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MINNER OM FINE
DAGER MED FAMILIE

OG VENNER.

En KABE bobil er en investering i frihet. 

En følelse av både reiselyst og hjem-

lengsel. Du velger akkurat det som 

passer deg for øyeblikket. Bryte opp til 

nye eventyr eller bli og nyte stedet hvor 

du fant deg selv. 

Derfor er en KABE-bobil også en investering 

i kvalitet på minst to måter – livskvalitet og 

produktkvalitet. Begge er like viktige for 

frihetsfølelsen. For å ligge et skritt foran, 

gjelder det å ta mange skritt fremover hvert 

år. Nå har vi i KABE gjort det igjen.  

De nye bobilerne er her – forbedret, foredlet 

og forfinet. Det handler om å vekke ideer, 

prøve dem ut konkret og realisere dem 

uten kompromisser. Alt skal ende opp i økt 

reiselyst og hjemme-følelse. Da har vi lyktes. 

Velkommen til KABE årsmodell 2016.

En Kabe-bobil er en investering i kvalitet på minst to måter 
– livskvalitet og produktkvalitet. 
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K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

KABE – EN UNIK  
BOBIL
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Det å bygge gode og solide bobiler bunner i samme filosofi som å leve i dem. Man må 
like å begi seg ut på nye veier. Være fornøyd når man når målet, men like fornøyd over 
å få gi seg i vei igjen. Nysgjerrig på hva som dukker opp under reisens gang. Det gjel-
der å ville fremover, men aldri føle at man er fremme. Reiselyst og hjemlengsel er ingen 
motsetninger for oss, men drivkraften til å bygge bobiler med KABE-kvalitet.

Du skal granske en KABE nøye fra gulv til tak, fra vegg til vegg. Da oppdager du at kvalitets-
tenkningen vår går igjen i alle detaljer – isolasjon, ventilasjon, varmesystem, vinduer, møbelkon-
struksjon. For oss er de små detaljene ikke bare detaljer, men det viktigste av alt. For det dreier 
seg om komfort, om sikkerhet og lang levetid, fra den første svingen på den første turen og inn i 
fremtiden.
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Kurt Blomqvist

Det har hendt mye siden 1957. Da 

rullet den første KABE:n ut av Kurt 

Blomqvists garasje til en forventnings-

full familie som lengtet etter å komme 

seg ut på veiene. Utallige modeller har 

passert, funksjoner har blitt lagt til, 

materialer forbedret og arealet større. 

Samtidig er det veldig mye som ikke 

har endret seg. 

Fortsatt bygges vognene her i Tenhult, i vår 

høyteknologiske fabrikk og med velprøvd 

erfaring. Den røde fargen er den samme og 

likeledes reiselysten. En KABE er unik, helt 

ned til minste detalj.

I mer enn 55 år har vi bygd campingvogner 

og bobiler her i smålandske Tenhult, med 

livskvalitet og frihet som drivkraft. Det har vi 

tenkt å fortsette med, og derfor investerer vi 

hele tiden i ytterligere kapasitet og teknikk 

ved fabrikken vår. Vi har aldri valgt den 

enkleste veien for å nå et mål, men den vi 

tror fører dit vi vil på lang sikt. 

Våre produksjonsmetoder har også blitt 

forfinet og rasjonalisert opp gjennom årene 

samt blitt akselerert de siste årene. Mange 

av våre KABE-innovasjoner er også pat-

enterte og patentsøkte. For vi vil at de skal 

være nettopp våre. En signatur for bobilene 

våre som gjør at du fort merker forskjellen 

når du sammenligner med konkurrentene 

våre. Konkurransen øker og det gjør salget 

vårt også, noe som driver utviklingen i 

retning av en høyere automatisering av 

mange momenter. Men fortsatt er det riktig 

å si at en KABE bygges for hånd av dyktige 

og stolte medarbeidere. Omsorg for detaljer 

og følelse for kvalitet sitter alltid i hendene 

på våre teknikere. Det er sluttresultatet vi er 

opptatt av. For din skyld.

Drømmen om den perfekte 
ferieboligen begynte i 1957

I mer enn 55 år har vi bygd campingvogner og bobiler her i Tenhult, 
med livskvalitet og frihet som drivkraft.
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1957 – 1958
Kurt Blomqvist bygger sin første campingvogn før 
familiens ferie. En nabo kjøper vognen, men Kurt 
rekker å bygge en til, som ferdigstilles i løpet av 
ferieturen. Også denne vognen selges senere.

1967 – 1969
Alle vogner ble utstyrt med gassdrevet varmesys-
tem, innvendig belysning, 25 liters vanntank og en 
fylt 11 kilos gassflaske. Mye som konkurrentene 
ikke hadde på det tidspunktet. I 1969 innføres 
vannbåren sentralvarme som standard. 

1970 – 1972
Vognene produseres etter modulprinsippet – 
grunnlaget for dagens Flexline-system. Den nå 
klassiske, røde KABE-dekoren vises for første 
gang. 

1983 – 1985
Den første egne bobilen, en Travel Master, ble 
utviklet i samarbeid med Volvo. Bilen var 6,4 meter 
lang og til forskjell fra de importerte bobilene 
som fantes i Sverige, var KABEs bil beregnet på 
helårsbruk. 

1995 – 1997
På høstens Elmia-messe i 1997 vises nye Travel 
Master. Det første året fantes det bare en alkove-
modell. Produktsortimentet har blitt utvidet siden 
den gang og omfatter i dag flere hel- og halv-
integrerte modeller. 

2006 – 2016
En ny produksjonslinje innvies, og KABE-fabrikken 
er dermed en av Europas mest moderne bobil-
fabrikker. Den tredje generasjonen av KABE Travel 
Master presenteres.
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KABE har i mange tiår utformet det som 

er typisk skandinavisk. Det er gjennom-

gående høy kvalitet og en nærmest 

pedantisk perfeksjon – fra chassis og 

karosseri til varme- og  ventilasjons-

system, tekstiler, innredning og ned til 

den minste skrue.

Innovative løsninger  

Å hele tiden ligge fremst i utviklingen av nye 

bobiler, utgjør en stor del  av KABEs filosofi. 

De gjennomarbeidede detaljene i designen 

skaper tillit. En tillit som gir oss i KABE 

anledning til å drive utviklingen fremover og 

skape innovative løsninger og patenter – alt 

for at du som eier skal føle stolthet og glede 

over din KABE. 

Høyteknologisk produksjon  

Ved KABE-fabrikken produserer vi etter 

den nyeste metodikken med såkalt Lean 

Production, eller Toyota-modellen som 

den også kalles. Produksjonsrobotenes 

nøyaktighet kombinert med personalets 

grundighet er det som skaper følelsen i en 

KABE. Takket være den moderne produk-

sjonslinjen i fabrikken skaper vi camping-

vogner og bobiler helt i toppklassen.

Kvalitet i hver detalj  

En KABE er en investering i kvalitet på 

minst to måter – livskvalitet og produkt-

kvalitet. Den viktigste erfaringen vi har gjort 

oss opp gjennom årene er nok at alt kan 

spisses litt til – bli litt lettere, litt finere, litt 

smartere. Og at kvalitet krever kvalitet er 

allment kjent. Derfor velger vi underleveran-

dører som deler vårt kompromissløse syn 

på ytelse og komfort. Det er tradisjonen hos 

oss i KABE.

Alltid steget foran 

Siden KABEs grunnlegger, Kurt Blomqvist, 

begynte å bruke begrepet ”alltid steget 

foran” i 1968, har foretakets slagord vært en 

trygg stamme å bygge videre på. Våra nye 

innovasjoner og patenter driver utviklingen 

fremover – mange utgjør i dag standarden i 

hele bransjen.

Når du vil bo og reise 
på første klasse.

Å hele tiden ligge fremst i utviklingen av nye bobiler,  
utgjør en stor del  av Kabes filosofi. 

7 års tetthetsgaranti
Syv års tetthetsgaranti 
gir deg et garantert  
problemfritt eierskap.

iWall
Med KABEs unike 
iWall-konstruksjon blir 
karosseriet maksimalt 
stabilt og absolutt 
fuktsikkert.

Innredning  
og snekkerier
Møbelkonstruksjon og 
innredning kommer fra 
KABEs eget snekkeri.

Spesifisert  
for Norden 
Alle Travel Master er 
utstyrt med Norden-
spesifikasjon.

Ventilasjon    
Alle bobiler fra KABE er 
konstruert for maksimal 
luftsirkulasjon.

Gulvvarme
Automatisk vannbåret 
gulvvarmesystem AGS 
II og AGS II Pro gir enda 
jevnere varme.

Trygt og sikkert 
Mange funksjoner som 
bidrar til sikkerheten er 
standard i alle KABEs 
bobiler.

Sitte- og  
sovekomfort  
Ergonomisk utformede 
sofaer og deilige senger 
– som hjemme.

KABE Smart D 
Styringspanel som 
styrer og overvåker alt i 
bobilen.
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Garantier som gir deg 
fred og ro
Å kjøpe en KABE er å få fred og ro. Og det 

er å få litt mer glede i hverdagen, frihet fra 

problemer, og fremfor alt enda litt mer livs-

kvalitet. Når du bestemmer deg for en bobil 

fra KABE, kan du være sikker på å få det vi 

kaller et bekymringsfritt eierskap.

Bruk tiden din på å planlegge ferien – og 

fremfor alt nyte den. Vår syv år lange 

tetthetsgaranti på alle nye campingvogner 

og bobiler fra KABE gir deg et garantert 

problemfritt eierskap. Sammen med din 

KABE får du to års veihjelp fra Fiat. Bobilene 

er dessuten utstyrt med lekkasjeindika-

tor for manuell kontroll av gassystemet, 

kollisjonsføler og slangebruddsventil som 

tillater at gassen står på under kjøring samt 

jordfeilbryter og brannalarm som er plassert 

i soveromsdelen.

Genuint håndverk  
og mangeårig bygge-
tradisjon
Høy kvalitet i alle detaljer, trygghet i alle ledd 

og god design er noe som har vært karak-

teristisk for alle campingvogner og bobiler 

med den røde stripen i mer enn 58 år.

Det er ingen tilfeldighet at en KABE ser 

ut  akkurat som en KABE. Helt siden Kurt 

Blomqvist bygde den første campingvognen 

på slutten av 1950-tallet, har de klas-

siske trekkene hele tiden blitt forent med 

en streben etter moderne perfeksjon. Vår 

moderne maskinpark og dyktige medarbei-

dere skaper sammen hver dag det som er 

kjennetegnende for KABE´s bobiler. En rød 

tråd som bekjenner at KABE alltid bærer 

med seg en følelse av helhet.

Hver del i en bobil fra KABE er unik. Hver 

detalj i konstruksjonen har en bestemt funk-

sjon. Det vil aldri bli aktuelt å skape en bobil 

som bare er fin å se på. Heller ikke å bare 

skape funksjonalitet. En KABE representerer 

alltid funksjonell design, et møte mellom 

design og funksjonalitet. Konstruert for å 

møte både hjerte og hjerne.

Grundig testet 
Vi har valgt å ha full kontroll over hele 

produksjonen for å sikre beste kvalitet i 

alle detaljer. Vi konstruerer og tester ut 

nye løsninger i vår egen utviklingshall. Vi 

har egne elektrikere og eget snekkerverk-

sted. Underleverandørene våre hører til 

Europas ledende innen de respektive 

områdene.  

Og produksjonen vår foregår i en av 

Europas mest moderne campingvogn- og 

bobilfabrikker.

Våre autoriserte  
forhandlere gir deg 
trygghet
Det er noe som kjennetegner sterke og 

stabile varemerker: den høye annen-

håndsverdien. Vi har i lang tid sørget for 

at verdien på din KABE holder seg bra år 

etter år.   

Når du kjøper en KABE av en autorisert 

forhandler, kan du være trygg på at også 

vi stoler på forhandleren. En tillit som er 

bygd opp over lang tid – flere av våre 

forhandlere har solgt KABE i årtier. De 

vet hva som kreves av dem, og de er 

der klare til å hjelpe deg. Med mer enn 

100 autoriserte servicesteder spredt over 

Nord-Europa, kan du som eier av en 

KABE bobil alltid føle deg trygg. 

Å kjøpe en KABE er 
å få fred og ro.
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For å sikre at alle KABE-produkter får perfekt utforming og funksjon  
gjennomgår de uførlige tester, blant annet:

Helt ny teknikk benyttes for å kontrol-
lere at bobilene er absolutt tette. 

Bobilene testes i temperaturer fra –35 
opp til +55 grader.

Ved hjelp av varmekameraer sørger 
vi for at luftstrømmen får eksakt den 
kvaliteten vi etterstreber.

Måleinstrument for drag.Vekter for å balansere og optimere 
vektfordeling mellom aksler.

Trykk benyttes for å teste produktenes 
holdfasthet.

