifikke fordele. Der er den prisbillige 
nyhed, Estate, den komfortable og popu-
lære Ædelstensserie, den topudstyrede 
Royal og premium vognene i den unikke 
Imperial-serie.  
– Når du har valgt din model og størrelse, 
kan du finde den perfekte planløsning med 
KABE Flexline, som er et fleksibelt system, 
der tilbyder et fantastisk udvalg af mulig-
heder. Den nemmeste måde er at bygge din 
drømme-KABE digitalt i vores brugervenlige 
konfigurationsværktøj på kabe.dk, siger 
Niclas Steén, som er salgschef hos KABE.  
Børnefamiliernes favorit
Den seneste tilføjelse til KABE’s camping-
vognsserie er Estate, som erstatter den 
tidligere Classic-serie. Estate er en inno-
vativ og prisvenlig campingvogn med et 
trendy design og gode planløsninger, der 

henvender sig til det stigende antal yngre 
KABE-købere.  
– Estate blev lanceret i 2022 og har 
allerede etableret sig som en sand favorit 
blandt børnefamilier og mange rejselystne 
campister. Ud over campingvogne med 
børneafdeling i forskellige størrelser omfat-
ter sortimentet også mindre og lidt lettere 
vogne med alle de velkendte KABE-fordele 
og bekvemmeligheder, forklarer Niclas 
Steén.
Selv om Estate har en kortere udstyrsliste 
og en lavere pris end KABE’s øvrige 
campingvognsserier, har den alle KABE’s 
indbyggede værdier i form af komfort, 

sikkerhed og trygge helårsegenskaber. 
Meget af det, der plejer at være ekstra-
udstyr hos andre producenter, er standard i 
KABE’s Estate-serie.
– Her er f.eks. vandbåren gulvvarme med 
ALDE Compact-fyr, tonede vinduer med 
myggenet og mørklægningsgardiner, 
brandalarmer, lækageindikator, tv-antenne, 
stereo, indbyggede højttalere, router, 
USB-stik, selv ved køjesengene, masser af 
LED-belysning, 80 Ah batteri, udluftnings-
luge og en skiboks med udvendig, låsbar 
luge. For blot at nævne nogle ting! Ny på 
listen over ekstraudstyr i GLE-modellerne er 
muligheden for at få en Grand Lit-seng.

Estate 470 GLE

Estate 660 DGDL Estate 560 GLE

NYT    KABE 2023

KABE-CAMPINGVOGNE 2023:  
NYE MODELLER OG ENDNU FLERE 
PLANLØSNINGER
UANSET OM DU ØNSKER EN LIDT MINDRE CAMPINGVOGN ELLER DRØMMER 
OM EN RIGTIG STOR CAMPINGVOGN MED ALT TÆNKELIGT UDSTYR, KAN DU HELT 
SIKKERT FINDE EN KABE, DER PASSER TIL DIG OG DIN FAMILIE.

Årets autocamper 2023!
KABE har vundet en fin pris i 
Tyskland. Estate-serien er blevet 
kåret som den bedste importerede 
campingvogn i kategorien ”øvre 
mellemklasse”. Mere end 14.000 
læsere af Caravaning, Tysklands 
mest populære autocamper-
magasin, udpegede vinderne for 
2023!
Vi hos KABE er meget glade og 
stolte af denne fine udmærkelse. 
Et stort TAK til alle, der deltog i 
afstemningen!

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2023
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Salgschef KABE 
Niclas Steén

Estate 470 GLE

B2

Estate 780 BGXL

XV2

Nye modeller 2023
Alle modeller, oplysninger og 
specifikationer på kabe.dk

NYT    KABE 2023
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– Vi har også præsenteret KABE Estate 780 
BGXL, som har et forældresoveværelse 
med dobbeltseng og badeværelse bagest 
i campingvognen og en køjeseng langs 
midten af langsiden. Denne rummelige plan-
løsning er allerede en del af Royal-program-
met og værdsættes af mange børnefamilier. 
Vi tror, at den nye Estate-version bliver en 
meget populær løsning, siger Niclas Steén.   
Den nye Onyx 630
En anden nyhed for modelåret 2023 er, at 
KABE’s populære Ædelstensserie nu er 
blevet udvidet med Onyx, som er en vogn i 
630-længden. 
– Den nye Onyx 630 fås i en GLE-version, 
hvor soveafdelingen er placeret bagest 
i vognen med to enkeltsenge eller med 
en dobbeltseng og køjesenge. Onyx 630 
TDL har KABE’s stilfulde badeværelse med 
separat brusekabine længst tilbage i hele 
vognens bredde og fås med to enkeltsenge 
eller med en dobbeltseng placeret på tværs.    
Andre campingvognsnyheder fra KABE 
omfatter også et opdateret elsystem og et 
nyt brugervenligt betjeningspanel til Ædel-
sten- og Estate-campingvognene. 

Royal 600 CXL

Nye modeller og planløsninger
KABE fortsætter også med at tilføje nye 
varianter af planløsninger til sit allerede 
omfattende sortiment. Blandt dette års 
nyheder inden for campingvogne er en 
innovativ køkkenløsning med betegnelsen 
CXL, som betyder, at campingvognen er 
udstyret med et rummeligt vinkelkøkken.  
– Den nye planløsning fås i Royal- og 
Imperial-600. – Ud over det velplanlagte 
køkken er der en generøst udformet sidde-
gruppe i en vinkel med en højdejusterbar 
tv-holder til et større tv, der forsvinder ned i 
ryglænet, når det ikke er i brug, siger Niclas 
Steén.  
Estate-serien er blevet suppleret med 
Estate 470 i GLE-versionen. Det betyder, at 
KABE’s mindste og letteste campingvogn 
nu tilbydes med to separate enkeltsenge. 
Den nye Estate 470 GLE er en funktionel 
vogn med en standardbredde på 230 cm 
og en smart planløsning, der passer til to 
personer. Sengealternativet Grand Lit fås 
som ekstraudstyr.

Onyx 630 GLE

B2
Onyx 630 GLE

B8

Onyx 630 GLE

B14

Onyx 630 TDL

E2

Onyx 630 TDL

E8

Imperial 600 CXL

DXL

Royal 600 CXL

DXL

Imperial 600 CXL

XV2

Royal 600 CXL

XV2

NYT    KABE 2023 NYT    KABE 2023
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KABE-AUTOCAMPERE 2023: 
UDVIDET SORTIMENT BASERET PÅ 
MERCEDES SPRINTER
KABE FORTSÆTTER MED AT UDVIDE SORTIMENTET AF SVENSKPRODUCEREDE 
AUTOCAMPERE I FORSKELLIGE STØRRELSER OG PRISKLASSER. DET VELLYKKEDE 
SAMARBEJDE MED MERCEDES-BENZ UDVIDES, OG FRA 2023 VIL ALLE KABE-
MODELLER BLIVE BYGGET MED MERCEDES SPRINTER SOM BASE. 

De første Mercedes-byggede autocampere 
fra KABE blev introduceret i 2020 og 
bestod af to anerkendte, helintegrerede 
modelserier: den luksuriøse Crown-serie 
og de topudstyrede premium-autocampere 
i Imperial-serien. Samtidig lancerede KABE 
sin første van, en robust og fuldvoksen van, 
der er bygget på Mercedes 
Sprinter med hævet tag og med alle 
KABE’s unikke fordele.  
– KABE Van er en fuldt vinterudrustet 
campingvogn med høje standarder og 
omhyggeligt designet isolering. Her er 
vandbåren gulvvarme helt frem til fronten 
af kabinen og alle bekvemmelighederne 
i form af et veludstyret køkken, toilet med 
brusebad og virkelig skønne senge, siger 
Steen Reinholdt Rasmussen, fra importøren 
af KABE i Danmark.
KABE Van kan bestilles med tvillingehjul, 
der øger lastvægten med 850 kg og giver 
en tilladt bruttovægt på 7 tons. Perfekt til 
alle, der f.eks. ønsker at kunne trække en 
hestetrailer, læsse tungt arbejdsudstyr eller 
have en båd eller scooter på slæb, foreslår 
Steen Reinholdt Rasmussen.
Komplet autocamperoplevelse
Efter succesen med de første Mercedes-
modeller var KABE hurtigt klar til at tage 
det næste skridt. i 2021 blev den halv-
integrerede KABE Royal Crossover x780 
og x880 lanceret i en Mercedes-version 
med en bredde på 2,50 og en rummelig 
nedsænkelig ekstra seng foran.
– Royal x780 positionerede sig straks som 
et topprodukt. Efter mange menneskers 
mening har autocamperen den helt rigtige 
størrelse og en gennemtænkt og fleksibel 
planløsning.

