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Aina askeleen edellä...

Kevät lähestyy, ja monille KABEn omistajille tämä tarkoittaa 
sitä, että jälleen yksi talvi upeine retkeilyviikonloppuineen 
tuntureilla lähenee loppuaan ja on aika alkaa suunnitella 
kesäreissuja.  

KABE-elämä ei rajoitu tiettyyn paikkaan tai tiettyyn vuoden-
aikaan, vaikka käyttö vaihtelee tietenkin sen mukaan, miten 
päätät käyttää ajoneuvoasi. Lue lisää aiheesta tästä KABE-leh-
den numerosta.

On aina yhtä inspiroivaa kuulla asiakkaiden kokemuksia tuot-
teistamme. Liikkuva vapaa-ajan elämä kiinnostaa yhä useampia 
nuoria perheitä ja uusia kohderyhmiä, ja KABElla pyrimme sen 
vuoksi kuuntelemaan heitä ja kehittämään uusia malleja ja 
pohjaratkaisuja. 

Tämän vuoden matkailuvaunu-uutuuksien joukossa on mm. uusi 
CXL-pohjaratkaisu, jossa on tilava kulmakeittiö ja reilunkokoi-
nen kulmaan sijoitettu istuinryhmä. Ne luovat mainiot puitteet 
mukavien iltojen viettämiseen jopa pimeimpään vuodenaikaan. 
Nostettavaan ja laskettavaan tv-kiinnikkeeseen voi asentaa 
isonkin television. Kun tv:tä ei katsota, sen saa kätevästi piiloon 
sohvan selkänojan sisään. 

Suosittuun Estate-sarjan vaunumallistoomme on tullut myös 
uusi tilava lastenkamariratkaisu. KABE tarjoaa lisäksi Estate 470 
-malliin uuden nerokkaan pohjaratkaisun, jossa on kaksi erillistä 
pitkää vuodetta. Uusi Estate 470 on KABEn pienin ja kevyin 
matkailuvaunu. Se on erinomainen valinta niille, jotka ovat ehkä 
hankkimassa aivan ensimmäistä matkailuvaunua.

Mallivuosi 2023 on ollut merkittävä askel ennen kaikkea KABEn 
matkailuautojen markkinoilla. KABE on lanseerannut täysin 
uuden mallisarjan, KABE Novum, jonka myötä kaikki KABEn 
matkailuautot rakennetaan nyt Mercedes-Benzin autoalustalle.

Mercedes Sprinterin ja AL-KOn räätälöityjen alustayhdistelmien 
ansiosta voimme nyt tarjota ylellisiä ja täysimittaisia matkailuau-
toja, joiden ajo-ominaisuudet ovat verrattavissa henkilöauton 
ajo-mukavuuteen. Yleisesti epävakaasta talouden tilanteesta 
huolimatta olemme onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuk-
siamme todella ylellisten matkailuautojen osalta.

On erityisen ilahduttavaa, että myynti kasvaa Skandinavian 
ulkopuolella useissa Euroopan maissa. Ja tietysti on hieman 
erityistä, että smålantilainen brändimme on saamassa toiseksi 
suurimmat markkinansa jättiläismäisestä camping-elämän 
maasta Saksasta! 

Vaikka meillä on kansainvälisiä näkymiä ja mahdollisuuksia, 
KABE jatkaa investointeja pitkäjänteiseen ja kestävään tuotan-
toon Ruotsissa. Kerromme siitä lisää tuonnempana tässä leh-
dessä. Toivon, että jatkat matkaa yhdessä meidän kanssamme. 

Mikael Blomqvist 
Toimitusjohtaja, KABE AB

Leder

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.

RUOTSALAISELLA TUOTAN-
NOLLA KANSAINVÄLISIÄ MAH-
DOLLISUUKSIA16
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– Olemme erittäin ylpeitä, KABEn Myynti-
päällikkö Niclas Steén sanoo. 
Kilpailuun lähetettiin tänä vuonna 145 
tuotetta 17 kategoriassa, ja gaala järjestettiin 
perinteisesti tammikuun toisena viikonlop-
puna International Camping Fair CMT in 
Presencessä, Stuttgartin messualueella. 
Palkinnon alullepanijoina on 14 ammatti-
lehteä Euroopan eri maista, ja se palkitsee 
älykkäitä ja innovatiivisia ideoita ja tuotteita, 
jotka koituvat kuluttajien hyödyksi.
KABE on voittanut EIA-palkintoja aiemmin-
kin. Nyt tuli jälleen uusi tunnustus ruotsalai-
sen yrityksen vahvasta asemasta vapaa-ajan 
ajoneuvojen valmistajana.

– Tuntuu aina mahtavalta saada kehuja 
tässä kovassa kilpailussa, se antaa kunnon 
sysäyksen eteenpäin, Niclas Steén sanoo.
Raskaimman luokan Vuoden Matkailuauto 
2023 -palkinnon voitti KABEn Royal-sarja 
puoli-integroitujen tuontimatkailuautojen 
kategoriassa yli 70 000 euron hintaluo-
kassa. Palkinnon jakaa Euroopan suurin 
matkailuautolehti Pro Mobil. 
Toinen ykkössija tuli Estate-sarjalle ylemmän 
keskiluokan tuontimatkailuvaunujen sar-
jassa.Tämän palkinnon myönsi retkeilylehti 
Caravaning. Kolmannen ykkössijan KABE 
sai alan toimittajien European Innovation 
Award (EIA)-kilpailun Ajoneuvovarusteet-ka-
tegoriassa. Viimeisimmässä kiitosta sai 
KABEn uusi toiminto ”Smart level”, joka 
ohjaa kaasutasoa, rengaspaineantureita 
ja kaltevuuden tasonilmaisinta ajoneuvoa 
pysäköitäessä.

Tänä vuonna kaikkiaan 14 000 lukijaa 
osallistui äänestämällä voittajien valintaan. 
Euroopan johtavien karavaanimaiden toi-
mittajien perustamassa ja sponsoroimassa 
European Innovation Award -kilpailussa 
palkitaan innovaatioita alalla, joka on intohi-
moisesti omistautunut miljoonien ihmisten 
laadukkaan vapaa-ajan edistämiseen.
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KABE VOITTI KOLME PALKINTOA 
KANSAINVÄLISESSÄ KILPAILUSSA

KABE VOITTI YHTEENSÄ KOLME ENSIMMÄISTÄ PALKINTOA ARVOSTETUSSA 
MATKAILUALAN KILPAILUSSA, STUTTGARTISSA: VUODEN MATKAILUAUTO 2023 JA 

CARAVAN OF THE YEAR 2023 SEKÄ EUROPEAN INNOVATION AWARD (EIA).
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KABEN TOISEKSI SUURIN 
MARKKINA-ALUE SAKSASSA
KABEn punavalkoisia lippuja liehuu yhä 
useammin matkailuauto- ja matkailu-
vaunuliikkeiden ulkopuolella Saksassa. 
Saksan jättiläismarkkinoista on nyt tulossa 
KABEn toiseksi suurimmat markkinat.
Vuonna 2022 KABE kasvatti myyntiään 
monissa Pohjoismaiden ulkopuolisissa 
Euroopan maissa, ja erityisesti Saksassa. 
KABE toimittaa tänä vuonna Saksan mark-
kinoille noin 600 matkailuvaunua, matkai-
luautoa ja retkeilyautoa, mikä on moninker-
tainen määrä aiempaan verrattuna.
– Harvoilla ruotsalaisyrityksillä toimialasta 
riippumatta on ollut uskoakseni niin vahva 
pääsy Saksan markkinoille kuin meillä on 
ollut viimeisten kahden vuoden aikana, 
KABEn toimitusjohtaja Alf Ekström toteaa.
Saksan markkinoiden kasvun myötä kiin-
nostus KABEn tuotteita kohtaan on lisään-
tynyt myös Benelux-maissa ja Sveitsissä.
Huippuluokan jälleenmyyjät
Saksan KABE-myynnistä vastaavalla Manf-
red Taedckella on pitkä kokemus kansain-
välisistä vapaa-ajan tuotteiden markki-
noista. Hänen mielestään KABEn kasvuun 
Saksassa liittyy kolme vahvaa seikkaa. Yksi 
niistä on vahvan jälleenmyyjäverkoston 
kehittäminen.

”Made in Sweden” on tärkeä 
osa KABEn vahvaa brändiä, 

joka luo erittäin korkeat laatua 
ja toimivuutta koskevat odo-

tukset. 

– KABEn myynnin ja huollon parissa 
Saksassa toimii noin 20 vakiintunutta 
KABE-jälleenmyyjää. He saavat KABElta 
jatkuvasti tukea myynnissä, jälkimarkki-
noilla ja teknisessä tukipalvelussa. Saksan 
suurimman matkailuautolehden lukijat ovat 
valinneet KABE-jälleenmyyjät asiakastyyty-
väisyydessä viiden parhaan joukkoon, mikä 
on erittäin hyvä arvosana.
Toinen tärkeä seikka on kohdennettu mark-
kinointi, joka sijoittaa KABEn huippuluokan 
premium-segmenttiin ja nostaa esiin KABEn 
skandinaavisista juurista kumpuavan ylpey-
den. Samalla KABE on lisännyt läsnäoloaan 
messuilla ja tiedotusvälineissä korostaen 
brändin ainutlaatuisia arvoja.
– Tämä kaikki yhdessä lisää KABEn tun-
nettuutta, ja yhä useammat loppuasiakkaat 
tulevat tietoisiksi KABE-matkailuvaunujen 
ja -autojen eduista. Vahvistamme vähitellen 
tätä suuntausta erilaisilla asiakastapah-
tumilla ja -aktiviteetteilla, jotka herättävät 
huomiota tuotteitamme kohtaan, Manfred 
Taedcke sanoo.
Leirintäalueiden Rolls Royce
Peter Vlaanderen vastaa KABEn myynnistä 
Alankomaissa. Myös siellä myynti kasvaa. 
Eniten kasvava asiakasryhmä koostuu 
todella kokeneista camping-elämän ystä-
vistä, jotka haluavat ehdottomasti parasta, 
mitä ala voi tarjota.
– Monet ovat harrastaneet camping-elä-
mänmuotoa hyvin pitkään: aluksi nuorena 
teltassa ja seuraavaksi telttavaunussa, joka 
vaihtui lasten ollessa pieniä ensimmäiseen 
käytettyyn matkailuvaunuun. Eläkeläisinä 
he ajattelevat: Olemme terveitä ja meillä 
on varaa! Nyt hemmottelemme itseämme 
KABElla.

