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MINNEN AV FINA
DAGAR MED FAMILJ

OCH VÄNNER.

En KABE husbil är en investering i fri-

het. Reslust och hemlängtan i samma 

känsla. Du väljer precis som det passar 

dig för stunden. Bryta upp för nya även-

tyr eller stanna kvar och njuta där du 

hittat dig själv. 

Därför är en KABE-husbil också en investe-

ring i kvalitet på minst två sätt – livskvalitet 

och produktkvalitet. Båda är lika viktiga för 

frihetskänslan.

För att ligga steget före gäller det att ta 

många steg framåt varje år. Nu har vi på 

KABE gjort det igen. De nya husbilarna är 

här – förbättrade, förädlade och förfinade. 

Det handlar om att väcka idéer, pröva dem 

konkret och förverkliga dem utan kompro-

misser. Allt ska landa i ökad reslust och 

hemkänsla. Då har vi lyckats.  

Välkommen till KABE årsmodell 2016.
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En Kabe-husbil är en investering i kvalitet på minst två sätt  
– livskvalitet och produktkvalitet. 



K A B E  M A D E  I N

S W E D E N

KABE – EN UNIK 
HUSBIL.
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Att bygga bra och rejäla husbilar bottnar i samma filosofi som att leva i dem. Man ska 
gilla att söka sig ut på nya vägar. Vara nöjd när man når sitt mål, men lika nöjd att få 
ge sig iväg igen. Nyfiken på vad som dyker upp under resans gång. Det gäller att vilja 
framåt, men aldrig känna sig framme. Reslust och hemlängtan är inte motsatser för 
oss, utan drivkraften för att bygga husbilar med KABE-kvalitet.

Du ska syna en KABE noga från golv till tak, från vägg till vägg. Då upptäcker du att vårt kvalitets-
tänkande går igen i alla detaljer – isolering, ventilation, värmesystem, fönster, möbelkonstruktion.
För oss är de små detaljerna inte bara detaljer, utan det viktigaste av allt. För det handlar om
komfort, om säkerhet och lång livslängd, från första kurvan på första resan och in i framtiden.
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Kurt Blomqvist
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Det har hänt mycket sedan 1957. Då 

rullade den första KABE:n ut ur Kurt 

Blomqvists garage till en förväntansfull 

familj som längtade ut på vägarna.  

Otaliga modeller har passerat, funktio-

ner har lagts till, materialen förbättrats 

och utrymmena blivit större. Samtidigt 

är det väldigt mycket som inte föränd-

rats.

Fortfarande byggs husvagnarna och hus-

bilarna här i Tenhult, i vår högteknologiska 

fabrik och med beprövad erfarenhet. Den 

röda färgen är densamma och reslusten 

likaså. En KABE är unik, ända in i minsta 

detalj.

I mer än 58 år har vi byggt husvagnar och 

husbilar här i småländska Tenhult, med 

livskvalitet och frihet som vår drivkraft. Det 

tänker vi fortsätta med, och därför investerar 

vi hela tiden i ytterligare kapacitet och teknik 

vid vår fabrik. Vi har aldrig valt den enklaste 

vägen för att nå ett mål, utan den vi tror 

leder dit vi vill långsiktigt. 

Våra produktionsmetoder har också för-

finats och rationaliserats genom åren och 

accelererat de senaste åren. Många av våra 

KABE-innovationer är också patenterade 

och patentsökta. För vi vill att de ska vara 

just våra. Ett signum för våra husbilar som 

gör att du lätt känner skillnad när du jämför 

med våra konkurrenter. 

Konkurrensen ökar och vår försäljning 

likaså, vilket driver på utvecklingen mot en 

högre automatisering av många moment. 

Men fortfarande är det rätt att säga att en 

KABE byggs för hand av skickliga och stolta 

medarbetare. Omsorg om detaljer och 

känsla för kvalitet sitter alltid i händerna på 

våra tekniker. Det är slutresultatet som vi är 

måna om. För din skull.

Drömmen om det perfekta 
semesterboendet började 1957

I mer än 58 år har vi byggt husvagnar och husbilar här i 
Tenhult, med livskvalitet och frihet som vår drivkraft.
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1957 – 1958
Kurt Blomqvist bygger sin första husvagn inför 
familjens semester. En granne köper vagnen, men 
Kurt hinner bygga en till, som färdigställs under 
semesterresan. Även denna vagn säljs senare.

1967 – 1969
Alla vagnar utrustas med gasoldrivet värmesystem, 
invändig belysning, 25 liters vattentank och en fylld 
11-kilos gasolflaska. Mycket som konkurrenterna 
då inte hade. 1969 införs vattenburen centralvärme 
som standard. 

1970 – 1972
Vagnarna produceras enligt modulprincipen – 
grunden för dagens Flexline-system. Den numera 
klassiska, röda KABE-dekoren syns för första 
gången. 

1983 – 1985
Första egna husbilen, en Travel Master, utveckla-
des i samarbete med Volvo. Bilen var 6,4 meter 
lång och till skillnad från de importerade husbilar 
som fanns i Sverige, var KABEs bil avsedd att 
användas året runt. 

1995 – 1997
På höstens Elmia-mässa 1997 visas nya Travel 
Master. Första året fanns bara en alkovmodell; 
produktsortimentet har sedan dess utökats och 
omfattar idag flera hel- och halvintegrerade  
modeller. 

2006 – 2016
En ny tillverkningslina invigs; KABE-fabriken  
är därmed en av Europas modernaste hus-
bilsfabriker. Den tredje generationen av KABE 
Travel Master presenteras.
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Sedan många årtionden tillbaka gestal-

tar KABE det som är typiskt skandina-

viskt. Det är genomgående hög  kvalitet 

och en närmast  pedantisk perfektion 

– från stomme, chassi och kaross till 

  värme- och  ventilationssystem,  textilier, 

inredning och ner till minsta skruv.

Innovativa lösningar

Att ständigt ligga längst fram i utvecklingen 

av nya husbilar, är en stor del i KABE:s 

filosofi. De genomarbetade detaljerna i 

designen skapar förtroende. Ett förtroende 

som ger oss på KABE möjlighet att fortsätta 

driva utvecklingen framåt och skapa inno-

vativa lösningar och patent – allt för att du 

som ägare ska känna stolthet och glädje 

över din KABE. 

Högteknologisk tillverkning

I KABE-fabriken producerar vi efter senaste 

metodiken med så kallad Lean Produc-

tion, eller Toyota-modellen som den också 

kallas. Exaktheten hos våra produktionsro-

botar i kombination med kreativiteten och 

noggrannheten hos vår personal är det som 

skapar känslan i en KABE. Tack vare den 

moderna produktionslinjen i fabriken skapar 

vi husbilar i absolut toppklass.

Kvalitet i varje detalj

En KABE är en investering i kvalitet på 

minst två sätt – livskvalitet och produktkva-

litet. Den viktigaste erfarenheten vi har lärt 

oss genom åren är nog att allt kan vässas 

lite till – bli lite lättare, lite snyggare, lite 

smartare. Och att kvalitet kräver kvalitet är 

allmänt känt så vi väljer underleverantörer 

som delar vår kompromisslösa syn på pre-

standa och komfort. Det är traditionen hos 

oss på KABE.

Alltid steget före

Sedan KABE:s grundare, Kurt Blomqvist, 

började använda begreppet ”alltid steget 

före” 1968, har företagets slogan varit en 

trygg stomme att bygga vidare på. Våra nya 

innovationer och unika patent driver utveck-

lingen framåt – många utgör idag standard i 

hela branschen.

7 års täthetsgaranti
Sju års täthetsgaranti 
ger dig ett garanterat 
problemfritt ägande.

När du vill bo och resa 
i första klass.

iWall
Med KABEs unika  
iWall-konstruktion blir 
karossen maximalt 
stabil och absolut 
fuktsäker.