Mercedes’ moderne personbilsteknologi 
kombineret med KABE’s komfort og høje 
standarder i boligdelen danner grundlaget 
for en komplet autocamperoplevelse. 
KABE’s autocampere er også udstyret med 
specialdesignede chassiser fra det tyske 
teknologivirksomhed AL-KO, hvilket gør 
kørslen til noget helt særligt.

– Hver model og hver enkelt 
køretøjsstørrelse har et indi-
viduelt tilpasset chassis, der 

optimerer køretøjets egenska-
ber på vejen, forklarer Steen 

Reinholdt Rasmussen. De 
specialiserede løsninger er 

udviklet af KABE, Mercedes 
og AL-KO i fællesskab.

Den nye KABE Novum
For modelår 2023 blev der præsenteret en 
helt ny modelserie ved navn Novum. KABE 
Novum, der også er baseret på Mercedes 
Sprinter og et AL-KO-chassis, erstatter den 
tidligere Classic-serie.
– Den nye KABE Novum er en praktisk 
halvintegreret autocamper, der opfylder 
behovene hos mange af vores nye kunde-
grupper. For eksempel yngre familier, der 
ønsker en let, men veludstyret autocamper 
med fuld KABE-standard, som kan bruges 
hele året rundt, siger Steen Reinholdt Ras-
mussen. På næste side kan du læse mere 
om KABE Novum.  
Novum er 7,50 meter lang og fås i to grund-
versioner: Novum Light med en samlet 
vægt på 3,5 tons og den lidt mere velud-
styrede Novum Heavy med en samlet vægt 
på 4,5 tons, hvor det også er muligt at 
bestille en praktisk nedsænkelig loftsseng 
over dinetten, fordi bilen er bygget i en 
crossover-version.

MODELPROGRAM

KABE Novum 
En veludstyret 7,50 meter 
lang model med en samlet 
vægt på 3500 kg i basis-
versionen Novum Light.

KABE Royal
Til dig med ekstra høje 

krav til udstyr og komfort. 
Crossover-autocamper 
med King Size-bredde i 
bolig d elen og standard-
udstyr på forkant med 

teknologien.

KABE Crown 
Helintegreret auto -

camper til dig, der gerne 
vil have alle egenskaberne 
fra KABE Royal og lidt til. 
Premium mærkets karak-
teristiske egenskaber og 

et basis udstyr, der er langt 
ud over det sædvanlige.

KABE Imperial 
Vores flagskibe, ekstra 

store og eksklusive. 
Autocamperen er proppet 
med smarte funktioner og 

design i top kvalitet. 

KABE Van 
Optimeret og kompakt 

størrelse uden at gå 
på kompromis med 

KABE’s høje standarder 
og Mercedes-

Benz’ høje merværdi.

Maksimal sikkerhed
KABE har altid været en forgænger i bran-
chen, når det gælder foranstaltninger, der 
øger sikkerheden i tilfælde af ulykker.  
Autocamperens karosseri er meget stabilt 
med en limet konstruktion, udliggere og 
ekstra kraftig fastgørelse til bildelen. Der er 
stålrammer omkring batteriet og vandtanken 
for at forhindre, at de bevæger sig i tilfælde 
af en kollision. KABE har en unik bordkon-
struktion, hvor bordpladen kan bortstuves 
ved kørsel, og et kollisionssikret køleskab 
med stålbjælke (visse modeller, afhængigt 
af køleskabets placering). I 2022 introduce-
rede KABE en ny version af dinettesofaen, 
som forhindrer, at sofahynden glider af ved 
en eventuel kollision med risiko for, at passa-
geren glider ud under selen. Hele sofaen 
er desuden solidt forankret i stålrammen 
omkring vandtanken.
– Passagersæderne i dette års Novum-, 
Royal-, Crown- og Imperial-modeller har 
nye deformationssikre bæltespænder og 
justerbare hovedstøtter. Bæltespænderne 
omfatter to integrerede trepunktsseler og 
ISO fix--fastgørelsesanordninger. Det femte 
fremadvendte selesæde, hvor et sådant 
findes, består af et nyt komfortabelt klap-
sæde med integreret sele, forklarer 
Steen Reinholdt Rasmussen.

VELKOMMEN HOS DIN KABE 
AUTOCAMPER FORHANDLER, 

HVOR DU KAN FÅ MERE AT VIDE 
OM KABE’S AUTOCAMPERE 2023
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DEN NYE KABE NOVUM: 
FLEKSIBEL, PRISVENLIG OG VELUDSTYRET  

 
KABE’S STORE NYHED FOR 2023 ER DEN HELT NYE NOVUM-MODELSERIE, 

SOM ER EN PRAKTISK HALVINTEGRERET AUTOCAMPER I CROSSOVER-VERSION, 
DER ER BYGGET PÅ MERCEDES-BENZ SPRINTER MED ET CHASSIS FRA AL-KO.

KABE Novum er 7,50 meter lang med en 
samlet vægt på 3500 kg i basisversionen, 
Novum Light. Det gør Novum Light det 
perfekte valg for alle, der ønsker en kom-
plet autocamper med fuld KABE-standard 
og uden særlige krav til kørekort.
Modellen kan også bestilles som Novum 
Heavy med en samlet vægt på 4500 kg. 
I Novum Heavy er der mulighed for at 
installere en elektrisk nedsænkelig lofts-
seng over dinetten som ekstraudstyr, og 
autocamperen er udstyret med en større 
brændstoftank, brændstofvarmer, et større 
batteri, varmeveksler, indbygget ovn og en 
tykkere madras.
– Novum erstatter KABEs tidligere Classic-
serie og er en moderne og prisvenlig auto-
camper, der tilbyder alle de bekvemmelig-
heder, der er nødvendige for et behageligt 
KABE-liv, både sommer og vinter, forklarer 
Steen Reinholdt Rasmussen, fra KABE 
importøren i Danmark.

KABE Novum 750 fås i tre forskellige 
planløsninger:  

Novum 750 T

Komfort og teknologi
– Autocamperens standardudstyr omfatter 
meget af det, som man normalt ville betale 
ekstra for hos andre producenter, og den 
høje standard er allerede tydelig, når man 
sætter sig bag rattet, siger Steen Reinholdt 
Rasmussen.
Som førstegangskøber af en autocamper 
er det nemt kun at fokusere på boligdelen, 
men en autocamper skal også være sjov at 
køre! Autocamperen har en Mercedes-
motor på 170 hk, forhjulstræk og 9-trins 
automatgear. Her er komfort og teknologi 
med alle de sikkerhedssystemer, du er vant 
til at finde i moderne personbiler.  
Fleksibilitet
Fra førerhusets ergonomiske sæder med 
KABE’s eget design på polstringen er 
det nemt at fortsætte afslapningen, når 
køretøjet er kommet på plads. De vend-
bare sæder i førerhuset passer til bordet 

Novum 750 LGB

Novum 750 LXL

PLANLØSNINGER

Novum 750 LXL, som har en dobbeltseng 
og et toilet med brusekabine bagest i bilen 
og et L-formet køkken med et lidt større 
arbejdsområde.  
Novum 750 LGB, med to enkeltsenge 
bagest i vognen, der er hævet et par trin 
for at give plads til en opbevaringsplads/et 
lastrum underneden med en stor udvendig 
lastluge. Toilet og bruser er placeret i 
midten, langs autocamperens ene side. 
L-formet køkken.  
Novum 750 T har to langsenge midt i 
boligdelen, med et toilet og separat bruse-
kabine placeret bagest i hele vognens 
bredde.