Ei siis ole sattumaa, että KABEn eksklusiivi-
simmat mallit myyvät parhaiten. KABE Impe-
rialista on tullut vakiintunut premium-kon-
septi, jota nimitetään joskus leirintäalueen 
Rolls Royceksi, Peter Vlaanderen sanoo. 
Made in Sweden
”Made in Sweden” on tärkeä osa KABEn 
vahvaa brändiä, joka luo erittäin korkeat 
laatua ja toimivuutta koskevat odotukset. 
Jokainen KABEn ostaja hankkii KABE-tuot-
teensa saadakseen jotain todella erityistä. 
– KABEn omistaja on yleensä vaativa ja 
aktiivinen leirintämatkailija, joka haluaa 
asua mukavasti ja käyttää ajoneuvoaan 
ympäri vuoden sekä ajaa sillä monta kilo-
metriä, Peter Vlaanderen sanoo.
Hän suhtautuu kehitykseen erittäin myön-
teisesti ja huomauttaa, että kiinnostus 
matkailuvaunu- ja matkailuautoelämää 
kohtaan jatkuu suurena myös viime vuo-
sien pandemiavaikutuksen jälkeen. Tämä 
näkyy selvästi kuluttajatutkimuksissa, joita 
tehdään messuilla ympäri Eurooppaa. 
– Ja sitä mukaa kuin käytettyjen KABE-ajo-
neuvojen määrä markkinoilla kasvaa, yhä 
useammat nuoret perheet, myös Skandina-
vian ulkopuolella, saavat mahdollisuuden 
hankkia ensimmäisen KABEn!

CARAVAN SALON Düsseldorf
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Estate 600 GLE

UUSI    KABE 2023

KABE-MATKAILUVAUNUT 2023:  
UUSIA MALLEJA JA ENTISTÄ ENEMMÄN 
POHJARATKAISUJA
HALUSITPA SITTEN HIEMAN PIENEMMÄN MATKAILUVAUNUN TAI UNELMOIT TODELLA 
SUURESTA VAUNUSTA KAIKKINE MAHDOLLISINE VARUSTELUINEEN, VOIT OLLA VARMA, 
ETTÄ LÖYDÄT SINULLE JA PERHEELLESI TÄYDELLISESTI SOPIVAN KABEN.

Matkailuvaunut 2023!
KABE on saanut arvostetun pal-
kinnon Saksassa. Estate-sarja on 
nimetty parhaaksi maahantuoduksi 
matkailuvaunuksi ”ylemmän keski-
luokan” kategoriassa. Saksan suosi-
tuimman matkailuvaunulehden 
Caravaningin yli 14 000 lukijaa valit-
sivat vuoden 2023 voittajat!
Me KABElla olemme hyvin iloisia ja 
ylpeitä tästä upeasta huomionosoi-
tuksesta. Paljon KIITOKSIA kaikille 
äänestäneille! 

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2023
1. PLATZ Import
Kabe Estate 
Obere Mittelklasse

Estate 470 GLE

B2

Estate 780 BGXL

XV2

Uudet mallit 2023
Kaikki mallit, tiedot ja tekniset tiedot 
löytyvät osoitteesta kabe.se/fi

KABEn matkailuvaunumallistossa on neljä 
huolella suunniteltua mallisarjaa, joissa 
kaikissa on omat erityiset etunsa. Mukana 
on edullinen uusi tulokas Estate, mukava 
ja suosittu Jalokivi-sarja, huippuvarusteltu 
Royal ja ainutlaatuisen Imperial-sarjan 
premiumvaunut. 
– Kun olet valinnut mallin ja koon, löydät 
siihen täydellisen pohjaratkaisun KABE 
Flexline -järjestelmän avulla. Monipuolinen 
Flexline tarjoaa runsaasti erilaisia vaihtoeh-
toja. Helpoin tapa on rakentaa oma KABE-
unelma digitaalisesti kätevällä suunnittelu-
työkalullamme osoitteessa kabe.se/fi, 
KABEn myyntipäällikkö Niclas Steén suo-
sittelee. 
Lapsiperheiden suosikki
KABEn matkailuvaunusarjan uusin tulokas 
on Estate, joka korvaa aiemman Clas-
sic-sarjan. Estate on innovatiivinen ja edulli-
nen matkailuvaunu. Sen trendikäs muotoilu 
ja erilaiset pohjaratkaisut palvelevat nuor-
ten KABE-ostajien kasvavaa joukkoa. 

– Vuonna 2022 lanseerattu Estate on jo 
vakiinnuttanut todellisen suosikkiasemansa 
lapsiperheiden ja monien paljon matkus-
tavien camping-elämän ystävien keskuu-
dessa. Erikokoisten lastenkamarivaunujen 
lisäksi mallisarja tarjoaa myös pienempiä ja 
hieman kevyempiä vaunuja, joissa on kaikki 
KABEn tunnetut ominaisuudet ja mukavuu-
det, Niclas Steén kertoo.
Vaikka Estaten varusteluettelo on lyhyempi 
ja hintalappu edullisempi kuin KABEn 
muissa matkailuvaunusarjoissa, myös tässä 
mallisarjassa on kaikki KABEn tarjontaan 
sisältyvät arvot, kuten mukavuus ja tur-
vallisuus sekä ympärivuotiseen käyttöön 
soveltuvat luotettavat ominaisuudet. Suuri 

osa KABE Estaten vakiovarusteista kuuluu 
muilla valmistajilla tavallisesti lisävarustei-
siin.
– Estatessa on esimerkiksi Alde Com-
pact -lämmittimellä toimiva vesikiertoinen 
lattialämmitys, hyttysverkoilla ja pimen-
nysverhoilla varustetut sävytetyt ikkunat, 
palovaroitin, vuodonilmaisin, TV-antenni, 
stereo, sisäänrakennetut kaiuttimet, reititin, 
USB-liitännät myös kerrossängyn vieressä, 
useita LED-valaisimia, 80 Ah akku, tuuletus-
luukku sekä vaunun ulkopuolelta lukittava 
suksikotelo – vain muutamia ominaisuuksia 
mainitakseni! Uutta GLE-mallien lisävaruste-
luettelossa on se, että sänkyvaihtoehdoksi 
on mahdollisuus valita Grand Lit -malli.

Estate 470 GLE

Estate 660 DGDL Estate 560 GLE

UUSI    KABE 2023

Myyntipäällikkö KABE
Niclas Steén
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Uusia malleja ja pohjaratkaisuja
KABE esittelee lisäksi uusia pohjarat-
kaisuvaihtoehtoja jo ennestään laajassa 
valikoimassaan. Tämän vuoden matkai-
luvaunu-uutuuksiin kuuluu innovatiivinen 
CXL-keittiöratkaisu, vaunun tilava kulma-
keittiö. 
– Uusi pohjaratkaisu on valittavissa 
600-kokoisiin Royal- ja Imperial-malleihin. 
Hyvin suunnitellun keittiön lisäksi vaunuissa 
on kulmaan sijoitettu reilunkokoinen istuin-
ryhmä sekä korkeussäädettävä tv-kiinnike 
isompia tv-malleja varten – kun tv ei ole 
käytössä, se voidaan piilottaa selkänojaan, 
Niclas Steen kertoo.
Estate-sarjaa on täydennetty GLE-mallisella 
Estate 470 -vaunulla. Siten KABEn pienim-
pään ja keveimpään matkailuvaunuun on 
nyt saatavilla kaksi erillistä pitkittäisvuo-
detta. Uuden käytännöllisen Estate 470 
GLE -vaunun vakioleveys on 230 cm, ja 
sen nerokas pohjaratkaisu sopii kahdelle 
hengelle. Grand Lit -vuode on saatavissa 
valinnaisena.
– Olemme myös lanseeranneet KABE 
Estate 780 BGXL -mallin. Vaunun 
takaosassa on vanhempien makuuhuone, 

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

Royal 600 CXL

UUSI    KABE 2023

jossa on parivuode ja kylpyhuone, ja 
keskiosassa on kerrossänky. Tämä tilava 
pohjaratkaisu on sisältynyt jo aiemmin 
Royal-mallistoon, ja se on monien lapsiper-
heiden suosikki. Uskomme, että uudesta 
Estate-versiosta tulee todella arvostettu 
vaihtoehto, Niclas Steén sanoo.  
Uusi Onyx 630
Mallivuoden 2023 toisena uutuutena 
KABEn erittäin pidettyä Jalokivi-sarjaa on 
nyt laajennettu 630-pituisella Onyx-mallilla. 
– Uutta Onyx 630 -mallia on saatavana 
GLE-versiona, jossa makuuhuoneosasto 
sijaitsee vaunun takaosassa. Sinne on 
valittavissa kaksi erillistä vuodetta tai pari-
vuode sekä kerrossängyt. Onyx 630 TDL 
-mallissa on KABEn tyylikäs kylpyhuone, 
jonka takaosassa on koko vaunun levyinen 
erillinen suihkukaappi. Pohjaratkaisuun on 
valittavissa kaksi erillisvuodetta tai poikittai-
nen parisänky.
KABEn matkailuvaunu-uutuuksista on 
syytä mainita lisäksi se, että Jalokivi- ja 
Estate-vaunujen sähköjärjestelmää on päi-
vitetty, ja vaunuissa on myös uusi helppo-
käyttöinen ohjauspaneeli. 

UUSI    KABE 2023
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KABE-MATKAILUAUTOT 2023: 
ENTISTÄ KATTAVAMPI VALIKOIMA, 
ALUSTANA MERCEDES SPRINTER
KABE JATKAA RUOTSISSA VALMISTETTUJEN MATKAILUAUTOJENSA VALIKOIMAN 
LAAJENTAMISTA ERI KOKO- JA HINTALUOKISSA. MENESTYKSEKÄSTÄ KUMPPANUUTTA 
MERCEDES-BENZIN KANSSA LISÄTÄÄN, JA VUODESTA 2023 ALKAEN KAIKKI KABE-
MALLIT RAKENNETAAN MERCEDES SPRINTER -ALUSTALLE. 

KABEn ensimmäiset Mercedes-alus-
talle rakennetut matkailuautot esiteltiin 
vuonna 2020, ja ne koostuivat kahdesta 
huomionarvoisesta täysin integroidusta 
mallisarjasta: ylellisestä Crownista sekä 
Imperial-sarjan huippuvarustelluista 
premiumautoista. Samaan aikaan KABE 
lanseerasi ensimmäisen retkeilyauton, 
Mercedes Sprinter -alustalle rakennetun 
täysimittaisen Van-mallin, jossa on korkea 
katto ja KABEn kaikki ainutlaatuiset edut. 
– KABE Van on täydellinen talvivarusteltu 
camping-auto, joka on erittäin laadukas ja 
jossa on kunnon eristys. Autossa on ohjaa-
moon asti ulottuva vesikiertoinen lattialäm-
mitys ja kaikki mukavuudet, kuten hyvin 
varusteltu keittiö, wc ja suihku sekä todella 
mukavat sängyt, KABEn Bo Karlsson 
kertoo.
KABE Van voidaan tilata varustettuna 
paripyörillä, joiden ansiosta kuormapainoa 
voidaan lisätä 850 kg ja jolloin yhdistelmän 
sallittu kokonaispaino on 7 tonnia. Se on 
erinomainen ratkaisu niille, jotka haluavat 
esimerkiksi kuljettaa hevosia, raskaita työ-
välineitä tai kuljettaa venettä tai skootteria 
peräkärryllä, Bo Karlsson vinkkaa.
Täydellinen matkailuautoelämys
Ensimmäisten Mercedes-mallien menes-
tyksen ansiosta KABE oli nopeasti valmis 
ottamaan seuraavan askeleen. Vuonna 
2021 lanseerattiin puoli-integroidut KABE 
Royal Crossover x780 ja x880 Mercedes-
versioina ja 2,50 metrin levyisinä, joiden 
etuosassa oli reilunkokoinen alaslaskettava 
lisävuode.