Inredning 
och snickerier
Möbelkonstruktion och 
inredning kommer från 
KABEs egna snickeri.

Specificerad för 
Norden 
Alla Travel Master 
är utrustade med 
Nordenspecifikation. 

Ventilation  
Alla husbilar från KABE 
har konstruerats för 
maximal luftcirkulation.

Golvvärme
Automatiskt vattenburet 
golvvärmesystem AGS 
II och AGS II Pro ger 
ännu jämnare värme.

Tryggt och säkert 
Många funktioner som 
bidrar till säkerheten är 
standard i alla KABEs 
husbilar.

Sitt- och sovkomfort 
Ergonomiskt utformade 
soffor och sköna sängar 
– som hemma.

KABE Smart D 
Manöverpanel som 
styr och övervakar allt i 
husbilen.

Att ständigt ligga längst fram i utvecklingen av nya husbilar, 
är en stor del i Kabe:s filosofi. 
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Att köpa en KABE är 
att få lugn och ro.

Garantier som ger dig 
lugn och ro
Att köpa en KABE är att få lugn och ro. Och 

det är att få lite mer glädje i vardagen, frihet 

från problem, och framför allt ännu lite mer 

livskvalitet. När du bestämmer dig för en 

husbil från KABE, kan du vara säker på att 

få vad vi kallar ett bekymmersfritt ägande. 

Lägg din tid på att planera semestern – och 

framför allt njuta av den. Vår sju år långa 

täthetsgaranti på alla nya husvagnar och 

husbilar från KABE ger dig ett garanterat 

problemfritt ägande. Med din KABE får du 

två års vägassistans från Fiat. Dessutom 

är husbilarna utrustade med läckindika-

tor för manuell kontroll av gasolsystemet, 

crashsensor och slangbrottsventil som 

tillåter att gasolen är på under körning samt 

jordfelsbrytare och brandlarm som sitter i 

sovrumsdelen.

Genuint hantverk
och mångårig  
byggar tradition
Hög kvalitet i alla detaljer, trygghet i alla led 

och bra design är något som har varit sig-

nifikativt för alla husvagnar och husbilar med 

den röda randen i mer än 58 år. Det är inte 

en slump att en KABE ser ut som just en 

KABE. Ända sedan Kurt Blomqvist byggde 

den första husvagnen i slutet av 1950-talet, 

har de klassiska dragen ständigt förenats 

med en strävan efter modern perfektion. 

Vår moderna maskinpark och skickliga 

medarbetare skapar tillsammans varje dag 

det som är utmärkande för KABE:s husbilar. 

En röd tråd som förkunnar att KABE alltid 

bär en känsla av helhet.

Varje del i en husbil från KABE är unik. Varje 

detalj i konstruktionen har sin specifika funk-

tion. Det kan aldrig bli tal om att skapa en 

husbil som bara är snygg. Inte heller att en-

bart skapa funktionalitet. En KABE är alltid 

funktionell design, ett möte mellan design 

och funktionalitet. Konstruerad för att möta 

både hjärta och hjärna. 

Noggrant testade 
Vi har valt att ha full kontroll över hela 

tillverkningen för att försäkra oss om 

bästa kvalitet i alla detaljer. Vi konstru-

erar och provar nya lösningar i vår egen 

utvecklingshall. Vi har egna elektriker 

och eget snickeri. Våra underleverantörer 

tillhör Europas ledande inom sina respek-

tive områden. Och vi producerar i en 

av Europas modernaste husvagns- och 

husbilsfabriker.

Våra auktoriserade 
återförsäljare ger dig 
trygghet
Det finns något som kännetecknar 

starka och stabila varumärken: det höga 

andrahandsvärdet. Vi har under lång tid 

sett till att värdet på din KABE står sig bra 

år efter år. När du köper en KABE av en 

auktoriserad återförsäljare kan du vara 

trygg med att även vi litar på handlaren. 

Ett förtroende som byggts upp under lång 

tid – flera av våra återförsäljare har sålt 

KABE under decennier. De vet vad som 

krävs av dem, och de finns där redo att 

hjälpa dig. Med över 100 auktoriserade 

serviceställen spridda över norra Europa, 

kan du som ägare av en KABE husbil 

alltid känna dig trygg. 
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För att säkerställa att KABE-bilarna når sin perfekta utformning och  
funktion genomgår de utförliga tester, bland annat:

Helt ny teknik används för att  
kontrollera att husbilarna är  
absolut täta. 

Husbilarna testas i temperaturer från 
–35 upp till +55 grader.

Med hjälp av värmekameror ser vi 
till att konstruktionen når precis den 
kvalitet vi eftersträvar.

Mätinstrument för drag.Vågar för att balansera och optimera 
viktfördelning mellan axlar.

Tryck används för att testa hållfastheten 
hos produkterna.

Med rökbeläggning kontrolleras 
luftflödena.

I klimatkammaren utförs noggranna 
tester på husvagnar och husbilar.

Gasolsystemet trycktestas.Att ventilationen är korrekt är en  
livsviktig funktion som noggrant 
kontrolleras.

Elsystemen och andra viktiga funktio-
ner kontrolleras innan husvagnarna och 
husbilarna får lämna fabriken.

Hållbarhetstest simuleras i en skak-
bänk motsvarande 10 000 mil normal 
körning.
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Uthållighetstester görs på de olika 
delarna av karossen.

Den senaste tekniken...I regnkammaren besprutas husbilarna 
under högt tryck. 

• Varmvattenuppvärmningssystem och  
golvvärme 

• AGS II Pro Shuntad golvvärme
• Plastprofiler utvecklade i samarbete  

med leverantörer
• Vinklad kablageränna, med el och  

vatten samlat
• Flexline-systemet (kundorderstyrd  

produktion)
• Alu-profilen med förtältsskena
• Glasfiberreglar
• Ergonomiska dynor

Att ständigt ligga längst fram i utveck-

lingen av nya husbilar, är en stor del i 

KABE:s filosofi. Våra nya innovationer 

och unika patent driver utvecklingen 

framåt – många utgör idag standard i 

hela branschen.

•  Fönster med dubbelglas och plan utsida
• Ventilerande väggkonstruktion (Sand-

wich-konstruktion) 
• Ecoprimisoleringen utvecklad i samarbete 

med Rockwoll

Innovationer och patent

• Tak- och väggtapet
• Cityvatten och VA-systemet
• Uppfällbara soffor och sängar
• Slide-out-soffa
• Fjällkoppling
• Elboxen
• Air Vent
• iWall
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...kompletterar vår skickliga personal. 
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BYGGD I SVERIGE.
ÖVERLÄGSEN 

KVALITET.
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Med en KABE kan du vara tryggt förvissad om att det inte är en kvalitetsfråga som  
håller dig tillbaka från äventyret. Varken vägen, vinden eller klimatet ska få hindra dig! 

Med en KABE ska du känna dig fri att ta ut svängarna i tillvaron. Att hitta din egen väg och inte 
känna några begränsningar. En KABE är alltid en året-runt-upplevelse. Faktum är att den stora 
skillnaden märker du på vintern när kölden skruvar sig långt under nollan likaväl som på som-
maren när det är som varmast. Isolering, fönster, väggar, värme och ventilation, alla detaljer är 
utvecklade för att inte bara klara ett tjurigt klimat, utan göra vinterresan till en lika skön upplevelse 
som sommarens äventyr.



Äkta vattenburet 
golvvärmesystem AGS
Sedan 1987 har det äkta vattenburna golv-
värmesystemet AGS varit standard, och 24 
år senare introducerades AGS II Pro som 
standard i de lite större husbilarna. Golv-
värmeslingor i kombination med värmeplåtar 
skapar en jämnare värmefördelning i hela 
bilen. AGS II Pro levereras med en shunt-
ventil, som automatiskt reglerar tempera-
turen på vattnet som cirkulerar i golvet, för 
att effektivisera och minska energiåtgången. 
AGS II Pro finns som tillval till de husbilar där 
det inte är standard – något som vi varmt 
kan rekommendera (ej Classic).