KABE 
NOVUM 
-SERIEN
 
Novum Light: 
• Mercedes-Benz 170 hk 
• AL-KO chassis 3500 kg
• Kan køres med et almindeligt 

B-kørekort!

og skaber en komfortabel og komplet 
siddegruppe sammen med dinettesofaen, 
der har slide-out-funktion og en justerbar 
hældning. Alle vores hynder har Premium 
Foam-fyld og antiskridbeklædning på 
undersiden, som bevirker, at de forbliver 
på plads. 
Sofaen er udstyret til to passagerer under 
kørsel og er udstyret med KABE’s nye 
deformationssikre bæltespænder med 
integrerede trepunktsseler, justerbare 
hovedstøtter og Isofix-beslag. Når det bliver 
aften, kan dinetten slås ned og blive til to 
sengepladser.
– Hvis du vælger Novum Heavy med den 
højere samlede vægt på 4500 kg, har 
du mulighed for at udstyre bilen med en 
dobbeltseng, der kan slås ned fra bilens 
bløde loft over førersæderne. Det giver stor 
fleksibilitet, f.eks. for en teenagefamilie, 
hvor børnene bare gerne vil med en gang 
imellem, siger Steen Reinholdt Rasmussen.
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Nogle eksempler på, hvad der er 
inkluderet som standard i KABE 
Novum Light:
• KABE iWall, stabilt karosseri, som tåler 

ekstreme temperaturer
•  Bygget på Mercedes-Benz Sprinter
•  AL-KO-chassis 3500 kg
• Motor: Mercedes-Benz 170 hk
•  Forhjulstræk, 9-trins automatgear – 

9G-tronic
•  Læderbeklædt rat og gearstang med 

knapper på rattet
• Tempmatic-boligdel (Thermotronic som 

ekstraudstyr i Mercedes-komfortpakken)

•  Attention assist
•  Automatisk nødbremse
•  Brændstofskapacitet 65 liter
•  Manuel parkeringsbremse
•  Regnsensor
• Sidevindsassistent
• Maksimeret med konvektorer
•  Tørreskab med drypbakke og ventilator
•  Vandbåren gulvvarme med Alde-fyr – 

AGS II Pro
• Vandbåren gulvvarme i førerhus med 

konvektorer ved indgang til dør
•  Varme i forsæder

•  Fjernstyret centrallås
•  Mini Heki-tagluge med myggenet og 

mørklægningsgardin
•  Myggenetsdør
•  Skyview
•  Velisoleret vindue med dobbeltruder i 

boligdelen – D-Lux
•  3 tekstilkollektioner (3 i læder fås som 

ekstraudstyr)
• Sengeramme i aluminium, springmadras, 

3 cm rullemadras og sengetæppe
•  Ergonomisk udformede siddehynder 

med Premium Foam
•  MBUX inklusive bakkamera

Optimalt autocamperkøkken
Novums indretning er elegant og indby-
dende med snedkerarbejde i frisk Nordic 
Oak fra KABE’s eget snedkeri i Tenhult. De 
lyse væg- og gulvbeklædning fremhæver 
det ensartede formsprog og køkkenets 
gråmelerede bordplade.
Køkkenets udformning varierer afhængigt 
af den valgte planløsning. Fælles for alle 
tre versioner er, at den kompakte plads er 
blevet udnyttet omhyggeligt for at skabe et 
optimalt autocamperkøkken med masser af 
plads til madlavning og opbevaring.  
– Der er et smalt køleskab med frostboks, 
en emhætte med motor og et indbygget 
fedtfilter. Komfuret med 3 gasblus har et 
delt glaslåg, der skaber en smart ekstra 
afsætningsflade, og med et låg til at sætte 
over vasken kan du hurtigt få en større, 
sammenhængende bordflade. Køkken-
låger og -skuffer er pænt indfældede, og 
alle skuffer er udstyret med soft-close og 
centrallåse.

Afslapning og internetforbindelse
De tre forskellige planløsninger til sove-
værelser og badeværelser giver dig store 
muligheder for at finde den rigtige KABE 
Novum. Af hensyn til bekvemmeligheden 
er et rigtigt brusebad en selvfølge i alle 
badeværelsesløsninger. 
Sengene har en beklædt sengegavl og ud 
over læselamper er der også KABE’s nye 
smarte og funktionelle strømafbrydere med 
touch-funktion, hvorfra du nemt kan styre 
den indirekte belysning og loftslampen i 
soveværelset samt boligdelens forreste 
belysning. 
– Novum er en autocamper, der er for-
beredt til et afslappet liv med internetfor-
bindelse, og der er både en trådløs oplad-
ningsplade til din mobiltelefon, et USB-stik 
ved sengen og en router med mulighed 
for at få dit eget trådløse netværk med på 
rejsen, siger Steen Reinholdt Rasmussen.
Fordele og smarte detaljer
I KABE Novum 750 får du fordele og 
smarte funktioner, som måske ikke er umid-
delbart synlige, men som gør en forskel, 
når du bruger din autocamper. 

KABE Novum er 7,50 meter lang 
med en samlet vægt på 3500 kg 

i basisversionen, Novum Light.

VELKOMMEN HOS DIN KABE AUTOCAMPER FORHANDLER, HVOR DU KAN
FÅ MERE AT VIDE OM KABE’S AUTOCAMPERE 2023

En badeferie med sol og varme eller en uge 
til skibakkerne om vinteren? Når familiens 
rejsedrømme skal virkeliggøres, kan det 
være svært at få enderne til at mødes. 
Medmindre du vælger en campingvogn fra 
KABE, selvfølgelig.
– Vi har haft en campingvogn i mange år, 
lige siden vores fem børn var små. Det 
gjorde det muligt for os at rejse rundt i 
Europa hver sommer med et meget lille 
budget. For os har det skabt en livsstil, som 
vi ikke vil undvære, selv om vi nu er nået 
pensionsalderen og har mulighed for at 
foretage andre former for rejser, forklarer 
KABE’s kørende reporter Carina Lundeholm.
Den livsstil, som mange KABE-ejere gen-
kender, handler om friheden til i princippet 
at kunne tage hvor som helst hen, når som 
helst du vil, og til altid at have din egen 
bolig og dit eget udstyr med dig. Men det 
handler også om at bruge familiens res-
sourcer fornuftigt, både hvad angår tid og 
penge, siger Carina.
Hvis vejret eller destinationen ikke lever op 
til dine forventninger, er det nemt at rejse 
videre med campingvognen. I modsætning 
til charterrejser, hvor du skal være tålmodig 
og blive indtil din hjemkomstdato.
– Ferie i campingvogn er uovertruffen på 
mange måder. Du kan bo fantastiske steder 

lige ved stranden, ved forlystelsesparken, 
ved siden af skiløjperne, midt i byen eller 
ude i den storslåede natur. Steder, som du 
normalt ikke har adgang til, når du booker 
en traditionel pakkerejse, og slet ikke til en 
rimelig pris. 
Flere rejser  
Selv om campingvognen er en stor investe-
ring for den gennemsnitlige børnefamilie, 
giver den de fleste mulighed for at foretage 
flere rejser og ture i løbet af året, da udgif-
terne til mad og overnatning kan holdes på 
et minimum.
– Hvis man køber en KABE-campingvogn til 
650.000 SEK, er den månedlig omkostning 
på ca. 4.200 SEK. Det kan sammenlignes 
med en enkelt charterrejse til for eksempel 
Spanien for en familie med to børn i høj-
sæsonen, som nemt kan koste 60.000 SEK, 
siger Joakim Karlsson, administrerende 
direktør hos KABE Finans.
Brugtvognsværdien af en campingvogn 
fra KABE holder også vældigt godt, når 
du vil bytte eller sælge, påpeger Joakim 
Karlsson.
Mere end en ferie
Efter 30 år med campingvogn kan Carina 
Lundeholm konstatere, at hun stadig nyder 
at tage ud på en ny rejse. Nogle gange 
bare et par kilometer væk, måske med et 

CAMPINGVOGN ELLER CHARTERREJSE?  