Luftstrømmene kontrolleres med 
røykbelegging.

I klimakammeret utføres grundige tester 
på campingvogner og bobiler.

Gassystemet trykktestes.Det er livsviktig at ventilasjonen fung-
erer som den skal og dette kontrolleres 
grundig.

Elsystemet og andre viktige funksjoner 
kontrolleres før campingvognene og 
bobilene får forlate fabrikken.

Holdbarhetstest simuleres i en 
vibrasjonsbenk og tilsvarer 10 000 mil 
normal kjøring.
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Utholdenhetstester gjøres på de ulike 
delene av karosseriet.

Den nyeste teknologien kompletterer 
det dyktige personalet vårt. 

I regnkammeret sprutes det vann på 
bobilene under høyt trykk. 

• Varmtvannsoppvarmingssystem og  
gulvvarme 

• AGS II Pro shuntet gulvvarme
• Plastprofiler utviklet i samarbeid med  

leverandører
• Vinklet kabelrenne, med  strøm og vann 

samlet
• Flexline-systemet (kundeordrestyrt  

produksjon)
• Aluminiumsprofilen med forteltsskinne
• Glassfiberstendere
• Ergonomiske puter

Å hele tiden ligge fremst i utviklingen 

av nye bobiler, utgjør en stor del  av 

KABEs filosofi. Våre nye innovasjoner 

og patenter driver utviklingen fremover 

– mange utgjør i dag standarden i hele 

bransjen.

• Vinduer med dobbeltglass og plan utside
• Ventilerende veggkonstruksjon  

(sandwichkonstruksjon) 
• Ecoprim-isolasjonen er utviklet i  

samarbeid med Rockwoll

Innovasjoner og patenter

• Tak- og veggtapet
• Cityvann og VA-systemet
• Oppfellbare sofaer og senger
• Sofa med slideout
• Fjellkopling
• Elboksen
• Air Vent
• iWall
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BYGD I SVERIGE.
OVERLEGEN 

KVALITET.
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Med en KABE kan du være helt overbevist om at det ikke er et kvalitetsspørsmål som 
holder deg tilbake fra eventyret. Verken veien, vinden eller klimaet skal få hindre deg! 

Med en KABE skal du føle deg fri til å ta ut det meste av tilværelsen. Å finne din egen vei og ikke 
føle noen begrensninger. En KABE er alltid en året-rundt-opplevelse. Faktum er at den store 
forskjellen merker du om vinteren når kulden beveger seg langt under null og det samme om 
sommeren når det er som varmest. Isolering, vinduer, vegger, varme og ventilasjon, alle detaljer 
er utviklet for ikke bare å klare et bistert klima, men gjøre vinterreisen til en like fin opplevelse som 
sommerens eventyr.
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Vannbåren gulvvarme
Siden 1987 har gulvvarmesystemet AGS II 
vært standard, og 24 år senere ble AGS II 
Pro introdusert som standard i de litt større 
bobilene. Gulvvarmesløyfer i kombinasjon 
med varmeplater gir en jevnere varmeforde-
ling i hele bilen. AGS II Pro leveres med en 
shuntventil, som automatisk regulerer tem-
peraturen på vannet som sirkulerer i gulvet, 
for å effektivisere og minske energiforbruket.
AGS II Pro finns som tilvalg til de bobiler der 
det ikke er standard – noe som vi varmt kan 
anbefale (ikke Classic).

Du merker alltid kvaliteten i en KABE – 

uansett om du stiger inn i den en kald 

vinterdag når temperaturen viser minus 

25 grader eller en varm sommernatt 

med pluss 30. Alle bobiler fra KABE er 

bygd med det skandinaviske klimaet i 

tankene! 

For oss er god isolasjon en selvfølge i en 

bobil som skal fungere i et skiftende klima. 

Er det noe vi vet, så er det at været er svært 

så kontrastfylt avhengig av når på året man 

vil feriere. KABEs bobiler er alltid bygd for 

å tåle det ekstreme skandinaviske klimaet. 

Alt fra den varme og tørre sommeren – via 

en fuktig og vindfull høst – til en iskald vinter 

med mange desimeter kald og isolerende 

snø. Dessuten med høy luftfuktighet og 

raskt skiftende temperaturer – fra varme 

vårdager til iskalde netter. Takket være 

løsningene våre kan du alltid være sikker på 

at ferien din har de rette forutsetningene for 

å bli den perfekte avkoplingen du drømmer 

om. 

iWall gir det beste  
innendørsklimaet
Det beste inneklimaet får du med vår  
helt nyutviklede veggkonstruksjon; iWall, 
eller Innovation Wall. Ecoprim-isolasjonen 
omsluttes av to ulike typer aluminiumsplate 
med vår myke, ventilerende veggtapet 
ytterst. Dette gir en garantert stiv og sterk 
løsning med maksimal fuktsikkerhet. 

Varme og  
luftsirkulasjonn
Alle bobiler fra KABE er konstruert for 
maksimal luftsirkulasjon. Avstand og vinkler 
mellom sofaer, senger og sofarygger er 
nøye utprøvd. Overskapenes innebygde 
luftkanaler sikrer at luften sirkulerer fritt fra 
gulv til tak. Også kabelrennene er vinklet for 
å lede luftstrømmer forbi vinduene.

Alle bobiler fra KABE er  
bygd med det skandinaviske  
klimaet i tankene!

Du merker alltid kvaliteten i en Kabe – uansett om du stiger 
inn i den en kald vinterdag eller en varm sommernatt.

Classic-serien har et standard- og utstyrsnivå som kan avvike fra beskrivelsen.
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Spesifisert for Norden
For at du som eier skal få maksimal varme 
selv under de kaldeste forhold, er det 
montert et ekstra stort batteri på 110 Ah og 
en dynamo på 160 A  som standard i alle 
Travel Master-biler. Dessuten inngår en var-
mepakke både under fører- og passasjer-
setet. Med koplingen til gulvvarmesystemet 
garanterer den deg et behagelig klima året 
rundt. Vi kaller det vår Nordenspesfikasjon.

Intelligente  
varmesystemer
Høy bekvemmelighet og høy tilfredshet 
krever høy standard i alle detaljer og på alle 
komponenter. Vi vet at det kreves at vi gjør 
alt for at du skal bli fornøyd. Derfor inngår 
følgende alltid som standard i alle bobiler fra 
KABE (ikke Classic):
• Varmeveksler
• Varmematte i førerhus
• Konvektorer ved stigtrinn (bildel)
• Mørkleggingsgardiner for frontrute og   
 sidevinduer 
• Konvektorer mellom bil- og bodel danner  
 en varmevegg mot bildelen
• Webasto-tidsstyring varmer opp kupeen  
 når motoren er slått av opp til 24 timer  
 før avreise
• Oppvarmet veivhusventilasjon

Helintegrerte bobiler
Samtlige integrerte bobiler har oppvarmet 
dobbeltgulv, noe som gir tempererte last-
erom og et behagelig klima i bobilens bodel. 
De innebygde varmekonvektorene under 
instrumentpanel, hylleskap og ved innsteg 
skaper en behagelig varmesone i bildelen. 
Dobbeltglasset i bildelens dør- og side-
ruter reduserer effektivt både energi- og 
varmetap, men virker også lyddempende. 
Den innebygde varmen i frontruten, som gir 
økt komfort både i bil- og bodel, inngår som 
standard i vår mest sjenerøse modell, Travel 
Master i910, og kan fås som tilleggsutstyr i 
de øvrige modellene.
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SIKREST PÅ VEIEN.
Følelsen du får når du kjører en bobil fra KABE er unik. Først og fremst 
er den smidig, lett og trygg på alle typer veier, underlag og årstider. Men 
også fordi du har valgt en svenskprodusert bobil, bygd på en av europas 
mest moderne bobilfabrikker. En KABE Travel Master gir ikke bare det 
nyeste  når det gjeder utstyr og komfort, den gjør også kjøringen mest 
mulig sikker og bekvem.
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Alle våre bobiler er basert på Fiat Ducato, Europas ledende 

produsent av transportkjøretøy. Nye Fiat Ducato er blitt utviklet 

sammen med Europas ledende bobilprodusenter for å bli mark-

edets beste bobilbasis. Med en Fiat-basert bobil får du de beste 

forutsetningene for en bekvem og bekymringsfri reise. 

Fiat Ducato gir maksimal kjørekomfort:

• Gjennomtenkt kjørestilling

• Justerbart ratt med bekvem helling

• Sete og ryggstø med mange innstillinger

• Hydraulisk servostyring 

• Varmereflekterende frontrute og sidevindu, reduserer   

 mengden varme fra sollys

• Lydisolert førerhus, utformet for å eliminere vindbrus

• Best i klassen med hensyn til sikt (framover og til siden)

• Oppvarmingssystem dimensjonert for rask og effektiv   

 oppvarming

• Duggfrie speil

Interiøret i nye Ducato byr på et trivelig og gjennomtenkt fører- og 

passasjermiljø. Plassen mellom setene er maksimert for å forenkle 

overgangen mellom bil- og bodel. Setene er svingbare for å kunne 

brukes som en del av sittegruppen. Luftstrømmen er konstruert 

for rask og jevn oppvarming av bildelen. Fiat Ducato har også 

mange smarte oppbevaringsrom, koppholder og dørpanel med 

lomme. 

Kabe er en svenskprodusert bobil, bygd i en av 
Europas mest moderne bobilfabrikker. 
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Det nye styringspanelet, som KABE har 

utviklet sammen med Dometic, styrer 

og overvåker alt i bobilen. Systemet 

bygger på samme prinsipper som  

dagens datastyrte elsystem i person-

biler der systemet kommuniserer med 

og styrer de ulike enhetene i kjøretøyet. 

Fra styringspanelet kan du overvåke alle 

funksjoner i kjøretøyet ditt og du slipper 

å ha flere ulike paneler å kontrollere og 

manøvrere. 

Med brukervennligheten i fokus er panelet 

designet for å være enkelt å bruke takket 

være et oversiktlig touch-screendisplay med 

symboler. Dermed har man all informasjon 

og styring samlet på et og samme sted. 

Fra panelet kan du lese ut aktuell statusin-

formasjon så som ferskvannskapasitet samt 

styre AC, varmepanne eller temperatur. Man 

kan også styre utvalgte tilbehør som for 

eksempel cityvann eller varme på frontruten. 

Systemet har flere alarmfunksjoner som 

minner deg på når det er tid for å ta service 

eller om en sikring er løst ut. Fra panelet kan 

du også styre all belysning i kjøretøyet ditt 

og aktivere nattbelysningen. 

Styringspanelet og elsystemet er basert på 

CIB-teknikken (Caravan Industri Bus) som 

er den nye standarden innen caravan/bo-

bilindusrien.

KABE Smart D –  
alle funksjoner samlet på et sted 

På startsiden vises alle knapper for belysning samt 
digitale skyvebrytere for dimmer. Her vises også 
temperatur ute/inne og klokke.

Aktuell statusinformasjon om ferskvannsnivå, 
spillvannsnivå og batterikapasitet vises på en 
oversiktlig måte.

All informasjon og styring angående varme vises 
på en egen side. Gjennom digitale skyvebrytere 
hever/senker du varmen.
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FOTA CLASSIC 740

SKANDINAVISK  
DESIGN MED HØY 

KOMFORT.
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Skandinavisk design er et kvalitetsbegrep i resten av verden. Ikke bare for utseende og 
uttrykket, men også for den gjennomtenkte designen og komforten som ligger i kon-
struksjonsløsningene. Det som både har nyhetens interesse og holder for mange års 
daglig bruk. 

I et mobilt hjem settes konstruksjonen virkelig på prøve, for her skal ikke bare alt fungere, og være 
pent. Alt skal dessuten være lett. Noe som egentlig ikke synes, men føles. 

Kabe kombinerer skandinavisk 
design med høy komfort.
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Palermo Sevilla

Classic Classic

SETT DITT  
PERSONLIGE PREG 
MED STOFF ELLER 

LUKSURIØST SKINN. 
Med våre unike tekstilkolleksjoner har 

du mulighet til å selv sette ditt personli-

ge preg på din nye KABE. Sterke farger, 

diskret eller elegant. Stoff eller skinn. 

Valget er ditt!

Felles for alle tekstiler i en KABE er den vel-

komponerte helheten og den gjennomgå-

ende høye kvaliteten. Stoffene skal oppfylle 

de høye kravene våre til både slitestyrke 

og om fargeekthet, og også opplevelse og 

atmosfære når de er vel på plass i bobilen.

Vi har utviklet ni unike trekk, som alle holder 

samme høye kvalitet som resten av bobilen, 

og som byr på et stort antall kombi-

nasjonsmuligheter. Classic – velg mellom 2 

putetrekk, Sevilla eller Palermo. Du velger 

sofatrekk, gardiner og overtrekk – og du kan 

føle deg sikker på at kjøper en bobil som er i 

tråd med din egen personlighet, og som du 

kommer til å trives i i mange år. Se mer hos 

forhandleren din.