– Royal x780 -mallista tuli heti yksi todelli-
sista myyntimenestyksistämme. Joustava 
pohjaratkaisu oli monien mielestä juuri 
oikean kokoinen ja hyvin suunniteltu.

Mercedesin moderni henkilöautotek-
niikka yhdistettynä KABEn mukavuuteen 
ja korkeatasoiseen asunto-osaan tarjoaa 
kokonaisvaltaisen matkailuautoelämyksen. 
KABEn autoissa on myös erikoissuunniteltu 
saksalaisen tekniikkayhtiön AL-KOn alusta, 
joka tekee ajamisesta poikkeuksellisen 
miellyttävää.

– Jokaisessa mallissa ja ajo-
neuvokoossa on yksilöllisesti 
mukautettu alusta, joka opti-

moi ajoneuvon ajo-ominaisuu-
det liikenteessä, Niclas Steén 
selittää. Erikoisratkaisut on 

kehitetty KABEn, Mercedesin 
ja AL-KOn yhteistyössä.

Uusi KABE Novum
Ennen mallivuotta 2023 esiteltiin täysin 
uusi Novum-mallisarja. KABE Novum on 
myös rakennettu Mercedes Sprinter -perus-
ajoneuvon ja AL-KO-alustan yhdistelmälle, 
ja se korvaa aiemman Classic-sarjan.
– Uusi KABE Novum on mukautuva 
puoli-integroitu matkailuauto, joka täyttää 
monien uusien asiakasryhmiemme toiveet. 
Heitä ovat mm. nuoret perheet, jotka 
haluavat kevyen mutta hyvin varustellun 
matkailuauton, joka on aitoa KABE-laatua ja 
jota voi käyttää ympäri vuoden, Bo Karlsson 
sanoo. Seuraavalta aukeamalta voit lukea 
lisää KABE Novumista. 
Se on 7,50 metriä pitkä ja sitä on saata-
vana kahtena eri perusversiona: Novum 
Light, jonka kokonaispaino on 3,5 tonnia, ja 
hieman enemmän varusteltu Novum Heavy, 
jonka kokonaispaino on 4,5 tonnia, molem-
mat Crossover-malleja. Jälkimmäiseen on 
mahdollista tilata käytännöllinen, dinetten 
yläpuolelle alaslaskettava kattovuode.

UUSI    KABE 2023 UUSI    KABE 2023

MALLISTO

KABE Novum 
Hyvin varusteltu malli, 
pituus 7,50 metriä ja 
Novum Light -perus-

versiossa kokonaispaino 
3 500 kiloa.

KABE Royal
Sinulle, joka vaadit 

erityisen paljon varus-
telulta ja mukavuudelta. 
Crossover-mallin asunto-
osa on leveydeltään King 
Size -kokoinen ja vakio-
varustelu edustaa teknii-

kan huippua.

KABE Crown 
Täysintegroitu matkailu-
auto niille, jotka haluavat 

kaikki KABEn ominai-
suudet ja lisäksi hieman 

enemmän. Premium-
brändin tunnusomaiset 
ominaisuudet ja perus-
varustelu, joka on aivan 

omaa luokkaansa.

KABE Imperial 
Lippulaivamme, jossa on 
erikoissuuret ja ylelliset 

tilat. Nerokkaita toimintoja 
ja laadukas muotoilu. 

KABE Van 
Optimoitu ja kompakti – 

KABEn korkeasta laadusta 
ja Mercedes-Benzin mo-
nista lisäarvoa tuottavista 

ominaisuuksista tinkimättä.

Maksimaalista turvallisuutta
KABE on aina ollut alan edelläkävijä tur-
vallisuuden parantamiseksi mahdollisten 
onnettomuuksien varalta. 
Matkailuauton korin erittäin vakaan raken-
teen varmistavat liimattu rakenne, ulokkeet 
ja erittäin luja kiinnitysjärjestelmä auto-
osaan. Akun ja vesisäiliön ympärille asenne-
tut teräskehykset estävät niiden liikkumisen 
mahdollisessa törmäystilanteessa KABEn 
ainutlaatuisessa pöytärakenteessa pöytäle-
vyn voi taittaa pois ajon ajaksi. Jääkaapissa 
on lisäksi törmäyksenkestävä teräspalkki 
(tietyissä malleissa jääkaapin sijainnin 
mukaan). KABE esitteli vuonna 2022 dinet-
tesohvaan uuden ominaisuuden, joka estää 
matkustajaa liukumasta turvavyön alitse 
mahdollisessa törmäystilanteessa. Koko 
sohva on lisäksi kiinnitetty lujasti vesisäiliön 
ympärillä olevaan teräskehykseen.
– Tämän vuoden Novum-, Royal-, Crown- ja 
Imperial-mallien matkustajan istuimissa on 
uudet muotonsa säilyttävät turvavyönkiin-
nikkeet ja säädettävät niskatuet. Turva-
vyönkiinnikkeisiin sisältyy kaksi integroitua 
kolmipistevyötä ja Isofix-kiinnikkeet. Mikäli 
vaunussa on viides vyöpaikka, jossa istutaan 
kasvot menosuuntaan, se koostuu uudesta 
mukavasta ja kokoontaitettavasta istuimesta, 
jossa on integroitu turvavyö, Bo Karlsson 
selittää.

LISÄTIETOJA KABEN MAT-
KAILUAUTOISTA 2023 

SAAT KABE-JÄLLEENMYYN-
TILIIKKEESTÄ – TERVETULOA!
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UUSI KABE NOVUM: 
MUKAUTUVA, EDULLINEN JA HYVIN VARUSTELTU   

 
KABEN VUODEN 2023 SUURI UUTUUS ON UPOUUSI NOVUM-MALLISARJA. 

PUOLI-INTEGROITU CROSSOVER-MALLI ON RAKENNETTU MERCEDES-BENZ SPRINTER 
-PERUSAJONEUVON JA AL-KO-ALUSTAN YHDISTELMÄLLE.

KABE Novumin pituus on 7,50 metriä ja 
Novum Light -perusversion kokonaispaino 
on 3500 kiloa. Novum Light on erinomai-
nen valinta jokaiselle, joka haluaa aitoa 
KABE-laatua. Ajamiseen ei vaadita erityistä 
ajokorttia.
Novun-mallin voi tilata myös Novum Heavy 
-versiona, jonka kokonaispaino on 4500 
kiloa. Novum Heavyssa on mahdollisuus 
asentaa dinetten yläpuolelle sähköisesti 
alaslaskettava kattosänky. Autossa on 
myös isompi polttoainesäiliö, polttoain-
elämmitin, isompi akku, lämmönvaihdin, 
kalusteuuni sekä paksumpi sijauspatja.
– Aiemman Classic-sarjan korvaava 
moderni ja edullinen Novum-matkailuauto 
tarjoaa kaikki viihtyisään ympärivuotiseen 
KABE-elämään tarvittavat mukavuudet 
Bo Karlsson kertoo.

KABE Novum 750 -malliin on valittavissa 
kolme erilaista pohjaratkaisua:   

Novum 750 T

Mukavuus ja tekniikka
– Auton vakiovarustukseen kuuluu paljon 
sellaista, josta yleensä joutuu maksamaan 
erikseen muilla valmistajilla. Huomaat 
korkean varustelutason jo ohjaamoon 
istuessasi, Bo Karlsson sanoo.
Matkailuauton ensiostaja keskittyy helposti 
vain asunto-osaan, mutta myös ajamisen 
tulee tuntua mukavalta! Novumissa on 170 
hv:n Mercedes-moottori, etupyöräveto ja 
9-vaihteinen automaattivaihteisto. Auto 
tarjoaa mukavuutta ja tekniikkaa sekä 
kaikki turvajärjestelmät, joita olet tottunut 
löytämään nykyaikaisista henkilöautoista.  
Joustavuus
Ohjaamon ergonomiset istuimet, joiden 
verhoilun KABE on itse suunnitellut, 
mukautuvat kätevästi rennompaan oleiluun 
ajoneuvon ollessa paikallaan. Pöydän 
suuntaan käännettyinä ohjaamoistuimet 
muodostavat viihtyisän oleskeluryhmän 

Novum 750 LGB

Novum 750 LXL

POHJARATKAISUT

Novum 750 LXL – auton takaosassa on 
parivuode ja wc, jossa on suihkukaappi. 
L-muotoinen keittiö, jossa on hieman 
enemmän työtilaa.  
Novum 750 LGB – auton takaosassa on 
kaksi erillistä sänkyä, joita on nostettu pari 
porrasaskelta ylöspäin, jotta niiden alle 
mahtuu ulkopuolelta avattavalla isolla tava-
raluukulla varustettu autotalli/kuormatila. 
WC ja suihku ovat toisella puolella, auton 
keskiosassa. L-muotoinen keittiö.  
Novum 750 T – kaksi erillistä pitkää sän-
kyä auton keskellä asunto-osassa. Koko 
takaosan levyinen wc-tila, jossa on erillinen 
suihkukaappi.

UUSI    KABE 2023 UUSI    KABE 2023

KABE 
NOVUM 
-SARJA
 
Novum Light: 
• Mercedes-Benz 170 hv  
• AL-KO chassi 3500 kg
• Voit ajaa tavallisella B-ajokortilla!

yhdessä slide-out-toiminnolla ja säädettä-
vällä kaltevuudella varustetun dinettesoh-
van kanssa. Premium Foam -materiaalilla 
pehmustettujen sohvatyynyjen alapinnan 
liukumista estävän materiaalin ansiosta 
tyynyt pysyvät aina hyvin paikallaan. 
Sohva on suunniteltu kahden matkusta-
jan istuimeksi ajon aikana. Istuimissa on 
muotonsa säilyttävät turvavyönkiinnikkeet, 
integroidut kolmipisteturvavyöt, säädet-
tävät niskatuet ja Isofix-kiinnikkeet. Illalla 
dinetteen voi sijata vuoteen kahdelle 
hengelle.
– Jos valitset kokonaispainoltaan 
4500-kiloisen Novum Heavyn, voit valita 
autoon myös parivuoteen, joka lasketaan 
alas auton pehmeäpintaisesta katosta 
ohjaamon istuinten päälle. Tämä tarjoaa 
suurta joustavuutta esimerkiksi perheelle, 
jonka teini-ikäiset lapset eivät lähde 
mukaan matkalle joka kerta, Bo Karlsson 
sanoo.
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Esimerkkejä KABE Novum Lightin 
vakiovarusteista:
• KABE iWall, vakaa kori, joka kestää 

äärilämpötiloja
•  Rakennettu Mercedes-Benz Sprinter 

-alustalle
•  AL-KO-alusta 3500 kg
• Moottori: Mercedes-Benz 170 hv
•  Etupyöräveto, 9 vaihteinen automaatti – 