– KABE-livet har givet os så 
mange fede oplevelser!

af børnebørnene, eller på en længere tur, 
hvor rejsen er selve målet.
– KABE-livet har givet os så mange fede 
oplevelser! Vi har overnattet i bjergene, 
været i operaen i Verona, samlet østers på 
Rømø, cyklet under Eiffeltårnet og drukket 
morgenkaffe i en græsk olivenlund. 
Hun fortæller også om den fredfyldte følelse 
det er at kunne trave ud til campingvognen 
på sin egen villagrund, når huset er fyldt 
med overnattende gæster til en større 
familieweekend.
– Campingvognen er jo så meget mere 
end en ferieform. Det kan også bruges som 
gæstehus, hjemmekontor, midlertidig over-
natning og meget mere. Hvilket klart øger 
værdien yderligere.

LGB
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KABE-livet skal være bekvemt og enkelt. 
Lige siden starten har udviklingen af 
KABE’s produkter været præget af ønsket 
om altid at finde nye og endnu bedre 
løsninger.
En bærende tanke i KABE’s vision om det 
komfortable og nemme fritidsliv er, at det 
skal fungere lige godt hele året rundt, 
uanset vejr.
Det vandbårne centralvarmesystem blev 
KABE-standard allerede i 1963 og var 
medvirkende til at positionere KABE som 
unik producent af anerkendte, pålidelige 
campingkøretøjer til helårsbrug.  
I dag har produktionen af campingvogne 
og autocampere i smålandske Tenhult 
udviklet sig til en af de mest moderne i 
Europa. Her har KABE sit eget teknologi-
center, som kontinuerligt arbejder med at 
udvikle nye ideer og produkter.  
Det vindende KABE Smart D-system
Et eksempel er KABE Smart D-betjenings-
panelet, som har vundet prisen ’European 
Innovation Award’.

KABE Smart D holder styr på alle de 
vigtigste funktioner i din KABE. Med den 
overskuelige touchskærm kan du styre 

fyret, gulvvarmen, belysningen, AC, køle-
skabet og meget mere, og den giver dig 
oplysninger om friskvand, spildevand og 
batterispænding.

Med KABE Smart D Remote er det desuden 
muligt at fjernstyre kontrolpanelet via en 
app på din mobiltelefon. Du kan f.eks. 
starte AC-systemet allerede nede på 
stranden og komme hjem til et køligt og 
behageligt indeklima. Eller du sidder måske 
i skiliften og tænker, at det ville være rart 
med lidt mere varme og en indbydende 
stemningsbelysning efter den sidste aften 
på pisterne.

KABE Smart D er standard i alle KABE’s 
autocampere og campingvogne i Royal- og 
Imperial-serien.

Gas, dæktryk og hældning
I modelåret 2023 er Smart D-panelet ble-
vet videreudviklet med KABE Smart Level, 
som omfatter tre nye praktiske funktioner, 
der styrer gas, dæktryk og køretøjets 
hældning.
•  Panelet viser flaskegasniveauet, så du 
ikke behøver at bekymre dig om, at du 
løber tør for gas på turen, f.eks. ved vinter-

campering eller i udlandet, hvor det kan 
være svært at finde påfyldningssteder.
•  Dæktrykssensoren hjælper dig med 
at opretholde det korrekte dæktryk hele 
tiden, så du får ekstra ro i sindet og en 
bedre brændstoføkonomi.
•  Niveauindikatoren viser køretøjets 
hældning, når det er parkeret. Noget, der 
påvirker både komforten og funktionerne i 
vognen.  
Med den nye Smart Level-funktion bliver dit 
komfortable KABE-liv endnu nemmere!  
KABE Smart Level fås som standard i Impe-
rial og som ekstraudstyr i Novum-, Royal- 
og Crown-autocamperne og i campingvog-
nene i Royal-serien.

NYHED: SMART LEVEL –  
FOR ET ENDNU ENKLERE KABE-LIV

Smart Level omfatter 
• Gasniveau
• Dæktrykssensor
• Hældningsindikator

INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

CATEGORY

2023

VEHICLE EQUIPMENT

WINNER

HONORED BY 
THE LEADING EUROPEAN

CARAVANING EXPERTS

Smart Level - Vinder af 
European Innovation Award 

(EIA) i kategorien 
Køretøjsudstyr 2023.

Alle KABE-modeller fremstilles i Sverige 
på virksomhedens eget produktionsanlæg 
i Tenhult i Småland. Her har vi moderne 
fabrikker til produktion af campingvogne, 
autocampere og vans og et snedkeri til 
indretningen.
I de seneste år har KABE-koncernen fore-
taget betydelige investeringer i produk-
tionen, bl.a. i autocamperfabrikken for at 
imødekomme den stigende efterspørgsel, 
men også som led i overgangen til en mere 
bæredygtig industri.
– Produktionsprocesserne går hånd i hånd 
med vores stræben efter at fremstille og 
sælge produkter, der opfylder kundernes 
behov. Det er vigtigt for os at kunne for-
tælle alle KABE-ejere, hvad vi gør for at 
reducere CO2-emissioner, energiforbrug, 
vandforbrug, transport, spild og meget 
mere i forbindelse med vores produktion, 
forklarer Mikael Blomqvist, administrerende 
direktør hos KABE AB.  
Fordele ved egen produktion
I 2022 blev autocamperfabrikken udvidet 
med mere end 2.000 kvadratmeter for at 
udvide produktionslinjen af KABE’s popu-
lære serie af halvintegrerede autocamper-
modeller. Samtidig blev der skabt en stra-
tegisk vigtig lagerplads for det tilstødende 
snedkeri.

– Vi udvikler vores snedkeri og har 
investeret i flere nye maskiner, herunder 
CNC-styret profilbearbejdning, hvilket vil 
give os mulighed for at skabe endnu mere 
attraktive design på interiøret. Vi står nu 
også selv for produktionen af bordplader, 
som nu udelukkende udføres af KABE.
Mikael Blomqvist ser flere store fordele 
ved egenproduktionen, som altid foregår 
i tæt samarbejde med KABE’s udviklings-
afdeling. Dette forkorter beslutningsvejene 
og gør det lettere at håndtere forskellige 
problemer, der kan opstå, f.eks. når der 
skal fremstilles en ny model.  
At vide, hvad der bliver gjort
Han påpeger også værdien af at have 
kontrol over processerne og at vide præ-
cis, hvad der bliver gjort.
– Så har vi mulighed for at foretage de 
ændringer, der er nødvendige for at leve 
op til KABE’s visioner og mål, herunder på 
miljøområdet med mindre spild, minime-
ret transport og andet, men naturligvis 
også for at sikre kvaliteten af de færdige 
produkter.
KABE’s eget snedkeri danner også grund-
laget for KABE’s unikke fleksibilitet, når det 
gælder kundens valg af planløsning i deres 
køretøj. Noget, som de fleste camping-

vogns- og autocamperejere sætter pris på.  
Der er også flere eksempler på, hvordan 
det er lykkedes KABE på meget kort tid at 
fremstille nye modeller, som efterspørges 
på markedet, netop gennem egen udvik-
ling og produktion.
Solceller
I det seneste år har snedkeriet været i 
særligt fokus. Ud over store investeringer 
i maskiner er næsten hele bygningens 
tag blevet udstyret med solceller, der kan 
producere omkring 500.000 kilowatt-timer 
elektricitet til KABE’s drift.
Det svarer til 15-20 % af det årlige forbrug 
og er et vigtigt skridt i KABE’s bestræbelser 
på at reducere CO2-emissionerne og gøre 
produktionen endnu grønnere. 
– Vi fortsætter nu med at skabe betingel-
serne for en langsigtet, bæredygtig pro-
duktion i Sverige, hvilket vi mener vil være 
en af succesfaktorerne for KABE også i 
fremtiden, siger Mikael Blomqvist.