KABE 2016

LES MER PÅ KABE.SE/NO

 25



LeedsBayonne

Alicante Torino 
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Memphis

Boston Malaga 
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MODELL- 
PROGRAM 

2016
Etter mer enn 58 år med caravan- og bobilbygging vet vi at 
ingen bobil passer alle. En bobil skal være en forlenging av 
din unike personlighet. Vi har alle våre behov og ønskemål.  
Du bestemmer, vi bygger!

Slik velger du planløsning

Modeller 740 760 780 810 880 910

HALVINTEGRERT

Travel Master Classic
T, LGB, 

LXL

Travel Master Halvintegrert
LXL, LB, LGB, 

LT
LT

Travel Master Crossover (x)
LXL, LB, LGB, 

LT
LT

INTEGRATED

Travel Master Integrated (i)
LXL, LB, LGB, 

LT
LB, LGB, LT, 

LQB
B, GB,  
T, QB

Planløsning

LXL Dobbeltseng og toalett med dusjkabinett på hver sin side lengst bak i bilen

B, LB To enkeltsenger (langsenger) lengst bak i bilen, toalett og dusj er plassert langs bilens ene side midt i bilen

GB, LGB Samme planløsning som B og LB, der sengene er hevet et par trinn for å gi plass til garasje/lasterom 

T, LT To enkeltsenger (langsenger) midt i bilen, der toalett og separat dusjkabinett er plassert lengst bak i hele bobilens 
bredde

QB, LQB Stor dobbeltseng, sentralt plassert lengst bak i bilen

L L-formet kjøkken
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Planløsning: LXL

Planløsning: B, LB Planløsning: GB, LGB

Planløsning: T, LT Planløsning: QB, LQB

Våre planløsninger
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RETT BOBIL 
FOR DEG.

HELINTEGRERT
Premiumserie som har ekstra alt.  
Med nedsenkbar takseng.

CLASSIC
Begynnermodell med ekte  
KABE-følelse.

HALVINTEGRERT
For deg med ekstra høye krav til  
utstyr og komfort.

CROSSOVER
Som våre halvintegrerte bobiler,  
men med nedsenkbar takseng.

Helt siden Kurt Blomqvist bygde den første campingvognen i 1958, har KABE holdt fast ved hel-
årskomfort, kvalitet, trygghet og smatre løsninger. Dette er fire områder som alltid inngår når du 
kjøper en bobil fra fabrikken i Tenhult – uansett om du velger en litt mindre bobil eller noen av våre 
største modeller. I 2016 har KABE fire modellserier – hver av dem med sine unike egenskaper. 
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NYHETER

Ny planløsning; 740 LXL

Ny sengegavl

Nytt eksteriør; Innovation Design

CLASSIC
Classic er en innstegsmodell.  
Det innebærer litt mindre valgfrihet,  
litt færre tilvalg og en litt kortere  
utstyrsliste. Men det er KABE helt  
og fullt.



Classic har den ekte KABE-følelsen. 

Med en litt kortere utstyrsliste og noen 

færre valgmuligheter er det en klok 

begynnermodell i KABE-familien. Og 

det er KABE hele veien.

I nærmere seksti år har KABE forfinet og 

foredlet sine campingvogner og bobiler 

og er i dag et unikt produkt på mange 

forskjellige måter. Og det er ingen tvil om 

at Classic er en ekte KABE, med alle de 

klassiske KABE-verdiene. Konstruksjonen 

bygger på velprøvde KABE-løsninger. Solide 

vinteregenskaper som selvsagt holder 

samme klasse som i øvrige vogner og byg-

ger på den patenterte Ecoprim-isoleringen, 

vannbåret gulvvarme, og mye gjennomtenkt 

ventilasjon og luftsirkulasjon. Snekkerier, 

vinduer, innredning, kjøkken og baderom er 

av høyeste KABE-kvalitet. KABE Classic er 

alltid klar for opplevelser både på hjemme-

bane og langt borte. 

KABE Travel Master Classic 740 bygges på 

Fiats lavbygde spesialchassis, som vi har 

komplettert med AL-KO:s stabiliserende 

rammeforlengelser. Våre ekstra forsterk-

ninger med en stødig hjelperamme mellom 

chassiset og gulvet skaper maksimal stabi-

litet i bobilen også når den er fullastet.

MODELLSERIE KABE CLASSIC

Standardutstyr og tilvalg 

KABE CLASSIC

740-størrelse  

3 planløsninger

Standardbredde – 241 cm

Litt lavere prislapp

Helårskomfort

Standardutstyr
Fiat 2,3 liters motor 130 hk

Fiat spesialchassis 36,5q 15” hjul

Standardbredde – 241 cm

Automatisk gulvvarmesystem AGS II

Ecoprim-isolasjon 36 mm

Mørkleggingsgardiner 

Myggnettdør

Stort kjøleskap med fryserom

KABE Air Vent

Fjernstyrt sentrallås, også bodelsdør

Spiralmadrass og trykk overmadrass

Forseter med høyderegulering, svingbart 
understell og doble armlener

KABE Smart D

Nordenspesifikasjon

Sengeomgjørbar sofa

Overkast

Kjøkkenvifte

Fiat Motorhome assistance

Vintertilpasset vannsystem

Partikkelfilter

Jordfeilbryter

LED-belysning

Alde Compact 3020 sentralvarmer 

Solid og fuktsikkert karosseri

Sandwichkonstruksjon

Plaststendere

Mykt innertak

Ventilerende veggtapet

Tonede vinduer 

Rullegardin og myggnett i alle vinduer  
som kan åpnes

Ventilerte takluker med myggnett og  
mørkleggingsgardin

Snekkerarbeider av høy kvalitet

Ergonomiske sitteputer

Optimert ventilasjonssystem

Brannvarsler

Eksklusive dører overskap 

Gassdemper overskap

Soft-close kjøkkenskuffer

Høyblankt laminat bord og benker

Sidegardinoppsetning med lyslist

Velg mellom 2 putetrekk

Tilvalg til Classic

CD/Radio/Høyttalere

ACC Dometic 2200

Takvindu

Sykkelstativ

Markise

Aluminiumsfelger

Komfortpakke 

Chassis 42 heavy

Stekeovn

Femte belteplass

KABE 2016
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KJØKKEN
Høy kvalitet

Kjøkkenet er ikke bare hjemmets men også bobilens hjerte. 
Den store utfordringen har vært å skape et kjøkken med 
det store kjøkkenets funksjoner og atmosfære. Uansett 
hvilket nivå du velger for kjøkkenet, inngår alltid KABEs 
høye kvalitet og utstyrsnivå.

Skuff med soft close og sentrallås. Avrundet 
oppvaskkum og smekker utenpåliggende 
vannkran. Miljøbevissthet ute på veien. Selv- 
sagt kan du kildesortere avfallet med sepa-
rate rom, akkurat som hjemme.
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DAGLIGSTUE
Plass for samvær og avkobling.

Velg mellom 2 putetrekk; Sevilla eller Palermo.  
Sidegardinoppsetning med lyslist.

Førerstoler med Fiat-originaltrekk.

Ny putestøttekledning ved dinette. Skohyllen innenfor ytter-
døren er utstyrt med varmesløyfer. Overskap med hylle, inne-
bygde luftkanaler, mellomvegg, gassdemper og trykklås.
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SOVEROM
Koble av og sov godt.

Enkelt- eller dobbeltseng
Innred bobilens soveromsdel ut fra dine egne behov og forutsetninger. 

Grand Lit
Forvandle de to langsengene i bobilens sovedel til en 
gigantisk dobbeltseng. Med ”Grand Lit” dekker du enkelt opp 
flaten mellom de to sengene med plass til mange. 

Et soverom handler om så mye mer enn bare senger. For at du skal kunne kople 
av og sove best mulig, må også omgivelsene være tilpasset dine behov. Lyd-
isoleringen i vegger og tak sørger for at unødig lyd ikke trenger inn i soverommet 
fra omgivelsene utenfor bilen. Og med mørkleggingsgardinene skapes de beste 
forutsetningene for god søvn. Belysningen når du enklere enn noensinne takket 
være at strømbryterne er plassert i nærheten av sengen.

Her får du plass til alt som trengs for både lange og 
korte turer. Sengene i din KABE er minst like deilige som 
hjemme.

KABE 2016

LES MER PÅ KABE.SE/NO

 38



BADEROM 
Komfort alle dager.

Det å ha sitt eget toalett med dusj når man er borte, er 
det mange som setter høyest. Velg KABE-bil med stort og 
romslig baderom med innebygd dusjkabinett, eller en bil der 
baderommet danner et naturlig skille mellom bobilens ulike 
rom.

Uansett hvordan du har tenkt å bruke baderommet i en ny KABE,  
har vi en planløsning som garantert passer. I de fleste modeller inngår 
et romslig baderom med dusjkabinett som tilbyr deg enestående 
komfort alle dager.
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Classic 740 LXL
KABE Classic 740 LXL fyller med glans alle basisbehov for et 
bekvemt og funksjonelt feriebosted – vinter som sommer.

Planløsning

Teknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 4856 mm

Innvendig bredde: 2238 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7400 mm

Totalbredde: 2410 mm

Totalhøyde: 2800 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-4

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1920x1310/1100 mm

Soveplass dinette: 2150x1175/586 mm

Lukeåpning B/H: 670x600 mm
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Classic 740 LGB
I Travel Master Classic 740 LGB får du plass til feriebagasjen 
i det veldimensjonerte lasterommet. Rommet er lett tilgjenge-
lig via den store utvendige lasteluken. 

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 4856 mm

Innvendig bredde: 2238 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7400 mm

Totalbredde: 2410 mm

Totalhøyde: 2800 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2x1960x780 mm

Soveplass dinette: 2150x1175/586 mm

Lukeåpning B/H: 670x1080+670x600 mm
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Classic 740 T
Bilens to separate enkeltsenger og det store baderommet i 
hele bilens bredde bak (selvsagt med dusjkabinett) skaper en 
bil du kan leve lenge i.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 4856 mm

Innvendig bredde: 2238 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7400 mm

Totalbredde: 2410 mm

Totalhøyde: 2800 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-4

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1940x780+1790x780 mm

Soveplass dinette: 1640x1175/1000 mm

Lukeåpning B/H: 670x1335+660x375 mm
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NYHETER

Ny design toalett

Fondvegger

Nye lettmetallfelger

Nytt eksteriør; Innovation Design

HALV- 
INTEGRERT
Serien, som vi begynte å bygge allerede i 
1985, har vi skapt for deg som stiller høye 
krav til grunnutstyr og komfort. 



Modellserien som er resultatet av våre 

egne drømmer om en komplett bobil. 

Med det luksuriøse utstyret som følger 

med som standard har vi bygd en mobil 

bolig for deg som er skikkelig kresen, 

og som vil ligge helt i forkant når det 

gjelder utstyr og teknikk.

Om du drømmer om lange reiser både i 

tid og rom, skal du velge en bobil med en 

utstyrsliste som er like lang. I en av våre 

halvintegrerte bobiler kommer du ikke til 

å bli skuffet. Listen over standardutstyr er 

mer enn vel tiltatt, i likhet med bredden på 

bodelen – hele 250 cm. Alt er lagt til rette 

for lange oppdagelsesreiser på ukjente og 

kjente veier, men alltid med tryggheten lett 

tilgjengelig. Med en KABE halvintegrert bobil 

behøver du aldri å forlate komfortsonen om 

du ikke vil. 

To størrelser og fem planløsninger gjør val-

gfriheten stor. En halvintegrert er det beste 

av to verdener, en smidig, trygg kjøremaskin 

fra Fiat, og en praktisk og pen bodel som 

skjemmer deg bort uansett hvor du trekker 

til håndbremsen.

KABE Travel Master 780 og 880 bygger 

vi på unike chassiser fra AL-KO, spesi-

altilpasset for de ekstra brede bodelene. 

Fra årsmodell 2015 har alle biler med 

AL-KO chassis antisladdsystemet ESP 

med Traction + (elektronisk styrt diffsperre 

og antispinn på drivhjulene) som standard.

KABE er også en miljøvennlig bobil med 

partikkelfilter som standard.

MODELLSERIE KABE HALVINTEGRERT

Standardutstyr 

KABE HALVINTEGRERT

2 størrelser; 780 og 880

5 planløsninger

King Size-bredde 2,50 meter!

Alle innebygde KABE-verdier

Helårskomfort

Standardutstyr
Fiat 2,3 liters motor 150 hk

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” hjul

King Size-bredd 2,50 meter! 