9G-tronic
•  Nahkaverhoiltu ohjauspyörä 

ja vaihdetanko ja painikkeet 
ohjauspyörässä

• Tempmatic ohjaamossa 
(Thermotronic lisävaruste Mercedes-

mukavuuspaketissa)
•  Attention assist -vireystila-avustin
•  Automaattinen hätäjarrutus
•  Polttoainesäiliö tilavuus 65 litraa
•  Manuaalinen pysäköintijarru
•  Sadetunnistin
• Sivutuuliavustin
• Tehokkaat patterit (konvektorit)
•  Kuivauskaapissa on tippuallas ja 

ilmanvaihto
•  Vesikiertoinen lattialämmitys Alde-

lämmittimellä – AGS II Pro
• Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa 

ja patteri ulko-oven astinkotelossa

• Lämmittimet etuistuimissa
•  Kauko-ohjattu keskuslukitus
• Hyttysverkolla ja pimennysverholla 

varustettu Mini Heki -kattoluukku
•  Hyttysverho-ovi
•  Skyview
• Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat 

asunto-osaosassa – D-Lux
•  Kolme kangasmallistoa (3 valinnaista 

nahkaverhoilua)
• Sängynkehys alumiinia, kierrejousipatja, 

3 cm sijauspatja ja päiväpeite
•  Ergonomiset istuintyynyt ja Premium 

Foam
•  MBUX, sis. peruutuskameran

Optimaalinen matkailuautokeittiö
Novumin sisustus on tyylikäs ja viihtyisä. 
Ruotsin Tenhultissa sijaitsevan KABEn 
oman puusepäntehtaan valmistamissa 
kalusteissa on raikasilmeinen Nordic Oak 
-puukalvopinnoite. Vaaleat seinä- ja lat-
tiamatot korostavat yhtenäistä muotokieltä 
ja täydentävät kauniisti keittiön harmaame-
leerattua työtasoa.
Keittiön rakenne vaihtelee valitun pohjarat-
kaisun mukaan. Kaikille kolmelle vaihto-
ehdolle yhteistä on se, että kompaktit tilat 
on hyödynnetty tarkasti, ja siten on luotu 
optimaalinen matkailuautokeittiö, jossa on 
runsaasti tilaa ruoanlaittoon ja säilytykseen. 
– Varusteluun kuuluu mm. pakastelokerolli-
nen kapea jääkaappi ja rasvasuodattimella 
varustettu moottorikäyttöinen liesituuletin. 
Kolmiliekkisen kaasulieden jaettu lasikansi 
tarjoaa kätevää lisälaskutilaa, ja pesualtaan 
päälle laskettavan kannen ansiosta saat 
nopeasti lisää yhtenäistä työtasoa. Upote-
tut keittiönkaapit ja laatikot luovat keittiöön 
siistin ilmeen, ja kaikissa laatikoissa on 
soft-close-mekanismi ja keskuslukitus.

Rentoutumista ja verkkoyhteys
Makuuhuoneen ja kylpyhuoneen kolme 
eri pohjaratkaisua tarjoavat sinulle suuret 
mahdollisuudet löytää omiin tarpeisiisi 
parhaiten sopiva KABE Novum. Aito suihku 
on mukavuustekijä ja siksi itsestäänselvyys 
kaikissa kylpyhuoneratkaisuissa. 
Vuoteissa on verhoillut sängynpäädyt. 
Lukuflamppujen lisäksi täällä on myös 
KABEn uudet ja kätevät sähkökytkimet 
ja kosketustoiminnot, joilla voit ohjata 
makuuosaston epäsuoraa valaistusta ja 
kattovalaisinta sekä asunto-osan etuosan 
valaistusta. 
– Novum-matkailuauto on suunniteltu 
mukavaa ajanviettoa varten, haluttaessa 
verkossa tai ilman verkkoyhteyttä. Autossa 
on langaton latausalusta matkapuhelimelle, 
USB-liitäntä sängyn vieressä ja reititin, 
jonka avulla käytössäsi on oma langaton 
verkko matkan aikana, Bo Karlsson kertoo.
Hyödyllisiä ominaisuuksia ja nerokkaita 
yksityiskohtia
KABE Novum 750 tarjoaa sinulle hyödyllisiä 
ominaisuuksia ja nerokkaita yksityiskohtia, 
joita et ehkä heti huomaa mutta joilla on 
suuri merkitys matkailuautoa käytettäessä.

KABE Novumin pituus on 7,50 metriä ja 
Novum Light -perusversion 

kokonaispaino on 3500 kiloa.

LISÄTIETOJA KABEN MATKAILUAUTOISTA 2023 SAAT KABE-
JÄLLEENMYYNTILIIKKEESTÄ – TERVETULOA!
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Rantaloma, aurinkoa ja lämpöä tai viikko 
tuntureilla talvella? Kun lähdetään toteut-
tamaan perheen matkahaaveita, rahat 
saattavat loppua kesken. Ellet sitten valitse 
KABEn matkailuvaunua.
– Meillä on ollut matkailuvaunu monta 
vuotta, aina siitä lähtien, kun viisi lastamme 
olivat pieniä. Siten meillä oli mahdollisuus 
matkustaa ympäri Eurooppaa joka kesä 
hyvin pienellä budjetilla. Meille siitä tuli elä-
mäntapa, jota emme halua olla ilman, vaikka 
olemme nyt saavuttaneet eläkeiän ja meillä 
on mahdollisuus toteuttaa muunlaistakin 
matkailua, KABEn pyörillä liikkuva toimittaja 
Carina Lundeholm kertoo.
Monille KABEn omistajille tuttu elämäntapa 
merkitsee vapautta ajaa periaatteessa 
minne tahansa ja milloin vain halutaan, 
ja oma majoitus ja tavarat kulkevat aina 
mukana. Mutta kyse on myös perheen 
resursseista, rahan ja ajan, järkevästä käy-
töstä, Carina sanoo.
Jos sää tai kohde ei vastaa odotuksia, 
matkailuvaunun kanssa on helppo jatkaa 
matkaa muualle. Toisin on pakettimatkalla, 
jossa joutuu kärsivällisesti viipymään paluu-
päivään asti.
– Karavaaniloma on monella tapaa aivan 
verraton. Voit majoittua viehättäviin ympäris-
töihin aivan rannan tuntumaan, huvipuiston 

lähelle, laskettelurinteen viereen, suurkau-
pungin keskustaan tai upeaan luontoon. 
Tällaisten paikkojen äärelle ei yleensä pääse 
varaamalla perinteisen pakettimatkan tai ei 
ainakaan kohtuuhintaan. 
Enemmän matkoja  
Vaikka matkailuvaunu voi olla iso inves-
tointi lapsiperheelle, se tarjoaa useimmille 
mahdollisuuden tehdä enemmän matkoja 
ja retkiä vuoden aikana, koska ruoka- ja 
majoituskulut tulevat edullisemmiksi.
– 650 000 Ruotsin kruunua maksavan 
KABE-vaunun kuukausikustannukset ovat 
noin 4 200 kruunua. Sitä voidaan verrata 
kaksilapsisen perheen esimerkiksi Espan-
jaan huippukaudella tekemään yhteen 
chartermatkaan, joka voi helposti maksaa 
60 000 kruunua, KABE Finansin toimitus-
johtaja Joakim Karlsson sanoo.
Myös KABEn matkailuvaunun jälleenmyyn-
tiarvo on erittäin hyvä vaihdossa tai myyn-
nissä, Joakim Karlsson huomauttaa.
Enemmän kuin loma
Carina Lundeholm on matkustanut matkai-
luvaunulla jo 30 vuoden ajan, ja hänestä 
on edelleen yhtä hauskaa lähteä uudelle 
matkalle. Joskus matkakohde on vain muu-
taman kilometrin päässä, tai joskus matkalle 
lähdetään yhdessä jonkun lapsenlapsen 

MATKAILUVAUNU VAI PAKETTIMATKA?   

– KABE-elämä on antanut meille 
niin paljon hienoja kokemuksia!

kanssa, ja joskus matkustetaan pelkästä 
matkustamisen ilosta.
– KABE-elämä on antanut meille niin paljon 
hienoja kokemuksia! Olemme yöpyneet 
tuntureilla, käyneet oopperassa Veronassa, 
keränneet ostereita Rømøn saarella, pyöräil-
leet Eiffel-tornin alta ja juoneet aamukahvia 
kreikkalaisessa oliivitarhassa. 
Hän kertoo myös siitä rentouttavasta 
tunteesta, kun voi kävellä yöpymään omalle 
tontille pysäköityyn matkailuvaunuun kodin 
ollessa täynnä esimerkiksi juhlapyhiksi kotiin 
kokoontuneita perheenjäseniä.
– Matkailuvaunu on paljon enemmän kuin 
pelkkä yksi lomailumuoto. Se toimii myös 
mm. vierashuoneena, kotitoimistona ja 
tilapäisenä majoituksena – mikä selvästi tuo 
siihen lisäarvoa. 

LGB
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KABE-elämän tulee olla mukavaa ja 
helppoa. KABEn tuotteiden kehittämiselle 
on alusta lähtien ollut ominaista pyrki-
mys löytää aina uusia ja entistä parempia 
ratkaisuja.
Kantavana johtoajatuksena KABEn näke-
myksessä mukavasta ja yksinkertaisesta 
vapaa-ajan vietosta on, että kaiken pitää 
toimia yhtä hyvin ympäri vuoden, kaikissa 
sääolosuhteissa.
Vesikiertoisesta keskuslämmityksestä tuli 
KABElla vakiovaruste jo vuonna 1963, ja 
se loi perustan KABEn ainutlaatuiselle ase-
malle ympärivuotiseen käyttöön varusteltu-
jen vapaa-ajan ajoneuvojen valmistajana. 
Smålandin Tenhultissa matkailuvaunujen ja 
-autojen tuotannossa käytetään nykyään 
Euroopan nykyaikaisimpiin kuuluvia mene-
telmiä. Tenhultissa sijaitsee KABEn oma 
teknologiakeskus, jossa kehitetään jatku-
vasti innovatiivisia ideoita ja tuotteita. 
Voitokas KABE Smart D
Yksi esimerkki on KABE Smart D -ohjauspa-
neeli, joka on voittanut European Innova-
tion Award -palkinnon. 

KABE Smart D valvoo KABEn kaikkia 
keskeisiä toimintoja. Havainnollisella 

kosketusnäytöllä voit ohjata lämmitintä, lat-
tialämmitystä, valaistusta, AC:tä, jääkaappia 
ja paljon muuta, ja saat tietoa tuoreveden, 
harmaaveden ja akun jännitteen tasoista.

Älypuhelimeen ladattavan KABE Smart 
D Remote -sovelluksen avulla voit lisäksi 
kauko-ohjata ohjauspaneelia olinpaikastasi 
riippumatta. Siten voit esimerkiksi jo ran-
nalta käsin käynnistää ilmastoinnin ja astua 
sisään viileään ja mukavaan KABE-kotiisi. 
Tai saatat hiihtohississä istuessasi miettiä, 
että olisi kiva viimeisen laskun jälkeen 
rinteessä astua sisään tunnelmavalaistuun 
ja lämpimään majoituspaikkaan.