BÆREDYGTIG SVENSK 
KABE-PRODUKTION

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N
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Kollisionstest 2023
KABE’s køretøjer er udstyret med flere 
aktive sikkerhedssystemer, der giver 
ekstra tryghed på vejen. Og hvis uheldet 
skulle være ude, har din KABE veludvik-
lede passive sikkerhedssystemer, der 
beskytter dig ved en kollision.
I januar 2023 gennemførte KABE en 
kollisionstest af passagersofaen i en KABE 
Novum-autocamper i samarbejde med 
Aguti, som er producent af sædesystemer 
i køretøjer.
Testen blev udført af et tysk institut for 
bilsikkerhed i henhold til den europæiske 
standard ECE-R17 Anh.7, som er en højere 
standard end den, der kræves ved lov for 
autocampere.  
– Som del af KABE’s udviklingsarbejde er 
det vigtigt for os konstant at kontrollere 
vores køretøjers sikkerhed. Testen var helt 
frivillig og fokuserede på kollisionssikker-
heden for passagererne på de to pladser 
med sikkerhedsseler i bilens sofa, forklarer 
Mikael Blomqvist, administrerende direktør 
hos KABE AB.

Kollisionstesten blev udført med en fuld 
vandtank på 90 kg og to crashtest-dukker 
på 80 kg hver. Hastigheden var 37,5 km i 
timen, hvilket svarer til en accelerations-
kraft på mere end 20 gange kropsvægten 
ved en kollision. Hvis du f.eks. kører ind i 
køretøjet foran i en bilkø.  
Højere sikkerhed
Testen blev optaget med fem højhastig-
hedskameraer, som viste, at sofaens 
konstruktion kan modstå belastningen, 
idet crashtest-dukkerne blev holdt tilbage 
under kollisionen. Metalkonstruktionen bli-
ver let bøjet, og den bærende trækonstruk-
tion modstår kraften, så crashtest-dukkerne 
ikke glider ud under selerne.  
– En anden vigtig oplysning er, at den 
fyldte vandtank blev på plads. Testen blev 
således bestået med gode resultater, og vi 
kan sige, at passagerpladserne i en KABE 
opfylder højere sikkerhedsstandarder, 
end markedet kræver det, siger Mikael 
Blomqvist.

Bordet kan skubbes fremad 
(fjernes i en Van) for at give 
mere plads mellem førersædet 
og sofaens passagerer, hvorved 
der skabes en endnu tryggere 
kørsel.

Dinettesofaen med de to selepladser er 
udstyret med en konstruktion, der forhindrer 
hynden i at glide ud ved en kollision.

Inden i dinettesofaen er der en forstærket metal-
ramme, som forhindrer sofaen i at falde sammen ved 
en kollision. Metalrammen holder også vandtanken 
på plads, og hele sofaen er integreret med vand-
tankens stativ, som er fast forankret i gulvet.

Kollisionssikret 
køleskab med 
stålbjælke (visse 
modeller, afhæn-
gigt af køleskabets 
placering).

Boligdelens batteri er 
forankret i en robust stål-
ramme, der holder det på 
plads, selv i tilfælde af en 
kollision.

Konstruktion før testen. Struktur efter testen.

Maksimal sikkerhed på vejen
Sikkerhedskonceptet gennemsyrer hele 
KABE’s udbud og omfatter både camping-
vogne og autocampere. Her præsenterer 
vi nogle af de funktioner, der gør din kørsel 
så sikker og komfortabel som muligt, selv 
under vanskelige vejforhold som glatte 
veje og sne.
Autocamperens bil- og boligdel er 
sammenføjede med en stålkonstruktion. 
Karrosseriets vægge og front er bygget op 
efter sandwichprincippet for at maksimere 
torsionsstyrken. A-stolperne udføres i en 
helstøbt, solid konstruktion.
Dinettesofaen med de to selepladser er 
udstyret med en konstruktion, der forhin-
drer hynden i at glide ud ved en kollision. 
Inden i dinettesofaen er der en forstærket 
metalramme, som forhindrer sofaen i at 
falde sammen ved en kollision. Metalram-
men holder også vandtanken på plads, og 
hele sofaen er integreret med vandtankens 
stativ, som er fast forankret i gulvet.

OMHYGGELIGT TESTET OG
MAKSIMAL SIKKERHED PÅ VEJEN!
Hos KABE udfører vi omfattende tests 
ned til mindste detalje og funktion. Vi 
har f.eks. et klimakammer, hvor køretøjer 
testes for at kunne modstå temperatur-
forskelle på helt op til 90 grader. En helt 
ny teknologi sikrer, at campingvognen er 
helt tæt. Der foretages også test af udhol-
denhed, holdbarhed, luftstrøm, elektriske 
systemer og meget mere. Vi accepterer 
intet andet end opfyldte krav på alle 
punkter.  
KABE’s køretøjer er udstyret med flere 
aktive sikkerhedssystemer, der giver ekstra 

8-lags dæk, der gør campingvognen lidt 
bedre til at håndtere belastninger.
• Alle modeller er udstyret med KABE’s 
egenudviklede KABE Safety Driving 
System, som blandt andet omfatter et 
chassis, der er modstandsdygtigt over for 
vridninger, og med længere trækstænger 
og en krængningsstabiliserende aksel.
• Royal og Imperial har et elektronisk styret 
antiskridsystem. Hvis vognen begynder 
at krænge, registrerer systemet det på få 
tusindedele af et sekund og stabiliserer 
køretøjet med en øjeblikkelig opbremsning.

tryghed på vejen. Og hvis uheldet skulle 
være ude, har din KABE veludviklede pas-
sive sikkerhedssystemer, der beskytter dig 
ved en kollision.
Sikkerhedskonceptet går igen ved hele 
KABE’s udbud og omfatter både camping-
vogne og autocampere. Her præsenterer 
vi nogle af de funktioner, der gør din kørsel 
så sikker og komfortabel som muligt, selv 
under vanskelige vejforhold som glatte 
veje og sne.
• Friktionskobling har længe været stan-
dard i alle KABE’s campingvogne, ligesom 

I klimakammeret udføres 
grundige tests af camping-
vognene.

Vognene testes i temperaturer 
fra -35 grader op til +55 grader.

Ved hjælp af varmekameraer 
sørger vi for, at konstruktionen 
når præcist den kvalitet, vi 
efterstræber.

Der anvendes en helt ny teknik 
for at kontrollere, at camping-
vognene er absolut tætte. 

Vægte til at afbalancere og 
optimere vægtfordelingen 
mellem akslerne.

Måleinstrument til træk. Der anvendes tryk til at teste 
produkternes holdbarhed.

Med røg kontrolleres luftflowet.

Det er livsvigtigt, at ventila-
tionen fungerer som den skal, 
og dette kontrolleres nøje.

Gasflaskesystemet tryktestes. Elsystemet og andre vigtige 
funktioner kontrolleres inden 
campingvognene får lov til at 
forlade fabrikken.

Holdbarhedstests simuleres 
på et rystebord, der svarer til 
100.000 km normal kørsel.

I regnkammeret oversprøjtes 
vognene under højt tryk.

Udholdelsestests foretages på 
de forskellige karosseridele.

