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Johtava ruotsalainen
ympärivuotiseen käyttöön
tarkoitettujen matkailuautojen
valmistaja.
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Ainutlaatuinen matkailuauto
Olemme tehneet sen jälleen. Myös vuonna 2015 olemme askeleen edellä,
aivan kuten olemme aina olleet. Vuoden matkailuautot ovat jälleen kerran tulosta kovasta työstä – jotta sinä tuntisit olosi matkailuautossa kodikkaammaksi, turvallisemmaksi ja tyytyväisemmäksi kuin koskaan ennen.

Innovaatiot ja patentit
KABEn filosofia perustuu suurelta osin tavoitteeseen
säilyttää johtava asema uusien matkailuautojen kehityksessä. Uudet innovaatiomme ja ainutlaatuiset patenttimme vievät kehitystä eteenpäin – monista niistä
on tullut koko toimialan standardeja.
Luotettava ja turvallinen
KABEsi turvana on myös Fiatin tiepalvelun kahdeksi
vuodeksi. Lisäksi matkailuautot on varustettu vuodonilmaisimella kaasujärjestelmän manuaaliseen tarkastukseen, törmäystunnistimella ja letkunrikkoventtiilillä, joka mahdollistaa kaasun käytön ajon aikana,
sekä vikavirtakytkimellä ja makuuhuonetilassa olevalla
palohälyttimellä.
55 vuoden kokemus
Vahvoille ja vakaille tavaramerkeille on tunnusomaista yksi asia: korkea jälleenmyyntiarvo. Olemme jo
pitkään varmistaneet, että KABEsi arvo säilyy korkeana vuodesta toiseen. Yli 100 valtuutettua huoltokorjaamoa eri puolilla Pohjois-Eurooppaa varmistavat,
että sinä KABE-matkailuauton omistajana voit aina
tuntea olosi turvalliseksi.

Rakennettu pohjolan oloihin
KABEn matkailuautot rakennetaan aina niin, että ne
kestävät Pohjolan äärimmäisessä ilmastossa. Ratkaisujemme ansiosta voit aina olla varma siitä, että sinulla
on kaikki edellytykset unelmiesi lomaan.
Vesikiertoinen lattialämmitys
Lattialämmitysjärjestelmä AGS on kuulunut vakiovarustukseen vuodesta 1987. Neljä lattialämmityssilmukkaa ja lämmityslevyt luovat tasaisemman lämmön koko autoon. AGS II Prolla lattialämmitys voi
olla päällä erikseen, ohivirtausventtiili säätää lattiassa
kiertävän veden lämpötilaa.
Innovatiiviset ratkaisut
Saat parhaan sisäilmaston täysin uudella seinärakenteellamme; iWall eli Innovation Wall. Ecoprimeristys suljetaan kahden erityyppisen alumiinilevyn
sisään ja sisäpinnalle tulee pehmeä, hengittävä seinätapettimme, mikä tekee ratkaisusta jäykän, kestävän ja
mahdollisimman kosteudenpitävän.
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Johtava ruotsalainen
ympärivuotiseen käyttöön
– tarkoitettujen matkailuautojen
valmistaja.
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Taatusti turvallinen
hankinta.
Kun ostaa kaben, saa mielenrauhaa. Ja hieman iloisemman arjen,
ongelmattomuutta, ja ennen kaikkea hieman entistäkin parempaa
elämänlaatua. Kun päätät hankkia matkailuauton kabelta, voit olla
varma, ettei sen omistamisesta koidu huolia.
Vain parhaat myyvät kabea
Kun ostat KABEn valtuutetulta jälleenmyyjältä, voit luottaa siihen, että myyjällä on
myös meidän luottamuksemme. Luottamus, joka on rakentunut pitkän ajan kuluessa –
monet jälleenmyyjistämme ovat myyneet KABEa kymmeniä vuosia. He tietävät, mitä
heiltä vaaditaan, ja ovat valmiina auttamaan sinua. Yli 100 valtuutettua huoltokorjaamoa
eri puolilla Pohjois-Eurooppaa varmistavat, että sinä KABE-matkailuauton omistajana
voit aina tuntea olosi turvalliseksi.
Korkea jälleenmyyntiarvo
Vahvoille ja vakaille tavaramerkeille on tunnusomaista yksi asia: korkea jälleenmyyntiarvo. Olemme jo pitkään varmistaneet, että KABEsi arvo säilyy korkeana vuodesta
toiseen.
55 vuoden kokemus
Kaikkien yksityiskohtien korkea laatu, kaiken kattava turvallisuus ja hyvä muotoilu ovat
jo yli 55 vuoden ajan olleet tunnusomaista kaikille matkailuvaunuille ja matkailuautoille,
joiden kyljessä on punainen raita.
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Uusi ylellinen puulaji sisustuksessa;
Shannon Oak

Uutuudet 2015
ulkopuoli ja sisätilat
Olemme tehneet sen jälleen. Myös vuonna 2015 olemme askeleen edellä, aivan
kuten olemme aina olleet. Vuoden matkailuautot ovat jälleen kerran tulosta kovasta
työstä – jotta sinä tuntisit olosi matkailuautossa kodikkaammaksi, turvallisemmaksi ja
tyytyväisemmäksi kuin koskaan ennen.

Classic-sarjan vakiovarustus ja varustelutaso voivat poiketa kuvauksesta. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi!
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Ulkopuoli

Uusi mallisarja
Travel Master Classic 740

Uusi mallisarja
Travel Master 780

Uusittu auto-osa Fiat Ducatolta

Uusi mallisarja
Crossover x780 ja x880

Uusi tarrasarja ulkopuolella

KABE Air vent

Sisätilat

Uusi käyttöpaneeli; KABE Smart D

Uusi laminaatti; Arctic White

Uusi lattiamatto

Useita erimallisia L-sohvia

Uusi pronssinvärinen jääkaapin etuosa

Kromilista yläkaappien ovissa

Valolista etuosan yläkaapeissa

Uusi katkaisimien ja pistorasioiden muotoilu

Uusi eteisvaatekaappi

Valolistalla varustettu verhoripustus

Mikro astiakaapissa

Kromattu pyyhetanko
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Laatua ja täydellisyyttä
Kabe on jo kymmeniä vuosia edustanut skandinaavisuutta sellaisena, kuin se on tyypillisimmillään. Toisin sanoen kauttaaltaan korkeaa
laatua ja pedanttisuutta hipovaa täydellisyyttä – alustasta ja korista
lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin, tekstiileihin, sisustukseen ja pienimpään ruuviin asti.
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Innovatiiviset ratkaisut
KABEn filosofia perustuu suurelta osin tavoitteeseen säilyttää
johtava asema uusien matkailuautojen kehityksessä. Harkitut
muotoiluyksityiskohdat rakentavat luottamusta. Luottamusta,
joka antaa meille mahdollisuuden viedä kehitystä eteenpäin
ja luoda innovatiivisia patentoituja ratkaisuja, joiden ansiosta
sinä omistajana voit tuntea ylpeyttä ja iloa KABEstasi.
Laatua joka tasolla
KABE-matkailuvaunu on sijoitus vähintään kahteen laatuun
– elämän ja tuotteen. Vuosien kokemus on opettanut meille
ennen kaikkea sen, että kaikesta voi aina tehdä hieman parempaa – hieman kevyempää, hieman kauniimpaa, hieman fiksumpaa. Ja koska laatu vaatii laatua, valitsemme tuotteillemme
alihankkijat, jotka suhtautuvat yhtä tinkimättömästi suoristuskykyyn ja mukavuuteen kuin me itse. Se on perinteemme
meillä KABElla.

Innovaatiot ja patentit
•  Kaksinkertaisilla ja ulkopinnaltaan sileillä laseilla
varustetut ikkunat
• Tuulettuva seinärakenne (Sandwich-rakenne)
• Yhteistyössä Rockwollin kanssa kehitetty Ecoprim-eristys
• Vesikeskuslämmitys ja lattialämmitys
• Shunttiohjattu AGS 2 Pro -lattialämmitys
• Yhteistyössä toimittajien kanssa kehitetyt muoviprofiilit
• Kulmikas kaapelikouru, sähkö- ja vesijohdot samassa
kourussa
• Flexline-järjestelmä (asiakastilausohjattu tuotanto)

Korkeatasoinen valmistusteknologia
KABE-tehtaan tuotannossa sovelletaan uusinta, Lean-tuotannoksi tai Toyota-malliksi kutsuttua tuotantomenetelmää.
Tuotantorobottiemme tarkkuus sekä henkilöstömme luovuus
ja huolellisuus ovat ne tekijät, jotka saavat KABEn tuntumaan
KABElta. Tehtaan modernin tuotantolinjan ansiosta valmistamamme matkailuvaunut ja -autot ovat alan ehdotonta huippua.
Aina askeleen edellä
Aina vuodesta 1968 lähtien, jolloin KABEn perustaja Kurt
Blomqvist alkoi käyttää käsitettä ”aina askeleen edellä”, se on
toiminut kehitystyön turvallisena peruspilarina. Uudet innovaatiomme ja ainutlaatuiset patenttimme vievät kehitystä eteenpäin – monista niistä on tullut koko toimialan standardeja.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etutelttakiskolla varustettu alumiiniprofiili
Lasikuiturimat
Ergonomiset tyynyt
Katto- ja seinätapetti
Verkostovesi- ja viemärijärjestelmä
Ylösnostettavat sohvat ja sängyt
Tunturikytkentä
Sähkökotelo
Air Vent
iWall
Slide-out sohva
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Toimivaa muotoilua
Ei ole sattuma, että kabe näyttää kabelta. Aina 1959-luvun
lopulta lähtien, jolloin Kurt Blomqvist rakensi ensimmäisen
matkailuvaunun, kaben klassiset piirteet on yhdistetty modernin täydellisyyden pyrkimykseen.
Rakenne
KABEn matkailuautossa jokainen osa on ainutlaatuinen. Rakenteen
jokaisella yksityiskohdalla on oma tietty tehtävänsä. Me emme koskaan voisi rakentaa matkailuautoa, joka on vain kaunis, tai autoa,
joka olisi vain käytännöllinen. KABE on aina yhdistelmä toimivaa
muotoilua ja käytännöllisyyttä. Rakennettu käytännöllisen kauniiksi.
Kalusteet
KABE on yksi harvoista valmistajista, joilla on oma kalustetehdas.
Taitavat ammattilaisemme valmistavat nykyaikaisilla koneillamme
kalusteet, jotka ovat tunnusomaisia KABEn matkailuautoille. Yhdessä muun sisustuksen kanssa niistä muodostuu punainen lanka,
joka kulkee läpi koko auton. Se kertoo, että KABE on aina kokonaisuus.
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Testattu
huolellisesti
Pidämme tuotannon koko ajan valvonnassamme, jotta voisimme varmistaa kaikkien osien huippulaadun. Suunnittelemme
ja kokeilemme uusia ratkaisuja omassa kehityshallissamme.
Meillä on omat sähköasentajat ja oma puusepänverstas. Alihankkijamme kuuluvat alansa parhaimmistoon Euroopassa.
Ja tehtaamme on yksi Euroopan nykyaikaisimmista matkailuvaunu- ja matkailuautotehtaista.

Ilmastokammiossa matkailuvaunuille
ja -autoille tehdään huolelliset testit.

Matkailuautot testataan –35 – +55
asteen lämpötiloissa.

Lämpökameroiden avulla varmistamme, että rakenteen laatu
täyttää tavoitteemme.

Matkailuautojen ehdottoman
tiiviyden varmistamiseen käytetään
täysin uutta tekniikkaa.

Vaa’at akseleiden välisen painonjakauman tasapainottamiseksi ja
optimoimiseksi.

Vedon mittauslaite.

Painetta käytetään tuotteiden lujuuden testaukseen.

Ilmavirrat tarkastetaan savun avulla.
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Varmistaaksemme, että kaikki KABEt ovat joka osaltaan täydellisiä ja toimivia,
testaamme ne perusteellisesti, muun muassa:
• Ilmastokammiossa matkailuvaunuille ja -autoille tehdään
huolelliset testit.
• Matkailuautot testataan –35 – +55 asteen lämpötiloissa.
• Lämpökameroiden avulla varmistamme, että rakenteen
laatu täyttää tavoitteemme.

• Ilmavirrat tarkastetaan savun avulla.
• Korin eri osille tehdään lujuuskokeet.
• Oikea ilmanvaihto on elintärkeä toiminto, joka tarkastetaan
huolellisesti.
• Kaasujärjestelmälle tehdään painekoe.

• Matkailuautojen ehdottoman tiiviyden varmistamiseen
käytetään täysin uutta tekniikkaa.

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

• Sadekammiossa matkailuautojen päälle ruiskutetaan vettä
kovalla paineella.

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

• Painetta käytetään tuotteiden lujuuden testaukseen.

Oikea ilmanvaihto on elintärkeä toiminto, joka tarkastetaan huolellisesti.

Kaasujärjestelmälle tehdään painekoe.

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

Sadekammiossa matkailuautojen
päälle ruiskutetaan vettä kovalla
paineella.