Komfortpakke 

Markise

Ryggekamera/CD/DVD

Stort kjøleskap med fryserom

KABE Air Vent

ESP Antiskrens og antispinnsystem

KABE Smart D

Myggnettdør

Ovn i arbeidsbenk

Automatisk gulvvarmesystem AGS II

Vannbåren gulvvarmematte i førerhus

Konvektorer ved stigtrinn 

Varmepakke med vifte under forseter

Webasto motorvarmer med tidsstyring

Alde Compact 3020 sentralvarmer 

Varmeveksler med sirkulasjonspumpe

Optimert ventilasjonssystem

Ecoprim-isolasjon 36 mm

Kollisjonsføler i gassystemet

Slangebruddsventil i gassystemet

Lekkasjeindikator for gass

Jordfeilbryter

Brannvarsler

Solid og fuktsikkert karosseri

Nordenspesifikasjon

Fiat Motorhome assistance

Slide-out sofa

Partikkelfilter

Forseter med høyderegulering, svingbart 
understell og doble armlener

Ergonomiske sitteputer

Bultex-stopning

LED-belysning

Nattbelysning

Garderobebelysning

Ventilerte takluker med myggnett og  
mørkleggingsgardin

Trinnløs rullegardin og myggnett i alle  
vinduer som kan åpnes

Tonede vinduer med myggnett

Ventilerende veggtapet

Mykt innertak

Gassdemper overskap

Spiralmadrass og trykk overmadrass

Oppfellbar hodeende

AC –  bildel

Mørkleggingsgardiner 

Fjernstyrt sentrallås, også bodelsdør

Sandwichkonstruksjon

Plaststendere

Snekkerarbeider av høy kvalitet

Eksklusive dører overskap 

Soft-close kjøkkenskuffer

Høyblankt laminat bord og benker

Sengegavl med belysning 

880

Fiat 3,0 liters motor 180 hk

Innbruddsalarm 

AGS II Pro

Sentrallås utvendige luker

Ryggekamera/Navigator/CD/DVD

Elektrisk låsing arbeidsbenk 
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KJØKKEN
Et kjøkken som hjemme.

Første gang du bruker et kjøkken et KABE vil du bli slått av likhetene med kjøk-
kenet hjemme. Alt fra komfyr til blandebatteri holder høy kvalitet. De eksklusive 
detaljene: den avrundede oppvaskkummen med den utenpåliggende kranen, 
den separate bestikkskuffen og skjærebrettet i nøye utvalgt bøketre underbyg-
ger inntrykket av et perfekt innredet og designet kjøkken. Dette kombinert med 
markedets beste kjøleskapsventilasjon, belyst kjøkkenvifte med to hastigheter og 
uttakbart filter, og den elektriske tenningen av komfyren, gjør bobilens kjøkken 
attraktivt sett fra alle perspektiver.

Elegansen i våre KABE Travel Master er slående. Hånd-
verksmessige snekkerarbeider i førsteklasses materiale 
fra vårt eget snekkerverksted, innbydende sittegruppe, 
velutstyrt baderom med dusj, praktisk kjøkkendel samt en 
rekke praktiske detaljer som standard i alle våre bobiler.
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OPPHOLDSROM
Avkobling og myklanding.

Slide-out-sofa med armlene
Sittegruppene i en bobil stiller helt andre krav til utformingen 
enn sofaen hjemme. Ettersom det også skal være mulig å 
reise sittende i sofaen, har vi bygd en helt ny type sofa med 
slideout-funksjon ved belteplassen. På den måten justeres 
enkelt helningen både på sete- og ryggputen, de utfellbare 
armlenene gir den ekstra komforten som vi mener er nød-
vendig i en bobil (ikke Classic).

I KABEs bobiler blir oppholdsrommet manges favorittplass. Det er en plass for 
samvær og avkopling, og takket være smarte løsninger forvandles det raskt til 
ytterligere et soverom.

Vi vet at våre KABE Travel Master vekker beundring, faktisk 
enda mer nå som vi har gitt bilene ny form og fargesetting. 
Like viktig er det imidlertid at innsiden holder det utsiden lover, 
og vi vet at den som stiger inn ikke blir skuffet.
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SOVEROM
God søvn.

Vi har skapt en bolig som i kvalitet skal kunne måle seg 
godt med ditt vanlige hjem og har derfor ikke vært gjerrige 
ved valg av sitteputer og madrasser – du sitter bekvemt 
og sover garantert deilig på fjærmadrass i dobbelt- eller 
enkeltsenger.

Takket være fleksible innredningsløsninger er det enklere 
enn noensinne å velge et soverom helt etter dine egne 
behov og ønsker. 

Sengene har spiralmadrasser, tykke over-
madrasser og sengebunner med følsomme 
lameller. Flere av KABEs modeller har senger 
med stillbar hodeende for mer bekvem 
lesing.
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BADEROM
Compact living når det er som best.

I samtlige bobiler med LB/LGB-planløsning utgjør 
baderommet et skille som skjermer soverommets senger 
fra de generelle rommene på en naturlig måte.

Med baderomsdel bakerst i hele bobilens bredde bak har vi skapt en åpen 
planløsning. I T-baderom er dusj-kabinett standard.

KABE Travel Master er svært romslige, men det faktum at en bobil tilbyr 
”compact living” innebærer også at hver kvadratcentimeter må utnyttes 
på en smart måte. Og med alt standardutstyr som også inngår i prisen, 
får du mye mer for pengene!

Eksklusive håndtak og hengere er en selvfølge. 
Nytt tilleggsutstyr i: Eksklusiv trebunn i dusj.
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Travel Master 780 LB
780 LB er en langsengbobil med to separate senger som 
enkelt kan gjøre om til en bred dobbeltseng (grand lit). 

Travel Master 780 LGB
Samme spesifikasjoner som KABE Travel Master 780 LB, 
men med den store garasjen.

Planløsning

Planløsning

Teknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5190 mm

Innvendig bredde: 2316 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7745 mm

Totalbredde: 2490 mm

Totalhøyde: 2800 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-4

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2x1940x820 mm

Soveplass dinette: 2230x1380/915 mm

Lukeåpning B/H: 670x600+618x471 mm

Teknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5190 mm

Innvendig bredde: 2316 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7745 mm

Totalbredde: 2490 mm

Totalhøyde: 2800 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2x1960x820 mm

Soveplass dinette: 2230x1380/915 mm

Lukeåpning B/H: 670x1080+670x600 mm
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Travel Master 780 LT
Bobilen for deg som vil ha en ekte langsengbil. KABE Travel 
Master 780 LT rommer alt du trenger for å bo bekvemt, og 
gir samtidigt følelse av rom. 

Planløsning

Teknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5190 mm

Innvendig bredde: 2316 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7745 mm

Totalbredde: 2490 mm

Totalhøyde: 2800 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-4

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1940x820+1840x820 mm

Soveplass dinette: 2220x1130/820 mm

Lukeåpning B/H: 670x1335 mm

Travel Master 780 LXL
En av de mest populære planløsningene med dobbeltseng, 
toalettavdeling med separat dusjkabinett, stort vinkelkjøk-
ken og en romslig sittegrupp med stor sofa til høyre innenfor 
døren.

Planløsning

Teknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5190 mm

Innvendig bredde: 2316 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7745 mm

Totalbredde: 2490 mm

Totalhøyde: 2800 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-3

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1960x1400/1120 mm 

Soveplass dinette: 2230x1030/1175 mm

Lukeåpning B/H: 670x600 mm
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Travel Master 880 LT
Royal 880 LT har en separat soveavdeling med to langsenger 
samt en hygieneavdeling med ordentlig dusjkabinett, som 
strekker seg tvers over hele endeveggen. Kjøkkenet er et 
rommelig vinkelkjøkken i L-form.

Planløsning

Teknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 6215 mm

Innvendig bredde: 2316 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 8780 mm

Totalbredde: 2490 mm

Totalhøyde: 2800 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-4

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1940x820+1900x820 mm

Soveplass dinette: 2230x1380/1260 mm

Lukeåpning B/H: 670x1335+660x375 mm
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Fondvegger
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Nytt eksteriør; Innovation Design

CROSSOVER
Da vi skapte nye crossover hadde vi noe nytt og 
ekstraordinært i tankene. Noe som endrer både 
planløsningen og livet på farten i bobilen.
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Du kjenner igjen en KABE Crossover på 

den svakt buede hevelsen på taket. En 

fleksibel bobil uten kompromisser, som 

tar deg dit du vil, men som åpner for 

flere muligheter og endrede planer. 

Den ekstra plassen gir stor frihet i å la 

flere personer bli med på eventyr. Ikke noe 

problem å ta med barnebarna, vennene 

eller andre passasjerer; legg dem en trapp 

opp så kan de nyte samme komfort som 

deg selv. 

Utstyrslisten i en Crossover, som har over-

skriften ”Standard”, er like lang som du kan 

forvente deg av en KABE. Alt for å matche 

dine behov og din egen lange liste over 

planlagte eventyr. I tillegg finnes det selvsagt 

en hel del ekstrautstyr slik at du skal kunne 

finkalibrere ditt opplevelsesinstrument. Det 

finns fem planløsninger å velge blant, fire 

i x780-serien og en i x880-serien. Sier vi 

valgfrihet, så mener vi det.

KABE Travel Master x780 og x880 bygger 

vi på unike chassiser fra AL-KO, spesi-

altilpasset for de ekstra brede bodelene. 

Fra årsmodell 2015 har alle biler med 

AL-KO chassis antisladdsystemet ESP 

med Traction + (elektronisk styrt diffsperre 

og antispinn på drivhjulene) som standard.

KABE er også en miljøvennlig bobil med 

partikkelfilter som standard.

MODELLSERIE KABE CROSSOVER

Standardutstyr 

KABE CROSSOVER

2 størrelser; x780 og x880

5 planløsninger

King Size-bredde – 250 cm

Nedsenkbar seng

Alle innebygde KABE-verdier

Helårskomfort
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Standardutstyr
Fiat 2,3 liters motor 150 hk

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” hjul

King Size-bredd 2,50 meter! 

Komfortpakke 

Markise

Ryggekamera/CD/DVD

Stort kjøleskap med fryserom

KABE Air Vent

ESP Antiskrens og antispinnsystem

KABE Smart D

Myggnettdør

Ovn i arbeidsbenk

Automatisk gulvvarmesystem AGS II

Vannbåren gulvvarmematte i førerhus

Konvektorer ved stigtrinn 

Varmepakke med vifte under forseter

Webasto motorvarmer med tidsstyring

Alde Compact 3020 sentralvarmer 

Varmeveksler med sirkulasjonspumpe

Optimert ventilasjonssystem

Ecoprim-isolasjon 36 mm

Kollisjonsføler i gassystemet

Slangebruddsventil i gassystemet

Lekkasjeindikator for gass

Jordfeilbryter

Brannvarsler

Solid og fuktsikkert karosseri

Nordenspesifikasjon

Fiat Motorhome assistance

Slide-out sofa

Partikkelfilter

Forseter med høyderegulering, svingbart 
understell og doble armlener

Ergonomiske sitteputer

Bultex-stopning

LED-belysning

Nattbelysning

Garderobebelysning

Ventilerte takluker med myggnett og  
mørkleggingsgardin

Trinnløs rullegardin og myggnett i alle  
vinduer som kan åpnes

Tonede vinduer med myggnett

Ventilerende veggtapet

Mykt innertak

Gassdemper overskap

Spiralmadrass og trykk overmadrass

Oppfellbar hodeende

AC –  bildel

Mørkleggingsgardiner 

Fjernstyrt sentrallås, også bodelsdør

Sandwichkonstruksjon

Plaststendere

Snekkerarbeider av høy kvalitet

Eksklusive dører overskap 

Soft-close kjøkkenskuffer

Høyblankt laminat bord og benker

Sengegavl med belysning 

Nedsenkbar takseng

Luftspalte mellom innertak og yttertak for 
den beste sovekomfort i x-seng

x880

Fiat 3,0 liters motor 180 hk

Innbruddsalarm 

AGS II Pro

Sentrallås utvendige luker

Ryggekamera/Navigator/CD/DVD

Elektrisk låsing arbeidsbenk 

CROSSOVER



KJØKKEN
Detaljene på rett plass.

Det lett å bli forelsket i kjøkkenene fra KABE. De gjennom-
gående linjene, de vakre tresortene og snekkerarbeidene 
samt utstyrsnivået av høy klasse skaper en enhet som det er 
vanskelig å slå når det gjelder mobile kjøkken.  
De velutstyrte kjøkkenene, de omfattende oppbevarings- 
mulighetene og den gjennomtenkte designen inngår alltid.

Komfyren med tre bluss har delt lokk – noe som 
gir ekstra avlastningsflate.

Velutstyrte kjøkken, med store muligheter til 
oppbevaring, og gjennomtenkt design inngår 
alltid når du kjøper en KABE. 

Det helautomatiske kjøleskapet med AES skifter på egen hånd 
mellom 230 V, 12 V og gass avhengig av tilgjengelighet.
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DAGLIGSTUE
Det er her du finner ro og avkobling.