KABE Smart D sisältyy vakiovarusteluun 
kaikissa KABE-matkailuautoissa sekä 
Royal- ja Imperial-sarjan matkailuvaunuissa.

Nestekaasu, rengaspaineet ja kaltevuus
Mallivuonna 2023 Smart D -paneelia on 
kehitetty edelleen KABE Smart Level 
-järjestelmällä, jonka kolme uutta käytän-
nöllistä toimintoa tarkistavat nestekaasun 
määrän ja rengaspaineet sekä kaltevuuden 
ajoneuvoa pysäköitäessä.
•  Näet paneelista nestekaasun määrän, 
joten sinun ei tarvitse huolehtia neste-
kaasun äkillisestä loppumisesta matkan 

aikana esimerkiksi talvikäytössä tai ulko-
mailla, jossa täyttöpisteiden löytäminen voi 
olla vaikeaa.
•  Rengaspaineanturi auttaa sinua pitämään 
renkaiden paineen aina oikeana, jotta ajo 
on erityisen turvallista ja polttoaineteho-
kasta.
•  Tasonilmaisin osoittaa kaltevuuden ajo-
neuvoa pysäköitäessä. Se vaikuttaa sekä 
viihtyisyyteen että asunnon toimintoihin.  
Toisin sanoen uusi Smart Level tekee 
mukavasta KABE-elämästäsi vielä hieman 
helpompaa! 
KABE Smart Level on vakiona Imperial-mal-
leissa, valinnaisena Novum-, Royal- ja 
Crown-autoissa sekä Royal-sarjan matkai-
luvaunuissa.

UUTUUS: SMART LEVEL –  
ENTISTÄ HELPOMPAA KABE-ELÄMÄÄ

Smart Level -sisältö 
• Kaasun tasoseuranta
• Rengaspaineen seuranta
• Tasonilmaisin

UUSI    KABE 2023
INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

CATEGORY

2023

VEHICLE EQUIPMENT

WINNER

HONORED BY 
THE LEADING EUROPEAN

CARAVANING EXPERTS

Smart Level - European 
Innovation Award (EIA) -

palkinnon voittaja ajoneuvojen 
varustelun kategoriassa Vehicle 

Equipment 2023.

Kaikki KABE-mallit on valmistettu KABEn 
omassa tuotantolaitoksessa Smålandin 
Tenhultissa. Täällä on modernit tehtaat, 
joissa valmistetaan matkailuvaunuja, mat-
kailuautoja ja pakettiautoja, sekä sisustus-
tarvikkeita valmistava puusepänverstas.
KABE-konserni on viime vuosina investoi-
nut merkittävästi tuotantoon, muun muassa 
matkailuautotehtaaseen, vastatakseen 
kasvavaan kysyntään mutta myös osana 
kestävämpään teollisuuteen siirtymistä.
– Mukautamme tuotantoprosessejamme 
pystyäksemme valmistamaan ja myymään 
asiakkaidemme tarpeita vastaavia tuotteita. 
Meille on tärkeää pystyä kertomaan kaikille 
KABEn omistajille, mitä teemme vähentääk-
semme hiilidioksidipäästöjä, energiankulu-
tusta, vedenkäyttöä, kuljetuksia ja jätteitä 
valmistuksen yhteydessä, KABE AB:n 
toimitusjohtaja Mikael Blomqvist kertoo.  
Oman tuotannon edut
Vuonna 2022 matkailuautotehdas sai noin 
2 000 neliömetriä lisää tilaa KABEn suosit-
tujen puoli-integroitujen matkailuautomal-
lien tuotantolinjan laajentamiseksi. Samalla 
perustettiin strategisesti tärkeä varastotila 
vieressä sijaitsevalle puusepäntehtaalle.
– Kehitämme puusepäntoimintaamme ja 
olemme investoineet moniin uusiin konei-

siin, muun muassa CNC-ohjattuun profiilin-
käsittelyyn, mikä antaa meille mahdollisuu-
den parantaa sisustustarvikkeiden designia 
entisestään. Valmistamme nykyään myös 
kaikki työtasot paikan päällä KABEn täydel-
lisessä valvonnassa.
Mikael Blomqvist näkee useita suuria etuja 
omassa tuotannossa, joka toteutetaan aina 
tiiviissä yhteistyössä KABEn kehitysosas-
ton kanssa. Näin päätökset voidaan tehdä 
nopeammin ja on helpompi käsitellä erilai-
sia ongelmia, joita voi ilmetä esimerkiksi 
uuden mallin valmistuksessa.  
Perillä kaikesta
Hän huomauttaa myös, kuinka tärkeää on 
hallita prosesseja ja tietää tarkasti, mitä 
missäkin tehdään.
– Siten meillä on mahdollisuus toteuttaa 
KABEn visioiden ja tavoitteiden saavut-
tamiseen tarvittavat muutokset. Sellaisia 
ovat mm. ympäristöasiat, kuten jätteiden 
vähentäminen, kuljetusten minimointi ja 
monet muut seikat, mutta tavoitteenamme 
on tietenkin myös varmistaa lopputuottei-
den korkea laatu.
KABEn oma puusepäntehdas tarjoaa 
KABElle mahdollisuuden mukauttaa 
pohjapiirroksia joustavasti asiakkaan 
yksilöllisten valintojen mukaan. Juuri sitä 

useimmat matkailuvaunujen ja -autojen 
omistajat arvostavat. 
KABE on oman kehitystyön ja valmis-
tuksen avulla onnistunut hyvin lyhyessä 
ajassa kehittämään uusia malleja, joille 
markkinoilla on kysyntää.
Aurinkokennot
Viime vuonna erityistä huomiota kiinnitettiin 
puusepäntehtaaseen. Suurten koneinves-
tointien lisäksi lähes koko rakennuksen 
kattoon on asennettu aurinkokennot, jotka 
pystyvät tuottamaan noin 500 000 kilowat-
tituntia sähköä KABEn toimintaan.
Tämä vastaa 15–20 prosenttia vuosikulu-
tuksesta ja on myös tärkeä askel KABEn 
pyrkimyksissä vähentää hiilidioksidipääs-
töjä ja tehdä tuotannosta entistä ympäris-
töystävällisempää. 
– Nyt jatkamme edellytysten luomista 
pitkäjänteiselle ja kestävälle tuotannolle 
Ruotsissa, minkä uskomme osaltaan takaa-
van KABEn menestyksen myös tulevaisuu-
dessa, Mikael Blomqvist sanoo.

KESTÄVÄÄ RUOTSALAISTA 
KABE-TUOTANTOA

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N
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TÖRMÄYSTESTI 2023
KABEn ajoneuvot on varustettu useilla 
turvallisuutta lisäävillä aktiivisilla turva-
järjestelmillä. Jos onnettomuus tapahtuu, 
ajoneuvossa on myös passiivisia turvajär-
jestelmiä, jotka suojaavat sinua törmäys-
tilanteessa.
Tammikuussa 2023 KABE teki törmäystes-
tin KABE Novum -matkailuauton matkus-
tajasohvalle yhteistyössä ajoneuvojen 
istuimia valmistavan Agutin kanssa.
Testin suoritti saksalainen autoturvallisuu-
sinstituutti eurooppalaisen standardin ECE-
R17 Anh.7 mukaisesti. Kyseisen standardin 
vaatimukset ovat tiukemmat kuin matkai-
luautoja määrittävässä lainsäädännössä 
yleensä. 
– Osana KABEn kehitystyötä meille on tär-
keää varmistaa jatkuvasti ajoneuvojemme 
turvallisuus. Testi oli täysin vapaaehtoinen, 
ja siinä keskityttiin dinettesohvan kahdella 
vyöpaikalla istuvien matkustajien törmäys-
turvallisuuteen, KABE AB:n toimitusjohtaja 
Mikael Blomqvist kertoo.

Törmäystesti toteutettiin siten, että autossa 
oli täysi 90 kilon vesisäiliö ja kaksi 80 
kiloa painavaa testinukkea. Ajonopeus 
oli 37,5 km/h, mikä vastaa törmäyksessä 
kehonpainoon nähden yli 20-kertaista 
kiihdytysvoimaa. Tämä vastaa tilannetta, 
jossa esimerkiksi ajetaan ruuhkassa edellä 
ajavan ajoneuvon perään. 
Parempi turvallisuus
Viidellä suurnopeuskameralla tallennettu 
testi osoitti, että sohvan rakenne kestää 
kuormitusta ja testinuket pysyvät paikallaan 
törmäystilanteessa. Metallirunko vääntyi 
hieman, mutta kantava puurakenne kesti 
kuormaa siten, etteivät testinuket päässeet 
liukumaan turvavöiden alta. 
– Toinen tärkeä huomio oli se, että täy-
sinäinen vesisäiliö pysyi paikallaan. Testi 
siis hyväksyttiin hyvin tuloksin, ja voimme 
todeta, että KABEn matkustajanpaikat 
täyttävät markkinavaatimuksia korkeam-
man turvallisuustason vaatimukset, Mikael 
Blomqvist sanoo.

Pöytä voidaan taittaa eteen-
päin (Van-mallissa se irrotetaan 
paikaltaan) antamaan lisää tilaa 
kuljettajanistuimen ja sohvalla 
istuvan matkustajan väliin, mikä 
parantaa turvavyötä käyttävän 
matkustajan turvallisuutta.

Dinettesohvassa on kaksi vyöpaikkaa, ja 
sohvan rakenne estää tyynyä liukumasta 
pois törmäystilanteessa.

Dinettesohva on vahvistettu sisäpuolelta metalli-
rungolla, jotta sohva ei anna periksi mahdollisessa 
törmäystilanteessa. Metallirunko pitää myös vesisäi-
liön paikallaan. Itse sohva on integroitu vesisäiliön 
telineeseen, joka on kiinnitetty tukevasti lattiaan.

Teräspalkilla 
vahvistettu tör-
mäyksenkestävä 
jääkaappi (tietyissä 
malleissa jääkaa-
pin sijainnista 
riippuen).

Asunto-osan akku on 
kiinnitetty tukevaan 
teräsrunkoon, joka pitää 
akun paikoillaan myös 
törmäystilanteessa.

Rakenne ennen testiä. Rakenne testin jälkeen.