Korin eri osille tehdään lujuuskokeet.

Uusin tekniikka täydentää pätevän
henkilöstömme osaamista.

Kestävyyttä simuloidaan täristyspenkissä kokeessa, joka vastaa 100 000
kilometrin normaalia ajoa.
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Rakennettu pohjolan oloihin
Tunnet aina kaben laadun – riippumatta siitä, nousetko siihen kylmänä talvipäivänä,
kun lämpötila näyttää miinus 25 astetta, tai lämpimänä kesäyönä 30 asteen lämmössä.
Kaikki kaben matkailuautot on rakennettu pohjolan ilmastoa ajatellen!

Meille on sanomattakin selvää, että matkailuautossa, jonka
on toimittava vaihtelevassa ilmastossa, on oltava hyvä eristys.
Sääolot voivat nimittäin olla toistensa täydellisiä vastakohtia
riippuen siitä, mihin aikaan vuodesta haluaa lomailla.
KABEn matkailuautot rakennetaan aina niin, että ne kestävät
Pohjolan äärimmäisessä ilmastossa. Niin kesän kuumuudessa
ja kuivuudessa – ja syksyn kosteudessa ja tuulissa – kuin hyytävässä talvessa, jolloin maassa on kymmeniä senttejä kylmää ja
eristävää lunta. Ja myös korkeassa ilmankosteudessa ja nopeasti vaihtelevissa lämpötiloissa – alkukevään lämpimistä päivistä
jääkylmiin öihin. Ratkaisujemme ansiosta voit aina olla varma
siitä, että sinulla on kaikki edellytykset unelmiesi lomaan.
Lämmitys ja ilmankierto
KABEn kaikkien matkailuautojen ilmankierto on suunniteltu
mahdollisimman tehokkaaksi. Etäisyydet ja kulmat sohvien,
vuoteiden ja sohvan selkänojien välillä on testattu huolellisesti. Yläkaappien sisäänrakennetut ilmakanavat varmistavat,
että ilma kiertää esteettä lattiasta kattoon. Myös kaapelikourut
ovat kulmikkaat ilmavirtojen ohjaamiseksi ikkunoiden ohi.
Vesikiertoinen lattialämmitys
Lattialämmitysjärjestelmä AGS II on ollut vakiona vuodesta 1987 lähtien. 24 vuotta myöhemmin hieman suurempien
matkailuautojen vakiovarustukseen lisättiin AGS II Pro. Lattialämmityssilmukkaa ja lämmityslevyt jakavat lämmön tasaisemmin koko autoon. AGS II Pro -järjestelmään sisältyy
shunttiventtiili, joka säätää automaattisesti lattiassa kiertävän
veden lämpötilan energiankäytön tehostamiseksi ja kulutuksen vähentämiseksi. AGS II Pro on saatavana lisävarusteena
matkailuautoihin, joissa se ei ole vakiona – suosittelemme sitä
lämpimästi (ei Classic).
Pohjolan oloihin tarkoitettu varustelu
Jotta sinä omistajana saisit mahdollisimman paljon lämpöä
myös kylmimmissä ympäristöissä, kaikissa Travel Master -autoissa on vakiona 110 Ah:n erikoistehokas akku ja 160 A:n
laturi. Lisäksi niissä on sekä kuljettajan että matkustajan istuimen alla lisälämmitin. Lattialämmitysjärjestelmään kytkettävinä ne pitävät sisäilman miellyttävän lämpöisenä ympäri vuoden. Me kutsumme tätä Pohjoismaiseksi varusteluksi.
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Älykkäät lämmitysjärjestelmät
Erinomainen mukavuus ja erinomainen tyytyväisyys vaativat
kaikilta yksityiskohdilta ja kaikilta komponenteilta erinomaista tasoa. Tiedämme, että meidän on tehtävä kaikkemme, jotta
sinä olisit tyytyväinen. Siksi seuraavat sisältyvät aina vakiona
kaikkiin KABEn matkailuautoihin:
• Lämmönvaihdin
• Lämpömatto ohjaamossa
• Patterit astinlaatikossa (auto-osa)
• Pimennysverhot tuulilasiin ja sivulaseihin
• Auto- ja asunto-osan välissä olevat patterit muodostavat
lämpöseinän auto-osaa vasten.
• Kun moottori on sammutettu, Webasto lämmittää aikaohjauksella ohjaamon jopa 24 tuntia ennen matkalle lähtöä.
• Kampikammion lämpötuuletus

Täysintegroidut matkailuautot
Kaikissa integroiduissa matkailuautoissa on lämmitettävä
kaksoislattia, mikä pitää kuormatilat lämpiminä ja sisäilman
miellyttävänä matkailuauton asunto-osassa. Kojetaulun
ja laatikoston alla sekä portaissa olevat sisäänrakennetut
Lämpöpatterit luovat miellyttävän lämpövyöhykkeen autoosaan. Kaksinkertainen lasi auto-osan ovi- ja sivuikkunoissa
vähentää sekä energia- että lämpöhukkaa, mutta toimii myös
äänenvaimentimena. Tuulilasin lämmitys, joka lisää auto- ja
asunto-osan viihtyisyyttä, sisältyy vakiona runsaimmin varusteltuun malliimme, Travel Master i910:een, ja on saatavana
lisävarusteena muihin malleihin.
Classic-sarjan vakiovarustus ja varustelutaso voivat poiketa
kuvauksesta.
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Rakennamme kaikki matkailuautomme Euroopan johtavan kuljetusajoneuvojen valmistajan Fiat Ducaton perustalle. Uusi Fiat Ducato on kehitetty yhdessä Euroopan
johtavien matkailuautovalmistajien kanssa markkinoiden
parhaaksi matkailuautojen perusajoneuvoksi. Fiat-pohjaisella matkailuautolla saat parhaat edellytykset mukavalle ja
huolettomalle matkalle.
Fiat Ducato antaa parhaan ajomukavuuden:
• harkittu ajoasento
• miellyttävään ajoasentoon kallistettu säädettävä
ohjauspyörä
• useilla säädöillä varustetut istuin ja selkänoja
• hydraulinen ohjaustehostin
22

• lämpöä heijastavat tuulilasi ja sivuikkunat, vähentävät
auringonvalon lämpösäteilyä
• äänieristetty ohjaamo, muotoiltu eliminoimaan ilman
läpivirtauksen
• luokan paras näkyvyys (eteen ja sivulle)
• lämmitysjärjestelmä mitoitettu nopeaan ja tehokkaaseen
lämmitykseen
• hiostumattomat peruutuspeilit
Uusi Ducato tarjoaa kuljettajalle ja matkustajille kotoisat
ja harkitut sisätilat. Istuinten välinen tila on maksimoitu
helpottamaan kulkua auto- ja asunto-osan välillä. Istuimet
voidaan kääntää osaksi istuinryhmää. Ilmavirrat on suunniteltu auto-osan nopeaa ja tasaista lämmitystä ajatellen.

KABE Matkailuauto 2015

Turvallisin tien päällä.
KABEn matkailuautossa ajotuntuma on ainutlaatuinen. Ennen kaikkea koska se rullaa pehmeästi, kevyesti ja turvallisesti kaikentyyppisillä teillä, alustoilla ja kaikkina vuodenaikoina.
Mutta myös siksi, että olet valinnut yhdessä euroopan nykyaikaisimmista matkailuautotehtaista valmistetun matkailuauton. Kabe Travel Master tarjoaa uusinta uutta varustelultaan
ja mukavuudeltaan, mutta tekee myös ajosta mahdollisimman turvallista ja mukavaa.

KABE Travel Master Classic 740 rakennetaan matalarakenteiselle erikoisalustalle, jota olemme täydentäneet ALKO:n tasapainottavilla runkojatkeilla. Alustan ja lattian
väliin asennetulla tukevalla apurungolla vahvistamamme
rakenne tekee matkailuautosta maksimaalisen vakaan
myös täyteen kuormattuna.
KABE Travel Master 780 ja 880 on rakennettu AL-KO:n
ainutlaatuiselle alustalle, joka on mitoitettu KABEn leveälle korille.
KABE Travel Master Integrated -mallit rakennetaan
Fiat Ducatoille ja varustetaan AL-KO:n galvanoiduilla
erikoispitkillä alustoilla. Pitkät akselivälit yhdessä leveän
raidevälin ja täysin erillisen takapyöräjousituksen sekä

etuakselin AL-KO ACS mukavuusjousituksen kanssa
tekevät integroidusta Travel Masterista erityisen vakaan ja
miellyttävän ajettavan.
Mallin 880 ja 910 kaksi tandemtaka-akselia sekä pitkä
akseliväli tekevät ajosta erittäin vakaata ja minimoivat
sivutuulen vaikutuksen. Tandemakselit saavat takajousituksen käyttäytymään rauhallisemmin ja vakaammin, kuin
jos takana olisi vain yksittäisakseli.
Vuosimallista 2015 kaikissa AL-Ko alustaisissa autoissa on
ESP ja Traction vakiona.
KABE on myös ympäristöystävällinen matkailuauto, sillä
siinä on hiukkassuodatin vakiona.
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KABE Smart D
Uusi käyttöpaneeli, jonka KABE on kehittänyt Dometicin kanssa,
ohjaa ja valvoo matkailuauton kaikkia toimintoja. Järjestelmä rakentuu samoille periaatteille kuin nykyisten autojen tietokoneohjatut
sähköjärjestelmät, jotka kommunikoivat ajoneuvojen erilaisten laitteiden kanssa ja ohjaavat niitä.
Kaikki toiminnot koottu yhteen paikkaan
Käyttöpaneelista voit valvoa kaikkia ajoneuvosi toimintoja, minkä ansiosta et enää tarvitse useita erilaisia valvonta- ja hallintapaneeleja.
Paneeli on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi symboleilla varustetulla havainnollisella kosketusnäytöllä. Siinä kaikki tiedot ja ohjaustoiminnot on koottu yhteen
paikkaan.
Paneelista voit lukea muun muassa tuorevesisäiliön ja harmaavesisäiliön vedenpinnan
senhetkiset tasot ja akkukapasiteetin sekä ohjata ilmastointia, lämmitystä tai lämpötilaa. Lisäksi voit ohjata valinnaisia lisävarusteita kuten verkostovesiliitäntää tai tuulilasin
lämmitystä.
Järjestelmässä on useita hälytystoimintoja, jotka muistuttavat sinua, kun on auton huollon aika, tai jos jokin sulakkeista on lauennut. Paneelista voit ohjata myös ajoneuvosi
kaikkea valaistusta ja aktivoida yövalaistuksen.
Käyttöpaneeli ja sähköjärjestelmä perustuvat CIB-tekniikkaan (Caravan Industri Bus),
joka on matkailuvaunu/autoteollisuuden uusi standardi.

Aloitussivulla näytetään kaikki valopainikkeet
sekä himmentimien digitaaliset liukusäätimet. Lisäksi siinä näytetään ulko/sisälämpötila ja kello.

Tuorevesisäiliön ja harmaavesisäiliön vedenpinnan senhetkiset tasot ja akkukapasiteetti
esitetään havainnollisella tavalla.

Kaikki lämmitystä koskevat ohjaus- ja muut
tiedot esitetään omalla sivullaan. Lämmitystä lisätään/vähennetään digitaalisilla
liukusäätimillä.
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Pehmeästi sulkeutuva laatikko keskuslukituksella.
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Kolmiliekkisessä liedessä on jaettu kansi
– antaa lisää laskutilaa.

Pyöristetty astianpesuallas ja siro
pinta-asennettu vesihana.

Ympäristötietoinen matkalla. Jätteet
voit tietysti lajitella eri astioihin,
aivan kuten kotona.
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Keittiö – korkea laatu
Keittiö ei ole vain kodin, vaan myös matkailuauton sydän. Suurin haasteemme on
ollut luoda keittiö, jossa on suurten keittiöiden toiminnot ja tunne. Valitsitpa minkä
tasoisen keittiön tahansa, siihen sisältyy aina kaben korkea laatu ja varustelutaso.
Kun käytät ensimmäisen kerran KABEn valmistamaa keittiötä, hämmästyt, kuinka paljon se muistuttaa kotisi keittiötä. Kaikki, liedestä hanaan, on korkealaatuista. Ylelliset yksityiskohdat: pinta-asennetulla
hanalla varustettu pyöristetty astianpesuallas, erillinen aterinlaatikko ja valikoidusta pyökistä valmistettu
leikkuulauta lisäävät vaikutelmaa täydellisesti kalustetusta ja muotoillusta keittiöstä. Tämä yhdistettynä
markkinoiden parhaaseen jääkaapin ilmanvaihtoon, kaksinopeuksiseen, irrotettavalla suodattimella ja
valolla varustettuun liesituulettimeen ja lieden sähkösytytykseen tekee matkailuauton keittiöstä joka suhteessa puoleensavetävän.