Den sidste nye teknik benyttes 
ved produktionen.
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VELKOMMEN TIL DIT KABE-VÆRKSTED!  
Ejer man en KABE er det ensbetydende 
med muligheder for spændende rejser, 
oplevelser og dejlig afslapning. Dit hjem 
på hjul kan køre dig hvorhen du vil, og 
med den rette vedligeholdelse vil du også 
kunne bevare værdien af din KABE.
Du har som KABE-ejer adgang til et stort 
netværk af autoriserede og veluddannede 
forhandlere og serviceværksteder i hele 
Skandinavien samt i flere andre euro-
pæiske lande.
– Mange af vores forhandlere har samar-
bejdet med KABE i meget lang tid. Nogle 
gange er det familievirksomheder, hvor 
gode relationer til kunderne fortsætter 
gennem generationerne, fortæller efter-
markedschef Mikael Levinsson.
Hos forhandleren får du engageret og 
professionel hjælp til at vælge den rigtige 
campingvogn eller autocamper. Du får svar 
på alle din spørgsmål, og du har mulighed 
for at føle, undersøge og opdage detal-
jerne i KABE’s omfattende sortiment.  

Viden og kompetencer
Det er også der, du skal henvende dig efter 
dit køb, hvis du har brug for en reparation 
eller en reservedel, hvis du ønsker at 
eftermontere udstyr, eller når det er tid til at 
få din campingvogn eller autocamper ser-
viceret. (Autocamperens bildel serviceres 
og repareres af henholdsvis Mercedes’ og 
Fiats egne autoriserede værksteder).  
– Det autoriserede KABE-værksted har 
viden om og ekspertise inden for de for-
skellige KABE-modeller og den komplekse 
teknologi, der er indbygget i produkterne. 
Alle værkstedsmedarbejdere gennem-
går uddannelse i flere trin og deltager i 
løbende videreuddannelse gennem vores 
egne servicekurser.
Adresser og kontaktoplysninger for alle 
KABE-forhandlere og serviceværksteder 
findes på kabe.se, og Mikael Levinsson vil 
gerne videregive en besked vedrørende 
foråret:

– Vent ikke for længe med 
at bestille tid til det årlige 

serviceeftersyn eller til andre 
opgaver, du ønsker at

få udført inden sommeren! 
Vores værksteder er altid klar 

til at hjælpe, men der er 
normalt ekstra pres på dem, 

og der er risiko for ventetider, 
når vi nærmer os foråret 

og sommeren.

Eftermarkedschef Mikael Levinsson

Som KABE-ejer er du velkommen til at melde dig ind i en af KABE-
klubberne og deltage i sjove møder og ture. Hver klub er selvstændig 
og skaber sine egne medlemskabsaktiviteter.  

Hvis du ønsker at blive medlem, kan du kontakte den KABE-klub, der 
ligger nærmest dig.

MØDE OG HYGGE I EN
KABE-CLUB  

Sverige
KABE klubb Syd:    kabeklubbsyd.se
Västerbottens KABE-klubb:  kabeklubben.se
KABE Husbilsklubb:  kabe-husbilsklubb.se

Danmark 
KABE Club Danmark:  minkabe.dk

Norge 
KABE Traveller Club, Norway: kabeclub.no

Finland 
KABE Club Finland:  
KABE Järvi Soumi:   kabejarvisuomi.fi
KABE Pohjois-Suomen Kabe ry https://sites.google.com/site/pohjoissuomenkabe/home

Tyskland 
KABE Club Deutschland:  kabe-club.de
KABE-Freunde Deutschland:  kabe-freunde.de

Holland 
KABE Club Nederland:  kabeclub.nl 

KABE HUSBILSKLUBB 
SVERIGE

KABE CLUB 
NORWAY

KABE CLUB 
NEDERLAND

KABE CLUB 
DEUTSCHLAND

KABE CLUB 
DANMARK

KABE JÄRVI 
SUOMI

KABE CLUB 
DEUTSCHLAND
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2023
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ Import
Kabe Royal 
Teilintegrierte über 70 000 €

Siden 2022 har KABE bygget alle sine 
autocampere på chassis fra Mercedes-
Benz. Det er et valg, der handler om at 
sikre, at hele autocamperen er af lige så 
høj kvalitet som overbygningen.
Samuel Broman er ansvarlig for auto-
campermarkedet hos Mercedes-Benz 
Sverige. Han ved mere om dette.
– Hvis du vil bygge autocampere i top-
klasse, er det ikke nok blot at skabe den 
bedst tænkelige overbygning. Så skal 
man sørge for, at kunderne får en auto-
camper, hvor både over- og underdel er 
på samme niveau, siger Samuel.
– Det er præcis, hvad KABE har gjort.
Da Mercedes-Benz Sprinter 2018 for 
første gang blev tilbudt med forhjulstræk, 
foretog mærket samtidig en stor investe-
ring i autocampermarkedet.
Autocamperproducenterne ønsker fuld-
stændig frihed med hensyn til akselafstand 
og frihøjde. Med en forhjulstrukket bil 
er der ingen kardanaksel, og bilen kan 
bygges af blot en forende med førerhus, 
motor og forhjul. Mercedes Benz udviklede 
versioner, der udelukkende var beregnet til 
viderebearbejdning til autocampere. Både 
hel- og halvintegrerede.
KABE var en af de første virksomheder, 
der i samarbejde med dette, byggede på 
Mercedes-Benz. I 2022 tog KABE skridtet 
fuldt ud og bruger nu Mercedes-Benz-
chassiset i alle sine autocampermodeller.

Hvad er det så, der gør Mercedes-Benz 
til noget særligt blandt chassisproducen-
terne? Samuel Broman, der mødes med 
autocamperproducenter hver uge, har sit 
billede klar:
– Som jeg ser det, er det drivlinjen, kom-
forten, de teknologiske innovationer og 
trygheden, som autocamperproducenterne 
og deres kunder virkelig sætter pris på.   
— Vi har altid været stolte af at sikre, at 
vores varevogne er kendetegnet ved 
samme tilgang til disse spørgsmål som 
vores personbiler. Og hvis du er vant til at 
køre i en Mercedes, vil du føle dig hjemme 
i en autocamper bygget på vores chassis. 
Alle betjeningselementer og symboler er 
de samme. Og du vil kunne genkende, 
hvor godt du sidder år efter år – vores 
sæder er lavet, så de bevarer deres gode 
egenskaber.  
— Desuden sparer vi ikke på materialer og 
isolering. Og jeg hører fra mange typiske 
autocamperkøbere, at de virkelig insisterer 
på at prøvekøre køretøjet, før de køber 
det. Det, man oplever, når man sidder på 
en sofa på en messe, siger intet om støj og 
køreegenskaber.
Autocampere er en store investering, så 
det er også vigtigt, at de er bygget til at 
holde. Dette er endnu en grund til, at flere 
og flere vælger Mercedes-Benz-chassiset.
— Når du har en flot autocamper, ville det 
være en skam, hvis drivlinjen og chassiset 
blev slidt op, når resten af bilen har mange 
vidunderlige rejser foran sig. Autocampere 