Maksimaalista turvallisuutta liikenteessä
Turvallisuusajattelu määrittää KABEn koko 
valikoimaa ja kattaa sekä matkailuautot 
että -vaunut. Esittelemme tässä muutamia 
ominaisuuksia, jotka auttavat tekemään 
ajamisesta mahdollisimman turvallista ja 
mukavaa myös vaativissa olosuhteissa, 
kuten liukkaalla ja lumisella kelillä.
Matkailuauton ohjaamo ja asunto-osa on 
yhdistetty toisiinsa teräsrakenteella. Korin 
seinät ja etuosa on rakennettu sand-
wich-periaatteen mukaisesti, jotta vääntö-
jäykkyys olisi maksimaalinen. A-pylväs on 
täysvalettu ja vankkarakenteinen.
Dinettesohvassa on kaksi vyöpaikkaa, ja 
sohvan rakenne estää tyynyä liukumasta 
pois törmäystilanteessa. Dinettesohva on 
vahvistettu sisäpuolelta metallirungolla, 
jotta sohva ei anna periksi mahdollisessa 
törmäystilanteessa. Metallirunko pitää 
myös vesisäiliön paikallaan. Itse sohva on 
integroitu vesisäiliön telineeseen, joka on 
kiinnitetty tukevasti lattiaan.

TARKKAAN TESTATTU JA MAKSIMAALISTA 
TURVALLISUUTTA LIIKENTEESSÄ
KABElla testaamme tuotteemme pienintä 
yksityiskohtaa ja toimintoa myöten. Meillä 
on muun muassa ilmastokammio, jossa 
ajoneuvoja testataan kestämään jopa 90 
asteen lämpötilaeroja. Täysin uudella tek-
niikalla tarkastetaan, että matkailuvaunu 
on ehdottoman tiivis. Lisäksi testataan 
kestävyys, ilmavirrat, sähköjärjestelmä ja 
paljon muuta. Hyväksymme vaunun vain, 
jos se täyttää vaatimukset kaikilta ominai-
suuksiltaan.  
KABEn ajoneuvot on varustettu useilla 
turvallisuutta lisäävillä aktiivisilla turvajärjes-

vaunu kestää vielä hieman paremmin 
rasituksia.
• Kaikki mallit on varustettu KABEn itse 
kehittämällä KABE Safety Driving System 
-järjestelmällä. Se tarkoittaa muun muassa 
erittäin vääntöjäykkää alustaa, jossa on 
pidemmät vetopalkit ja kallistuksia vaimen-
tava akseli.
• Malleissa Royal ja Imperial on myös 
elektronisesti ohjattu ajonvakautusjärjes-
telmä. Jos vaunu alkaa kallistua, järjes-
telmä tunnistaa sen muutamassa sekunnin 
tuhannesosassa ja vakauttaa yhdistelmän 
välittömästi jarrutuksella.

telmillä. Jos onnettomuus tapahtuu, ajoneu-
vossa on myös passiivisia turvajärjestelmiä, 
jotka suojaavat sinua törmäystilanteessa.
Turvallisuuskonsepti on kiinteä osa KABEn 
koko valikoimaa ja kattaa sekä matkai-
luvaunut että -autot. Esittelemme tässä 
muutamia ominaisuuksia, jotka auttavat 
tekemään ajamisesta mahdollisimman 
turvallista ja mukavaa myös vaativissa 
olosuhteissa, kuten liukkaalla ja lumisella 
kelillä.
• Kitkavetopää on jo pitkään ollut vakiona 
kaikissa KABE-vaunuissa, samoin 8-kudok-
siset renkaat, joiden ansiosta matkailu-

Ilmastokammiossa 
matkailuvaunuille tehdään 
huolelliset testit.

Matkailuvaunut testataan -35 – 
+55 asteen lämpötiloissa.

Lämpökameroiden avulla 
varmistamme, että rakenteen 
laatu täyttää tavoitteemme.

Matkailuvaunujen ehdottoman 
tiiviyden varmistamiseen 
käytetään täysin uutta 
tekniikkaa. 

Vaa’at akseleiden 
välisen painonjakauman 
tasapainottamiseksi ja 
optimoimiseksi.

Vetoluujuden mittauslaite. Painetta käytetään tuotteiden 
lujuuden testaukseen.

Ilmavirrat tarkastetaan savun 
avulla.

Oikea ilmanvaihto on elintärkeä 
toiminto, joka tarkastetaan 
huolellisesti.

Kaasujärjestelmälle tehdään 
painekoe.

Sähköjärjestelmät ja muut 
tärkeät toiminnot tarkastetaan, 
ennen kuin matkailuvaunut 
toimitetaan tehtaalta.

Kestävyyttä simuloidaan 
täristyspenkissä kokeessa, 
joka vastaa 100 000 kilometrin 
normaalia ajoa.

Sadekammiossa matkailu-
vaunujen päälle ruiskutetaan 
vettä kovalla paineella. 

Korin eri osille tehdään 
lujuuskokeet.

Valmistuksessa käytetään 
uusinta tekniikkaa.
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AFFINITY M: 
CAMPER VAN BY KABE

KIINNOSTUS VAN-SEGMENTIN PIENIÄ JA KEVYITÄ MATKAILUAUTOJA KOHTAAN 
KASVAA JATKUVASTI, JA VUONNA 2020 EUROOPAN MARKKINOILLE LANSEERATTIIN 

AFFINITY CAMPER VAN. AFFINITY ON UPOUUSI BRÄNDI, JONKA TUOTANTO 
SIJAITSEE PUOLASSA, MUTTA RUOTSALAINEN KABE ON YHTIÖSSÄ OSAKKAANA. 

– Affinity esiteltiin ensimmäistä kertaa 
CMT-messuilla Stuttgartissa, jossa se sai 
osakseen paljon positiivista huomiota. 
Siitä lähtien monet ovat halunneet tietää 
enemmän tämän kompaktikokoisen mat-
kailuauton erinomaisista ominaisuuksista ja 
innovatiivisista sisustusratkaisuista, Affini-
tyn myynnistä KABE-konsernissa vastaava 
Marcus Svensson kertoo. 
Ensimmäiselle mallisukupolvelle on nyt 
tulossa seuraaja nimeltään Affinity M. Uusi 
malli on rakennettu MAN-ajoneuvoalustalle. 
Saksalainen MAN-yhtiö on yksi maailman 
johtavista tavarankuljetusajoneuvojen 
valmistajista ja Euroopan toiseksi suurin 
kuorma-autovalmistaja.

Designia ja uudenlaista ajattelua
Auton kokonaispituus on 612 cm ja 
sisäkaton korkeus 196 cm. Sivuseiniä 
leventämällä ja takaosaa pidentämällä 
on saatu lisää tilaa, ja se on hyödynnetty 
optimaalisesti. Ajoneuvosta löytyy käteviä 
säilytystiloja, ja keittiössä on kaksiliekkinen 
kaasuliesi ja 70 litran jääkaappi.
Affinity M tarjoaa viihtyisyyttä ja mukavuutta 
asumiseen kolmelle hengelle pienessä 
tilassa. Takaosassa on parivuode, koko 
192x129 cm, sekä kompakti kylpyhuone, 
jossa on kasetti-wc, alaslaskettava käsien-
pesuallas ja suihku. 

Asunto-osan istuinryhmään kuuluva sohva 
tarjoaa istumapaikat kahdelle matkustajalle 
ajon aikana. Illalla sohva voidaan avata, ja 
siihen voidaan pedata tasainen ja mukava 
178 cm:n pituinen vuode.
– Tässä camping-autossa on onnistuttu 
yhdistämään erinomaisella tavalla designia 
ja uudenlaista ajattelua sekä laadukkaan 
MAN TEG -auton arvostettuja ominaisuuk-
sia, mikä tekee auton lanseerauksesta 
erityisen jännittävän. Kun käyt tämän vuo-
den messuilla, käy tutustumassa lähemmin 
uuteen Affinity M -autoon, Marcus Svensson 
kehottaa.

Ainutlaatuinen ratkaisu 
Asunto-osan istuinryhmään 
kuuluva sohva tarjoaa istuma-
paikat kahdelle matkustajalle 
ajon aikana. Illalla sohva voidaan 
avata, ja siihen voidaan pedata 
tasainen ja mukava 178 cm:n 
pituinen vuode.

Uusi malli on rakennettu MAN-
ajoneuvoalustalle. Saksalainen 

MAN-yhtiö on yksi maailman johta-
vista tavarankuljetusajoneuvojen 
valmistajista ja Euroopan toiseksi 

suurin kuorma-autovalmistaja.

TERVETULOA KABE-HUOLTOON!
KABEn omistaminen tarjoaa mahdollisuu-
den jännittäviin matkoihin, elämyksiin ja 
rentoutumiseen. Pyörillä kulkeva kotisi 
voi viedä sinut juuri sinne minne haluat, ja 
huolehtiessasi matkailuvaunustasi oikein, 
hoidat samalla sen arvoa.
KABE-omistajana sinulla on käytössäsi 
laaja valtuutettujen ja hyvin koulutettujen 
jälleenmyyjien ja huoltoliikkeiden verkosto 
kaikkialla Pohjoismaissa sekä useissa 
muissa Euroopan maissa.
– Monet jälleenmyyjistämme ovat toimineet 
KABEn kanssa yhteistyössä jo vuosikau-
sia. Jotkut ovat perheyrityksiä, joiden 
hyvät asiakassuhteet jatkuvat sukupolvien 
yli, kertoo jälkimarkkinapäällikkö Mikael 
Levinsson.
Jälleenmyyjältä saat sitoutunutta ja ammat-
timaista apua oikeanlaisen matkailuvau-
nun tai -auton valintaan. Saat vastaukset 
kaikkiin kysymyksiisi, ja sinulla on mah-
dollisuus tutustua perusteellisesti KABEn 

laajaan valikoimaan ja ajoneuvojen kaikkiin 
yksityiskohtiin. 
Tietoa ja osaamista
Tänne voit kääntyä myös oston jälkeen, jos 
tarvitset korjausta tai varaosaa, haluat jäl-
kiasennuttaa varusteita tai kun on matkai-
luvaunusi tai -autosi huollon aika. (Matkai-
luauton auto-osa huolletaan ja korjataan 
Mercedesin ja Fiatin omissa valtuutetuissa 
korjaamoissa.)
– Valtuutetulla KABE-huoltokorjaamolla 
on tietoa ja osaamista KABEn eri malleista 
ja tuotteiden edistyksellisestä teknolo-
giasta. Kaikki korjaamon työntekijät saavat 
monivaiheisen koulutuksen ja osallistuvat 
toistuvasti jatkokoulutukseen omilla huolto-
kursseillamme.
Kaikkien KABEn jälleenmyyjien ja huolto-
liikkeiden osoitteet ja yhteystiedot löytyvät 
osoitteesta kabe.se/fi. Mikael Levinsson 
haluaa myös antaa muistutuksen näin 
kevään kynnyksellä:

– Älä odota liian kauan, ennen 
kuin varaat ajan vuosihuoltoon 
tai toimenpiteisiin, jotka haluat 
tehtävän ennen kesää! Korjaa-
momme ovat aina valmiita aut-
tamaan, mutta kevään ja kesän 
lähestyessä paine on suuri ja 

odotusajat pitenevät..