Tyylikkäät keittiöt
KABEn keittiöihin on helppo rakastua. Harkitut linjat,
kauniit puulajit ja kalusteet, ja korkeatasoinen varustelu
luovat mobiilin keittiön, jonka vertaista on vaikea löytää.
Hyvin varustellut keittiöt, hyvät säilytysmahdollisuudet ja
harkittu muotoilu kuuluvat aina vakiovarustukseen.

Fiksut valinnat
Täysautomaattinen AES:llä varustettu jääkaappi vaihtaa
itse 230 V:n tai 12 V:n jännitteelle tai nestekaasulle niiden
kulloisenkin saatavuuden mukaan. TEC-tower -jääkaappi on
vakiona kaikissa täysintegroiduissa matkailuautoissa.

Ylellisiä ominaisuuksia
Älykkäät ratkaisut matkailuauton keittiössä antavat lisätilaa,
joka on korvaamattoman arvokasta silloin, kun sitä matkalla
ruokaa laitettaessa tarvitaan. Suurimmassa mallissamme,
i910, on useita lisämukavuuksia. Mallissa on mm. erillinen
kalusteuuni ja ylöskäännettävä hylly, jossa on tilaa esimerkiksi
kahvinkeittimelle.
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KABEssa sänkysi ovat vähintään yhtä
mukavat kuin kotona. Kierrejousipatjat
ja erikoispaksut sijauspatjat takaavat
hyvät yöunet.

28

Ylöskäännettävät sohvat ja sängyt
helpottavat siivousta ja säilytystilojen
käytettävyyttä.

Uusi sängynpääty tunnelmavalaistuksella. Yövalaistuksen katkaisin
on juuri siellä missä pitääkin – sängyn vieressä. USB-Liitäntä.
Hyvää yötä!
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Makuuhuone – hyvät unet
Mukautuvien sisustusratkaisujen ansiosta nyt on helpompaa kuin koskaan ennen
valita makuuhuone täysin omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kierrejousipatjat ja
erikoispaksut sijauspatjat tekevät lepohetkistäsi rauhoittavia ja rentouttavia.
Makuuhuone on paljon muuta kuin pelkkiä sänkyjä. Jotta voisit rentoutua ja nukkua mahdollisimman
hyvin, myös kaiken muun on oltava toiveittesi mukaista. Äänieristetyt seinät ja katto estävät tarpeettomia ääniä kantautumasta makuutilaan auton ulkopuolelta. Ja pimennysverhot varmistavat parhaat
edellytykset hyvälle unelle. Valaistuksen säätäminen on helpompaa kuin koskaan, sillä virtakatkaisimet on sijoitettu aivan sängyn viereen.

Erillis- tai parisänky
Sisusta matkailuauton makuuhuoneosa omien tarpeittesi ja
edellytystesi mukaan. Sängyissä on kierrejousipatjat ja paksut
sijauspatjat ja niiden pohjassa on kehoa myötäilevät lamellit.
Sijaa matkailuauton makuuosan molemmat pitkät vuoteet
yhdeksi mahtavaksi parisängyksi. ”Grand Lit” -ratkaisulla
järjestät kahden vuoteen tilalle helposti nukkumatilaa monelle.
Monissa KABEn malleista sängyissä on päänalunen, jonka
voi säätää mukavaan lukuasentoon.

Alaslaskettava sänky
Kun rakennamme matkailuautojamme, kohtaamme aina
uusia haasteita. Haasteita, jotka liittyvät viihtyisyyden ja
mukavuuden lisäämiseen, mutta myös autojen käyttämättömien tilojen hyödyntämiseen. Siksi rakensimme alaslaskettavan parisängyn kaikkiin täysintegroituihin malleihin
ja uuteen Crossoveriin. Se vie käyttämättömänä mahdollisimman vähän tilaa, mutta muuttaa dinetten yläpuolisen
tilan yön ajaksi mukavaksi makuuhuoneeksi. Suuremmissa
malleissamme, i810 ja i910, sänky voidaan laskea alas sähköisesti.
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Alaslaskettava tv-kiinnike
useissa malleissa
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Yläkaapeissa on hylly, sisäänrakennetut
ilmakanavat, väliseinä, kaasuvaimennin ja
painolukko.

Uusi ilmasolan verhoilu istuinryhmässä.

Ulko-oven sisäpuolella oleva
kenkälokero on varustettu lämmityskierukoilla.
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Olohuone – rentouttava
Kaben matkailuautoissa olohuone on monien suosikkipaikka. Se on paikka seurustelulle ja rentoutumiselle, ja kiitos fiksujen ratkaisujen siitä saa nopeasti yhden
makuuhuoneen lisää.
Laadun aistii kaikkialla, niin väljissä sohvissa ja korkeakiiltoisessa pöydässä kuin fiksuissa ja helppokäyttöisissä säilytystiloissa sohvien alla. Istut aina mukavasti ergonomisesti muotoilluilla tyynyillä
riippumatta siitä, käytätkö sohvaa ruokailutilana, tv-sohvana tai sänkynä. Huolellisesti testatut ja
kestävät tekstiilit saavat matkailuauton pysymään pitkään raikkaana ja valmiina ottamaan sinut aina
avosylin vastaan.
Sohvat
Matkailuautossa istuinryhmät asettavat täysin toisenlaisia
muotoilullisia vaatimuksia kuin kotisohvasi. Koska matkaa
on voitava tehdä myös sohvalla istuen, olemme rakentaneet
täysin uudentyyppisen sohvan, jossa on slide-out -toiminto
(ei Classic) vyöpaikalla. Sen avulla on helppo säätää sekä
istuin- että selkätyynyn kallistusta, ja esiin käännettävät
käsinojat tarjoavat lisämukavuutta, jota mielestämme matkailuautossa ehdottomasti tarvitaan.

Istuinmukavuus
Ergonomisesti muotoillut Bultex-pehmusteiset (ei
Classic) tyynyt tuntuvat vastustamattoman mukavilta ja
tekevät olohuoneesta rauhan ja rentoutumisen tyyssijan.

Tekstiilit
Valitse vapaasti ainutlaatuisesta ja huolellisesti testatusta
tyynyverhoilusta ja kahdesta erilaisesta verhosarjasta,
jotka yhdessä luovat täydellisen harmonian matkailuauton eri osien välille.

Pöydät ja työtasot
Kun astut sisälle matkailuautoon, katseesi kiinnittyy
vaaleisiin, lasimaisen korkeakiiltoisiin laskutasoihin.
Ulos käännettävän lisälevyn ansiosta pöytään saa parissa
sekunnissa mahdollisimman paljon laskutilaa.
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Uusi lisävaruste:
Ylellinen puulattia suihkussa
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Ylelliset vetimet ja ripustimet ovat itsestäänselvyyksiä.
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Kylpyhuone – mukavuutta joka päivä
Riippumatta siitä, miten uuden kaben kylpyhuonetta on tarkoitus käyttää, meillä
on tarkoitukseen taatusti sopiva pohjaratkaisu. Useimmissa malleissa on tilava
suihkukaapilla varustettu kylpyhuone, joka tarjoaa sinulle ainutlaatuista mukavuutta joka päivä.
Monet arvostavat matkalla eniten omaa wc:tä ja suihkua. Valitse KABE-auto, jossa on
suuri ja tilava, suihkukaapilla varustettu kylpyhuone, tai auto, jossa kylpyhuone toimii
luonnollisena tilanjakajana matkailuauton eri huoneiden välillä.

Kylpyhuone
Kaikissa LB/LGB-pohjaratkaisuilla varustetuissa matkailuautoissa kylpyhuoneesta tulee luonnollinen tilanjakaja, joka eristää makuuhuoneen vuoteet yleisistä tiloista.

T-kylpyhuone
Sijoittamalla kylpyhuoneosan matkailuauton takaosaan
sen koko leveydelle olemme luoneet avoimen pohjaratkaisun. T-kylpyhuoneissa suihkukaappi on vakiona.

WC ja suihkukaappi
Matkailuautossa on voitava asua mukavasti ja vapaasti. Kun tunnemme itsemme
vapaiksi, tulemme useimmiten paremmalle
tuulelle. Siksi olemme suunnitelleet suuren
ja tilavan kylpyhuoneen i910 QB-, B- ja
GB-autoihimme. Se henkii kauttaaltaan
luksusta, ja siinä wc ja suihkukaappi on
sijoitettu eri puolille auton läpi kulkevaa
keskikäytävää. Avaamalla ovet voidaan
makuuhuone eristää tyylikkäästi matkailuauton koko etuosasta.
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Tekstiilit – hillitty tai tyylikäs
Ainutlaatuisilla tekstiilimallistoillamme voit antaa oman persoonallisen
ilmeen uudelle kabellesi. Värikäs, hillitty tai elegantti. Kangas tai
nahka. Valinta on sinun!
Yhteistä KABEn kaikille tekstiileille on niiden hyvä
yhteensopivuus ja kauttaaltaan korkea laatu. Kankaiden
on täytettävä niin kestävyydelle kuin värinkestolle asettamamme tiukat vaatimukset ja myös tunnuttava laadukkailta omilla paikoillaan matkailuautossa. Olemme kehittäneet yhdeksän ainutlaatuista verhoilua, jotka kaikki
ovat samaa korkeaa laatua kuin muukin matkailuauto ja

jotka tarjoavat mahdollisimman paljon yhdistelymahdollisuuksia. Classic – valitse kahdesta verhoilusta, Houston
tai Palermo Valitsemalla mieleisesi sohvaverhoilun, verhot ja sängynpeitteet voit olla varma, että saat persoonallisen matkailuauton, jossa tulet viihtymään monia vuosia.
Katso lisää jälleenmyyjäsi luona.

Uutis 2015
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Houston

Palermo

Classic

Classic
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Nahkaverhoilut
Chicago

Malaga
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Houston

Palermo

Perth

Calgary
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Bayonne

Canberra

Hamar
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Neljä mallisarjaa.
Oikea auto sinulle.
Aina siitä lähtien, kun Kurt Blomqvist rakensi ensimmäisen matkailuvaununsa 1958, kabe
on pitänyt kiinni ympärivuotisesta mukavuudesta, laadusta, turvallisuudesta ja fiksuista
ratkaisuista. Ne ovat ne neljä ominaisuutta, jotka aina tulevat mukana, kun ostat Tenhultin tehtaalla valmistetun matkailuauton – riippumatta siitä, valitsetko hieman pienemmän
matkailuauton tai jonkun suurimmista malleistamme. Vuonna 2015 kabella on neljä mallisarjaa – joista jokaisella on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa.

Kabe Täysintegroitu
Täysintegroiduista matkailuautoistamme on nopeasti tullut myyntimenestyksiä. Vertaamme niitä
mieluiten pyörillä kulkeviin koteihin, jotka korkea
varustelutasonsa – ja avarien tilojensa – ansiosta
ovat unelmien täyttymys matkailuauton omistajalle.
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•

3 kokoa; i760, i810 ja i910

•

12 pohjaratkaisua

•

Alaslaskettava sänky

•

Paras täysintegroitu talviauto

•

Erittäin runsas varustelu

•

Standardleveys – 230 cm
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Kabe Classic
Classic on sisääntulomalli KABE-perheeseen.
Siinä on vähän vähemmän ¬valinnanvapautta,
hieman vähemmän lisävarusteita ja hieman
lyhyempää varusteluetteloa. Mutta KABE se on
kauttaaltaan.
•

Täysin uusi matkailuautomalli; 740

•

2 pohjaratkaisua

•

Standardleveys – 241 cm

•

Hieman edullisempi hintalappu

•

Ympärivuotista mukavuutta

Kabe Puoli-Integroitu
Sarja, jota alettiin rakentaa jo 1985, on kuin
luotu sinulle, joka vaadit kattavaa perusvarustelua ja mukavuutta.
•

2 kokoa; 780 ja 880

•

5 pohjaratkaisua

•

King Size-leveys – 250 cm

•

Kaikki sisäänrakennetut KABE-arvot

•

Ympärivuotista mukavuutta

Kabe Crossover
Kun suunnittelimme uutta Crossover, pyrimme luomaan jotakin uutta ja tavallisuudesta
poikkeavaa. Jotakin, joka muuttaa sekä pohjaratkaisun että tavan elää matkailuautossa.
•

2 kokoa; x780 ja x880

•

5 pohjaratkaisua

•

King Size-leveys – 250 cm

•

Alaslaskettava sänky

•

Kaikki sisäänrakennetut KABE-arvot

•

Ympärivuotista mukavuutta
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Mallisto
Rakennettuamme matkailuvaunuja ja -autoja yli 55 vuotta tiedämme,
ettei yksikään matkailuauto sovi kaikille. Matkailuauton on oltava ainutlaatuisen persoonallisuutesi jatke. Meillä kaikilla on omat tarpeemme ja
toiveemme. Sinä päätät, me rakennamme!