De spesialkonstruerte sittegruppene gir en enestående 
komfort, med slide-out-funksjon på sofaen ved belte- 
plassen kan du på en enkel måte regulere hellingen på 
sitte- og ryggputen. Med utfellbare armlener sitter du  
ekstra deilig.

Med det samme du stiger inn i bobilen slås du av de lyse og høyblanke avlast-
ningsflatene som føles som glass. Takket være den ekstra utfellbare platen er 
det lett å maksimere bordets avlastningsflate.

Velg fritt mellom ulike og grundig testede putetrekk og gardinsett i 
to ulike sømvarianter, sammensatt for å skape fullstendig harmoni 
i bobilens ulike deler.

De ergonomisk utformede putene med Bultex-stopning gir overlegen 
komfort og oppholdsrommet blir stedet hvor du lett finner ro og 
avkopling.
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SOVEROM
Ekstra soveplasser med nedsenkbar takseng.

Nedsenkbar seng
Når vi bygger bobilene våre, stilles vi hele tiden overfor 
utfordringer. Utfordringer som dreier seg om å øke komforten 
og bekvemmeligheten, men også om å skape og utnytte 
ubenyttet plass i bilene. Derfor bygde vi inn en nedsenkbar 
dobbeltseng i alle helintegrerte modeller og i nye Cross-over. 
En seng som tar minimalt med plass når den ikke er i bruk, 
som forvandler plassen over dinetten til et bekvemt soverom 
om natten. 

Sengene i din KABE er minst like deilige som hjemme. Spiralmadrasser 
og ekstra tykke sengemadrasser gir garantert god nattesøvn. Den neds-
enkbare dobbeltsengen forvandler plassen ovenfor dinetten til et bekvemt 
soverom om natten.
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BADEROM
Enestående komfort alle dager.

Enhver liten detalj utgjør helheten for at alt skal fungere som 
du er vant til hjemmefra. Og det gjør det i baderom signert 
KABE.

I de fleste modellene inngår et romslig baderom med dusjkabinett som 
gir deg en enestående komfort alle dager. Med baderomsdel lengst 
bak i bobilens fulle bredde har vi skapt en åpen planløsning.

Hvilken planløsning du enn velger får du et baderom som fungerer 
i hverdagen, men med baderommet lengst bak, får du skikkelig 
med albuerom og en dusj som du lett står litt for lenge i. 
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Crossover x780 LGB
Her får du plass til alt som behøves for både lange og korte 
reiser. KABE x780 LGB har to langsenger med garasjeplass 
under. Dessuten har bilen et praktisk L-formet kjøkken, mat-
plass med plass for fem personer og toalett med dusjvegger.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5190 mm

Innvendig bredde: 2316 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7745 mm

Totalbredde: 2490 mm

Totalhøyde: 3050 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-6

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2x1960x820 mm

Soveplass dinette: 2230x1380/915 mm

Soveplass takseng: 1980x1380/1050 mm

Lukeåpning B/H: 670x1080+670x600 mm
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Crossover x780 LB
Dette er bobilen for deg som vil ha en skikkelig langsengbil. 
Med sitt arbeidsvennlige vinkelkjøkken og romslig sittegruppe 
er dette bobilen for både en og to, og samtidig med plass for 
et par gjester i den nedsenkbare taksengen.

Planløsning

Teknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5190 mm

Innvendig bredde: 2316 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7745 mm

Totalbredde: 2490 mm

Totalhøyde: 3050 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2x1940x820 mm

Soveplass dinette: 2230x1380/915 mm

Soveplass takseng: 1980x1380/1050 mm

Lukeåpning B/H: 670x600+618x471 mm

Crossover x780 LT
Denne crossover-modellen er den nyeste bobilen i  
KABE-familien. Den innbydende sittegruppen, de deilige 
langsengene og toalettet med dusj inngår som standard.

Planløsning

Teknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5190 mm

Innvendig bredde: 2316 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7745 mm

Totalbredde: 2490 mm

Totalhøyde: 3050 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1940x820+1840x820 mm

Soveplass dinette: 2220x1130/820 mm

Soveplass takseng: 1980x1100/845 mm

Lukeåpning B/H: 670x1335 mm
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Crossover x780 LXL
x780 LXL har en innbydende og luftig planløsning med 
l-formet kjøkken. De to dobbeltsengene, der den ene kan 
senkes ned fra taket, skaper effektivt rom og gir plass til to 
personer til.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5190 mm

Innvendig bredde: 2316 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7745 mm

Totalbredde: 2490 mm

Totalhøyde: 3050 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1940x1400/1120 mm 

Soveplass dinette: 2230x1030/1175 mm

Soveplass takseng: 1880x1390 mm

Lukeåpning B/H: 670x600 mm
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Travel Master x880 LT
x880 LT har separat soveavdeling med to langsenger og et 
baderom som strekker seg tvers over hele bilens bakre del.  
Den nedsenkbare sengen over dinetten gir dessuten overnat-
tingsplass til ytterligere personer.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 6215 mm

Innvendig bredde: 2316 mm 

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 8780 mm

Totalbredde: 2490 mm

Totalhøyde: 3050 mm 

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1940x820+1900x820 mm

Soveplass dinette: 2230x1380/1260 mm

Soveplass takseng: 1980x1380/1050 mm

Lukeåpning B/H: 670x1335+660x375 mm
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HELINTEGRERT 
De helintegrerte modellene har raskt  
blitt storselgere blant bobilene våre.  
Vi sammenligner det helst med et  
mobilt hjem der det høye nivået på  
utstyret gjør dette til bobileierens  
store drøm.



Våre helintegrerte bobiler er kronen på 

verket i vårt modellprogram. Helt uten 

kompromisser mellom bosted og kjøre-

maskin. Bra svingradius både på veien 

og i kjøkkenet skulle man kunne si. 

Masser av smarte detaljer, funksjoner, rom 

og plass som gjør det lett å stue bort og få 

det hverdagsfint på nulltid. Og tvert om – 

enkelt raskt å løsne håndbremsen og være 

på veien igjen og la nysgjerrigheten styre.

Alle helintegrerte modeller har den ned-

senkbare dobbeltsengen over førerplassen 

som standard, noe som åpner for stor 

fleksibilitet. Og du sover veldig bekvemt i 

annenetasjen. Herlig å kunne ta med barn 

og barnebarn, og la de bli smittet av din 

oppdagelsesglede.

KABE Travel Master Integrated bygges 

på Fiat Ducato utstyrt med galvaniserte 

superlave chassiser fra AL-KO. Lang akse-

lavstand i kombinasjon med bred sporvidde, 

helt individuell bakhjulfjæring samt AL-KO 

ACS komfortfjæring for forakselen, gjør 

Travel Master Integrated ekstra stødig og 

komfortabel å kjøre. 

På 910 (og ved valg i810 Tandem) inne-

bærer de to tandemakslene bak, sammen 

med den lange akselavstanden, at man får 

en veldig god kjørestabilitet og det reduserer 

også følsomheten for sidevind. Tande-

makslene gir også en roligere og stabilere 

fjæring på en lang bil, sammenlignet med en 

tilsvarende bil som har singelaksel bak.

MODELLSERIE KABE HELINTEGRERT 

Standardutstyr 

KABE HELINTEGRERT 

3 størrelser; i760, i810 og i910

12 planløsninger

Nedsenkbar seng

Den beste helintegrerte vinterbilen

Fullpakket med utstyr

Standardbredde – 230 cm
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Standardutstyr
Fiat 3,0 liters motor 180 hk

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” hjul

Girkasse 6 gir automat

ACS komfortfjæring

Ryggekamera/CD/DVD

KABE Smart D

Automatisk gulvvarmesystem AGS II

Vannbåren gulvvarmematte i førerhus

Konvektorer i innsteg Fiat

Varmepakke med vifte under forseter

Webasto motorvarmer med tidsstyring

Alde Compact 3020 sentralvarmer 

Varmeveksler med sirkulasjonspumpe

Optimert ventilasjonssystem

Ecoprim-isolasjon 

Kollisjonsføler i gassystemet

Slangebruddsventil i gassystemet

ESP Antiskrens og antispinnsystem

Lekkasjeindikator for gass

Jordfeilbryter

Brannvarsler

Solid og fuktsikkert karosseri

Nordenspesifikasjon

Fiat Motorhome assistance

Tec-tower

Komfortpakke 

Slide-out soffa

Partikkelfilter

Forseter med høyderegulering,  
svingbart understell og doble armlener

Ergonomiske sitteputer

Bultex-stopning

LED-belysning

Nattbelysning

Garderobebelysning

Ventilerte takluker med myggnett  
og mørkleggingsgardin

Trinnløs rullegardin og myggnett i alle 
vinduer som kan åpnes

Tonede vinduer med myggnett

Ventilerende veggtapet

Mykt innertak

Gassdemper overskap

Spiralmadrass og trykk overmadrass

Oppfellbar hodeende

AC-bildel

Fjernstyrt sentrallås, også bodelsdør

Sandwichkonstruksjon

Plaststendere

Snekkerarbeider av høy kvalitet

Eksklusive dører overskap 

Soft-close kjøkkenskuffer

Høyblankt laminat bord og benker

Mørkleggingsgardiner 

Myggnettdør

Sengegavl med belysning 

Markise

Nedsenkbar takseng 

KABE Air Vent

i810, i910

Innbruddsalarm

AGS II Pro

Ryggekamera/Navigator/CD/DVD

Høyttalere bak

Elektrisk sjalusi frontrute

Motordrevet seng foran

i910

Sentrallås utvendige luker

Elektrisk oppvarmet frontrute

Elektrisk låsing arbeidsbenk 
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HELINTEGRERT 



KJØKKEN
Bare det beste er godt nok.

Smarte løsninger på et bobilkjøkken gir den ekstra plassen som 
er uvurderlig når du er ute på veien, og når matlagingen tar ekstra 
plass. 

I den største modellen vår, i910, finner du en rekke ekstra bekvemmeligheter. 
Blant annet har modellen den separate innbyggingsstekeovnen og den opp-
fellbare hyllen med plass til blant annet kaffetrakter.

Smarte valg
Det helautomatiske kjøleskapet med AES 
veksler på egen hånd mellom 230 V, 12 V 
og gass, avhengig av tilgangen. TEC-tower-
kjøleskapet inngår som standard i samtlige 
helintegrerte bobiler.
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OPPHOLDSROM
Brems ned og slå deg til ro.

Kjenn kvaliteten i alt fra de romslige sofaene, via det høyblanke glasslignende bordet, 
til de smarte og lett tilgjengelige oppbevaringsrommene under sofaene. Du sitter alltid 
like bekvemt på ergonomisk utformede puter, enten du bruker sofaen som spiseplass, 
tv-sofa eller seng. Med de grundig testede og slitesterke tekstilene får du en bobil som 
holder seg fresh i lang tid, og som alltid er klar til å ta imot deg med åpne armer.

Ettersom det også skal være mulig å reise, sittende i sofaen, har vi bygd en 
helt ny type av sofa med slide-out-funksjon ved belteplassen.

Oppfellbare sofaer og senger gjør det lett å komme til ved 
renhold og oppbevaring. 
Nedsenkbart tv-feste i flere modeller.
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Enkelt- eller dobbeltseng
Innred bobilens soveromsdel ut fra dine egne behov og forutsetninger. 

SOVEROM
God natt!

Med den nedsenkbare dobbeltsengen som er standard i alle helintegrerte bobiler 
er det lett å ta vare på den plassen som en bobil utgjør. I i801 og i910 er den 
dessuten elektrisk nedsenkbar.

Ny sengegavl med hyggebelysning. Nattbelysningens 
strømbryter er plassert akkurat der den skal være – ved 
sengen. Uttak for USB-minne. God natt!

Spiralmadrassene og de ekstra tykke overmadrassene 
garanterar deg mange avslappende og avkoplende timer.
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BADEROM
Rommelig baderom med følelse av luksus.

Livet i en bobil skal være bekvemt og fylt av frihet. Når vi føler oss frie, blir vi 
som oftest i bedre humør. Derfor har vi utviklet et stort og romslig baderom 
til våre i910 QB, LB og LGB-biler. Det er baderom som er fylt av følelsen av 
luksus, der toalett og dusjkabinett er plassert på hver sin side, og som skilles 
naturlig av midtgangen som løper gjennom bilen. Ved å sette opp dørene 
avgrenses soverommet på en elegant måte mot hele den fremre delen av 
bobilen.