Jälkimarkkinajohtaja Mikael Levinsson
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Vuodesta 2022 lähtien KABE on raken-
tanut kaikki matkailuautonsa Merce-
des-Benzin alustalle. Näin pyritään 
varmistamaan, että koko auto on yhtä 
korkealaatuinen kuin sen kori.
Samuel Broman vastaa Ruotsin Merce-
des-Benzin matkailuautomarkkinoista. 
Hän osaa kertoa lisää.
– Jos haluat rakentaa huippuluokan mat-
kailuautoja – silloin ei riitä, että alustalle 
rakennetaan mahdollisimman hieno asun-
to-osa. Silloin pitää myös varmistaa, että 
asiakkaat saavat matkailuauton, jossa 
”asunto-osa” ja ”auto” ovat yhtä korkea-
tasoisia, Samuel sanoo.
– Juuri niin KABE on toiminut.
Kun Mercedes-Benz Sprinter -ajoneuvoa 
tarjottiin vuonna 2018 ensimmäistä ker-
taa etuvetoisena, brändi toteutti samalla 
suuren panostuksen matkailuautomark-
kinoille.
Matkailuautojen valmistajat haluavat täyden 
vapauden akselivälin ja maavaran suhteen. 
Etuvetoisessa autossa ei ole nivelakselia 
ja siinä tarvitaan vain yksi etuosa, jossa on 
ohjaamo, moottori ja etupyörät. Merce-
des-Benz kehitti malleja, jotka suunniteltiin 
kokonaan rakennettaviksi täys- tai puoli-in-
tegroiduiksi matkailuautoiksi,
Kabe oli yksi ensimmäisten yritysten 
joukossa, jotka käyttivät Mercedes-Benziä 
perusajoneuvona. Vuonna 2022 KABE otti 
lopulta Mercedes-Benzin kaikkien matkai-
luautomalliensa perusajoneuvoksi.

Miten Mercedes-Benz sitten erottuu muista 
alustanvalmistajista? Matkailuautojen val-
mistajia viikoittain tapaavalla Samuel Bro-
manilla on siitä oma varma mielipiteensä:
– Matkailuautojen valmistajat ja heidän 
asiakkaansa tuntuvat arvostavan ennen 
kaikkea laadukasta voimansiirtolaitteis-
toa, mukavuutta, teknisiä innovaatioita ja 
turvallisuutta.
– Meille on aina ollut tärkeää käyttää 
pakettiautoissamme näissä asioissa samaa 
näkemystä kuin henkilöautoissammekin. 
Jos olet tottunut ajamaan Mercedesillä, 
tunnet olosi heti kotoisaksi alustallemme 
rakennetussa matkailuautossa. Kaikki 
säätimet ja symbolit ovat samat. Lisäksi 
mukavat istuimemme pysyvät kimmoisina 
vuodesta toiseen. 
– Emme säästä materiaaleissa tai eristyk-
sessä. Monet kokeneet matkailuautojen 
ostajat haluavat todellakin tehdä koeajon 
ennen ostopäätöstä. Sohvalla istuminen 
messuilla ei paljasta mitään ajoneuvon 
melusta ja ajo-ominaisuuksista.
Matkailuautot ovat suuri investointi, ja sil-
loin on myös tärkeää, että ne rakennetaan 
kestämään pitkään. Myös tämä vaikuttaa 
osaltaan siihen, että yhä useammat valitse-
vat Mercedes-Benzin perusajoneuvoksi.
– Kun olet hankkinut hienon matkailuau-
ton, olisi kurjaa, jos voimansiirtolaitteisto ja 
alusta kuluisivat loppuun, kun autolla voisi 
muuten tehdä vielä monia upeita matkoja. 
Matkailuautot ovat raskaita ja joutuvat 
kovalle kulutukselle – rakenteiden alla 

olevalta alustalta vaaditaan paljon, jotta se 
kestää matkailuauton koko elinkaaren ajan.
– Olemme niin varmoja autojemme kestä-
vyydestä, että tarjoamme MobiloVan-liikku-
vuustakuun 30 vuodeksi. Vaatimuksena on 
ainoastaan se, että auto huolletaan valtuu-
tetussa Mercedes-Benzin korjaamossa. 
MobiloVan hoitaa pienet korjaukset tien 
varrella veloituksetta noin 1 500 kruunun 
työkustannuksiin asti. Tarvittaessa auto 
hinataan lähimpään korjaamoon ja mat-
kustajille tarjotaan apua kotiin tai hotelliin 
pääsemiseksi heidän odottaessaan auton 
korjauksen valmistumista.
– Riittää, että kuljettaja painaa auton 
katossa olevaa punaista painiketta. Siten 
kuljettaja saa yhteyden ruotsinkieliseen 
henkilöön, joka hankkii apua paikalle..
Mercedes-Benz on aina ollut tunnettu polt-
toainetaloudellisista dieselmoottoreistaan, 
ja joulukuusta 2021 lähtien kaikissa Sprin-
ter-malleissa on uusimman sukupolven 
polttoainetehokkaat moottorit. Nykyään 
kaikissa Mercedesin alustoissa on myös 
9-vaihteinen automaattivaihteisto vakiona . 
Monet kuitenkin yllättyvät teknisistä ratkai-
suista, kuten ääniohjattavasta MBUX-tieto-
viihde-järjestelmästä. lukuisista avustajista 
ja turvatoiminnoista.
Juuri samaa MBUX-järjestelmää käytetään 
Mercedes-henkilöautoissa. Keskellä koje-
lautaa on iso kosketusnäyttö, josta käsin 
ohjataan auton useimpia toimintoja, kuten 
musiikkia, puhelinta ja navigointia sekä eri-
laisia asetuksia. Järjestelmää voidaan kui-
tenkin ohjata myös äänellä: komento ”Hello 
Mercedes” asettaa järjestelmän kuuntelu-
tilaan. Navigointitoiminto on älykäs, ja Live 
Traffic -tiedot tarjoavat vaihtoehtoisia reit-
tejä, jos teillä ilmenee esimerkiksi jonoja. 
Toinen tekninen innovaatio on se, että 
autot on kytketty verkkoon Mercedes Me 
-digipalvelujen kautta. Siten voit esimer-
kiksi käynnistää autossasi lämmittimen 
ja halutessasi voit tarkistaa, mihin olet 
pysäköinyt auton sekä määrittää navigaat-
toriin reittejä matkapuhelimellasi. Voit myös 
syöttää järjestelmään matkailuautosi mitat 
niin, että pystyt välttämään reittejä, joissa 
on esimerkiksi liian matalia siltoja. 
Kaikissa Sprinter-alustalle rakennetuissa 
autoissa on myös turvajärjestelmät, joita on 
vain harvoissa muissa samantyyppisissä 
autoissa. Mercedes-Benzin automaattinen 
hätäjarrutus pystyy reagoimaan ajoneuvoi-
hin ja jalankulkijoihin, jotka ovat LÄHES-
TYMÄSSÄ ajotietä – jo ennen kuin he ovat 
edes vaara-alueella. Sivutuuliavustin saa 
auton reagoimaan sivutuuleen jo ennen 
kuin ehdit havaita tuulenpuuskia, ja vire-
ystila-avustin seuraa ajotyyliäsi ja kehottaa 
pitämään tauon tarvittaessa. Lisäksi ajoneu-
voon on asennettu useit aturvatyynyjä eri 
paikkoihin.
Jos olet valinnut KABEn Van-pakettiauton, 
ajoneuvossasi on ajovaloautomatiikka 

”Jos haluat rakentaa huippuluokan matkailu-
autoja – silloin ei riitä, että alustalle rakennetaan 
mahdollisimman hieno asunto-osa. Silloin pitää 
myös varmistaa, että asiakkaat saavat matkailu-

auton, jossa ”asunto-osa” ja ”auto” ovat yhtä 
korkeatasoisia. Juuri niin KABE on toiminut.”

ONKO SE  KABE?
SILLOIN SE ON  MERCEDES!

2023
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ Import
Kabe Royal 
Teilintegrierte über 70 000 €

Matkailuautot 2023!
KABE on jo toisena peräkkäisenä 
vuotena saanut Saksassa parhaan 
maahantuodun matkailuauton 
kunniamaininnan kategoriassa 
”yli 70 000 € maksavat puoli-
integroidut matkailuautot”. 
Euroopan suurimman matkailu-
autolehden Pro Mbilin yli 14 000 
lukijaa valitsivat vuoden 2023 
voittajat!
Me KABElla olemme hyvin iloisia 
ja ylpeitä tästä upeasta huomion-
osoituksesta. Paljon KIITOKSIA 
kaikille äänestäneille! Samuel Broman 

Key Account Manager, Vans
Mercedes-Benz Sweden AB

(vakiovarusteena Van- ja Royal-malleissa, 
valinnaisena Novumissa) sekä nopeusra-
joituksista ilmoittava liikennemerkkiavustin 
(vakiovarusteena Vanissa, valinnaisena 
Novum- ja Royal-malleissa). 
Jos taas olet valinnut täysintegroidun 
Imperialin, ajoneuvossasi on etäisyyden 
tunnistava Distronic-vakionopeussäädin 
(valinnaisena kaikissa muissa malleissa) 
ja LED-valot: lähi- ja kaukovalot (vakiona 
Crown-, Imperial- ja Van-malleissa ja 
valinnaisena Novum- ja Royal-malleissa). 
Kaikissa matkailuautoissa on kätevät sade-
tunnistimella varustetut tuulilasinpyyhkimet.
– Sprintereitä on käytössä kaikkialla 
Euroopassa, ja ne ovat monille kuljetusyri-
tyksille hyvin tärkeitä, Samuel Broman 
sanoo. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sekä 
huoltoauto- että korjaamoverkostomme 
on erittäin laaja. Kun lähdet lomamatkalle 
Mercedes-Benzillä, matkustat markkinoi-
den turvallisimmalla ja nykyaikaisimmalla 

autolla. Lisäksi voit olla varma siitä, että 
sinulla on suuri joukko ystäviä – olinpaikas-
tasi riippumatta.
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”COMPACT LIVING PARHAIMMILLAAN!”
SUUNNITELMISSA OLI ITSE ASIASSA OSTAA ISOMPI KAJUUTTAVENE, 

JOSSA VOISI MYÖS YÖPYÄ. GÖTEBORGILAISESTA LINGÅRDSSONIN PERHEESTÄ 
TULIKIN SEN SIJAAN MATKAILUVAUNUN OMISTAJIA. SITÄ HE EIVÄT OLE 

KOSKAAN KATUNEET.
kaudella olen tehnyt vesikelkan leipomolaa-
tikosta, jonka alle kiinnitin minisukset. Nyt 
voimme vetämällä kuljettaa asunnollemme 
neljä 10 litran vesikanisteria kerrallaan ja 
käydä samalla tyhjentämässä harmaavesi-
säiliön!
Toinen talvinen keksintö on muutaman vuo-
den takainen kullanvärinen uudenvuoden 
ilmapallo. Se toimii meillä nykyisin tehok-
kaana apuvälineenä silloin kun olemme jät-
tämässä matkailuvaunua viikonlopun jälkeen 
leirintäalueelle ja kaikki vesi on yhjennettävä 
järjestelmästä jäätymisen estämiseksi. Aivan 
viimeiset pisarat puristetaan pois hanaan 
kiinnitetyn, täyteen puhalletun ilmapallon 
ilman avulla.  
Vapautta ja liikkuvuutta
Keväällä Ingegerd ja Arne vievät matkai-
luvaununsa takaisin kotiin Göteborgiin. 
Vaunu ei kuitenkaan jää paikalleen pitkäksi 
aikaa, koska molemmat ovat golfaajia 
ja haluavat toisinaan mennä eri kentille 
pelaamaan.