Du känner alltid kvaliteten i en KABE 

– oavsett om du kliver in i den en kall 

vinterdag när temperaturen visar på 

minus 25 grader eller under en varm 

sommarnatt med plus 30. Alla husbilar 

från KABE är byggda med det skandi-

naviska klimatet i åtanke!

För oss är bra isolering självklart i en husbil 

som ska fungera i ett omväxlande klimat. 

Är det något vi vet så är det att vädret är 

varandras totala motsatser beroende på när 

under året som man vill semestra. KABE:s 

husbilar är alltid byggda för att klara av det 

extrema skandinaviska klimatet. Alltifrån den 

varma och torra sommaren – via en fuktig 

och blåsig höst – till en iskall vinter med 

många decimeter kall och isolerande snö. 

Dessutom med en hög luftfuktighet och 

snabbt skiftande temperaturer – från varma 

försommardagar till iskalla nätter. 

Tack vare våra lösningar, kan du alltid 

vara säker på att din semester har rätt 

förutsättningar för att bli den perfekta 

avkoppling du drömmer om.  

iWall ger bästa 
 inomhusklimatet
Det bästa inomhusklimatet får du genom 
vår helt nyutvecklade väggkonstruktion; 
iWall, eller Innovation Wall. Ecoprim- 
isoleringen innesluts mellan två olika typer 
av aluminiumplåt och toppas med vår 
mjuka, ventilerande väggtapet vilket ger 
en garanterat styv, hållfast och maximalt 
fuktsäker lösning. 

Värme och luftcirkulation
Alla husbilar från KABE har konstruerats 
för maximal luftcirkulation. Avstånd och 
vinklar mellan soffor, sängar och soffryggar 
är noga utprovade. Överskåpens inbyggda 
luftkanaler säkerställer att luften cirkulerar 
fritt från golv till tak. Kablagerännor är även 
de vinklade för att leda luftströmmar förbi 
fönstren.

Alla husbilar från KABE är 
byggda med det skandinaviska 
klimatet i åtanke!

Du känner alltid kvaliteten i en Kabe – oavsett om du kliver in i 
den en kall vinterdag eller under en varm sommarnatt. 

Classic-serien har en standard- och utrustningsnivå som kan avvika från beskrivningen.
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Specificerad för Norden
För att du som ägare ska ha maximal 
värme även i de kallaste omgivningarna, 
sitter ett extra stort batteri på 110 Ah och 
en generator på 160 A med som standard 
i alla Travel Master-bilar. Dessutom ingår 
ett värmepaket under både förarstolen 
och passagerarsätet. Med sin koppling till 
golvvärmesystemet garanterar det dig ett 
behagligt klimat året runt. Vi kallar det för 
vår Nordenspecifikation. 

Intelligenta värmesystem
Hög bekvämlighet och hög nöjdhet kräver 
hög standard i alla detaljer och på alla kom-
ponenter. Vi vet att det krävs att vi gör allt 
för att du ska bli nöjd. Därför ingår följande 
alltid som standard i alla husbilar från KABE 
(ej Classic):
• Värmeväxlare
• Värmematta i hytt
• Konvektorer vid fotsteg (bildel)
• Mörkläggningsgardiner för framruta  
 och sidorutor 
• Konvektorer mellan bil- och bodel bildar  
 en värmevägg mot bildelen
• Webastotidsstyrning värmer upp kupén  
 när motorn är avstängd upp till 24 timmar  
 innan avfärd

• Uppvärmd vevhusventilation

Helintegrerade husbilar
Samtliga integrerade husbilar har up-
pvärmt dubbelgolv, vilket ger tempererade 
lastutrymmen och ett behagligt klimat 
i husbilens bodel. De inbyggda värme-
konvektorerna under instrumentbrädan, 
hurts och vid instegen skapar en behaglig 
värmezon i bildelen. Dubbelglaset i bildelens 
dörr- och sidorutor minskar effektivt både 
energi- och värmeförluster, men verkar även 
ljuddämpande. 
Den inbyggda värmen i framrutan, som ger 
ökad komfort både i bil- och bodel, ingår 
som standard i vår generösaste modell, 
Travel Master i910, och kan fås som tillval i 
övriga modeller. 
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SÄKER PÅ VÄGEN.
Känslan att köra en husbil från KABE är unik. Först och främst är 
den stadig, lätt och trygg på alla typer av vägar, underlag och års-
tider. Men också för att du valt en svensktillverkad husbil, byggd i 
en av Europas modernaste husbilsfabriker. En KABE Travel Master 
ger inte bara det senaste när det gäller utrustning och komfort, 
utan den gör också din körning maximalt säker och bekväm. 

KABE 2016

LÄS MER PÅ KABE.SE

 18



Alla våra husbilar bygger vi på Fiat Ducato, Europas ledande 

tillverkare av transportfordon. Nya Fiat Ducato har utvecklats 

tillsammans med Europas ledande husbilstillverkare för att bli 

marknadens bästa husbilsbas. Med en Fiat-baserad husbil får du 

de bästa förutsättningarna för en bekväm och bekymmersfri resa. 

Fiat Ducato ger maximal körkomfort:

• Genomtänkt körställning

• Justerbar ratt med bekväm lutning

• Sits och ryggstöd med många inställningar

• Hydraulisk servostyrning 

• Värmereflekterande vindruta och sidofönster, 

 reducerar mängden värme från solljus

• Ljudisolerad hytt, utformad för att eliminera luftpenetration

• Bäst i klassen beträffande sikt (framåt och åt sidan)

• Uppvärmningssystem dimensionerat för snabb och effektiv  

 uppvärmning

• Imfria backspeglar

Interiören i nya Ducato erbjuder en ombonat och genomtänkt 

förar- och passagerarmiljö. Utrymmet mellan sätena är maximerat 

för att underlätta mötet mellan bil- och bodel. Sätena är sväng-

bara för att kunna användas som en del av sittgruppen. Luftflöde-

na är konstruerade för att snabb och jämn uppvärmning av bildel. 

Fiat Ducato har också många smarta lagringsfack, mugghållare 

och dörrpanel med ficka. 

Kabe är en svensktillverkad husbil, byggd i en av  
Europas modernaste husbilsfabriker. 
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Den nya manöverpanelen, som  

KABE har utvecklat tillsammans med 

Dometic, styr och övervakar allt i 

husbilen. Systemet bygger på samma 

principer som dagens datorstyrda 

elsystem i personbilar där systemet 

kommunicerar med och styr de olika 

enheterna i fordonet. 

Från manöverpanelen kan du övervaka 

alla funktioner i ditt fordon och du slipper 

ha flera olika paneler att kontrollera och 

manövrera. 

Med användarvänligheten i fokus har pane-

len designats för att vara enkel att använda 

genom en överskådlig touch-screendisplay 

med symboler. Därigenom har man all 

information och styrning samlat på ett och 

samma ställe. 

Från panelen kan du utläsa aktuell statusin-

formation såsom färskvattennivå, gråvat-

tennivå och batterikapacitet samt styra AC, 

värmepanna eller temperatur. Man kan även 

styra valda tillbehör som till exempel cityvat-

ten eller värme i framrutan. 

Systemet har flera larmfunktioner som 

påminner dig när det är dags att göra 

service eller om någon säkring har lösts ut. 

Från panelen kan du även styra all belysning 

i ditt fordon och aktivera nattbelysningen. 

Manöverpanelen och elsystemet är baserat 

på CIB-tekniken (Caravan Industri Bus) som 

är den nya standarden inom Husvagns/

Husbilsindustrin. 