Et stort og rommelig baderom med følelsen av luksus, er en av de 
sakene som kjennetegner våre bobiler. 
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Integrated i760 LGB
i760 LGB har stort lastetrom under sengene, med god plass 
til feriebagasjen, og rommet er lett tilgjengelig via den store 
bagasjeluken. De deilige langsengene er plassert ett trinn 
opp i bilen.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5060 mm 

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7600 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-6

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1960x765+1960x700 mm

Soveplass dinette: 2060x1175/560 mm 

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 2x700x1050 mm
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Integrated i760 LB
i760-serien er vår minste helintegrerte bobil. Travel Master 
i760 LB har separat soveavdeling med to langsenger, vinkel-
kjøkken, sittegruppe med sidesofa og et praktisk toalett med 
utfellbare dusjvegger.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5060 mm 

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7600 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2x1940x780 mm

Soveplass dinette: 2060x1175/560 mm 

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 2x700x800 mm
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Integrated i760 LXL
i760 LXL har en dobbeltseng i bilens bakre venstre del, og et 
stort baderom med separat dusjkabinett i den høyre delen. 
Den nedsenkbare dobbeltsengen over dinettegruppen gir 
plass til flere personer.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5060 mm 

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7600 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1900x1280 mm

Soveplass dinette: 2060x1175/560 mm 

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 700x800 mm
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Integrated i760 LT
Populær planløsning med stort baderom som har hele bilens 
bredde bak til rådighet. Bobilen har plass til flere personer 
takket være de to enkeltsengene og den nedsenkbare dob-
beltsengen over sittegruppen.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5060 mm 

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 7600 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1940x780+1800x780 mm

Soveplass dinette: - 

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 700x800 mm
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Integrated i810 LGB
i810 LGB er en garasjemodell med stort lasterom under de 
hevede langsengene. Kjøkkenet – som er i vinkel mot sitte-
gruppen – har bordkomfyr med tre bluss, avrundet oppvask-
kum med utenpåliggende kran og gode oppbevaringsmulig-
heter i skap og skuffer.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5560 mm

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 8100 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-6

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1960x765+1960x700 mm

Soveplass dinette: 2060x1175/560 mm 

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 2x700x1050 mm
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Integrated i810 LB
i810 LB er en bobil som kombinerer det velutstyrte vinkel-
kjøkkenet og den innbydende sittegruppen med deilige 
langsenger. Bilen har dessuten et toalett med dusj og utfell-
bare dusjvegger.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5560 mm

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 8100 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2x1940x780 mm

Soveplass dinette: 2060x1175/560 mm 

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 2x700x800 mm
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Integrated i810 LQB
i810 LQB har en stor queenbed i midten bak i bilen og en 
nedsenkbar dobbeltseng over sittegruppen. Det store vin-
kelkjøkkenet og de mange praktiske oppbevaringsrommene 
skaper en følelse av god plass i bobilen.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5560 mm

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 8100 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2010x1380 mm

Soveplass dinette: 2060x1175/560 mm 

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 2x700x1050 mm
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Integrated i810 LT
De helintegrerte modellene har raskt blitt storselgere blant 
bobilene våre. i810 LT har alt du trenger for å bo bekvemt: 
deilige langsenger, praktisk vinkelkjøkken, romsmlig sitte-
grupp og et stort baderom.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 5560 mm

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 8100 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2x1940x780 mm

Soveplass dinette: 2060x1175/560 mm 

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 700x800 mm
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Integrated i910 B
KABE i910 B har et stort, velutstyrt kjøkken med benkekom-
fyr med tre bluss, avrundet vaskekum med utenpåliggende 
kran og tec-tower kjøleskap med separat fryserom og AES. 

Planløsning

Teknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 6560 mm

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 9100 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2x1940x780 mm

Soveplass dinette: 2060x1175/1050 mm

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 2x700x800 mm

Integrated i910 GB
KABE i910 GB er en av våre største helintegrerte bobiler. 
Takket være den store utvendige bagasjeluken kommer du 
lett til det store lasterommet under sengene, som vi har plas-
sert et hakk opp i bobilen.

Planløsning

Teknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 6560 mm

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 9100 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-6

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 1960x765+1960x700 mm

Soveplass dinette: 2060x1175/1050 mm

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 2x700x1050 mm
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Integrated i910 T
i910 T er bobilen med et stort og romslig baderom i hele 
bobilens bredde bak. De to komfortable langsengene, det 
elegant buede kjøkkenet med en rekke finesser og bekvem 
sofagruppe, skaper et perfekt miljø for avkopling.

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 6560 mm

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 9100 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2x1940x780 mm

Soveplass dinette: -

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 1160x700 mm
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Integrated i910 QB
i910 QB har den store, herlige queenbeden helt bak i bo-
bilen. Det elegante, buede kjøkkenet og den veldisponerte 
sittegruppen gjør dette til en skikkelig luksusbil for to. 

PlanløsningTeknisk spesifikasjon
Innvendig lengde, bodel: 6560 mm

Innvendig bredde: 2180 mm

Innvendig høyde: 1960 mm

Totallengde: 9100 mm

Totalbredde: 2320 mm

Totalhøyde: 2950 mm

Soveplasser inkl. dinette: 2-5

Antall passasjerer: 3

Soveplass bak: 2010x1380 mm

Soveplass dinette: 2060x1175/1050 mm

Soveplass takseng: 1880x1380 mm

Lukeåpning B/H: 2x700x1050 mm
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KABE EN  
UNIK BOBIL.

ALLTID STEGET FORAN. 
KABE er synonymt med design, sikkerhet og kvalitet; men også  
med komfort og nytelse. Det er derfor vi med stolthet gjerne fyller  
opp bobilene våre med en masse ekstra bekvemmeligheter.  
Bekvemmeligheter som mange andre tar ekstra betalt for.  

7 års tetthetsgaranti

Bruk tiden din på å planlegge ferien – og 
fremfor alt nyte den. Vår syv år lange 
tetthetsgaranti på alle nye campingvogner 
og bobiler fra KABE gir deg et garantert 
problemfritt eierskap.

Innovasjoner og patenter

Å hele tiden ligge fremst i utviklingen av nye 
bobiler, utgjør en stor del  av KABEs filosofi. 
Våre nye innovasjoner og patenter driver 
utviklingen fremover – mange utgjør i dag 
standarden i hele bransjen.

Trygt og sikkert

Sammen med din KABE får du to års vei-
hjelp fra Fiat. Bobilene er dessuten utstyrt 
med lekkasjeindikator for manuell kontroll 
av gassystemet, kollisjonsføler og slang-
ebruddsventil som tillater at gassen står på 
under kjøring samt jordfeilbryter og brann-
alarm som er plassert i soveromsdelen. 

55 års erfarenhet

Det er noe som kjennetegner sterke og 
stabile varemerker: den høye annenhånds-
verdien. Vi har i lang tid sørget for at verdien 
på din KABE holder seg bra år etter år. 
Med mer enn 100 autoriserte servicesteder 
spredt over Nord-Europa, kan du som eier 
av en KABE bobil alltid føle deg trygg. 

Bygd for å tåle det  
skandinaviske klimaet

KABEs bobiler er alltid bygd for å tåle det 
ekstreme skandinaviske klimaet. Takket 
være løsningene våre kan du alltid være 
sikker på at ferien din har de rette forutset-
ningene for å bli den perfekte avkoplingen 
du drømmer om. 

 Vannbåren gulvvarme

Gulvvarmesystemet AGS har vært standard 
siden 1987. Fire gulvvarmesløyfer i kom-
binasjon med varmeplater gir en jevnere 
varme i hele bilen. Med AGS II Pro kan 
gulvvarmen være på separat. En shuntven-
til regulerer temperaturen på vannet som 
sirkulerer i gulvet.

Innovative løsninger

Det beste inneklimaet får du med vår  
helt nyutviklede veggkonstruksjon; iWall, 
eller Innovation Wall. Ecoprim-isolasjonen 
omsluttes av to ulike typer aluminiumsplate 
med vår myke, ventilerende veggtapet 
ytterst. Dette gir en garantert stiv og sterk 
løsning med maksimal fuktsikkerhet. 

Kabe er synonymt med design, sikkerhet og kvalitet;  
men også med komfort og nytelse. 

Classic-serien har et standard- og utstyrsnivå som kan avvike fra beskrivelsen. Forhør deg hos forhandleren din!
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Karosseriet bygges etter ”sand-
wichprinsippet” 

iWall med Ecoprim-isolasjon

Plaststendere

Haglsikkert glassfibertak

Tette takskjøter

Energivinduer med polyure-
tankarm

Bodelsdør med gassdemper 
og vindu

Mørkleggingsgardiner i frontrute, 
side- og bodelsvinduer

Ventilasjon i vegger og gulv

Mykt, lysreflekterende og isole-
rende innertak

Forberedt for støtteben og 
tilhengerfeste

Lekkasjeindikator, slangebrudds-
ventil, brannalarm, jordfeilbryter 
og kollisjonsføler

Utvendig tilkopling for TV, kabel-
TV og 12/230 V

TV-antenne der en alarm indikerer 
om antennen er oppfelt ved start

Myggnettsdør

Alarm indikerer om 220 V-
kabelen er plugget i ved start

Alle våre bobiler er basert på 
Fiat Travel Master. 780, 880, 
i760, i810 og i910 har dessuten 
AL-KO chassi.  

Beste varmesystem 
Alle Travel Master er utstyrt med gulvvarmematte 
i førerhuset. Med varmeveksler kan du enkelt lede 
varmen fra motoren til bodelen. Konvektorer i 
førerhusets innsteg. Mørkleggingsgardiner i både 
frontrute og sidevinduer. I i910 er frontruten elek-
trisk oppvarmet – fås som tilleggsutstyr til andre 
modeller.

Nordenspesifikasjon med  
ekstra varmepakke
Alle Travel Master har Nordenspesifikasjon. Stort 
batteri på 100 Ah og en dynamo på 160 Ah. Ekstra 
varmepakke både under fører- og passasjer-
setet koplet til gulvvarmesystemet. Oppvarmet 
veivhusventilasjon. Gir ekstra varmetilskudd på 
skikkelig kalde dager. (ikke Classic)

Kraftigere dynamo og  
kraftigere batteri
Vårt ekstra kraftige elsystem øker batteriets levetid 
selv ved lave utetemperaturer. Batteri 100 Ah. 
Dynamo 160 A.

Bildel
For at vi skal kunne bygge en av markedets beste bobiler, har vi lagt 
stor vekt på at du skal føle deg trygg både når du kjører og når du bor 
i en KABE. Chassiset sammen med de beste sikkerhetssystemene 
gjør ferien din til en ren fornøyelse og en behagelig opplevelse.
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Plaststendere
KABE benytter plaststendere med innstøpte luftka-
naler på alle fuktutsatte deler av karosseriet. KABE 
har konstruert og søkt patent på plaststenderne. 
Plaststendere har svært gode isoleringsegenskaper. 
Gir sikrere forbindelse mellom karosseriets ulike 
deler.

iWall gir et solid og  
fuktsikkert karosseri
Karosseriet bygges etter ”sandwichprinsippet”: 
glassfiber, 36 mm Ecoprim-isolasjon, innerplate og 
veggtapet som suger opp eventuell kondens. Med 
den nye iWall-konstruksjonen blir karosseriet mak-
simalt stabilt og helt fuktsikkert. Aluminiumsplate 
på begge sider av Ecoprim-isolasjonen gir mindre 
påvirkning fra temperaturforskjeller.

Tette takskjøter
Taket knekkes slik at det overlapper veggen. 
Garantert ingen lekkasje. Taket er av glassfiber og 
haglsikkert. Ecoprim er et fuktsikkert materiale som 
produseres med lukkede celler. KABEs isolasjon i 
vegger og vinduer gir varme om vinteren og svalhet 
om sommeren.

Vinduer med smarte detaljer
De utvendig plane og tonede vindusrutene beskytter 
mot varmeinnslipp. Trinnløst integrerte myggnett 
og mørkleggingsgardiner i alle karmer. Samtlige 
bodelsvinduer kan åpnes trinnløst (ikke kjøkken).

Unike vinduer og dør
Energivinduer med polyuretankarm er KABEs egen 
konstruksjon av typen K D-Lux. Vinduskarmene i 
polyuretan tetter mot dobbeltglass for best mulig 
isolasjon. Vinduskarmen er isolert og har innebygd 
ventilasjon. Bodelsdør med gassdemper og vindu. 
Myggnettdør er standard.

Ventilasjon i vegger og gulv
KABE har som eneste produsent en ventilerende 
veggtapet som slipper gjennom den varme luften 
som sirkulerer opp langs veggene. Kondens nede 
ved gulvet fanges opp av den ventilerende matten 
som vi har lagt langs ytterkanten og tørkes ut når 
du slår på varmen. KABEs veggtapet har også en 
lyddempende effekt.

KABE-kvalitet i innredning og  
snekkerarbeider
Møbelkonstruksjon og innredning kommer fra 
KABEs eget snekkerverksted. KABEs unike iWall-
konstruksjon gir et ubegrenset antall festepunkter 
– viktig ved montering av tilleggsutstyr.

Mykt, lysreflekterende og isole-
rende innertak
KABE har som eneste produsent et mykt innertak, 
som gir bedre akustikk inne i bilen. Det myke inner-
taket har en lyddempende effekt og forbedrer takets 
isoleringsegenskaper. 