– Golfkentillä on 
nykyisin paljon 
mukavia pysäköinti-
paikkoja, ja kevään 
ja syksyn mittaan 
teemme oikein kivoja 
viikonloppumatkoja. 
Kesälomalla matkus-
tamme yleensä mat-
kailuvaunulla etelään 
Kroatiaan, Italiaan tai 
Espanjaan. 
He suosittelevat sitä 
kaikille, jotka eivät ole vielä tehneet pidem-
piä matkoja KABEllaan. Matkan varrella saa 
kokea monia upeita elämyksiä, ja on hie-
noa nauttia oman majoituksen tarjoamasta 
vapaudesta ja liikkuvuudesta, Ingegerd ja 
Arne kertovat.
– Parasta ja erittäin laadukasta Compact 
Living -asumista!

– Mikään ei ole niin rentouttavaa kuin mat-
kailuvaunussa asuminen! Silloin voimme 
todellakin unohtaa stressin. Meillä on ollut 
nykyinen KABE Royal 600 XL -matkailuvau-
numme jo vuodesta 2017, ja olemme siihen 
edelleen yhtä tyytyväisiä, Ingegerd ja Arne 
toteavat yksimielisesti.
Kun KABEn toimittaja tapaa Lingårdssonin 
pariskunnan, he ovat juuri juhlineet uutta 
vuotta Caravan Clubin leirintäalueella 
Tandådalenissa. Täällä heillä on ollut kausi-
paikka talvisin jo kahdeksan vuoden ajan. 
Vaikka matkaa heidän talviparatiisiinsa on 
edestakaisin 1 000 km ja molemmat käyvät 
töissä, he viettävät siellä kaikki juhlapyhät 
ja ajavat sinne usein myös viikonloppuisin 
joka kaudella.
– Talviloman aikaan yritämme kuitenkin 
pysyä poissa, jotta myös poikamme saa 
käydä täällä perheensä kanssa. 

KABE – itsestäänselvyys
Heidän mielestään on itsestään selvää, 
että jos halutaan viettää mukavaa cam-
pingelämää talvisin, silloin vaunun on 
oltava KABElta. Kokeiltuaan erästä toista 
matkailuvaunumerkkiä he totesivat monien 
KABE-ominaisuuksien olevan aivan välttä-
mättömiä.
– Erittäin tehokkaan lämmitysjärjestel-
män, eristyksen ja ilmanvaihdon lisäksi 
arvostamme vaunun vankkaa rakennetta, 
mukavia sänkyjä, istuinryhmän tyynyjen laa-
dukkuutta, valaistusta sekä pehmeäpintais-
ten seinien ja sisäkattomateriaalin luomaa 
erityisen viihtyisää tunnelmaa.
Kun kysyn, eikö 60-vuotias pariskunta voisi 
yhtä hyvin yöpyä hotellissa tai vuokrata 
mökin tuntureilta, saan vastaukseksi: ”Ei!”
– Se ei ole ollenkaan sama asia. Ennen 
vuokrasimme aina mökin, ja se oli tietenkin 

mukavaa, mutta täysin eri tavalla. Se ei ollut 
yhtä kotoisaa. Matkailuvaunussa meillä 
on oma koti ja tavarat mukana, ja siinä on 
valtavan suuri ero, Ingegerd selittää.
Talvisia keksintöjä
Arnelle vaunuelämä merkitsee paljolti rau-
han tunnetta, kun ei ole niin paljon pakollisia 
työtehtäviä mutta on kuitenkin tekemistä. 
Hän lapioi lunta, hakee vettä, tyhjentää 
jätesäiliön ja nauttii sosiaalisesta vuorovai-
kutuksesta leirintäalueen samanhenkisten 
asukkaiden kanssa. Ja aina voi jäädä juttele-
maan jonkun kanssa – jos vain itse haluaa.
Täällä on tapana auttaa toisia, kertoa omista 
kokemuksista ja antaa hyviä neuvoja, jotta 
talvikausi toimii mahdollisimman hyvin ja 
helposti.
– Olen laiska luonteeltani, ja minusta on kiva 
käydä kävelyllä ja pohdiskella työtä säästä-
viä ideoita. Saan aina uusia ajatuksia, ja tällä 

–  Tällä kaudella olen rakentanut vesikelkan matalasta 
leipomolaatikosta, jonka alle kiinnitin minisukset. Nyt 

voimme vetämällä kuljettaa asunnollemme neljä 10 litran 
vesikanisteria kerrallaan ja käydä samalla tyhjentämässä 

harmaavesisäiliön!!

– Jos et ole vielä lähtenyt KABEllasi pidemmälle 
matkalle, suosittelemme sitä lämpimästi. 
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”KABE-MATKAILUAUTO ON 
TOIVEIDEMME TÄYTTYMYS”

SAATTAA KUULOSTAA TARPEETTOMALTA AJAA 9-METRISTÄ MATKAILU-
AUTOA ÖREBRON JA SÄLENIN VÄLILLÄ USEINA VIIKONLOPPUINA 

KOKO TALVEN. MUTTA ROGERILLE, CAROLALLE JA WILMER-POJALLE 
ASIA ON JUURI PÄINVASTOIN.   

– Säästämme paljon aikaa, kun emme pysä-
köi matkailuautoamme talvikaudeksi, vaikka 
meillä on kausipaikka Tandådalenissa. Siivoa-
misen ja pakkaamisen sijaan voimme käyttää 
aikaamme aktiviteetteihin ollessamme paikan 
päällä. Siivoukset ja pakkaamisen voimme 
hoitaa ennen lähtöä ja kotiin palattuamme, 
Roger Almeen toteaa.
Almeenin/Sörmanin perheellä on ollut 
kausipaikka Caravan Clubin leirintäalueella jo 
vuodesta 2007, ja he ovat erittäin tyytyväisiä 
järjestelyyn. Muutama päivä ennen lähtöä he 
ottavat yhteyttä leirintäalueen henkilöstöön, 
jotka luovat lumet pois pysäköintipaikalta, 
jotta autolla on helppo ajaa suoraan pariskun-
nan omalle paikalle.
– Ajomatka kestää yleensä noin neljä tuntia. 
Jos tarvitsemme lepotaukoa, meillä on siihen 
kaikki tarpeellinen autossa. Perille pääs-
tyämme kytkemme vain sähkön autoon ja 
painamme kahta painiketta (tukijalat ja satel-
liittiantenni) ja sitten olemmekin kotona.
Kaikki mahdolliset mukavuudet
Aikaisemmin perheellä oli KABEn mat-
kailuvaunu pysäköitynä koko talvikauden 
ajan. Kun ajatus matkailuautosta toteutui, 
he aloittivat ensin toisella automerkillä, 
mutta huomasivat pian kaipaavansa useita 
aiemmin omistamansa matkailuvaunun 
mukavuutta parantavia ominaisuuksia.
Nyt Rogerilla ja Carolla on menossa jo 
toinen KABEn Imperial 910, eivätkä he osaa 
kuvitella mitään muuta.

– KABE-matkailuauto on toiveidemme täyt-
tymys! Käytössämme on väljät tilat ja kaikki 
mahdolliset mukavuudet ja toiminnot. Olen 
erityisen tyytyväinen mukavaan lattialämmi-
tykseen, ja myös sisäänkäynti on kätevästi 
matalalla. KABEn isot matkailuautot ovat 
kodikkaita, eivätkä ne muistuta lainkaan 
huojuvia busseja, kuten monet muut isot 
mallit, Carola Sörman selittää.
Paikka seurusteluun
Uudenvuoden aika vietettiin matkailuauto-
majoituksessa joulupäivästä loppiaiseen. 
Leirintäalueella heillä on monia hyviä ystä-
viä, ja Imperial 910:ssä on runsaasti tilaa 
viettää aikaa yhdessä myös talvikaudella. 
Myös perheen koira ja kissa viihtyvät hyvin 
autossa. Ne istuvat mielellään ruokapöydän 
lähellä odottamassa, jos niillekin jäisi jotain 
hyvää.
Heidän matkailuautonsa on iso ajoneuvo, 
mutta heillä on kuitenkin aina mahdollisuus 
jättää matkailuauto Tandådalenin leirintä-
alueelle ja lähteä ajelulle henkilöautolla, 
kuten aiemmin myös matkailuvaunuaikoina.
– No, emme tosin silloinkaan käyttäneet 
henkilöautoa juuri koskaan. Ruokakauppa 
on kävelymatkan päässä, ja muuten 
kuljemme bussilla. Meillä on myös kaksi 
skootteria, joilla teemme erilaisia retkiä 
lähiseudulle. Se on todella elämys, vahvis-
taa Roger.

KABE Imperial on ehdottomasti 
markkinoiden parhaiten varusteltu mat-

kailuauto. Emme kaipaa mitään ja uskomme 
saaneemme paljon luksusta rahalle, kun 

ostimme tämän mallin!

Matkailuauto on aina valmiina
Matkailuauto on ympäri vuoden aina val-
miina niin lyhyille kuin pidemmille matkoille. 
Roger pelaa mielellään frisbeegolfia, joten 
on hyvin todennäköistä, että Almeen/Sörma-
nin perhe ja heidän KABEnsa löytyy jonkin 
frisbeekentän läheltä.
Kesälomalla he matkustavat usein Etelä-Eu-
rooppaan. Kuten monet muutkin KABEn 
omistajat ovat todenneet, pandemia muutti 
matkustamistottumuksia.
– Viimeiset kaksi kesää olemme ajelleet 
matkailuautolla Ruotsissa ja tutustuneet 
uusiin upeisiin paikkoihin. On hiukan hassua, 
että siihen tarvittiin pandemian kaltainen 
syy, joka saisi meidän lähtemään matkalle 
omassa maassamme. Meille se kuitenkin oli 
upea elämys, ja vietämme varmasti tänäkin 
kesänä aikaa kotimaassa, Carola sanoo.
Ylellistä lomailua vähemmällä rahallae
He ovat testanneet matkailuautoaan kai-
kissa sääolosuhteissa, tuntureilla lumimyrs-
kyissä ja pakkasessa sekä todella kovalla 
helteellä Välimeren rannalla. Sekä Carola 
että Roger ovat todenneet, KABEn talviomi-
naisuudet toimivat erinomaisesti myös kesä-
helteillä. KABE on rakennettu kestämään 
äärilämpötiloja, ja voit luottaa siihen.
– KABE Imperial on ehdottomasti mark-
kinoiden parhaiten varusteltu matkai-
luauto. Emme kaipaa mitään ja uskomme 
saaneemme paljon luksusta rahalle, kun 
ostimme tämän mallin!
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Aina askeleen edellä...

Löydä lähin jälleenmyyjä: 
www.kabe.se/fi/jalleenmyyjat/suomi