KABE Smart D – alla funktioner 
samlade på ett ställe

På startsidan visas alla knappar för belysning 
samt digitala skjutreglage för dimmer. Här visas 
också temperatur ute/inne och klocka.

Aktuell statusinformation om färskvattennivå, 
gråvattennivå och batterikapacitet visas på ett 
överskådligt sätt.

All information och styrning gällande värme 
visas på en egen sida. Genom digitala skjutreg-
lage höjer/sänker du värmen.
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FOTA CLASSIC 740

SKANDINAVISK 
DESIGN MED HÖG 

KOMFORT.
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Skandinavisk design är ett kvalitetsbegrepp i resten av världen. Inte bara för ytan och 
uttrycket, utan för den genomtänkta designen och komforten som ligger i konstruk-
tionslösningarna. Det som både infriar nyhetens behag och håller för många års dagligt 
bruk. 

I ett mobilt hem sätts konstruktionen verkligen på prov, för här ska allt inte bara fungera, och vara 
snyggt. Allt ska dessutom vara lätt. Något som egentligen inte syns, men känns. 

Kabe kombinerar skandinavisk 
design med hög komfort.
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Palermo Sevilla

Classic Classic

SÄTT DIN  
 PERSONLIGA PRÄGEL 

MED TYG ELLER 
LYXIGT SKINN. 

Med våra unika textilkollektioner har du 

möjlighet att själv sätta din personliga 

prägel på din nya KABE. Färgstarkt, 

diskret och/eller elegant. Tyg eller 

skinn. Valet är ditt!

Gemensamt för alla textilier i en KABE är 

den välkomponerade helheten och den 

genomgående höga kvaliteten. Tygerna ska 

motsvara våra höga krav på såväl slitstyrka 

som färgäkthet, och också upplevelse och 

känsla när de väl är på plats i husbilen. Vi 

har tagit fram nio unika klädslar, som alla 

håller samma höga kvalitet som resten av 

husbilen, och som erbjuder maximalt antal 

kombinationsmöjligheter. 

Classic – välj mellan 2 dynklädslar, Sevilla 

eller Palermo. Du väljer soffklädsel, gardiner 

och överkast – och du kan vara säker på 

att du köper en husbil som följer din egen 

personlighet, och som du kommer trivas i 

under många år.  

Se mer hos din återförsäljare. 
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LeedsBayonne

Alicante Torino 
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Memphis

Boston Malaga 

KABE 2016

LÄS MER PÅ KABE.SE

27

Skinn Skinn

Skinn
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  MODELL- 
PROGRAM 

2016

KABE 2016

LÄS MER PÅ KABE.SE

 30

Modeller 740 760 780 810 880 910

HALVINTEGRERADE

Travel Master Classic
T, LGB, 

LXL

Travel Master halvintegrerad
LXL, LB, LGB, 

LT
LT

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

LT
LT

HELINTEGRERADE

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

LT
LB, LGB, LT, 

LQB
B, GB,  
T, QB

Så här väljer du planlösning

Planlösningar

LXL Dubbelsäng och toalett med duschkabin på varsin sida längst bak i bilen.

B, LB Två enkelsängar (långbäddar) längst bak i bilen, toalett och dusch är placerat utmed bilens ena sida mitt i bilen.

GB, LGB Samma planlösning som B och LB, men där sängarna höjts ett par steg för att rymma ett garage/lastrum.

T, LT Två enkelsängar (långbäddar) mitt i bilen, där toalett och separat duschkabin är placerat längst bak utmed hela 
 husbilens bredd.

QB, LQB Stor dubbelsäng, centrerad längst bak i bilen.

L L-format kök.

Efter mer än 58 år av husvagn- och husbilsbyggande vet vi 
att ingen husbil passar alla. En husbil ska vara en förlängning 
av din unika personlighet. Vi har alla våra behov och önske-
mål. Du bestämmer, vi bygger!
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Planlösning: LXL

Planlösning: B, LB Planlösning: GB, LGB

Planlösning: T, LT Planlösning: QB, LQB

Våra planlösningar



KABE 2016

LÄS MER PÅ KABE.SE

 32

RÄTT HUSBIL  
FÖR DIG.

HELINTEGRERAD
Premiumserie som har extra allt. 
Med nedsänkbar taksäng.

CLASSIC
Instegsmodell med äkta  
KABE-känsla.

HALVINTEGRERAD
För dig med extra höga krav på  
utrustning och komfort.

CROSSOVER
Som våra halvintegrerade husbilar,  
men med nedsänkbar taksäng.

Ända sedan Kurt Blomqvist byggde den första husvagnen 1958, har KABE hållit fast vid året runt-
komfort, kvalitet, trygghet och smarta lösningar. Det här är fyra områden som alltid ingår när du 
köper en husbil från fabriken i Tenhult – oavsett om du väljer en lite mindre husbil eller någon av 
vår största modeller. 2016 har KABE fyra modellserier – var och en med sina unika egenskaper. 
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CLASSIC
Classic är en instegsmodell. Det 
innebär lite färre  tillval och en något 
kortare utrustningslista. Men det är 
KABE hela vägen.
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NYHETER

Ny planlösning; 740 LXL

Ny sänggavel

Ny exteriör; Innovation Design



Classic har den äkta KABE-känslan. 

Med en lite kortare utrustningslista 

och något färre valmöjligheter är det 

en klok instegsmodell i KABE-familjen. 

Och det är KABE hela vägen.

I närmare sextio år har KABE förfinat och 

förädlat sina husvagnar och husbilar och är 

idag en unik produkt på många olika sätt. 

Och det är ingen tvekan om att Classic 

är en äkta KABE, med alla de klassiska 

KABE-värdena. Konstruktionen bygger på 

välbeprövade KABE-lösningar. Solida vinter-

egenskaper som självklart håller samma 

klass som i övriga husbilar och bygger 

på den patenterade Ecoprim-isoleringen, 

vattenburen golvvärme, och mycket 

genomtänkt ventilation och luftcirkula-

tion. Snickerier, fönster, inredning, kök och 

badrum är av högsta KABE-kvalitet. KABE 

Classic är alltid redo för upplevelser både på 

hemmaplan och långt bort.

KABE Travel Master Classic 740 byggs på 

Fiats lågbyggda specialchassi, som vi har 

kompletterat med AL-KO:s stabiliserande 

ramförlängningar. Våra extra förstärkningar 

med en stadig hjälpram mellan chassit och 

golvet skapar maximal stabilitet i husbilen 

även när den är fullastad.

Standardutrustning
Fiat 2,3 liters motor 130 hk

Fiat specialchassi 36,5q 15” hjul

Standardbredd – 241 cm

Automatiskt golvvärmesystem AGS II

Ecoprimisolering 36 mm

Mörkläggningsgardiner (även bildel)

Myggnätsdörr

Stor kyl med köldfack

KABE Air Vent

Fjärrstyrt centrallås, även bodelsdörr

Spiralmadrass och tjock bäddmadrass

Framstolar med höjdjustering, svängbart 
underrede och dubbla armstöd

KABE Smart D

Nordenspecifikation

Nedbäddningsbar soffa

Överkast

Köksfläkt

Fiat Motorhome assistance

Vinteranpassat vattensystem

Partikelfilter

Jordfelsbrytare

LED-belysning

Alde Compact 3020 centralvärme 

Stadig och fuktsäker kaross

Sandwichkonstruktion

Plastreglar

Mjukt innertak

Ventilerande väggtapet

Tonade fönster 

Rullgardin och myggnät i alla  
öppningsbara fönster

Ventilerade takluckor med myggnät  
och mörkläggningsgardin

Högkvalitativa snickerier

Ergonomiska sittdynor

Optimerat ventilationssystem

Brandvarnare

Exklusiva luckor överskåp 

Gasdämpare överskåp

Soft-close kökslådor

Högblankt laminat bord och bänkar

Sidogardinuppsättning med ljuslist

Välj mellan 2 dynklädslar

MODELLSERIE KABE CLASSIC

Standardutrustning och tillval

KABE CLASSIC

740-storlek 

3 planlösningar

Standardbredd – 241 cm

Alla inbyggda KABE-värden

Året-runt-komfort

Tillval till Classic

CD/Radio/Högtalare

AC

Skyview

Cykelställ

Markis

Aluminiumfälgar

Komfortpaket

Chassi 42 heavy

Ugn

Femte bältesplats
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KÖK
Högsta kvalitet och mycket utrustning som standard.