910

880

810

780

760

740

Näin valitset pohjaratkaisun
Puoli-Integroitu
Travel Master Classic

T, LGB

Travel Master
Puoli-Integroitu

LXL, LB,
LGB, LT

LT

Travel Master Crossover (x)

LXL, LB,
LGB, LT

LT

Täysintegroitu
Travel Master
Täysintegroitu (i)
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LXL, LB,
LGB, LT

LB, LGB,
LT, LQB

B, GB,
T, QB

LXL

Parivuode ja suihkukaapilla varustettu wc eri
puolilla aivan auton takaosassa

B, LB

Kaksi yksittäisvuodetta (pitkää vuodetta) aivan
auton takana, wc ja suihku on sijoitettu auton
toiselle sivulle auton keskelle

GB, LGB

Sama pohjaratkaisu kuin B ja LB, mutta vuoteet
on nostettu hieman ylemmäksi tallin/kuormatilan
mahduttamiseksi

T, LT

Kaksi yksittäisvuodetta (pitkää vuodetta) auton
keskellä, wc ja erillinen suihkukaappi on sijoitettu
aivan taakse koko matkailuauton leveydelle

QB, LQB

Suuri parivuode, keskellä auton takana
L = L-muotoinen keittiö

KABE Matkailuauto 2015

LXL

B, LB

GB, LGB

T, LT

QB, LQB
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Kabe Classic
Keittiö

Olohuone

Kylpyhuone

Makuuhuone

Kun käytät ensimmäisen kerran KABEn valmistamaa
keittiötä, hämmästyt, kuinka paljon se muistuttaa kotisi
keittiötä. Kaikki, liedestä hanaan, on korkealaatuista.

Monet arvostavat matkalla eniten omaa wc:tä ja suihkua.
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Istut aina mukavasti ergonomisesti muotoilluilla tyynyillä
riippumatta siitä, käytätkö sohvaa ruokailutilana, TVsohvana tai sänkynä.

Täällä on tilaa kaikelle tarvittavalle niin pitkille kuin
lyhyillekin matkoille. KABEssa sänkysi ovat vähintään
yhtä mukavia kuin kotona.
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Mallisarja Classic

Vakiovarustelu
Classic 740

Muuta

Palovaroitin

Fiat 2,3 litran moottori 130 hv

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille

Tyylikkäät yläkaapin ovet

Fiat erikoisalusta 36,5q 15” pyörät

Vesijärjestelmä ympärivuotiseen
käyttöön

Kaasuvaimennin yläkaapissa

Vakiona

Hiukkassuodatin

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II

Vikavirtakytkin

Korkeakiiltoinen laminaattipöytä
ja tasot

LED-valot

Sivuverhot valaistulla verhokiskolla

Ecoprim-eristys 36 mm

Alde Compact 3020 keskuslämmitys

Patterit

Tukeva ja kosteudenpitävä kori

Valitse kahdesta verhoilusta,
Houston tai Palermo

Hyttysverho-ovi

Sandwich-rakenne

Classi Lisävarusteet

Pakastelokerolla varustettu suuri
jääkaappi

Muovirimat

CD/Radio/Kaiuttimet

Pehmeä sisäkatto

Asunto-osan ilmastointi

KABE Air Vent

Hengittävä seinätapetti

Kattoikkuna

Kauko-ohjattu keskuslukitus, myös
asunto-osan ovessa

Hyttysverholla varustetut

Pyöräteline

Rullaverho ja hyttysverho kaikissa avattavissa ikkunoissa

Markiisi

Hyttysverholla ja pimennysverholla
varustetut ilmastoidut kattoluukut

Mukavuuspaketti

Korkealaatuiset kalusteet

Grilliuuni

Ergonomiset istuintyynyt

Viides vyöpaikka

Standardleveys – 241 cm

Kierrejousipatja ja paksu sijauspatja
Etuistuimissa korkeussäätö,
käännettävä runko ja kaksi käsinojaa
KABE Smart D
Pohjoismainen varustelu
Pedattava sohva
Päiväpeite

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

Aluvanteet
Alusta 42 heavy

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

Liesituuletin
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Classic 740 t
Kaksi erillisvuodetta ja auton koko takaosan leveydelle
ulottuva suuri kylpyhuone, tietysti suihkukaapilla varustettuna, muodostavat kokonaisuuden, jossa viihdyt pitkään.

Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

4856 mm

Sisäleveys:

2238 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7400 mm

Kokonaisleveys:

2410 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x780+1790x780 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

19870x1175/615 mm

Tavaraluukun aukko:

710x1345+670x385 mm

Pohjaratkaisu
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Classic 740 LGB
Travel Master Classic 740LGB malliin mahtuu paljon
lomavarusteita  ison takatallin ansiosta. Talliin pääsee helposti käsiksi ison tavaraluukun kautta, auton sivuseinässä.

Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

4856 mm

Sisäleveys:

2238 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7400 mm

Kokonaisleveys:

2410 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1960x780 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2150x1175/586 mm

Tavaraluukun aukko L/K:

710x1075+680x610 mm

Pohjaratkaisu
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Kabe Travel Master
Keittiö

Olohuone

Kylpyhuone

Makuuhuone

KABE Travel Masterin tyylikkyys on omaa luokkaansa.
Ensiluokkaisista materiaaleista omassa verstaassamme
valmistetut puukalusteet, kutsuvat istuinryhmät, hyvin
varusteltu suihkullinen kylpyhuone, käytännöllinen
keittiöosa ja muut käytännölliset yksityiskohdat ovat
vakiovarusteita kaikissa matkailuautoissamme.

KABE Travel Masterit ovat erittäin tilavia. Kuitenkin
matkailuauton tarjoama kompakti asuminen tarkoittaa
samalla myös sitä, että jokainen neliösentti on hyödynnettävä järkevästi. Ja kaikkien hintaan sisältyvien vakiovarusteiden ansiosta saat paljon enemmän vastinetta
rahoillesi!
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Tiedämme, että KABE Travel Masterimme herättävät
ihailua etenkin nyt, kun olemme uusineet autojen muotoilun ja värityksen. Yhtä tärkeää on kuitenkin myös se, että
sisäpuoli täyttää ulkopuolen antamat lupaukset, ja tiedämme, ettei sisälle astuva tule pettymään.

Olemme luoneet asumismuodon, joka kilpailee laadultaan oman kotisi kanssa, emmekä siksi ole säästelleet
istuintyynyjen ja patjojen laadussa – istut mukavasti ja
nukut takuulla hyvin yhden hengen vuoteen tai parivuoteen joustinpatjoilla.
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Mallisarja puoli-integroitu
Mallisarja, joka syntyi, kun rakensimme unelmiemme matkailuauton. Ylellisine
varusteineen, jotka autossa ovat vakiona, se on mobiili asunto sinulle, joka hyväksyt varusteilta ja tekniikalta vain ehdotonta huippua.

Vakiovarustelu
780, 880

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

Fiat 2,3 litran moottori 150 hv

Ecoprim-eristys 36 mm

Pehmeä sisäkatto

Fiat AL-KO -alusta 42 heavy 16” pyörät

Turvallisuus

Kaasuvaimennin yläkaapissa

King-Size leveys 2,5metriä

Törmäystunnistin
nestekaasujärjestelmässä

Kierrejousipatja ja paksu sijauspatja

Letkunrikkoventtiili
nestekaasujärjestelmässä

Ilmastoitu auto-osa

Vakiona
Mukavuuspaketti
Markiisi
Peruutuskamera/CD/DVD

Vuodonilmaisin nestekaasulle
Vikavirtakytkin

Hengittävä seinätapetti

Vuodonilmaisin nestekaasulle
Muuta
Patterit

Palovaroitin

Kauko-ohjattu keskuslukitus,
myös asunto-osan ovessa

KABE Air Vent

Tukeva ja kosteudenpitävä kori

Sandwich-rakenne

Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä
ESP  

Pohjoismainen varustelu

Muovirimat

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille
Mukavuus

Korkealaatuiset kalusteet

KABE Smart D
Hyttysverho-ovi

Slide-out -sohva

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

Uuni keittiön kaapissa

Hiukkassuodatin

Korkeakiiltoinen laminaattipöytä ja tasot

Lämmitysjärjestelmä

Etuistuimissa korkeussäätö, käännettävä
runko ja kaksi käsinojaa

Korotettava päänalunen

Pakastelokerolla varustettu
suuri jääkaappi

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä
AGS II

Ergonomiset istuintyynyt

Vesikiertoinen lattialämmitysmatto
ohjaamossa

Bultex-pehmuste

Konvektorit portaissa

Yövalaistus

Puhaltimella varustettu lämmitin
etuistuimien alla

Vaatekomeron valaistus

Ajastimella ohjattava
Webastomoottorilämmitin

LED-valot

Hyttysverholla ja pimennysverholla
varustetut ilmastoidut kattoluukut

Alde Compact 3020 keskuslämmitys

Portaaton rullaverho ja hyttysverho
kaikissa avattavissa ikkunoissa

Kiertovesipumpulla varustettu
lämmönsiirrin

Hyttysverholla varustetut
sävytetyt ikkunat

Tyylikkäät yläkaapin ovet

880
Fiat 3,0 litran moottori 180 hv
Murtohälytin
AGS II Pro
Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa
Peruutuskamera/Navigaattori/CD/DVD
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Travel Master 780 LGB
Samat ominaisuudet kuin KABE Travel Master 780
LB:SSÄ, mutta lisäksi suuri talli.

Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1960x820 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2230x1380/915 mm

Tavaraluukun aukko:

710x1075+680x610 mm

Pohjaratkaisu

Travel Master 780 LGB
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Travel Master 780 Lt
Matkailuauto sinulle, joka haluat todellisen erillisvuodeauto. Kabe travel master 780 LT -malliin mahtuu kaikki
tarvittava mukavaan asumiseen ja antaa samalla antaa
väljyyden tunteen.

Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x820+1840x820 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2220x1130/820 mm

Tavaraluukun aukko:

710x1345 mm

Pohjaratkaisu

Travel Master 780 LB

Travel Master 780 LXL

780 Lb on pitkävuodeauto kaksine erillissänkyineen, jotka
on helppo sijata yhdeksi leveäksi parisängyksi (grand lit).

Yksi suosituimmista pohjaratkaisuista, jossa on parisänky,
wc-osasto erillisellä suihkukaapilla, suuri kulmakeittiö ja tilava istuinryhmä suurine sohvineen oikealla oven
sisäpuolella.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x820 mm

Makuutila takana:

1960x1400/1120 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2230x1380/915 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2230x1030/1175 mm

Tavaraluukun aukko:

680x610+630x480 mm

Tavaraluukun aukko:

680x610 mm

Pohjaratkaisu

Pohjaratkaisu
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Travel Master 880 Lt
Royal 880 LT:ssä on kahdella pitkällä vuoteella varustettu
erillinen makuuosasto sekä hygieniaosasto, jossa on koko
takapäädyn poikki ulottuva aito suihkukaappi. Keittiö on
tilava L-muotoinen kulmakeittiö.

Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

6215 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8820 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+ 3 h

Makuutila takana:

1940x820+1900x820 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2230x1380/1260 mm

Tavaraluukun aukko:

710x1345+670x385 mm

Pohjaratkaisu
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Kabe Travel Master ”x”
Keittiö

Olohuone

Kylpyhuone

Makuuhuone

Kun ostat KABEn, saat aina hyvin suunnitellun ja
varustellun keittiön, joissa on paljon säilytystilaa. Täysautomaattinen AES:llä varustettu jääkaappi vaihtaa itse
230 V:n tai 12 V:n jännitteelle tai nestekaasulle niiden
kulloisenkin saatavuuden mukaan.

Useimmissa malleissa on tilava suihkukaapilla varustettu
kylpyhuone, joka tarjoaa sinulle ainutlaatuista mukavuutta joka päivä. Sijoittamalla kylpyhuoneosan matkailuauton takaosaan sen koko leveydelle olemme luoneet
avoimen pohjaratkaisun.
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Istut aina mukavasti ergonomisesti muotoilluilla tyynyillä
riippumatta siitä, käytätkö sohvaa ruokailutilana, tvsohvana tai sänkynä. Koska matkaa on voitava tehdä myös
sohvalla istuen, olemme rakentaneet täysin uudentyyppisen
sohvan, jossa on slide-out -toiminto vyöpaikalla.

KABEssa sänkysi ovat vähintään yhtä mukavia kuin
kotona. Kierrejousipatjat ja erikoispaksut sijauspatjat
takaavat hyvät yöunet. Alas laskettava parivuode muuttaa dinetten yläpuolisen tilan miellyttäväksi makuuhuoneeksi yöajaksi.
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Mallisarja Crossover
Kun suunnittelimme uutta Crossover, pyrimme luomaan jotakin uutta ja tavallisuudesta poikkeavaa. Jotakin, joka muuttaa sekä pohjaratkaisun että tavan
elää matkailuautossa – ja säästää mahdollisimman paljon tilaa.