er tunge og udsættes for en ret hård 
behandling – det kræver meget af auto-
camperen under overbygningen at klare 
livet som autocamper.
— Vi er så overbeviste om vores auto-
camperes holdbarhed, at vi tilbyder en 
mobilitetsgaranti, vi kalder MobiloVan, i 
hele 30 år. Det eneste, du skal gøre, er at 
få din autocamper serviceret på et autori-
seret Mercedes-Benz værksted. 
Mercedes-Benz har altid været kendt for 
sine brændstofbesparende dieselmotorer, 
og siden december 2021 er alle Sprinter-
modeller blevet opdateret med den nyeste 
generation af brændstofbesparende 
motorer. I dag er 9-trins automatgear også 
standard på alle chassiser fra virksom-
heden. Men det, der virkelig fanger folks 
opmærksomhed, er de teknologiske løsnin-
ger – fra det stemmestyrede MBUX-info-
tainmentsystem til et væld af assistenter og 
sikkerhedsfunktioner.
MBUX er det samme system, som anven-
des i Mercedes personbiler. Det vises 
som en stor touchskærm midt på instru-
mentbrættet, hvorfra de fleste af bilens 
funktioner styres. Fra musik og telefon til 
navigation og forskellige indstillinger. Men 
systemet kan også styres med stemmen, 
og kommandoen ”Hej Mercedes” sætter 
systemet i lyttetilstand. Navigationen er 
smart, og Live Traffic-informationer giver 
dig alternative ruter, hvis der f.eks. er 
trafikpropper.  
En anden teknologisk innovation er, at 
bilerne er forbundet via Mercedes Me’s 
digitale tjenester. Du kan f.eks. starte 
varmen i autocamperen, se, hvor du har 
parkeret, og oprette ruter til navigatoren 
fra din mobil. Du kan også indstille din 
autocampers mål, så du undgår risikoen for 
at køre på veje med f.eks. lave broer.  
Alle autocampere, der er bygget på Sprin-
ter, har også sikkerhedssystemer, som kun 
få andre autocampere af samme type har. 
Mercedes-Benz’ aktive autobremse kan 
reagere på køretøjer og fodgængere, der 
er i færd med at krydse bilens vej – før 
de overhovedet befinder sig i farezonen. 
Sidevindsassistent får autocamperen til at 
reagere på sidevind, før du overhovedet 
bemærker det, Attention Assist, advarer 
føreren mod træthed og fortæller dig, hvis 
din kørsel indikerer, at det er tid til at holde 
en pause, og der er monteret airbags flere 
steder.
De, der vælger en Van, får deres KABE 
med adaptiv fjernlysassistent Plus (stan-
dard Van, Royal, i Novum som ekstraudstyr) 
og færdselstavleassistent (standard Van, i 

”Hvis du vil bygge autocampere i topklasse, 
er det ikke nok blot at skabe den bedst 

tænkelige overbygning. Så skal man sørge for, 
at kunderne får en autocamper, hvor både 

over- og underdel er på samme niveau. Det er 
præcis det, KABE har gjort.”

ER DET EN KABE?
SÅ ER DET EN MERCEDES!

Årets autocampere 
2023!
For andet år i træk har KABE 
vundet en fin udmærkelse i 
Tyskland som den bedste impor-
terede autocamper i kategorien 
”halvintegrerede autocampere 
over 70.000 EUR”. Over 14.000 
læsere af Pro Mobil, Europas 
største autocampermagasin, har 
udpeget vinderne for 2023!
Vi hos KABE er meget glade og 
stolte af denne fine udmærkelse. 
Mange TAK til alle, der deltog i 
afstemningen! Samuel Broman 

Key Account Manager, Vans 
Mercedes-Benz Sverige AB

Novum som ekstraudstyr, Royal), der holder 
øje med den aktuelle hastighedsbegræns-
ning.  
Hvis du vælger en helintegreret Imperial, 
får du afstandspiloten Distronic (ekstraud-
styr på de øvrige modeller) og LED-belys-
ning ved både nær- og fjernlys (standard 
Crown, Imperial, Van, ekstraudstyr i Novum, 
Royal). Alle autocampere har praktiske 
vinduesviskere med regnsensor.
– Der er et stort antal Sprinter-modeller 
på vejene i hele Europa, og de er rygra-
den i mange transportvirksomheder, siger 
Samuel Broman. Det betyder, at vores 
netværk af både servicebiler og værkste-
der er meget bredt. Når du tager på ferietur 
i en Mercedes-Benz, kører du altså ikke 
kun i det måske sikreste og mest moderne 
køretøj, du kan købe. Du ved også, at du 
har en stor gruppe venner omkring dig. 
Uanset hvor du er.
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”COMPACT LIVING NÅR DET ER 
ALLERBEDST!”

TANKEN VAR EGENTLIG AT KØBE EN STØRRE BÅD MED KAHYT OG OVER-
NATNINGSMULIGHED. I STEDET BLEV FAMILIEN LINGÅRDSSON FRA 

GØTEBORG CAMPINGVOGNSEJER. NOGET, DE ALDRIG HAR FORTRUDT.

– Jeg er doven af natur og kan godt lide 
at gå rundt og fundere over arbejdsbespa-
rende idéer. Man får altid nye tips, og i denne 
sæson lavede jeg en vandslæde ved hjælp 
af en lav plastkasse, som jeg monterede på 
et par miniski. På den måde kan vi trække 
fire 10-liters dunke vand hjem på én gang 
og samtidig tage spildevandstanken med til 
tømning på turen ud!
Noget andet vintersjov er den guldfarvede 
nytårsballon fra nogle år tilbage, som nu 
fungerer som et effektivt hjælpemiddel, 
når campingvognen skal efterlades efter 
weekenden, og alt vand skal tømmes fra 
systemet for at undgå frostskader. De sidste 
dråber presses ud ved hjælp af luften i den 
oppustede ballon, der er fastgjort til hanen.  
Frihed og mobilitet
Når det bliver forår, kører Ingegerd og Arne 
campingvognen tilbage til Gøteborg. Der 
bliver den dog ikke stående ret længe, for 
de er begge golfspillere og elsker at tage 
rundt og spille på forskellige baner.

– Der er mange 
dejlige campingplad-
ser ved golfbanerne 
i dag, og vi kommer 
til at tilbringe nogle 
hyggelige weekender 
der i foråret og efter-
året. I sommerferien 
tager vi normalt sydpå 
med campingvognen 
til Kroatien, Italien eller 
Spanien.  
De anbefaler, at alle, 
der endnu ikke har begivet sig ud på en 
længere rejse med deres KABE, gør det. – 
Man får mulighed for at opleve så mange 
fantastiske ting, og det er noget helt sær-
ligt at føle friheden og mobiliteten i sit eget 
hjem, siger Ingegerd og Arne.
– Compact Living når det er allerbedst og 
af en meget høj standard!

– Der er intet så afslappende som at bo 
i en campingvogn! Så giver vi slip på al 
stress og nyder livet. Vi har haft vores 
nuværende KABE-campingvogn, en Royal 
600 XL, siden 2017, og vi er stadig lige 
tilfredse, siger Ingegerd og Arne sam-
stemmende.
Da KABE’s reporter taler med Lingårdsson-
parret, har de netop fejret nytår på Caravan 
Clubs campingplads i Tandådalen. Her har 
de haft sæsonplads med vintercamping i 
de sidste otte år.  
Selv om der er 160 km til deres vinterpara-
dis, og begge ægtefæller er erhvervsak-
tive, tilbringer de alle lange weekender her 
og tager endda hertil en hel del gange i 
hver sæson i en almindelig weekend.
– Men i vinterferien forsøger vi at holde 
os væk, så vores søn og hans familie har 
mulighed for at være her. 

KABE – en selvfølge
De mener, at det er en selvfølge, at det skal 
være en KABE, hvis man ønsker en rigtig 
komfortabel campingtur om vinteren. Efter 
at have prøvet et andet campingvogns-
mærke finder de også mange andre for-
dele ved KABE, som de ikke kan forestille 
sig at være foruden.
– Ud over den overlegne opvarmning, iso-
lering og ventilation sætter vi pris på den 
gedigne følelse, den dejlige sengekomfort, 
kvaliteten af hynderne i siddegruppen, de 
mange belysningssteder og den særlige 
hyggefaktor, som de bløde vægge og 
materialet i loftet skaber inde i camping-
vognen.
Når man spørger et par i 60’erne, om de 
ikke lige så godt kan bo på hotel eller leje 
en hytte, når de tager til skibakkerne, er 
svaret: ”Nej!”