Köket är inte bara hemmets hjärta, utan även husbilens.  
Den stora utmaningen har varit att skapa kök med de stora 
kökens funktioner och känsla. Oavsett vilken nivå du väljer på 
köket, ingår alltid KABE:s höga kvalitet och utrustningsnivå.

Låda med soft close och centrallås. Rundad 
diskho och smäcker utanpåliggande vatten-
kran. Miljömedveten på väg. Självklart kan du 
sopsortera med separata fack, precis som 
hemma.
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VARDAGSRUM
Plats för umgänge och avkoppling.

Välj mellan 2 dynklädslar; Sevilla eller Palermo.  
Sidogardinuppsättning med ljuslist.

Förarstolar med Fiat-originalklädsel.

Kuddstödsbeklädnad vid dinette. Skofacket innanför ytter-
dörren är utrustat med värmeslingor. Överskåp med hylla, 
inbyggda luftkanaler, mellanvägg, gasdämpare och trycklås. 
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SOVRUM
Koppla av och sov gott.

Enkel- eller dubbelsäng
Inred husbilens sovrumsdel utifrån dina egna behov och förutsättningar. 

Grand Lit
Förvandla de två långbäddarna i husbilens sovdel till en enda 
gigantisk dubbelsäng. Med ”Grand Lit” täcker du enkelt upp 
ytan mellan de båda bäddarna med plats för många. 

Ett sovrum handlar om så mycket mer än bara sängar. För att du ska kunna koppla 
av och sova så gott som det är möjligt, måste omgivningen också vara anpassad 
efter dina behov. Ljudisoleringen i väggar och tak undviker att onödiga ljud tränger in 
i sovutrymmet från omgivningarna utanför bilen. Och med mörkläggningsgardinerna 
skapas bästa förutsättningarna för god sömn. Belysningen når du enklare än någon-
sin tack vare att strömbrytarna är placerade i nära anslutning till sängen.

Här får du plats med allt som behövs för både långa och 
korta resor. Och sängarna i din KABE är minst lika sköna 
som där hemma.
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BADRUM
Komfort alla dagar.

Att ha sin egen toalett med dusch när man är borta är det som 
många uppskattar mest. Välj KABE-bil med stort och rymligt 
badrum med inbyggd duschkabin, eller en bil där badrummet 
är en naturlig avgränsare mellan husbilens olika rum.

Oavsett hur badrummet i en ny KABE är tänkt att användas, 
har vi en planlösning som garanterat passar. I de flesta modeller 
ingår ett rymligt badrum med duschkabin som erbjuder dig en 
enastående komfort alla dagar.
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Nyhet!
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Classic 740 LXL
KABE Classic 740 LXL fyller med råge alla basbehov för 
ett bekvämt och funktionellt semesterboende – vinter som 
sommar.

Planlösning

Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 4856 mm

Invändig bredd: 2238 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7400 mm

Totalbredd: 2410 mm

Totalhöjd: 2800 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-4

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1920x1310/1100 mm

Sovutrymme dinette: 2150x1175/586 mm

Lucköppning B/H: 670x600 mm
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Classic 740 LGB
I Travel Master Classic 740 LGB får semesterbagaget plats 
i det rejält tilltagna lastutrymmet. Utrymmet är lätt åtkomligt 
via den stora utvändiga lastluckan.

Planlösning
Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 4856 mm

Invändig bredd: 2238 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7400 mm

Totalbredd: 2410 mm

Totalhöjd: 2800 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2x1960x780 mm

Sovutrymme dinette: 2150x1175/586 mm

Lucköppning B/H: 670x1080+670x600 mm
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Classic 740 T
Bilens två separata enkelbäddar och det stora badrummet 
över hela bilens bredd baktill (självklart med duschkabin) 
skapar en bil du kan leva länge i.

Planlösning
Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 4856 mm

Invändig bredd: 2238 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7400 mm

Totalbredd: 2410 mm

Totalhöjd: 2800 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-4

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1940x780+1790x780 mm

Sovutrymme dinette: 1640x1175/1000 mm

Lucköppning B/H: 670x1335+660x375 mm
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HALV- 
INTEGRERAD
Serien, som började byggas redan 1985, har 
vi skapat för dig som ställer höga krav på ut-
rustning och komfort. 
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Ny design badrum

Fondväggar

Nya lättmetallsfälgar

Ny exteriör; Innovation Design



HALV- 
INTEGRERAD

Modellserien som är resultatet av våra 

egna drömmar om en komplett husbil. 

Med den lyxiga utrustningen som följer 

med som standard, har vi byggt en mo-

bil bostad för dig som är riktigt kräsen, 

och som vill ligga i absolut framkant när 

det gäller utrustning och teknik. 

Om du drömmer om långa resor både i 

tid och rum, ska du välja en husbil med en 

utrustningslista som är lika lång. I en av våra 

halvintegrerade husbilar kommer du inte 

bli besviken. Listan på standardutrustning 

är mer än väl tilltagen, liksom bredden på 

bodelen – hela 250 cm. Allt är bäddat för 

långa upptäcktsfärder på okända och kända 

vägar, men alltid med tryggheten nära till 

hands. Med en KABE halvintegrerad husbil 

behöver du aldrig lämna komfortzonen om 

du inte vill. 

Två storlekar och fem planlösningar gör val-

friheten stor. En halvintegrerad är det bästa 

av två världar, en smidig, trygg körmaskin 

från Fiat, och en praktisk och snygg bodel 

som skämmer bort dig var du än drar i 

handbromsen.

KABE Travel Master 780 och 880 bygger 

vi på unika chassier från AL-KO, special-

anpassade för de extra rymliga bodelarna. 

Från årsmodell 2015 har alla bilar med 

AL-KO chassi antisladdsystemet ESP med 

Traction + (elektroniskt styrd diffspärr och 

antislir för drivhjulen) som standard. KABE 

är också en miljövänlig husbil med partikel-

filter som standard.

MODELLSERIE KABE HALVINTEGRERAD

Standardutrustning

KABE HALVINTEGRERAD

2 storlekar; 780 och 880

5 planlösningar

King Size-bredd – 250 cm

Alla inbyggda KABE-värden

Året-runt-komfort

Standardutrustning
Fiat 2,3 liters motor 150 hk

Fiat AL-KO-chassi 42 heavy 16” hjul

King Size-bredd 2,50 meter

Komfortpaket

Markis

Backkamera/CD/DVD

Stor kyl med köldfack

KABE Air Vent

ESP Antisladd och antispinnsystem 

KABE Smart D

Myggnätsdörr

Ugn i arbetsbänk

Värmesystem

Automatiskt golvvärmesystem AGS II

Vattenburen golvvärmematta i hytt

Konvektorer vid fotsteg 

Värmepaket med fläkt under framstolar

Webasto motorvärmare med tidsstyrning

Alde Compact 3020 centralvärme 

Värmeväxlare med cirkulationspump

Optimerat ventilationssystem

Ecoprimisolering 36 mm

Craschsensor på gasolsystemet

Slangbrottsventil på gasolsystemet

Läckindikator för gasol

Jordfelsbrytare

Brandvarnare

Stadig och fuktsäker kaross

Nordenspecifikation

Fiat Motorhome assistance

Slide-out soffa

Partikelfilter

Framstolar med höjdjustering, svängbart 
underrede och dubbla armstöd

Ergonomiska sittdynor

Premium Foam-stoppning

LED-belysning

Nattbelysning

Garderobsbelysning

Ventilerade takluckor med myggnät och 
mörkläggningsgardin

Steglös rullgardin och myggnät i alla  
öppningsbara fönster

Tonade fönster med myggnät

Ventilerande väggtapet

Mjukt innertak

Gasdämpare överskåp

Spiralmadrass och tjock bäddmadrass

Uppfällbar huvudgärde

AC-bildel

Mörkläggningsgardiner 

Fjärrstyrt centrallås, även bodelsdörr

Sandwichkonstruktion

Plastreglar

Högkvalitativa snickerier

Exklusiva luckor överskåp 

Soft-close kökslådor

Högblankt laminat bord och bänkar

Sänggavel med belysning 

880

Fiat 3,0 liters motor 180 hk

Inbrottslarm 

AGS II Pro

Centrallås utvändiga luckor

Backkamera/Navigator/CD/DVD

Elektrisk låsning arbetsbänk
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KÖK
Ett kök som hemma.