Vakiovarustelu
x780, x880

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

Fiat 2,3 litran moottori 150 hv

Ecoprim-eristys 36 mm

Pehmeä sisäkatto

Fiat AL-KO -alusta 42 heavy 16” pyörät

Turvallisuus

Kaasuvaimennin yläkaapissa

King-Size leveys 2,5metriä

Törmäystunnistin
nestekaasujärjestelmässä

Kierrejousipatja ja paksu sijauspatja

Letkunrikkoventtiili
nestekaasujärjestelmässä

Ilmastoitu auto-osa

Vakiona
Mukavuuspaketti
Markiisi
Peruutuskamera/CD/DVD

Vuodonilmaisin nestekaasulle
Vikavirtakytkin

Hengittävä seinätapetti

Vuodonilmaisin nestekaasulle
Muuta
Patterit

Palovaroitin

Kauko-ohjattu keskuslukitus,
myös asunto-osan ovessa

KABE Air Vent

Tukeva ja kosteudenpitävä kori

Sandwich-rakenne

Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä
ESP  

Pohjoismainen varustelu

Muovirimat

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille
Mukavuus

Korkealaatuiset kalusteet

KABE Smart D
Hyttysverho-ovi

Slide-out -sohva

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

Uuni keittiön kaapissa

Hiukkassuodatin

Korkeakiiltoinen laminaattipöytä ja tasot

Lämmitysjärjestelmä

Etuistuimissa korkeussäätö, käännettävä
runko ja kaksi käsinojaa

Korotettava päänalunen

Pakastelokerolla varustettu
suuri jääkaappi

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä
AGS II

Ergonomiset istuintyynyt

Tyylikkäät yläkaapin ovet

Alaslaskettava kattosänky

Vesikiertoinen lattialämmitysmatto
ohjaamossa

Bultex-pehmuste
LED-valot

Ilmasola sisä ja ulkokaton välissä
Antaa paremman nukkumismukavuuden
x-sängyssä

Konvektorit portaissa

Yövalaistus

x880

Puhaltimella varustettu lämmitin
etuistuimien alla

Vaatekomeron valaistus

Fiat 3,0 litran moottori 180 hv

Hyttysverholla ja pimennysverholla
varustetut ilmastoidut kattoluukut

Murtohälytin

Alde Compact 3020 keskuslämmitys

Portaaton rullaverho ja hyttysverho
kaikissa avattavissa ikkunoissa

Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa

Kiertovesipumpulla varustettu
lämmönsiirrin

Hyttysverholla varustetut
sävytetyt ikkunat

Ajastimella ohjattava
Webastomoottorilämmitin

AGS II Pro
Peruutuskamera/Navigaattori/CD/DVD
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Travel Master x780 Lt
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Travel Master x780 Lt

Crossover x780 Lt

Crossover x780 LXL

Tämä crossover-malli on kabe-perheen uusin matkailuauto. Upea istuinryhmä, mukavat pitkät vuoteet ja suihkulla varustettu wc kuuluvat vakiovarustukseen.

x780 lxl:ssä on L-muotoisella keittiöllä varustettu
toimiva ja avara pohjaratkaisu. Molemmat parisängyt,
joista toinen voidaan laskea alas katosta, vapauttavat tilaa
kahdelle lisämatkustajalle.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x820+1840x820 mm

Makuutila takana:

1960x1400/1120 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2220x1130/820 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2230x1030/1175 mm

Makuutila kattosänky

1980x1100/845 mm

Tavaraluukun aukko:

710x1345 mm

Pohjaratkaisu

Makuutila kattosänky

1880x1390 mm

Tavaraluukun aukko:

680x610 mm

Pohjaratkaisu
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Crossover x780 LB

Crossover x780 LGB

Tämä on matkailuauto sinulle, joka haluat aidon erillisvuodeauton. Käytännöllisine kulmakeittiöineen ja tilavine istuinryhmineen se on matkailuauto sekä yhdelle että kahdelle,
ja parille vieraallekin alas laskettavassa takavuoteessa.

Täällä on tilaa kaikelle tarvittavalle niin pitkille kuin
lyhyillekin matkoille. KABE x780 GB:ssä on kaksi pitkää
vuodetta ja niiden alla tallitila. Lisäksi autossa on käytännöllinen L-muotoinen keittiö, ruokailutila viidelle ja
suihkuseinillä varustettu wc.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x820 mm

Makuutila takana:

2x1960x820 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2230x1380/915 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2230x1380/915 mm

Makuutila kattosänky

1980x1380/1050 mm

Tavaraluukun aukko:

680x610+630x480 mm

Pohjaratkaisu

Travel Master x880 Lt
x880 lt:ssä on kahdella pitkällä vuoteella varustettu erillinen makuuosasto ja kylpyhuone, joka ulottuu auton koko
takaosan leveydelle. Dinetten yläpuolella olevan alaslaskettavan sängyn ansiosta autossa riittää yöpymistilaa myös
vieraille.
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Makuutila kattosänky

1980x1380/1050 mm

Tavaraluukun aukko:

710x1075+680x610 mm

Pohjaratkaisu

Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

6215 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8820 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x820+1900x820 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2230x1380/1260 mm

Makuutila kattosänky

1980x1380/1050 mm

Tavaraluukun aukko:

710x1345+670x385 mm

Pohjaratkaisu

KABE Matkailuauto 2015

Travel Master x780 LGB

Travel
Master
x780
Travel
Master
x780
Lt LGB

Travel Master x780 LGB
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Kabe Travel Master ”i”
Keittiö

Olohuone

Kylpyhuone

Makuuhuone

Fiksuilla ratkaisuilla keittiöön on saatu lisää tilaa, jolle
ruoanlaitossa löytyy usein tarvetta. Suurimpaan malliimme i910:een olemme asentaneet lisäksi erillisen
kalusteisiin upotetun uunin ja ylös käännettävän hyllyn
kahvinkeittimelle.

Suuri ja tilava kylpyhuone, jossa on ripaus luksusta, on
yksi matkailuautojemme tunnusomaisista piirteistä.
Automalleissa i910 kylpyhuone on jaettu niin, että wc
ja suihkukaappi ovat eri puolilla keskikäytävää. Asettamalla niiden ovet auki koko makuuhuone voidaan rajata
matkailuauton etuosasta.
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Erikoisvalmisteiset istuinryhmät antavat ainutlaatuista mukavuutta, vyöpaikan sohvassa olevan slide-out
-toiminnolla voit helposti säätää istuin- ja selkätyynyn
kaltevuutta. Esiin käännettävät käsinojat parantavat
entisestään istuinmukavuutta.

Kaikkien täysintegroitujen matkailuautojen vakiovarusteluun sisältyvän alas laskettavan parivuoteen ansiosta
on helppo hyödyntää täysin matkailuauton tarjoama tila.
Malleissa i801 ja i910 sen on lisäksi sähkötoiminen.
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Mallisarja täysintegroitu
Täysintegroidut matkailuautomme edustavat mobiilin ylellisyyden huippua.
Vertaamme niitä mieluiten pyörillä kulkeviin koteihin, jotka korkea varustelutasonsa – ja avarien tilojensa ansiosta – ovat unelmien täyttymys matkailuauton
omistajalle.

Vakiovarustelu
i760, i810, i910

Vuodonilmaisin nestekaasulle

Korotettava päänalunen

Fiat 3,0 litran moottori 180 hv

Vikavirtakytkin

Ilmastoitu auto-osa

Fiat AL-KO -alusta 42 heavy
16” pyörät

Palovaroitin

Muuta

Tukeva ja kosteudenpitävä kori

6-vaihteinen vaihteisto automaatti

Pohjoismainen varustelu

Kauko-ohjattu keskuslukitus, myös
asunto-osan ovessa

ACS mukavuusjousitus

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille

Sandwich-rakenne

Peruutuskamera/CD/DVD

Mukavuus

Muovirimat

KABE Smart D

Tec-tower

Korkealaatuiset kalusteet

Lämmitysjärjestelmä

Mukavuuspaketti

Tyylikkäät yläkaapin ovet

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II

Slide-out sohva

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

Hiukkassuodatin

Korkeakiiltoinen laminaattipöytä ja tasot

Etuistuimissa korkeussäätö, käännettävä
runko ja kaksi käsinojaa

Patterit

Ergonomiset istuintyynyt

Valaistu sängynpääty

Bultex-pehmuste

Markiisi

Ajastimella ohjattava Webastomoottorilämmitin

LED-valot

Alaslaskettava kattosänky

Yövalaistus

KABE Air Vent

Alde Compact 3020 keskuslämmitys

Vaatekomeron valaistus

i810, i910

Kiertovesipumpulla varustettu
lämmönsiirrin

Hyttysverholla ja pimennysverholla
varustetut ilmastoidut kattoluukut

Murtohälytin

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

Portaaton rullaverho ja hyttysverho
kaikissa avattavissa ikkunoissa

Peruutuskamera/Navigaattori/CD/DVD

Hyttysverholla varustetut sävytetyt
ikkunat

Sähkötoiminen rullaverho tuulilasissa

Vesikiertoinen lattialämmitysmatto
ohjaamossa
Lämmönvaihdin Fiat
Puhaltimella varustettu lämmitin
etuistuimien alla

Ecoprim-eristys
Turvallisuus
Törmäystunnistin
nestekaasujärjestelmässä

Hyttysverho-ovi

AGS II Pro
Takakaiuttimet

Hengittävä seinätapetti

Moottorikäyttöinen sänky edessä

Letkunrikkoventtiili
nestekaasujär-jestelmässä

Pehmeä sisäkatto

i910

Kaasuvaimennin yläkaapissa

Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa

Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä
ESP  

Kierrejousipatja ja paksu sijauspatja

Sähkölämmitteinen tuulilasi
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Integrated i760 LXL
i760 LXL:ssä on parisänky auton vasemmassa takaosassa,
ja oikealla puolella suuri kylpyhuone, jossa on erillinen
suihkukaappi. Alaslaskettava parisänky dinetteryhmän
yläpuolella vapauttaa lisätilaa.
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Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

5060 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7600 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1900x1280 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

710x825 mm

Pohjaratkaisu

KABE Matkailuauto 2015
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Integrated i760 LT
Suosittu pohjaratkaisu, jossa suuren kylpyhuoneen käytössä on auton koko takaosan leveys. Matkailuautossa on
tilaa useammille kahden erillisvuoteen ja istuinryhmän
yläpuolella olevan alaslaskettavan parisängyn ansiosta.
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Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

5060 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7600 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x780+1800x780 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

-

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

710x825 mm

Pohjaratkaisu

KABE Matkailuauto 2015
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Travel Master i760 LB

Integrated i760 LB

Integrated i760 LGB

i760-sarja on pienin täysintegroitu matkailuautomme.
Travel master i760 lb:ssä on kahdella pitkällä vuoteella
varustettu erillinen makuuosasto, kulmakeittiö, sivusohvalla varustettu istuinryhmä ja käytännöllinen wc kokoontaitettavilla suihkuseinillä.

i760 lgb:ssä on sänkyjen alla suuri tavaratila, jossa on
runsaasti tilaa lomamatkatavaroille ja jota on helppo
käyttää suuren tavaraluukun kautta. Mukavat pitkät vuoteet on sijoitettu autossa yhtä porrasta ylemmäksi.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asunto-osan sisäpituus:

5060 mm

Asunto-osan sisäpituus:

5060 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7600 mm

Kokonaispituus:

7600 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+ 3 h

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x780 mm

Makuutila takana:

1960x765+1960x700 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x710x825 mm
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Pohjaratkaisu

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x710x1075 mm

Pohjaratkaisu
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Travel Master i760 LB

Travel Master i760 LB

Travel Master i760 LB
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Travel Master i810 LB

Travel Master i810 LB
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Travel Master i810 LB

Integrated i810 LB

Integrated i810 LGB

i810 LB on matkailuauto, jossa yhdistyvät toisiinsa hyvinvarusteltu kulmakeittiö ja houkutteleva istuinryhmä sekä
mukavat pitkät vuoteet. Lisäksi autossa on suihkulla ja
kokoontaitettavilla suihkuseinillä varustettu wc.

i810 LGB on autotallimallli, jossa on suuri tavaratila
korotettujen pitkien vuoteiden alla. Keittiössä – joka on
kulmittain istuinryhmään nähden – on kolmiliekkinen
pöytäliesi, pinta-asennetulla hanalla varustettu pyöristetty
tiskiallas sekä runsaasti kaappeja ja laatikoita.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asunto-osan sisäpituus:

5560 mm

Asunto-osan sisäpituus:

5560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8100 mm

Kokonaispituus:

8100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x780 mm

Makuutila takana:

1960x765+1960x700 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x710x825 mm

Pohjaratkaisu

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x710x1075 mm

Pohjaratkaisu
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Integrated i810 LQB
i810 LQB:ssä on suuri ”queen bed” keskellä auton takaosaa
ja alaslaskettava parisänky istuinryhmän yläpuolella. Suuri
kulmakeittiö ja monet käytännölliset säilytystilat saavat
matkailuauton tuntumaan erittäin avaralta.

Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

5560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2010x1380 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x710x1075 mm

Pohjaratkaisu
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Integrated i810 Lt
Täysintegroiduista matkailuautoistamme on nopeasti tullut
myyntimenestyksiä. i810 lt:ssä on kaikki tarvittava mukavaan asumiseen: mukavat pitkät vuoteet, käytännöllinen
kulmakeittiö, tilava istuinryhmä ja suuri kylpyhuone.

Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

5560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

3

Makuutila takana:

2x1940x780 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

1170x710 mm

Pohjaratkaisu
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Travel Master i910 QB

Integrated i910 B

Integrated i910 GB

KABE i910 b:ssä on suuri, hyvin varusteltu keittiö, jossa
on kolmiliekkinen pöytäliesi, pyöristetty tiskiallas pintaasennettulla hanalla ja tec-tower jääkaappi erillisellä pakastelokerolla ja aes:llä.

Kabe i910 gb on yksi suurimmista täysintegroiduista
matkailuautoistamme. Suuren ulkopuolisen tavaraluukun
kautta on helppo käyttää suurta tavaratilaa hieman ylemmäksi sijoitettujen sänkyjen alla.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asunto-osan sisäpituus:

6560 mm

Asunto-osan sisäpituus:

6560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

9100 mm

Kokonaispituus:

9100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x780 mm

Makuutila takana:

1960x765+1960x700 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2060x1175/1050 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2060x1175/1050 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x710x825 mm

Tavaraluukun aukko:

2x710x1075 mm

Pohjaratkaisu
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Integrated i910 T
i910 T on matkailuauto, jossa on auton koko takaosan
levyinen suuri ja avara kylpyhuone. Kaksi mukavaa pitkää
vuodetta, tyylikkäästi kulmittain käännetty keittiö lukuisine hienouksineen ja mukava sohvaryhmä luovat täydellisen
miljöön rentoutumiseen.

Travel Master i910 QB

Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

6560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

9100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x780 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

-

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

1170x710 mm

Pohjaratkaisu
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Integrated i910 QB
i910 QB:ssä on suuri, ihana ’queen bed’ matkailuauton
takimmaisessa osassa. Tyylikäs, kulmittain käännetty keittiö ja hyvin sijoitettu istuinryhmä tekevät tästä todellisen
loistoauton kahdelle.

Tekniset tiedot
Asunto-osan sisäpituus:

6560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

9100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2010x1380 mm

Makuutila
dinette-ryhmässä:

2060x1175/1050 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x710x1075 mm
Pohjaratkaisu
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Ainutlaatuinen
matkailuauto
KABE tunnetaan muotoilusta, turvallisuudesta ja laadusta, mutta myös mukavuudesta
ja nautittavuudesta. Siksi tunnemme ylpeyttä täyttäessämme matkailuautomme monilla
lisämukavuuksilla. Mukavuuksilla, joista monet muut veloittavat erikseen.
Classic-sarjan vakiovarustus ja varustelutaso voivat poiketa kuvauksesta. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi!

Kori on "sandwich"rakenteinen.
TV-antenni, jonka hälytin
hälyttää, jos antenni on
ylhäällä liikkeelle lähdettäessä.

Pehmeä, valoa heijastava ja
eristävä sisäkatto
Ilmanvaihto seinissä
ja lattiassa

Valmius tukijaloille ja
vetokoukulle

Ecoprimeristys

Hälytin hälyttää, jos 220Vkaapeli on liitettynä liikkeelle
lähdettäessä.

Tiiviit kattosaumat
Raesateen kestävä
lasikuitukatto

Muovirimat

Polyuretaanikehyksillä
varustetut energiaikkunat

Ulkopuolinen liitäntä
TV:lle, kaapeli-TV:lle ja
12/230V:lle

Asunto-osan ovessa kaasuvaimennin ja ikkuna.

Hyttysovi

Pimennysverhot tuulilasissa,
sivu- ja asunto-osan ikkunoissa

Kaikissa matkailuautoissamme on
Fiatin alusta. Travel Master 880 ja
i760-i910 on myös varustettu AL-KO
alustalla.
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Vuodonilmaisin, letkunrikkoventtiili, palohälytin, vikavirtakatkaisin ja törmäystunnistin
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Kori
Kori on se osa matkailuautoa, jonka näet ensimmäiseksi. Sen pinnan alle kätkeytyy kuitenkin tuhansia tunteja työtä, jolla on luotu markkinoiden paras ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu auto.
Matkailuauto, johon voit luottaa joka säällä.

iWall tekee korista tukevan ja
kosteudenpitävän
Kori rakennetaan ”sandwich-periaatteella”: lasikuitu, 36 mm Ecoprim-eristys, sisäpuolen levy ja
seinätapetti, joka imee mahdollisen kondenssin.
Uusi iWall-rakenne tekee korista maksimaalisen
vakaan ja ehdottoman kosteudenpitävän.
Alumiinilevyt Ecoprim-eristeen molemmin
puolin vähentävät tehokkaasti lämpötilaerojen
vaikutusta.

Muovirimat
KABE käyttää valetuilla ilmakanavilla varustettuja muovirimoja kaikissa kosteudelle alttiissa
korin osissa.
Muovirimat ovat KABEn suunnittelemia ja
niille on haettu patenttia.
Muovirimojen eristysominaisuudet ovat erinomaiset.
Ne tekevät korin eri osien liitoksista varmempia.

Tiiviit kattosaumat
Katto taittuu limittäin seinän päälle.
Taatusti vuodoton.
Katto on raesateen kestävää lasikuitua.
Ecoprim on kosteudenpitävä materiaali, joka
valmistetaan umpisoluisena.
KABEn seinä- ja ikkunaeristys lämmittää talvella ja viilentää kesällä.

Ainutlaatuiset ikkunat ja ovet
Polyuretaanikehyksiset K D-Lux -energiaikkunat
ovat KABEn itse kehittämiä.
Ikkunan polyuretaanikehykset eristävät kaksinkertaisen lasin mahdollisimman tehokkaasti.
Ikkunakehys on eristetty ja siinä on ilmanvaihtokanavat.
Asunto-osan ovessa kaasuvaimennin ja ikkuna.
Hyttysverho-ovi on vakiona.

Fiksusti varustellut ikkunat
Ulkopinnaltaan sileät ja sävytetyt ikkunaruudut
estävät sisätilojen liiallisen lämpenemisen.
Kaikissa kehyksissä on portaattomasti säädettävät hyttysverhot ja pimennysverhot.
Kaikki asunto-osan ikkunat avautuvat portaattomasti (ei keittiössä).

Ilmanvaihto seinissä ja lattiassa
KABElla on ainoana valmistajana hengittävä
seinätapetti, joka päästää lävitseen seiniä pitkin
nousevan lämpimän ilman.
Lattiatasossa tiivistyvä kosteus jää hengittävään
mattoon, jonka olemme asentaneet ulkoreunoille
ja joka kuivuu, kun lämmitys kytketään päälle.
KABEn seinätapetilla on myös ääntä vaimentava
ominaisuus.

Pehmeä, valoa heijastava ja eristävä
sisäkatto
KABE käyttää ainoana valmistajana pehmeää sisäkattoa, joka parantaa akustiikkaa auton sisällä.
Pehmeä sisäkatto vaimentaa ääntä ja parantaa
katon eristysominaisuuksia.

Kabe-laatua sisustuksessa ja
kalusteissa
Kalusteet tulevat KABEn omasta verstaasta.
KABEn ainutlaatuisessa iWall-rakenteessa
voidaan käyttää rajattomasti kiinnityspisteitä –
tärkeä ominaisuus lisävarusteita asennettaessa.

Valmius tukijaloille ja vetokoukulle
Kaikissa matkailuautoissa on pidennetty
AL-KO-alustarunko.
KABEn matkailuauton on sen vuoksi helppo
varustaa tukijaloilla ja vetokoukulla.
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Lämmitys ja ilmanvaihto
KABE-matkailuauto on rakennettu käytettäväksi vuoden ympäri. Kun me rakennamme
matkailuauton, pyrimme tekemään sen niin, että talvilomasta jää aivan yhtä mukava
muisto kuin kesän rentouttavista matkoista.
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Pohjoismainen varustelu
lisälämmittimillä (ei Classic)
Kaikki Travel Masterit on varusteltu pohjoisiin
oloihin.
Suuri 100 Ah akku ja 160 Ah laturi.
Lattialämmitysjärjestelmään yhdistetyt lisälämmittimet sekä kuljettajan että matkustajan
istuimen alla (Ei Classic).
Kampikammion lämpötuuletus.

Parhaat lämmitysjärjestelmät
Kaikkien Travel Mastereiden ohjaamossa on
lattialämmitys.
Lämmönvaihtimella lämpö on helppo johtaa
moottorista asunto-osaan (Ei Classic).
Patterit ohjaamon astinlaudassa (Ei Classic).
Pimennysverhot sekä tuulilasissa että sivuikkunoissa.
Mallissa i910 on sähkölämmitteinen tuulilasi –
saatavana lisävarusteena muihin malleihin.

Tehokkaampi laturi ja tehokkaampi
akku
Tehostettu sähköjärjestelmämme lisää akun
elinikää myös matalissa ulkolämpötiloissa.
Akku 100 Ah.
Laturi 160 A.

Webasto-polttoainelämmitin (ei Classic)
KABEn matkailuautot on varustettu Webastopolttoainelämmittimellä, joka lämmittää moottorin lämmityspiirin.
Kun moottori on sammutettu, voit Webaston
aikaohjauksella lämmittää ohjaamoa, jopa 24
tuntia ennen matkalle lähtöä.
Lämmönsiirtimen avulla Webasto voi antaa
lämpöä myös asunto-osaan.

Keskuslämmitys
ALDE Compact 3020 -lämmitin kosketusnäytöllä ja 3 kW:n sähköpatruunalla.
Lämmitysjärjestelmässä on sekä 12Vkiertopumppu, integroitu lämminvesivaraaja ja
erillinen paisunta-astia.
Kaasuyksikön ympärillä olevan vaipan avulla
lämpimästä vedestä saadaan mahdollisimman
suuri hyöty.
Kattosavupiippu takaa parhaan mahdollisen
käyttövarmuuden.

Parasta lämmitysmukavuutta
KABEn kehittämän automaattisen AGS II -lattialämmitysjärjestelmän neljä silmukkaa tuottavat
entistä tasaisempaa lämpöä.
Lämmityssilmukat ovat alumiiniputkea ja ulottuvat ulko-ovelle, työtasoon ja wc:hen asti.
Lämpölevyt jakavat lämmön tasaisesti koko
lattialle.

AGS II Pro
AGS II Prolla (vakiona malleissa i810, i910
ja 880) lattialämmitys voidaan pitää päällä
erikseen.
Shunttiventtiili säätää lattiassa kiertävän veden
lämpötilaa.
Tuore- ja harmaavesisäiliöt ovat eristettyjä ja
lämmitettyjä.

Integroitu lämmitysjärjestelmä
Lattialämmitysjärjestelmä on yhdistetty tavalliseen patteririjärjestelmään, minkä ansiosta ilma
kiertää koko matkailuautossa, kun lämmitys
kytketään päälle.
Järjestelmä toimii sekä nestekaasulla että sähköpatruunalla.
KABElla on erikoisleveät patterit kaikkien
ikkunoiden alla.
Auto- ja asunto-osan välissä olevat patterit
muodostavat lämpöseinän auto-osaa vasten.

Lisää lämmitystoimintoja
Kaikissa integroiduissa matkailuautoissa on
lämmitettävä kaksoislattia; lämmittää kuormatilat
ja parantaa asunto-osan sisäilmastoa.
Lämpöpatterit kojelaudan ja laatikoston alla
sekä portaiden luona, kaksinkertainen lasi ovi- ja
sivuikkunoissa asunto-osassa sekä ulosvedettävä
suksikotelo
Ylellisimmissä matkailuautoissamme on vakiona
vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa.
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Nordic Alusta

Aikaohjattu
Webasto
Automaattinen lattialämmitys AGS II
tai AGS II Pro

Kaikissa Travel Mastereissa on lämmitysmatto
ohjaamossa
Esilämmitetty
huohotin

Lämmönvaihdin sekä
patterit ohjaamossa

Patteri ohjaamon ja asuinosan
välissä

Automaattinen tehon lisäys
Lämmitin tunnistaa automaattisesti, kun tehon
lisäämiseksi tarvitaan nestekaasua.

Kulmikas kaapelikouru
Patteri tuottaa maksimaalisen paljon lämpöä ja saa
ilman virtaamaan nopeasti ikkunoiden ohi.
Ainutlaatuisten kulmikkaiden kaapelikourujen ansiosta ilma pääsee virtaamaan esteettä ikkunoiden
ohi.
Sähkökaapelit ovat piilossa kaapelikouruissa
lämpöpattereiden yläpuolella.

Optimaalinen ilmankierto
Kalustus sovitetaan niin, että ilma kiertää optimaalisesti koko matkailuautossa, myös kaappien ja
sohvien takana.
Sohvien ja vuoteiden väliset etäisyydet ja sohvien
selkäosien kulmat on laskettu tarkasti.
KABEn seinä- ja ikkunaeristys lämmittää talvella
ja viilentää kesällä.

Hyvä ja tasainen lämmön
jakautuminen
KABEn matkailuautoissa lämpö leviää parhaalla
mahdollisella tavalla.
KABEn rakenteen ansiosta ilma pääsee virtaamaan esteettä lattiasta vuoteiden ja sohvien
alitse ilmastoitujen yläkaappien kautta kattoon.
KABEssa lämpö jakautuu parhaiten ja tasaisimmin asunto-osassa ja muissa tiloissa.