– Det er slet ikke det samme. Tidligere 
lejede vi altid et sommerhus, og det var 
også hyggeligt, men på en helt anden 
måde. Det bliver mere upersonligt. Her i 
campingvognen har vi vores eget hjem og 
vores egne ting, det er meget anderledes, 
forklarer Ingegerd.
Vintersjov
For Arne handler campingvognslivet i høj 
grad om den fred og ro, der indfinder sig, 
når der ikke er så meget, man skal, men 
stadig har ting at lave. Han skovler sne, 
henter vand, tømmer spildevandstanken og 
nyder det sociale liv på campingpladsen, 
hvor man møder ligesindede og altid har 
nogen, man kan snakke med – hvis man 
altså har lyst, ellers gør man det ikke.
Vi hjælper hinanden og deler erfaringer og 
gode råd, så vinteropholdet kan fungere så 
praktisk og enkelt som muligt.

–  I denne sæson lavede jeg en vandslæde ved hjælp af 
en lav plastkasse, som jeg monterede på et par miniski. 

På den måde kan vi trække fire 10-liters dunke vand 
hjem på én gang og samtidig tage gråvandstanken med 

til tømning på turen ud!

– Vi anbefaler, at alle, der endnu ikke har begivet sig ud 
på en længere rejse med deres KABE, gør det.
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”KABE-AUTOCAMPEREN ER 
VORES DRØM”

MÅSKE LYDER DET UPRAKTISK AT KØRE EN NI METER LANG 
AUTOCAMPER FREM OG TILBAGE MELLEM ÖREBRO OG SÄLEN HVER 

ANDEN WEEKEND HELE VINTEREN. MEN FOR ROGER, CAROLA 
OG DERES SØN WILMER ER DET LIGE OMVENDT.  

– Vi sparer en masse tid ved ikke at klar-
gøre autocamperen til vinteropbevaring, 
selv om vi har en sæsonplads i Tandådalen. 
Tiden kan bruges på aktiviteter, mens vi er 
der, i stedet for at gøre rent og pakke. Det 
kan vi ordne, før vi tager af sted, og når vi 
er kommet hjem igen, siger Roger Almeen.
Familien Almeen/Sörman har haft sæson-
plads på Caravan Clubs campingplads 
siden 2007 og er meget tilfredse med ord-
ningen. Et par dage før de planlægger at 
ankomme, kontakter de campingpladsen, 
som klargør pladsen, så vi kan parkere på 
pladsen med det samme.
– Det plejer at tage ca. fire timer at køre 
derop. Hvis vi har brug for at hvile os, har vi 
alt, hvad vi har brug for i bilen. Når vi ankom-
mer, skal vi bare tilslutte strømmen og trykke 
på to knapper til støttebenene og parabol-
antennen, og så er vi hjemme.
Alle tænkelige bekvemmeligheder
Tidligere havde familien en KABE camping-
vogn, som stod parkeret hele vintersæso-
nen. Da ideen om en autocamper blev til 
virkelighed, startede de først med et andet 
mærke, men indså hurtigt, at de manglede 
meget af den komfort, de havde nydt i 
campingvognen.
Roger og Carola er nu på deres anden 
Imperial 910 fra KABE og kan ikke forestille 
sig noget andet.

– KABE-autocamperen er vores drøm! Vi 
har en rummelig bolig med alle tænkelige 
bekvemmeligheder og funktioner. Jeg kan 
især godt lide den behagelige gulvvarme 
og sætter pris på det lave trin og det 
faktum, at KABE’s store autocampere har 
en så hyggelig fornemmelse og slet ikke 
ligner en vakkelvorn bus, som jeg synes, at 
mange andre større modeller gør, forklarer 
Carola Sörman.
Et sted at være sammen
Året begynder med et ophold i autocam-
peren fra juledag til den 6. januar. På cam-
pingpladsen har de mange gode venner, 
og i en Imperial 910 er der masser af plads, 
selv om vinteren, til at være sammen. Fami-
liens hund og kat nyder også deres ophold 
og kan lide at sidde ved spisebordet og 
vente på noget lækkert, der måske ikke 
bliver spist.
Selv om deres autocamper er et stort 
køretøj, har de aldrig savnet muligheden 
for at forlade deres bolig på campingplad-
sen i Tandådalen og have adgang til en 
personbil til korte ture, som de havde, da 
de havde en campingvogn.
– Næh, vi brugte næsten aldrig bilen den-
gang heller. Købmanden ligger inden for 
gåafstand, og ellers tager vi bussen. Vi har 
også to scootere, som vi bruger flittigt til 
at tage på forskellige udflugter i omgivel-
serne. Det er en rigtig herlig oplevelse, 
istemmer Roger.

Autocamperen er altid klar
Hele året rundt er autocamperen altid klar 
til korte eller lange ture. Roger kan godt lide 
at spille frisbeegolf, så der er en god chance 
for at finde familien Almeen/Sörman med 
deres KABE et sted i nærheden af en sådan 
bane.
I sommerferien rejser de gerne sydpå i 
Europa. Ligesom mange andre KABE-ejere 
har pandemien imidlertid ændret deres 
rejsevaner.
– De sidste to somre har vi kørt rundt i 
Sverige i vores autocamper og opdaget 
nye fantastiske steder. Det er lidt skørt, 
at det kræver en sådan anledning til at 
opdage, hvor skønt ens eget land er. Men 
for os har det været en rigtig god ople-
velse, og det bliver nok også til endnu en 
”staycation” denne sommer, siger Carola.
Meget luksus for pengene
Autocamperen er blevet testet i al slags 
vejr, i bjergene med snestorme og vinter-
kulde og i den virkeligt trykkende højsom-
mervarme ved Middelhavet. Både Carola 
og Roger er enige om, at de fordele, som 
KABE tilbyder om vinteren, også gør livet 
behageligt om sommeren. Det er et køre-
tøj, du kan stole på, og som er bygget til at 
modstå ekstreme temperaturforskelle.
– KABE Imperial er uden tvivl den mest 
veludstyrede autocamper på markedet. Vi 
savner ikke noget og synes, at vi har fået 
meget luksus for pengene ved at købe 
denne model!

– KABE Imperial er uden tvivl den mest 
veludstyrede autocamper på 

markedet. Vi savner ikke noget og synes, 
at vi har fået meget luksus for pengene 

ved at købe denne model!
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Ambassadørerne er professionelle, dygtige  
og parate til at give dig den bedste service , 
der kan tænkes.

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

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

Vi bestræber os lidt mere - hele tiden!

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

Brønderslev Caravan & Trailer Center
9700 Brønderslev – tlf. 98 82 28 75  
www.bronderslevcaravan.dk

Kronjyllands Camping Center A/S
8900 Randers – tlf. Tlf. 87 10 98 70 
www.as-kcc.dk

Vestjysk Camping Center ApS
7500 Holstebro – tlf. 97 43 22 11 
www.vestjyskcamping.dk

Camping-Specialisten.dk ApS
8600 Silkeborg – tlf. 97 12 53 66
www.camping-specialisten.dk

Camping-Specialisten.dk ApS
8260 Viby J.  –  tlf. 86 28 35 66
www.camping-specialisten.dk

Lunderskov Camping A/S
6640 Lunderskov –  tlf. 75 58 54 00
www.lunderskovcamping.dk

NH Camping A/S
6230 Rødekro – tlf. 74 66 23 63
www.nhcamping.dk

Tarup Campingcenter A/S
5220 Odense SØ. – tlf.  66 16 18 18
www.tarup.dk

Bijé Fritid & Camping
3200 Helsinge – tlf. 48 79 31 10
www.bije.dk

Vestsjællands Campingcenter ApS
4250 Fuglebjerg  –  tlf. 58 11 22 12
www.vs-camping.dk

Østsjællands Camping Center ApS
2680 Solrød Strand  – tlf. 56 14 33 55
www.oecc.dk

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

www.intercamp.dk
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