När du första gången använder ett kök från KABE slås du av likheterna med ditt 
kök hemma. Det är hög kvalitet på allt från spisen till blandaren. De exklusiva 
detaljerna: den rundade diskhon med den utanpåliggande kranen, den separata 
besticklådan, och skärbrädan i noga utvalt bokträ, bygger upp intrycket av det 
perfekt inredda och designade köket. Det här kombinerat med marknadens bästa 
kylskåpsventilation, belyst köksfläkt med två hastigheter och löstagbart filter, och 
den elektriska tändningen av spisen, gör husbilens kök attraktivt ur alla perspektiv.

Elegansen i våra KABE Travel Master är slående. Hant-
verksmässiga snickerier i förstklassigt material från vårt 
eget snickeri, inbjudande sittgrupp, välutrustat badrum 
med dusch, praktisk köksdel plus mängder av praktiska 
detaljer som standard i alla våra husbilar.
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VARDAGSRUM
Avkoppling och mjuklandning.

Slide-out-soffa med armstöd
Sittgrupperna i en husbil ställer helt andra krav på sin utform-
ning än din soffa hemma. Eftersom det även ska vara möjligt 
att resa, sittandes i soffan, har vi byggt en helt ny typ av soffa 
med slide-out-funktion vid bältesplatsen. På så sätt justeras 
enkelt lutningen på både sitt- och ryggdynan, de utfällbara 
armstöden garanterar den extra komfort som vi tycker är 
nödvändig i en husbil (ej Classic).

I KABE:s husbilar blir vardagsrummet mångas favoritplats. Det är en plats 
för umgänge och avkoppling, och tack vare smarta lösningar förvandlas den 
snabbt till ytterligare ett sovrum.

Vi vet att våra KABE Travel Master väcker beundran, faktiskt 
ännu mer nu när vi gett bilarna ny form och färgsättning.  
Lika viktigt är dock att insidan håller det utsidan lovar och vi 
vet att den som stiger in inte blir besviken.
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SOVRUM
God sömn.
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Vi har skapat ett boende som i kvalitet väl ska kunna mäta 
sig med ditt ordinarie hem och har därför inte snålat vid 
val av sittdynor och madrasser – du sitter bekvämt och 
sover garanterat skönt på fjädrande madrass i lång- eller 
dubbelbädd.

Det är, tack vare flexibla inredningslösningar, enklare än 
någonsin att välja ett sovrum helt efter dina egna behov 
och önskemål.

Sängarna har spiralmadrasser, tjocka bädd-
madrasser och sängbottnar med följsamma 
lameller. Flera av KABE:s modeller har sängar 
med ställbar huvudgärd för skönare läsning.



BADRUM
Compact living när det är som bäst.

I samtliga husbilar med LB/LGB-planlösning blir badrum-
met en avgränsare som naturligt skärmar av sovrummets 
bäddar från de allmänna utrymmena.

Med badrumsdel längst bak över husbilens hela bredd baktill har vi skapat en 
öppen planlösning. I T-badrummen är duschkabin standard.

KABE Travel Master är mycket rymliga men det faktum att en husbil 
erbjuder ”compact living” innebär också att varje kvadratcentimeter 
måste utnyttjas smart. Och med all standardutrustning som också 
ingår i priset, får du mycket mer för pengarna!

Exklusiva handtag och hängare är en självklarhet. 
Nytt tillval: Exklusiv träbotten i dusch.
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Travel Master 780 LB
780 LB är en långbäddshusbil med två separata sängar som 
enkelt kan bäddas om till en bred dubbelsäng (Grand Lit). 

Travel Master 780 LGB
Samma specifikationer som KABE Travel Master 780 LB, 
men med det stora garaget.

Planlösning

Planlösning

Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5190 mm

Invändig bredd: 2316 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7745 mm

Totalbredd: 2490 mm

Totalhöjd: 2800 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-4

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2x1940x820 mm

Sovutrymme dinette: 2230x1380/915 mm

Lucköppning B/H: 670x600+618x471 mm

Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5190 mm

Invändig bredd: 2316 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7745 mm

Totalbredd: 2490 mm

Totalhöjd: 2800 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2x1960x820 mm

Sovutrymme dinette: 2230x1380/915 mm

Lucköppning B/H: 670x1080+670x600 mm
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Travel Master 780 LT
Husbilen för dig som vill ha en riktig långbäddsbil. KABE 
Travel Master 780 T rymmer allt du behöver för att bo be-
kvämt, och ger samtidigt en känsla av utrymme. 

Planlösning

Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5190 mm

Invändig bredd: 2316 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7745 mm

Totalbredd: 2490 mm

Totalhöjd: 2800 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-4

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1940x820+1840x820 mm

Sovutrymme dinette: 2220x1130/820 mm

Lucköppning B/H: 670x1335 mm

Travel Master 780 LXL
En av de populäraste planlösningarna med dubbelsäng, toa-
lettavdelning med separat duschkabin, stort vinkelkök och 
en rymlig sittgrupp med stor soffa till höger innanför dörren.

Planlösning

Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5190 mm

Invändig bredd: 2316 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7745 mm

Totalbredd: 2490 mm

Totalhöjd: 2800 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-3

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1960x1400/1120 mm 

Sovutrymme dinette: 2230x1030/1175 mm

Lucköppning B/H: 670x600 mm
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Travel Master 880 LT
Royal 880 LT har en separat sovavdelning med två långbäd-
dar samt en hygienavdelning med riktig duschkabin, som 
sträcker sig tvärs över hela bakgaveln. 

Planlösning

Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 6215 mm

Invändig bredd: 2316 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 8780 mm

Totalbredd: 2490 mm

Totalhöjd: 2800 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-4

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1940x820+1900x820 mm

Sovutrymme dinette: 2230x1380/1260 mm

Lucköppning B/H: 670x1335+660x375 mm
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CROSSOVER
När vi skapade nya Crossover hade vi något nytt 
och extraordinärt i tankarna. Något som förändrar 
både planlösningen och det resande livet i hus-
bilen – något lite utöver det vanliga.
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CROSSOVER

Du känner igen en KABE Crossover på 

den svagt välvda hjässan på taket. En 

flexibel husbil utan kompromisser, som 

tar dig dit du vill, men som öppnar för 

fler möjligheter och ändrade planer. 

Det extra utrymmet ger stor frihet i att låta 

fler personer följa med på äventyr. Inga 

problem att ta med barnbarnen, vännerna 

eller andra fripassagerare; lägg dem en 

trappa upp så får de njuta av samma kom-

fort som du själv. 