Esteetön ilmavirta
Yläkaapeissa on sisäänrakennetut ilmakanavat
niin, että lämmin ilma pääsee kiertämään
vapaasti katon ja seinän välisen sauman kautta
auton keskustaa kohti.
Kaapin takareunassa oleva väliseinä pitää kanavat avoimina silloinkin, kun kaapit ovat täynnä.

Tuulettuvat sohvat ja vuoteet
Sohvien ja vuoteiden alla on välikkeet.
Sohvien selkäosat ja kaapelikourut ovat kulmikkaat, jolloin ilma virtaa ikkunoiden edessä
nopeammin.
Seiniä pitkin kiertävä lämmin ilma pitää sohvien
selkäosat ja vuoteiden ilmaraot lämpiminä.
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Mukavuus
Matkustamalla kabella voit pitää hieman parempaa huolta itsestäsi. Meille sinun mukavuutesi on kaikkein tärkeintä. Mukavat sohvat ja sängyt ovat itsestäänselvyys. Mutta
myös monet muut tekijät ratkaisevat sen, oletko aidosti tyytyväinen matkailuautoosi.

88

Markkinoiden paras istuinmukavuus
Ergonomisesti muotoillut sohvat, joissa pehmusteena on vanhenemista kestävä ja kierrätettävä Bultex-materiaali.
Vyöpaikalla olevaa sohvaa voi säätää slide-out
-toiminnolla.

Tekstiilit parasta laatua
Erittäin kestävät huonekalukangaslaadut.
Valittavana yhdeksän erilaista tyynymallistoa.
Mahdollisuus yhdistää toisiinsa kaksi erilaista
verhosarjaa ja tyynyjen verhoilu.

Erittäin mukavat vuoteet
Kierrejousipatjat ja paksut sijauspatjat takaavat
hyvät yöunet.
Säädettävällä päänalusella varustetuissa sängyissä lukeminen on entistä mukavampaa.

Lisää mukavia yksityiskohtia
Vuoteissa kehoa myötäilevät taipuisat lamellit.
Sängyissä on säädettävä päänalunen.
Ylöskäännettävät ja kaasuvaimentimilla varustetut sängyt tehostavat siivousta.

Keittiössä on lähes kaikki
ajateltavissa oleva
Keittiökaapissa on valaisimella varustettu kaksinopeuksinen liesituuletin.
Liesituulettimessa on puhdistuksen helpottamiseksi irrotettava rasvasuodatin.
Lieden sähkösytytys.
Jääkaapin ilmanvaihto on markkinoiden paras.
Täysautomaattinen AES-jääkaappi.
Tec-tower kaikissa täysintegroiduissa autoissa.

Keittiö
Pöytälevyyn integroitu lisälaskutaso.
Keittiöosassa käytännöllinen ulosvedettävä
ritilähylly.
Työtaso tilavilla laskutasoilla.

Hygieniatila suihkumahdollisuudella
Suihkuallas, märkätilatapetti, käytännöllinen
ulosvedettävä käsisuihku ja suihkuverho.
Monissa pohjaratkaisuissa on suihkukaappi.
Lukko wc-oveen.

Kuivauskaappi
Kuivauskaapissa on itse suunnittelemamme
tippuallas kenkien kuivattamiseen.
Kuivauskaapissa on erikoispatteri säädettävä
kattoventtiili.

Enemmän ja parempaa valoa
Valorampit upotetuilla kohdevaloilla.
Epäsuora valaistus yläkaappien yläpuolella.
Yövalojen katkaisin sängyn vieressä.
Sisäkatkaisin ulkovalaistukselle.
Valot vaatekomeroissa ja vuodelaatikoissa
(ei Classic).
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Varusteet
Kaben korkea varustelutaso ei ole sattuma. Olemme luoneet matkailuautot, joissa
itse haluamme asua ja elää. Meille on ollut itsestään selvää, että niihin on saatavana
kaikki mahdolliset mukavuudet. Matkailuautosi on oltava paikka, joka henkii luksusta,
levollisuutta ja rauhaa ja jossa voit rentoutua ja viihtyä monia vuosia.

Luotettava ja turvallinen
KABEn kaikkiin matkailuautoihin vakiona
sisältyvä turvallisuusvarustus: turvatyynyt, ABSjarrut ja kolmepisteturvavyöt sekä ohjaamossa
että asunto-osassa.
Fiat Tiepalvelu kahdeksi vuodeksi.
Vuodonilmaisin kaasujärjestelmän manuaaliseen
tarkastukseen.
Letkunrikkoventtiili mahdollistaa kaasun käytön ajon aikana (ei Classic).
Makuutilassa palohälytin.
Vikavirtakytkin.
Törmäystunnistin nestekaasujärjestelmässä (ei
Classic).

Älykäs sähkökeskus
Helppokäyttöinen sähköpaneeli.
Sähköjärjestelmä tunnistaa akkutehon ja
tarvittaessa lataa akun automaattisesti.
Järjestelmä tarkkailee vedenpinnan tasoa,
lämpötilaa ja akkujännitettä.

Hyvät valmiudet tv:n katselulle
Elektroninen TV-antenni sekä analogiseen että
digitaaliseen vastaanottoon.
Ulkopuolinen liitäntä TV:lle, kaapeli-TV:lle ja
12/230V:lle.
TV-antennirasia kolmessa paikassa; TV-tasossa,
makuuhuoneessa ja sähkökotelossa.
Hälytin hälyttää, jos antenni on ylhäällä liikkeelle lähdettäessä.
TV-kaappi alaslaskettavalla TV-kiinnikkeellä
useimmissa malleissamme.

Käytännöllisiä yksityiskohtia
Sähkötoiminen astinlauta, joka taittuu automaattisesti sisään liikkeelle lähdettäessä.
Kauko-ohjattava keskuslukitus, auto-osa.
Asunto-osan ovi yhdistetty keskuslukitukseen.
Ilmastoitu auto-osa (lisävarusteena Classic).

Hälytin hälyttää, jos 220V-kaapeli on liitettynä
liikkeelle lähdettäessä.
Liitäntä USB-muistille.
...ja vielä enemmän varusteita
(vain 880, i810, i910)
Alumiinivanteet

Markiisi
Murtohälytin
AGS II Pro
Peruutuskamera/Navigaattori/CD/DVD
Takakaiuttimet
Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa

Joustinpatjat sekä
paksu petauspatja

Tec-tower kaikissa integroiduissa autoissa

Sängyt ovat ylösnostettavissa ja varustettu
kaasujousella joka helpottaa
siivousta

Ergonoomiset
sohvat
Sohva on varustettu slideout toiminnolla

Lisälevy integroitu
pöytään
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Lisävarusteet
Lisävarusteillamme teet kabesta juuri niin yksilöllisen kuin haluat. Kaben perusvarustelu
kattaa kaikki perustarpeet. Itse asiassa meillä on vakiona useita varusteita, joista kilpailijamme veloittavat lisämaksun. Siltä varalta, että kaikesta huolimatta haluat lisätä matkailuautoosi varusteita, jotka tekevät siitä täydellisen juuri sinun käyttötarkoitukseesi, meillä
on tarjolla myös laaja lisävarustevalikoima.
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Ilmastointi, lämmitys

Shunttipaketti, lattialämmitys
ags ii pro
(vakiona i810, i910, 880)

Asunto-osan ilmastointi
fresh jet fj2200

Asunto-osan ilmastointi
fresh light

Tuuletin (makuuhuone)
y0417

Istuinlämmitin, edessä y0405

Lämpöverho ohjaamoon

Invertteri 1800 w
780, 880
i760, i810, i910

Aurinkokennopaneeli y0423

Sähkölämmitteinen tuulilasi
i760, i810 (vakiona i910)

Akku, laturi

Akun varausmittari y0353

Y0395
y0409

Liitännät
Lisää valinnaisvarusteita:
vesilukkko wc y0374
Tuuletin (suihkussa) y0412
(vain t, lt)

Ulkopuolinen kaasuliitäntä

Kaasupullonvaihtaja duo
control

Automaattinen vesijärjestelmän tyhjennys
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Moottori, alusta

Automaattivaihteisto
(vakiona i760, i810, i910, 880)

Moottori fiat
780
3,0 l 180 hv

Alc tasonsäädöllä varustetut
iskunvaimentimet i760, i810

Ilmajousitus al-ko
i760, i810
x2 taka-akseli
880, i910
x2 taka-akseli

Lisää valinnaisvarusteita:
Alusta 42 heavy, Classic
Mukavuuspaketti Classic
• Ilmastointi
• Turvatyyny
• Vakionopeussäädin
• Sähkötoimiset peruutuspeilit, säädettävät,
lämmitettävät
Ilmajousitus al-ko
i760, i810
x4 taka-akseli
880, i910
x4 taka-akseli

Renkaat, vanteet
Lisää valinnaisvarusteita:

Nastarenkaat
y0205
780, i760, i810
y0377
880, i910
(Peltivanteelle ilman
vannetta)
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Ms-renkaat
780, i760, i810
y0325
880, i910
y0376
(Peltivanteelle, ilman
vannetta)

Aluvanteet
740, 780
Y0407
y0344
I760
(vakiona i810, i910, 880)

Varapyörä
780
880

Y0401
Y0390

Varapyöräteline
(takatalliin)

y0398

Lukkopulttisarja
aluvanteisiin
740, 780, i760
i810, i910, 880

y0415
y0420
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Ulkopuolella

Markiisi Omnistor
740
4,0 m
i760, 780
4,5 m
(vakiona 780, i810, i910, 880)   

Kattokaiteet 2 kpl i810 y0402
Taakkatelineet
y0347

Tikkaat, takapääty y0319
780, 880

Pyöräteline kolmelle pyörälle,
käsikäyttöinen hissi y0335

Valokaari y0357
780, 880

Vetokoukku
780
i760, i810
880
i910

Takatukijalat y0368
880, i760, i810, i910

Sisälokasuojat
roiskeläpillä y0348
740, 780, 880

y0360
y0400
y0391
y0434

Lisää valinnaisvarusteita:
Markiisin valo

Y0435

Roiskeläpät
y0178
Taakse 780, 880
Taakse i760, i810, i910 y0421
Eteen i760, i810, i910 y0422

Ulostyöntyvä astinlauta kuljettajan ovessa y0410
i760, i810, i910

Autotallilaatikot

Dog comfort/safety
ikkunallinen koirankuljetus
häkki, tavaratilaan.

Kattoikkuna (vakiona 880)

Sähkötoiminen rullaverho
tuulilasissa
(vakiona i810, i910)

Ulosvetolaatikko,
helmapaketti (v/e)
780, x780 (vakiona 880)
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Sisäpuolella
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Thetford-wc keraamisella
kulholla

Grand lit lt
(vakiona B, lb)

Pyyhekuivain
Sähkökäyttöinen ajastimella /
vesikiertoinen

Grilliuuni
(vakiona i760, i810, i910, 880)

Kolmiliekkinen liesi
780, i760

Keittiössä valkoiset kaapinovet

Nahkaverhoilu Chicago

Nahkaverhoilu malaga

Moottorikäyttöinen sänky
edessä i760
(vakiona i810 ja i910)

Suihkun puulattia
Y0425, y0425, y0427, Y0436

Viides vyöpaikka

Mikro 800 w, 230v

Keskuspölynimuri y0349

Peili wc-oven sisäpuolelle
y0392

Lukulamppu y0413
Paperikori ulkoovessa
y0428
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Ääni, kuva

Kaiuttimet taakse y0372
780, i760

Digiboksilla varustettu tv
y0351

Lautasantenni telesat 85 cm
y0429

Cd/radio
740

Lisää valinnaisvarusteita:
Tv-varsikiinnike sis.
Tv-pistorasian 230v
y0418
Tv-kiinnike (lisä)
y0419
Pistorasia 230v
Yksiosainen/upotettu y0108
Pinta-asennettu
y0109
Vaihto kaksiosaiseen
y0399

Hälyttimet, turvallisuus

Kaasuhälytin, turvahälytin
nx5 y0314

Ulkopuolinen ir-ilmaisin
nx5-hälyttimelle y0315

Murtohälytin kuorisuojalla,
Defa

Gsm/gps-moduuli
murtohälyttimeen y0378

Gas safe y0397

Sammutin y0355

Keskuslukitus ulkopuolen
lukoissa

Mini safe
780, 880
i760, i810, i910

Y0383
y0411
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KABE Collection
KABEssasi tunnet aitoa iloa kaikilla teillä, menitpä minne tahansa. Myös KABE Collectionin
tuotteille on tunnusomaista aito KABE-tunne. Täältä löydät niin vapaa-ajan vaatteita kuin
kivoja tarvikkeitakin. Kaikki huokuvat samaa aitoa KABE-tunnetta.

Koko Kabe Collection -valikoiman näet osoitteessa
www.kabeshop.se
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Shortsit

Lasten t-paita

Mukavat shortsit sweat-materiaalia,
50% polyesteria/50% puuvillaa.