Forberedt for støtteben og  
tilhengerfeste
Alle bobiler er bygd med AL-KOs rammeforlengelse. 
Derfor kan KABEs bobiler enkelt utstyres med støt-
teben og tilhengerfeste.

Karosseri
Karosseriet er det første du ser av en bobil. Men bak det ytre ligger 
tusentalls timer med arbeid for å skape markedets beste helårsbil.  
En bobil som du kan stole på i all slags vær.
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Nordenspesifikasjon

Varmeveksler og konvektorer i 
førerhusets innsteg

Automatisk vannbåret gulvvarme-
system, AGS II og AGS II Pro 

Vannbåren varme i førerhuset  
(ikke Classic)

Konvektorer mellom bil- og 
bodel danner en varmevegg 
mot bildelen

KABEs bobiler er utstyrt med 
Webasto forbrenningsvarmer 
for oppvarming av motorkret-
sen (ikke Classic)

Oppvarmet veivhusventilasjon

Sentralvarme 
Sentralvarmer ALDE Compact 3020 med berø-
ringsskjerm og elpatron på 3 kW. Varmesystemet 
har 12 V sirkulasjonspumpe, integrert varmtvanns-
bereder og separat ekspansjonsbeholder. Mantel 
rundt gassenheten gir størst varmtvannseffekt. 
Takskorstein for maksimal driftssikkerhet.

Webasto forbrenningsvarmer 
KABEs bobiler er utstyrt med Webasto forbren-
ningsvarmer for oppvarming av motorkretsen. 
Webasto-tidsstyring gjør at du kan varme opp 
kupeen når motoren er slått av opp til 24 timer før 
avreise. Ved hjelp av varmeveksleren kan Webasto 
også gi varme i bodelen. (Ikke Classic)

Beste varmekomfort
Egenutviklet, patentsøkt automatisk vannbåret 
gulvvarmesystem, AGS II, med fire sløyfer gir enda 
jevnere varme. Varmesløyfene ligger i aluminiumsrør 
og går helt fram til ytterdør, arbeidsbenk og 
toalettrom. Varmeplater fordeler varmen jevnt over 
hele gulvet.

Varme og ventilasjon
En bobil fra KABE er bygd for å kunne brukes året rundt. Når vi byg-
ger hver enkelt bobil gjør vi det med målet om at vinterferien skal bli et 
like godt minne som sommerens avkoplende reiser.
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Full luftsirkulasjon 
Innredningen tilpasses for å gi optimal luftsirkula-
sjon i hele bobilen, også bak skap og sofaer. Av-
standen mellom sofaer og senger og sofaryggenes 
vinkel er nøye utregnet. KABEs isolasjon i vegger 
og vinduer gir varme om vinteren og svalhet om 
sommeren.

Vinklet kabelrenne  
Maksimalt med varme opptas fra konvektoren 
og akselererer luftstrømmen forbi vinduene. Våre 
unike kabelrenner er vinklet for å gi luftstrømmen 
fri passasje forbi vinduene. Elkablene ligger skjult i 
kabelrennene over varmekonvektorene.

Ventilerte sofaer og senger
Sofaer og senger står på avstandsstykker. Sofa-
rygger og kabelrenner er vinklet for å akselerere 
luftstrømmen forbi vinduene. Sofarygg og luftspalte 
ved senger blir oppvarmet når varm luft passerer 
langs veggen.

God og jevn varmefordeling
KABEs bobiler er konstruert for best mulig 
varmespredning. KABEs konstruksjon sørger for 
at luftstrømmene har fri passasje fra gulv, under 
senger og sofaer, opp mot taket og gjennom de 
ventilerte overskapene. KABE har den beste og 
jevnest varmefordelingen i bodel og i andre rom.

Fri luftpassasje
Overskapene har innebygde luftkanaler for at varm-
luften skal kunne passere fritt forbi skjøten mellom 
tak og vegg og videre inn mot midten av bilen. En 
mellomvegg i skapenes bakre kant holder kanalene 
åpne selv når skapene er fylt.

Integrert varmesystem 
Gulvvarmesystemet er koplet sammen med 
konvektorsystemet – noe som gjør at luften 
sirkulerer rundt i hele bobilen når varmen slås på. 
Systemet drives både med gass -og elpatron. 
KABE har ekstra brede konvektorer under alle 
vinduer. Konvektorer mellom bil- og bodel danner 
en varmevegg mot bildelen.

AGS II Pro 
Med AGS II Pro (standard i i810, i910 og 880) kan 
gulvvarmen være på separat. En shuntventil regule-
rer temperaturen på vannet som sirkulerer i gulvet. 
Fersk- og gråvannstanker er isolert og oppvarmet.

Flere varmefunksjoner
Alle integrerte bobiler har oppvarmet dobbeltgulv; 
dette gir oppvarmede lasterom og et bedre varme-
klima i bodelen. Varmekonvektorer under instru-
mentpanel, hylleskap og ved innsteg, dobbeltglass 
i dør- og sidevinduer, bildel og uttrekkbar skiboks. 
Våre mest luksuriøse bobiler har som standard 
gulvmatte med vannbåren varme i førerhuset.

Automatisk effektøkning
Varmeren registrerer automatisk når det trengs 
gass til økt effekt.

Luftsirkulasjon
Alle bobiler fra KABE er konstruert for maksimal luftsirkulasjon. 
Avstand og vinkler mellom sofaer, senger og sofarygger er nøye 
utprøvd. Overskapenes innebygde luftkanaler sikrer at luften sirkulerer 
fritt fra gulv til tak. Også kabelrennene er vinklet for å lede luftstrømmer 
forbi vinduene.
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Flere komfortdetaljer
Senger med ledende lameller følger kroppen når 
man hviler. Sengene har stillbar hodeende. Sen-
gene er oppfellbare og har innebygde gassdempere 
for mer effektivt renhold.

Markedets beste sittekomfort
Ergonomisk utformede sofaer med aldringsbestan-
dig og gjenvinnbar Premium Foam i stoppmateriale. 
Sofaen ved belteplassen er justerbar med slideout-
funksjon.

Tekstiler av høyeste kvalitet
Møbelstoffer av kvaliteter med svært høy slitestyrke. 
Ni ulike putekolleksjoner å velge mellom. Mulighet 
for å kombinere gardinsett, som finnes med to 
sømvarianter, med putetrekk.

Høyeste sengekomfort
Spiralmadrassene og tykke overmadrasser gir 
garantert god nattesøvn. Senger med stillbar ho-
deende gjør det ekstra bekvemt å lese på sengen.

Hygienerom med dusjmulighet
Dusjkar, våttapet, praktisk uttrekkbar hånddusj og 
dusjforheng. Dusjkabinett inngår i flere planløsnin-
ger. Lås til toalettdøren.

Mer og bedre belysning
Lysramper med innebygde spotlight. Indirekte 
belysning over overskap. Nattbelysning med 
strømbryter ved sengen. Innvendig strømbryter for 
utelys. Belysning i garderobeskap og sengeskuffer 
(ikke Classic).

Kjøkkenet
Ekstra avlastningsbord integrert i bordplaten. 
Praktisk uttrekkbar risthylle i kjøkkendel. Arbeids-
benk med gode avlastningsflater.

Kjøkken som har det meste
Innebygd vifte i kjøkkenskap med belysning og to 
hastigheter. Viften har uttakbart fettfilter for enkel ren-
gjøring.Elektrisk tenning på komfyr. Markedets beste 
kjøleskapsventilasjon. AES helautomatisk kjøleskap.
Tec-tower i alle helintegrerte biler.

Tørkeskap 

Tørkeskap med egendesignet dryppbakke for 
tørking av sko. Tørkeskapet har en spesiell 
konvektor og en regulerbar takventil for maksimal 
varmesirkulasjon.

Komfort
Det å reise og bo i en KABE er å ta litt ekstra vare på seg selv. For oss 
er din bekvemmelighet sentral. At komforten i både sofaer og senger 
er god, ser vi på som en selvfølge. Men det er også mange andre fak-
torer som spiller inn for at du skal være helt fornøyd med bobilen din.  
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Spiralmadrassene og tykke 
overmadrasser gir garantert 
god nattesøvn

Tec-tower i alle helinte-
grerte biler

Ergonomisk  
utformede sofaer 

Sengene er oppfellbare og har 
innebygde gassdempere for 
mer effektivt renhold

Ekstra avlastningsbord inte-
grert i bordplaten 

Sofaen ved belteplassen er jus-
terbar med slideout-funksjon

Trygt og sikkert
Sikkerhetsutstyr som inngår som standard i alle 
KABEs bobiler: kollisjonspute, ABS-bremser og tre-
punktsbelter i både fører- og bodel. To års veihjelp 
fra Fiat. Lekkasjeindikator for manuell kontroll av 
gassystemet. Slangebruddsventil tillater at gassen 
er slått på under kjøring (ikke Classic). Brannalarm 
som er plassert i soveromsdelen. Jordfeilbryter. Kol-
lisjonsføler i gassystemet (ikke Classic).

Forberedt for tv-mottaking
Elektronisk TV-antenne for både analog og digital 
mottaking. Utvendig tilkopling for TV, kabel-TV og  
12/230 V. TV-antenneuttak på tre steder; i TV-benk, 
soveromsdel og elboks. Alarm indikerer om anten-
nen er oppfelt ved start. TV-skap med nedsenkbart 
TV-feste i mesteparten av modellene våre.

...og enda mer utstyr (kun 880, i810, i910)

Aluminiumsfelger
Markise 
Innbruddsalarm
AGS II Pro
Ryggekamera/Navigator/CD/DVD
Høyttalere bak
Sentrallås utvendige luker

Intelligent elsentral og  
praktiske detaljer
Lettbetjent elpanel. Elsystemet registrerer batteri-
styrken og lader automatisk ved behov. Systemet 
holder rede på vannivå, temperatur og batterispen-
ning. Elektrisk stigtrinn som felles automatisk inn 
ved start. Fjernstyrt sentrallås, bildel. Bodelsdør 
koplet til sentrallåsen. Klimaanlegg, bildel (tilleggs-
utstyr Classic). Alarm indikerer om 220 V-kabelen er 
plugget i ved start. Uttak for USB-minne.

Utstyr
Det høye utstyrsnivået i en KABE er ingen tilfeldighet. Vi har skapt bobiler 
vi selv vil bo og leve i. For oss har det vært en selvfølge å ha tilgang 
til alle tenkelige bekvemmeligheter. Bobilen din skal være et sted som 
ånder av luksus, fred og ro, og der du kan kople av og vil spandere 
mange år.
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MATCH DIN KABE  
ETTER DINE BEHOV.  

Med tilleggsutstyret vårt blir din KABE akkurat så individuell som du 
ønsker. Standardutstyret i en KABE dekker alle basisbehov med god 
margin. Faktum er at vi tilbyr mange detaljer som konkurrentene våre 
tar ekstra betalt for. Men vi har full forståelse for det om du vil legge til 
flere detaljer, som gjør nettopp din bobil perfekt. Derfor har vi også et 
stort sortiment av tilbehør. 
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Shuntpakke gulvvarme AGS II Pro 
(standard i810, i910, 880)

Klimaanlegg bodel Fresh Jet 
FJ2200

Elektrisk oppvarmet frontrute i760, 
i810 (standard i910)

Varmeteppe i førerhus med varme i 
innsteg Classic 740 (standard øvrige 
modeller)

Termogardin til førerhus

Batteritankmåler Y0353 Inverter 1800 W 
780, 880  Y0395
i760, i810, i910 Y0409

Solcellepanel  Y0423

Setevarme, foran Y0405

Gassuttak utvendig  Gassomkopler Duo Control

Klima, varme

Batteri, lader

Tilkoplinger

Duschuttag (endast G, GB) 

Vannlås toa Y0374

Flere tilvalg:

Varmeveksler Classic 740

Varmepakke under  
passasjersete Classic 740
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Automatgirkasse
(standard i760, i810, i910, 880)

ALC nivåregulerende komfortstøt-
demper 780, i760, i810

ACS komfortfjæring foran 
780, 880

Alufelg 
(Standard i810, i910, 880) 

Reservhjulsholder  
garage  Y0398 

Motor FIAT 
780 3,0 l 180 hk

Luftfjæring AL-KO
780, i760, i810 X2 tvåaksel
880, i910  X2 treaksel
i810 Tandem X2 treaksel

Luftfjæring AL-KO
780, i760, i810  X4 toaksel
880, i910 X4 treaksel
i810 Tandem X4 treaksel

Chassis AL-KO/Goldschmitt 5.500 kg
880, i810, i910

Motor, chassis

Flere tilvalg: 

Chassis 42 heavy, Classic

Komfortpakke Classic
• Klimaanlegg
• Kollisjonspute
• Fartsholder
• Elektriske sidespeil,  
 justerbare, oppvarmede
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Markise
740 LGB, LXL 4,0 m
740 T, i760, 780  4,5 m
(standard 780, i810, i910, 880)   