Utrustningslistan i en Crossover, som har 

rubriken ”Standard”, är lika lång som du kan 

förvänta dig av en KABE. Allt för att matcha 

dina behov och din egen långa lista på 

planerade äventyr. Sen finns det såklart en 

hel del extrautrustning för att du ska kunna 

finkalibrera ditt upplevelseinstrument. Det 

finns fem planlösningar att välja på, fyra i 

x780-serien och en x880-serien. Säger vi 

valfrihet, så menar vi det.

KABE Travel Master x780 och x880 bygger 

vi på unika chassier från AL-KO, special-

anpassade för de extra rymliga bodelarna. 

Från årsmodell 2015 har alla bilar med 

AL-KO chassi antisladdsystemet ESP med 

Traction + (elektroniskt styrd diffspärr och 

antislir för drivhjulen) som standard. KABE 

är också en miljövänlig husbil med partikelf-

ilter som standard.

MODELLSERIE KABE CROSSOVER

Standardutrustning

KABE CROSSOVER

2 storlekar; x780 och x880

5 planlösningar

King Size-bredd – 250 cm

Nedsänkbar säng

Alla inbyggda KABE-värden

Året-runt-komfort

Standardutrustning
Fiat 2,3 liters motor 150 hk

Fiat AL-KO-chassi 42 heavy 16” hjul

King Size-bredd 2,50 meter

Komfortpaket

Markis

Backkamera/CD/DVD

Stor kyl med köldfack

KABE Air Vent

ESP Antisladd och antispinnsystem 

KABE Smart D

Myggnätsdörr

Ugn i arbetsbänk

Värmesystem

Automatiskt golvvärmesystem AGS II

Vattenburen golvvärmematta i hytt

Konvektorer vid fotsteg 

Värmepaket med fläkt under framstolar

Webasto motorvärmare med tidsstyrning

Alde Compact 3020 centralvärme 

Värmeväxlare med cirkulationspump

Optimerat ventilationssystem

Ecoprimisolering 36 mm

Craschsensor på gasolsystemet

Slangbrottsventil på gasolsystemet

Läckindikator för gasol

Jordfelsbrytare

Brandvarnare

Stadig och fuktsäker kaross

Nordenspecifikation

Fiat Motorhome assistance

Slide-out soffa

Partikelfilter

Framstolar med höjdjustering, svängbart 
underrede och dubbla armstöd

Ergonomiska sittdynor

Premium Foam-stoppning

LED-belysning

Nattbelysning

Garderobsbelysning

Ventilerade takluckor med myggnät och 
mörkläggningsgardin

Steglös rullgardin och myggnät i alla  
öppningsbara fönster

Tonade fönster med myggnät

Ventilerande väggtapet

Mjukt innertak

Gasdämpare överskåp

Spiralmadrass och tjock bäddmadrass

Uppfällbar huvudgärde

AC-bildel

Mörkläggningsgardiner 

Fjärrstyrt centrallås, även bodelsdörr

Sandwichkonstruktion

Plastreglar

Högkvalitativa snickerier

Exklusiva luckor överskåp 

Soft-close kökslådor

Högblankt laminat bord och bänkar

Sänggavel med belysning 

Elektriskt nedsänkbar taksäng

Luftspalt mellan innertak och yttertak för 
bästa sovkomfort i taksäng  

x880

Fiat 3,0 liters motor 180 hk

Inbrottslarm 

AGS II Pro

Centrallås utvändiga luckor

Backkamera/Navigator/CD/DVD

Elektrisk låsning arbetsbänk

KABE 2016

LÄS MER PÅ KABE.SE

55



KABE 2016

LÄS MER PÅ KABE.SE

 56

LYXIGA KÖK
Detaljerna på rätt ställe.

Det är lätt att bli förälskad i köken från KABE. De genom-
gående linjerna, de vackra träslagen och snickerierna, och 
den högklassiga utrustningsnivån skapar en svårslagen 
enhet när det kommer till mobila kök. De välutrustade 
köken, de stora möjligheterna till förvaring, och den 
genomtänkta designen ingår alltid.

Den trelågiga spisen har delat lock – ger 
extra avställningsyta.

Välutrustade kök, med stora möjligheterna till 
förvaring, och genomtänkt design ingår alltid 
när du köper en KABE. 

Det helautomatiska kylskåpet med AES växlar på egen hand 
mellan 230 V, 12 V och gasol beroende på tillgång.
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VARDAGSRUM
Det är här du finner ro och avkoppling.

De specialkonstruerade sittgrupperna ger en enastående 
komfort, med slide-out-funktion på soffan vid bältesplatsen 
kan du på ett enkelt sätt reglera lutningen på sitt- och  
ryggdynan. Med utfällbara armstöd sitter du extra skönt.

Direkt när du kliver in i husbilen slås du av de ljusa högblanka avställnings-
ytorna med en känsla av glas. Tack vare den extra utfällbara skivan är det lätt 
att på bara ett par sekunder maximera bordets avställningsyta.

Välj fritt mellan unika och noga utprovade dynklädslar och gardin-
satser i två olika sömnader, sammansatta för fullständig harmoni i 
husbilens olika delar.

De ergonomiskt formade dynorna med stoppning som ger en 
överlägsen komfort och vardagsrummet blir platsen där du lätt 
finner ro och avkoppling.



SOVRUM
Extra sovplatser med nedsänkbar taksäng.

Nedsänkbar säng
När vi bygger våra husbilar ställs vi hela tiden inför utman-
ingar. Utmaningar som handlar om att öka komforten och 
bekvämligheten, men också om att skapa och ta tillvara på 
oanvända utrymmen i bilarna. Därför byggde vi in en ned-
sänkbar dubbelsäng i alla helintegrerade modeller och i nya 
Crossovern. En säng som tar minimalt med plats när den inte 
används, men som förvandlar utrymmet ovanför dinetten till 
ett bekvämt sovrum om natten. 

Sängarna i din KABE är minst lika sköna som där hemma. Spiral-
madrasser och extra tjocka bäddmadrasser ger garanterat god natt-
sömn. Den nedsänkbara dubbelsängen förvandlar utrymmet ovanför 
dinetten till ett bekvämt sovrum om natten.
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BADRUM
Enastående komfort alla dagar.

Vilken planlösning du än väljer får du ett badrum som 
funkar i vardagen, men med badrummet längst bak, får du 
rejält med svängrum och en dusch som du lätt står lite för 
länge i. 

I de flesta modeller ingår ett rymligt badrum med duschkabin som erbju-
der dig en enastående komfort alla dagar. Med badrumsdel längst bak 
över husbilens hela bredd baktill har vi skapat en öppen planlösning.

Varje liten detalj gör helheten för att allt ska fungera som du är 
van vid hemma. Och det gör det i badrum signerat KABE.
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Crossover x780 LGB
Här får du plats med allt som behövs för både långa och 
korta resor. KABE x780 LGB har två långbäddar med gara-
geutrymmet där under. Dessutom har bilen ett praktiskt L-
format kök, matplats med plats för fem personer och toalett 
med duschväggar.

Planlösning
Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5190 mm

Invändig bredd: 2316 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7745 mm

Totalbredd: 2490 mm

Totalhöjd: 3050 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-6

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2x1960x820 mm

Sovutrymme dinette: 2230x1380/915 mm

Sovutrymme taksäng: 1980x1380/1050 mm

Lucköppning B/H: 670x1080+670x600 mm
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Crossover x780 LB
Det här är husbilen för dig som vill ha en riktig långbäddsbil. 
Med sitt arbetsvänliga vinkelkök och rymliga sittgrupp är det 
här husbilen för både en och två, och med plats även för ett 
par gäster i den nedsänkbara taksängen.

Planlösning

Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5190 mm

Invändig bredd: 2316 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7745 mm

Totalbredd: 2490 mm

Totalhöjd: 3050 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2x1940x820 mm

Sovutrymme dinette: 2230x1380/915 mm

Sovutrymme taksäng: 1980x1380/1050 mm

Lucköppning B/H: 670x600+618x471 mm

Crossover x780 LT
Den här crossover-modellen är den senaste husbilen i KABE-
familjen. Den inbjudande sittgruppen, de sköna långbäd-
darna och toaletten med dusch ingår som standard.