Lasten t-paita, jossa I Love KABE
-painatus. Nätti t-paita pienimmille!

Lippis

Sporttinen takki

Lippis, jossa KABE-merkki tai
KABE-logo.

Takki miellyttävää polyesteria, kaksi
etutaskua. Sopii yhtä hyvin treeneihin ja vapaa-aikaan kuin työhön
Punainen tai musta.
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Mukava t-paita
Moderni t-paita esipestyä puuvillaa.
Saatavana sekä unisex- että naisten
mallina! Materiaali: 100% puuvillaa.

KABE-painatuksella
varustettu matto
Matto 60x40 cm, takaosa kumia.
Voidaan pestä 40 asteessa. Ihanteellinen matkailuvaunuun/autoon!

Kylpypyyhe

Huppari

Ihana kylpypyyhe 100% puuvillaa.
Mitat: 65x130 cm.

Huppari KABE-merkillä, esipestyä
50% puuvillaa ja 50% polyesteria,
vuoritettu huppu yhteensopivilla
nauhoilla.

Picknickkori

Kylmälaukku jalustalla

Kynä KABE-painatuksella

Sateenvarjo

Klassinen picknickkori modernissa asussa, eristetty ja tehokkaasti
jäähdyttävä. Väri. Musta.

Upea jäähdyttävä kori juhliin
puutarhassa tai kesätapahtumassa.
Kahden kahvan ansiosta helppo
ottaa mukaan. Tilavuus 45 l.

Tyylikäs kynä, jossa värillinen
otepinta. Kynän runko on hopeanvärinen ja otepinta punainen.

Sateenvarjo KABE-logolla.
Valkoinen tai musta.

Baby body

Termosmuki

Jääkaavin

Posliinimuki

Kabe-painatus. Saatavana valkoisena, mustana tai punaisena.

Nätti 0,42 litran termosmuki. Muki
pitää juomasi niin kylmänä kuin
kuumanakin. Korkeus 17 cm.

Svetari

Piképaita

Svetari esipestyä 50% puuvillaa ja
50% polyesteria. Koot: S-XXL.

Saatavana sekä unisex- että naisten
mallina! Materiaali: 50% puuvillaa /
50% polyesteria. Saatavana valkoisena, mustana tai punaisena.

Jääkaavin KABE-logolla.

Nätti kahvimuki KABE-painatuksella.

KABE merkillä
varustettu pipo

Aurinkotuoli

Suosittu hyvin istuva neulepipo
ilman taitosta.

KABE-logolla varustettu aurinkotuoli. Valkoinen tai musta.
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–

–

–

–

–

•

–

–

–

–

–

Integrated i910

–

•

Integrated i810

–

Integrated i760

Crossover x780

•
–

Crossover x880

Travel Master 780

Fiat 2,3 litran moottori 130 hv
Fiat 2,3 litran moottori 150 hv

Varusteluettelo Travel Master

Travel Master 880

Classic 740
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Auto-osa

Fiat 3,0 litran moottori 180 hv

–

–

–

•

•

•

•

•

6-vaihteinen vaihteisto M=Manuaali / A=Automaatti

M

M

M

A

A

A

A

A

Fiat erikoisalusta 36,5q 15” pyörät

•

–

–

–

–

–

–

–

Fiat AL-KO -alusta 42 heavy 16” pyörät

–

•

•

•

•

•

•

•

4035

4400

4400

4600

4600

4600

4600

4600

Akseliväli
Raideleveys edessä 1810 mm, Takana 1930 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

Vahvistetut renkaat

•

•

•

•

•

•

•

•

Koristekapselit

•

•

•

•

•

•

•

•

16” Aluvanteet

–

–

–

•

•

•

•

•

Maalattu etupuskuri

•

•

•

•

•

•

•

•

K= Kapteenituolit / A= Agutituolit

K

K

K

K

K

A

A

A

Mukinpidike

•

•

•

•

•

•

•

•

Akkukapasiteetti 110 Ah

•

•

•

•

•

•

•

•

Laturi 160 A

•

•

•

•

•

•

•

•

Polttoainesäiliö 80 litraa

•

•

•

•

•

•

•

•

ACS mukavuusjousitus

–

–

–

–

–

•

•

•

Lukkiutumattomat ABS-jarrut

•

•

•

•

•

•

•

•

Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä ESP  

–

•

•

•

•

•

•

•

Turvatyyny kuljettajan puolella

•

•

•

•

•

•

•

•

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

Kauko-ohjattu keskuslukitus, myös asuinosan ovessa

Turvatyyny matkustajan puolella / KP=mukavuuspaketti

•

•

•

•

•

•

•

•

Keskuslukitus asunto-osan ovessa

–

–

–

•

•

–

–

•

Pimennysverhot ohjaamossa

•

•

•

•

•

•

•

•

Sähkökäyttöiset lasinnostimet / KP=mukavuuspaketti

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

Vakionopeussäädin / KP=mukavuuspaketti

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

Hiukkassuodatin

•

•

•

•

•

•

•

•

Pohjoismainen varustelu

•

•

•

•

•

•

•

•

Ilmastointi (AC) auto-osassa / KP=mukavuuspaketti

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

Sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit / KP=mukavuuspaketti

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

Pitkävartiset sivupeilit

•

•

•

•

•

•

•

•

Peruutuspeiliin asennettu antenni

•

•

•

•

•

•

•

•

Päivä-ajovalot edessä

•

•

•

•

•

•

•

•

Sumuvalot edessä

–

–

–

–

–

•

•

•

Ajastimella ohjattava Webasto-moottorilämmitin

–

•

•

•

•

•

•

•

Korkeussäädöllä varustetut kuljettajan- ja matkustajanistuimet

•

•

•

•

•

•

•

•

Kääntyvä matkustajan- ja kuljettajanistuin

•

•

•

•

•

•

•

•

Kaksi käsinojaa kuljettajan- ja matkustajanistuimessa

•

•

•

•

•

•

•

•

Suoja etuistuimien alla

•

•

•

•

•

•

•

•

Multimediasoitin, mm. CD, DVD, Radio, Mp3-soitin, peruutuskamera, N=navigaattori

–

•

•

•/N

•/N

•

•/N

•/N

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille, 2 vuotta

•

•

•

•

•

•

•

•
–

Asuinosa
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King-Size leveys 2,5metriä

–

•

•

•

•

–

–

Sandwich-rakenne

•

•

•

•

•

•

•

•

Ecoprim-eristys seinissä, lattiassa, katossa

•

•

•

•

•

•

•

•

Muovirimat

•

•

•

•

•

•

•

•

Rullaverholla varustetut sävytetyt kaksikerroslasit  

•

•

•

•

•

•

•

•

Hyttysverkko avattavissa ikkunoissa

•

•

•

•

•

•

•

•

Keittiöikkuna

•

•

•

•

•

•

•

•

Hyttysverkolla ja pimennysverholla varustetut kattoluukut

•

•

•

•

•

•

•

•

Hyttysovi

•

•

•

•

•

•

•

•

Joustinpatjat + petauspatjat

•

•

•

•

•

•

•

•

Sohvassa slide-out -toiminto

–

•

•

•

•

•

•

•

Talviverho ohjaamon ja asuinosan välissä.

–

–

–

–

–

–

•

•

Ääntä eristävä, pehmeä sisäkatto

•

•

•

•

•

•

•

•

Ergonomisesti muotoillut Bultex-istuintyynyt

•

•

•

•

•

•

•

•

Hengittävä seinätapetti

•

•

•

•

•

•

•

•

Lankakorit vaatekaapissa

–

•

•

•

•

•

•

•

Kaasuvaimennin yläkaapissa

•

•

•

•

•

•

•

•

Läpituulettuvat kalusteet

•

•

•

•

•

•

•

•

Alaslaskettava parivuode ohjaamon päällä M=Manuaalinen/S=Sähkötoiminen

–

–

E

–

E

M

E

E

Markiisi, Omnistor

–

4,5

4,5

5,5

5,5

5,0

5,5

6,0

Classic 740

Travel Master 780

Crossover x780

Travel Master 880

Crossover x880

Integrated i760

Integrated i810

Integrated i910

Kaasuliedellä varustettu työtaso: 2-liekkinen = 2, 3-liekkinen = 3

2

2

2

3

3

2

3

3

Liesi elektronisella sytytyksellä

•

•

•

•

•

•

•

•

Uuni grillillä

–

•

•

•

•

•

•

•

Varusteluettelo Travel Master
Keittiö / WC / Vesijärjestelmä

Rasvasuodattimella varustettu moottorikäyttöinen liesituuletin
Jääkaappi 175 litraa / Tec-tower

•

•

•

•

•

•

•

•

175

175

175

175

175

Tec

Tec

Tec

Optimoitu jääkaapin ilmanvaihto

•

•

•

•

•

•

•

•

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

•

•

•

•

•

•

•

•

Jätesanko lähdelajitteluun
Tuorevesisäiliö, 20 / 90 litraa

•

•

•

•

•

•

•

•

20/90

90

90

90

90

90

90

90

Lämmitetty jätevesisäiliö, 90 litraa

•

•

•

•

•

•

•

•

Sähkötominen harmaaveden tyhjennys (myös manuaalinen)

•

•

•

•

•

•

•

•

Yksiotehana keittiössä ja wc:ssä

•

•

•

•

•

•

•

•

WC-osastossa pesuallas, suihkuallas ja kaappi

•

•

•

•

•

•

•

•

Taittuvat suihkuseinät tai erillinen suihkukaappi

•

•

•

•

•

•

•

•

Kääntyvä vesi-wc, kiinteästi asennettu, ulkopuolelta tyhjennettävä

•

•

•

•

•

•

•

•

Lämpö
Alde Compact 3020 -keskuslämmitys kosketuspaneelilla, kello, sisä- ja ulkolämpötilan näyttö

•

•

•

•

•

•

•

•

12V kiertopumput

•

•

•

•

•

•

•

•

Sähköpatruuna 230V, 3 kW, 3-vaihe

•

•

•

•

•

•

•

•

Lämminvesivaraaja

•

•

•

•

•

•

•

•

Kiertovesipumpulla varustettu lämmönsiirrin

–

•

•

•

•

•

•

•

Lisälämmitin kuljettajan istuimen alla

–

•

•

•

•

•

•

•

Puhaltimella varustettu lisälämmitin matkustajan istuimen alla

–

•

•

•

•

•

•

•

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II / AGS II Pro

•

•

•

Pro

Pro

•

Pro

Pro

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

•

•

•

•

•

•

•

•

Patteri ohjaamon astinlaatikossa

–

•

•

•

•

•

•

•

Lämmitettävä tuulilasi

–

–

–

–

–

–

–

•

Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa

–

•

•

•

•

•

•

•

KABE Air Vent

•

•

•

•

•

•

•

•

Sähkö / TV / Turvajärjestelmät
Sähkökeskus 230V (16 A)
Erittäin tehokas akku asunto-osassa 80 / 115 Ah

•

•

•

•

•

•

•

•

80

115

115

115

115

115

115

115

Akkulaturi 35 A

•

•

•

•

•

•

•

•

Ohjauspaneelilla varustettu sähkökeskus

•

•

•

•

•

•

•

•

Himmennin etummaisessa kattolampussa

–

•

•

•

•

•

•

•

Yläkaapeissa epäsuora valaistus

–

•

•

•

•

•

•

•

Valaistu vaatekaappi ja tavaratila

–

•

•

•

•

•

•

•

Yövalaistus

•

•

•

•

•

•

•

•

Vuodelaatikon valaistus

–

•

•

•

•

•

•

•

Takakaiuttimet

–

•

•

•

•

•

•

•

Valmius sisäänrakennetulle CD-soittimelle

•

•

•

•

•

•

•

•

Kiinnike LCD-TV:lle

–

•

•

•

•

•

•

•

TV-antenni vahvistimella

•

•

•

•

•

•

•

•

LED-valot

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Telttapalvelu, 230V / 12V / Tv pistoke sekä keskusantenni liitin

•

•

•

•

•

•

•

Murtohälytin, kuoritunnistimella

–

–

–

•

•

–

•

•

IR-hälytin

–

•

•

–

–

•

–

–

Vikavirtakytkin

•

•

•

•

•

•

•

•

Palovaroitin

•

•

•

•

•

•

•

•

Vuotoilmaisin nestekaasulle

–

•

•

•

•

•

•

•

Kaasujärjestelmän automaattinen katkaisin (onnetomuustilanteessa)

–

•

•

•

•

•

•

•

Letkurikkoventtiili

–

•

•

•

•

•

•

•

USB-liitäntä

–

•

•

•

•

•

•

•

Jännitevahti

–

•

•

•

•

•

•

•

KABE ei vastaa mahdollisista painovirheistä. Saatavana myös muita tehdasasenteisia varusteita.
KABE pidättää oikeuden rakenteen ja tietojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta.
Tämän esitteen kuviin voi sisältyä lisävarusteeita.

99

Aina askeleen edellä…

www.kabe.se/fi

KABE Travel Master -myyjäsi