Sykkeholder for tre sykler med 
manuell lift Y0335

Elektrisk markise

Belysning på markise Y0435

Innerskjermer med skvett- 
lapp 740, 780, 880  Y0348 

Skvettlapp
Bak i760, i810, i910 Y0421
Foran i760, i810, i910 Y0422

Støtteben bak  Y0368
780, 880, i760, i810, i910  

Hydrauliske støttebein Y0438

Tilhengerfeste 
i760, i810 Y0400
780, 880 Y0391
i910 Y0434

Utskyvbart stigtrinn ved 
førerdør Y0410 
i760, i810, i910

Garasjebokser

Dog comfort/safety hundekurv med 
vindu i garasjedelen, 780 LGB 
H 50 cm

Takvindu (standard 880) Elektrisk sjalusi frontrute (stan-
dard i810, i910)

Utvendig

Uttrekkbar boks, sideskjørtpakke 
(V/F) 780, x780 (standard 880)

Uttrekkbar boks 
i760 LGB, i810 LGB, i910 LGB
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Leselampe Y0413

Papirkurv i ytterdør  
Y0428

Kjøkken med hvite dørfronter

Toalett thetford med keramisk skål

Vifte i dusj Y0412  (kun T, LT)

Håndkletørker
• Elektrisk med timer
• Vannbåren
• Vannbåren i kabinett

Grand lit

Mikroovn 800 W, 230VStekeovn
(Standard i760, i810, i910, 880)

Vifte til kjøleskap

Sentralstøvsuger Y0349

Skinntrekk Malaga Skinntrekk Memphis

Speil, innside toalettdør Y0392

Motordrevet seng foran i760 
(standard i810 og i910)

Forheng ved takseng 
Y0430-Y0432

Tregulv i dusj 
Y0425, Y0425, Y0427, Y0436

Skinntrekk Boston

Femte belteplass

Innvendig
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(standard 880 og i910)



| 2

Request

Tv med innebygd digitalboks Y0351 Parabol telesat 85 cm Y0429 Ryggekamera, navigasjon, multime-
diesenter. Pioneer

Cd/radio
740

Gassalarm, sikkerhetsalarm NX5 
Y0314

Innbruddsalarm med  
skallsikring, Defa 

Brannslokkingsapparat Y0355 Sentrallås utvendige lukerGas safe Y0397

IR-detektor utvemdog for  
NX5-alarm Y0315

GSM/GPS-modul til  
innbruddsalarm Y0378

Mini safe Y0383 

Kommunikasjonsapp med Router

Flere tilvalg:

Tv-armfeste inkl.  
Tv-uttak 230 V  Y0418
Tv-feste (ekstra)  Y0419

Veggkontakt 230 V
Enkel/innfelt  Y0108 
Utenpåliggende  Y0109
Bytte til dobbel  Y0399

Lyd, bilde

Støy, sikkerhet
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KABE COLLECTION.

FRITIDSKLÆR ELLER 
MORSOMT TILBEHØR. 

Ekte glede er det du føler når du eier din KABE, på alle veier, mot 
alle mål. Selv -produktene fra KABE Collection kjennetegnes av ekte 
KABE-følelse. Her finner du bekvemme fritidsklær eller morsomme 
tilbehør. Alt med den KABE-følelsen som du kan ønske deg. 

Se hele Kabe Collection på www.kabeshop.se
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Picknickkurv
En klassisk picknickkurv i moderne 
utgave, isolert og gir en bra kjøle-
funksjon. Farge. Svart.

Kjølebag på stativ
Den ultimate kurven med kjøle-
funksjon for festen ute i hagen eller 
på sommerarrangementet. Doble 
håndtak gjør den lett å bære med 
seg. Rommer 45 l.

Penn med KABE-trykk
En elegant penn med farget grep. 
Pennen finns med kropp i silver og 
grep i rødt.

Paraply
Paraply med KABE logo trykket.
Hvit eller svart.

Baby body
Med KABE-trykk. Finns i hvit, svart 
eller rød.

Termoskopp
Flott termoskopp som rommer 0,42 
liter. Koppen holder drikken din 
både kald og varm. Høyde 17 cm.

Isskrape
Isskrape med KABE-logo.

Deilig t-shirt  
Moderne t-shirt i forvasket bomull. 
Finns i både unisex og damevariant! 
Materiale: 100% bomull.

Teppe med KABE-trykk
Teppe 60x40 cm med gummibak-
side. Vaskbar på 40 g. Perfekt for 
din caravan/bobil!

Hettegenser
Hettegenser med KABE-emblem, 
forvasket 50% bomull 50% poly-
ester, foret hette med matchende 
snører.

Badehåndkle
Herlige badehåndkle i 100% bomull. 
Mål: 65x130 cm.

Sweatshirt
Sweatshirt forvasket 50% bomull 
50% polyester. Størrelser: S-XXL.

Piké
Finns i både unisex og damevariant!. 
Materiale: 50% bomull / 50% poly-
ester. Finns i hvit, svart eller rød.

Beanie med emblem
Populær strikket lue med bra pass-
form og uten oppbrett. 

Brassestol
Brassestol med KABE-logo.  
Hvit eller svart.

Porselenskopp
Flott kaffekopp med KABE-trykk.
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Utstyr Travel Master
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Bildel

Fiat 2,3 liters motor 130 hk • – – – – – – –

Fiat 2,3 liters motor 150 hk – • • – – – – –

Fiat 3,0 liters motor 180 hk – – – • • • • •

Girkasse 6 gir M = Manuell / A = Automat M M M A A A A A

Fiat spesialchassis 36,5q 15” hjul • – – – – – – –

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” hjul – • • • • • • •

Akselavstand 4035 4700 4700 4600 4600 4400 4600 4700

Sporvidde Foran 1810 mm, Bak 1930 mm • • • • • • • •

Forsterkede dekk • • • • • • • •

Hjulkapsler • • • • • • • •

Alufelger 16” – – – • • • • •

Lakkerte støtfangere foran • • • • • • • •

K=Kapteinstoler / A=Agutistoler K K K K K A A A

Koppholder • • • • • • • •

Batterikapasitet 110 Ah • • • • • • • •

Generator 160 A • • • • • • • •

Drivstofftank 80 liter • • • • • • • •

ACS komfortfjæring – – – – – • • •

ABS låsningsfrie bremser • • • • • • • •

ESP Antiskrens og antispinnsystem – • • • • • • •

Airbag på førersiden • • • • • • • •

Airbag på passasjersiden / KP=komfortpakke – /KP • • • • • • •

Fjernstyrt sentrallås, også på bodelsdøren • • • • • • • •

Sentrallås utvendige luker – – – • • – – •

Mørkleggings gardiner i førerhuset • • • • • • • •

Elektriske vindusheiser / KP=komfortpakke – /KP • • • • • • •

Fartsholder / KP=komfortpakke – /KP • • • • • • •

Partikkelfilter • • • • • • • •

Nordenspesifikasjon • • • • • • • •

Luftkondisjonering (AC), bildel / KP=komfortpakke – /KP • • • • • • •

Utvendige speil, elektriske, oppvarmede / KP=komfortpakke – /KP • • • • • • •

Utvendige speil med forlengede armer • • • • • • • •

Antenne montert i sladrespeil • • • • • • • •

DRL automatiske kjørelys • • • • • • • •

Tåkelys foran – – – – – • • •

Webasto motorvarmer med tidsstyring – • • • • • • •

Fører- og passasjersete med høydejustering • • • • • • • •

Fører- og passasjersete med svingbart understell • • • • • • • •

Fører- og passasjersete med doble armlener • • • • • • • •

Beskyttelse under framstolene • • • • • • • •

Multimediaspiller med bl.a. CD, DVD, Radio, Mp3-spiller, ryggekamera, N=navigasjon – • • •/N •/N • •/N •/N

Fiat Motorhome assistanse, 2 år nybil • • • • • • • •

Bodel

King Size-bredde 2,50 meter – • • • • – – –

Sandwichkonstruksjon • • • • • • • •

Ecoprim-isolering i vegger, gulv, tak • • • • • • • •

Plastrammeverk • • • • • • • •

Tonede doble vinduer med rullgardin • • • • • • • •

Myggnett i åpningsbare vinduer • • • • • • • •

Kjøkkenvindu • • • • • • • •

Takluker med myggnett og mørkleggingsgardiner • • • • • • • •

Myggnettsdør • • • • • • • •

Spiralmadrass + overmadrasser • • • • • • • •

Sofa med slideout – • • • • • • •

Thermogardin mellom kupe og bodel, for året rundt bruk – – – – – – • •

Lydisolert, mykt innertak • • • • • • • •

Ergonomisk utformede sitteputer i Bultex • • • • • • • •

Ventilerende veggtapet • • • • • • • •

Trådkurver i garderobe – • • • • • • •

Gassdemper overskap • • • • • • • •

Gjennomventilerende innredning • • • • • • • •

Nedsenkbar dobbeltseng over førerhus M=Manuell/E=Elektrisk – – E – E M E E

Markise H=Handboek/E=Elektrisch – M 4,5 M 4,5 E 5,5 E 5,5 M 5,0 E 5,5 E 6,0



KABE tar forbehold om eventuelle trykkfeil.  
KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og data uten forutgående kunngjøring.  
Bildene kan inneholde tilleggsutstyr.

Utstyr Travel Master
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Kjøkken / WC / VVS

Arbeidsbenk med gasskjøkken 3-bluss • • • • • • • •

Komfyr med elektronisk tenning • • • • • • • •

Innebygd ovn – • • • • • • •

Kjøkkenvifte med motor og fettfilter • • • • • • • •

Kjøleskap 175 liter / Tec-tower 175 175 175 175 175 Tec Tec Tec

Optimert kjøleskapsventilasjon • • • • • • • •

Soft-close kjøkkenskuffer • • • • • • • •

Søppelkurv med kildesortering • • • • • • • •

Ferskvannstank, 20 / 90 liter 20/90 90 90 90 90 90 90 90

Oppvarmet spillvannstank, 90 liter • • • • • • • •

Elektrisk tømming av spillvannstank (også manuell funksjon) • • • • • • • •

Ettgrepsblander i kjøkken og toalett • • • • • • • •

Toalettrom med vaskeservant, dusjgulv og skap • • • • • • • •

Dusj med dusjfoldevegger eller dusj i separat dusjkabinett • • • • • • • •

Vridbar spyletoalett, fast installert med utvendig tømming • • • • • • • •

Varme

Alde Compact 3020 sentralvarme med touchscreen panel, display for klokke, inne- og utetemp. • • • • • • • •

12V sirkulasjonspumper • • • • • • • •

Elpatron 230V, 3 kW, 3-trinns • • • • • • • •

Varmtvannsbereder • • • • • • • •

Varmeveksler med sirkulasjonspumpe – • • • • • • •

Ekstra varmepakke under førersete – • • • • • • •

Ekstra varmepakke med vifte under passasjersete – • • • • • • •

Automatisk gulvvarmesystem AGS II / AGS II Pro • • • Pro Pro • Pro Pro

Optimert ventilasjonssystem • • • • • • • •

Konvektorer ved inn steget til døren (Fiat) – • • • • • • •

Elektrisk oppvarmet frontrute – – – – – – – •

Vannbåret gulvvarme i førerhus – • • • • • • •

KABE Air Vent • • • • • • • •

El / TV / Sikkerhet

Elsentral 230V (16 A) • • • • • • • •

Ekstra kraftig batteri i bodelen 80 / 115 Ah 80 115 115 115 115 115 115 115

Batterilader 35 A • • • • • • • •

Servicesenter med kontrollpanel • • • • • • • •

Dimmer fremre taklampe – • • • • • • •

Indirekte belysning ved overskap – • • • • • • •

Garderobe- og lasteromsbelysning – • • • • • • •

Nattbelysning – • • • • • • •

Belysning sengeskuff – • • • • • • •

Høyttalere bak • • • • • • • •

Forberedt for innebygd CD • • • • • • • •

Feste til LCD-TV – • • • • • • •

TV-antenne med forsterker • • • • • • • •

LED-belysning • • • • • • • •

Utvendig 230V / 12V / TV-uttak / inntak for sentralantenne • • • • • • • •

Innbruddsalarm med skallbeskyttelse – – – • • – • •

IR-larm – • • – – • – –

Jordfeilsbryter • • • • • • • •

Brannvarsler / Brannslukker • • • • • • • •

Lekkasjeindikator for gass – • • • • • • •

Kollisjonssensor på gassystemet – • • • • • • •

Slangebruddsventil på gassystemet – • • • • • • •

Uttak for USB-minne – • • • • • • •

Effektvakt – • • • • • • •



Alltid steget foran…

www.kabe.se/no

Din KABE Travel Master-forhandler:

NO