Planlösning

Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5190 mm

Invändig bredd: 2316 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7745 mm

Totalbredd: 2490 mm

Totalhöjd: 3050 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1940x820+1840x820 mm

Sovutrymme dinette: 2220x1130/820 mm

Sovutrymme taksäng: 1980x1100/845 mm

Lucköppning B/H: 670x1335 mm
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Crossover x780 LXL
x780 LXL har en inbjudande och luftig planlösning med 
L-format kök. De båda dubbelsängarna, varav den ena är 
nedsänkbar från taket, skapar effektivt utrymme och ger 
plats för två personer till. 

Planlösning
Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5190 mm

Invändig bredd: 2316 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7745 mm

Totalbredd: 2490 mm

Totalhöjd: 3050 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1940x1400/1120 mm 

Sovutrymme dinette: 2230x1030/1175 mm

Sovutrymme taksäng: 1880x1390 mm

Lucköppning B/H: 670x600 mm
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Travel Master x880 LT
x880 LT har separat sovavdelning med två långbäddar och 
ett badrum som sträcker sig tvärs över hela bilens bakre 
del. Den nedsänkbara sängen över dinetten ger dessutom 
övernattningsplatser för ytterligare personer.

Planlösning
Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 6215 mm

Invändig bredd: 2316 mm 

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 8780 mm

Totalbredd: 2490 mm

Totalhöjd: 3050 mm 

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1940x820+1900x820 mm

Sovutrymme dinette: 2230x1380/1260 mm

Sovutrymme taksäng: 1980x1380/1050 mm

Lucköppning B/H: 670x1335+660x375 mm
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HELINTEGRERAD
De helintegrerade modellerna har snabbt 
blivit storsäljare bland våra husbilar.  
Vi liknar det vid ett mobilt hem där den 
höga nivån på utrustningen gör det här 
till husbilsägarens stora dröm.
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Våra helintegrerade husbilar är kronan 

på verket i vårt modellprogram. Helt 

utan kompromisser mellan bostad och 

körmaskin. Bra svängradie både på  

vägen och i köket skulle man kunna 

säga. 

Massor av smarta detaljer, funktioner, fack 

och utrymmen som gör det lätt att stuva 

undan och få det vardagsfint på nolltid. 

Och tvärt om – lätt att snabbt lägga ur 

handbromsen och vara på väg igen och låta 

nyfikenheten styra.

Alla helintegrerade modeller har den 

nedsänkbara dubbelsängen över förarplat-

sen som standard, vilket öppnar för stor 

flexibilitet. Och du sover riktigt bekvämt på 

övervåningen. Härligt att kunna ta med barn 

och barnbarn, och smitta dem med din 

upptäckarglädje.

KABE Travel Master Integrated byggs på 

Fiat Ducato försedda med galvaniserade 

superlåga chassier från AL-KO. Långa  

axelavstånd i kombination med bred 

spårvidd, helt individuell bakhjulsfjädring 

samt AL-KO ACS komfortfjädring för 

framaxeln, gör Travel Master Integrated ex-

tra stadig och komfortabel att köra. På i910 

(och vid val i810 Tandem) innebär de två 

tandemaxlarna bak, tillsammans med det 

långa axelavståndet, att man får en mycket 

god körstabilitet och det reducerar också 

känsligheten för sidvind. Tandemaxlarna ger 

även en lugnare och stabilare fjädring på 

en lång bil, jämfört med en motsvarande bil 

som har singelaxel bak. 

MODELLSERIE KABE HELINTEGRERAD

Standardutrustning

KABE HELINTEGRERAD 

3 storlekar; i760, i810 och i910

12 planlösningar

Nedsänkbar säng

Bästa helintegrerade vinterbilen

Fullmatad med utrustning

Standardbredd – 232 cm

Standardutrustning
Fiat 3,0 liters motor 180 hk

Fiat AL-KO-chassi 42 heavy 16” hjul

Växellåda automat

ACS komfortfjädring (framaxel)

Backkamera/CD/DVD

KABE Smart D

Automatiskt golvvärmesystem AGS II

Vattenburen golvvärmematta i hytt

Konvektorer vid fotsteg 

Värmepaket med fläkt under framstolar

Webasto motorvärmare med tidsstyrning

Alde Compact 3020 centralvärme 

Värmeväxlare med cirkulationspump

Optimerat ventilationssystem

Ecoprimisolering 

Craschsensor på gasolsystemet

Slangbrottsventil på gasolsystemet

ESP Antisladd och antispinnsystem 

Läckindikator för gasol

Jordfelsbrytare

Brandvarnare

Stadig och fuktsäker kaross

Nordenspecifikation

Fiat Motorhome assistance

Tec-tower

Komfortpaket

Slide-out soffa

Partikelfilter

Framstolar med höjdjustering, svängbart 
underrede och dubbla armstöd

Ergonomiska sittdynor

Premium Foam-stoppning

LED-belysning

Nattbelysning

Garderobsbelysning

Ventilerade takluckor med myggnät och 
mörkläggningsgardin

Steglös rullgardin och myggnät i alla öppn-
ingsbara fönster

Tonade fönster med myggnät

Ventilerande väggtapet

Mjukt innertak

Gasdämpare överskåp

Spiralmadrass och tjock bäddmadrass

Uppfällbar huvudgärde

AC-bildel

Fjärrstyrt centrallås, även bodelsdörr

Sandwichkonstruktion

Plastreglar

Högkvalitativa snickerier

Exklusiva luckor överskåp 

Soft-close kökslådor

Högblankt laminat bord och bänkar

Mörkläggningsgardiner 

Myggnätsdörr

Sänggavel med belysning 

Markis

Nedsänkbar taksäng 

KABE Air Vent

i810, i910

Inbrottslarm

AGS II Pro

Backkamera/Navigator/CD/DVD

Högtalare bak

El-jalusi framruta

Motordriven säng fram

i910

Centrallås utvändiga luckor

Elektriskt uppvärmd framruta

Elektrisk låsning arbetsbänk
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KÖK
Endast det bästa gott nog.

Smarta lösningar i ett husbilskök ger det där extra utrymmet som är 
ovärderligt när du är ute på vägarna, och när matlagningen tar extra 
utrymme.

I vår största modell, i910, hittar du ett antal extra bekvämligheter. Bland annat 
har modellen den separata inbyggnadsugnen och den nedsänkbara hyllan 
med plats för bland annat kaffekokare.

Smarta val
Det helautomatiska kylskåpet med AES 
växlar på egen hand mellan 230 V, 12 V 
och gasol beroende på tillgång. Tec-tower-
kylskåpet ingår som standard i samtliga 
helintegrerade husbilar.
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VARDAGSRUM
Bromsa in och slå dig till ro.

Känn kvaliteten i allt från de generöst tilltagna sofforna, via det högblanka glasliknande 
bordet, till de smarta och lättåtkomliga förvaringsutrymmena under sofforna. Du sitter 
alltid lika bekvämt på ergonomiskt utformade dynor oavsett om du använder soffan 
som matplats, tv-soffa eller säng. Med de noga utprovade och slitstarka textilierna får 
du en husbil som håller sig fräsch under lång tid, och som alltid är redo att ta emot dig 
med öppna armar.

Eftersom det även ska vara möjligt att resa, sittandes i soffan, har vi byggt en 
helt ny typ av soffa med slide-out-funktion vid bältesplatsen.

Uppfällbara soffor och sängar gör det lätt att komma åt vid 
städning och förvaring. 
Nedsänkbart tv-fäste i flera modeller.
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SOVRUM
God natt!

Med den nedsänkarbara dubbelsängen som är standard i alla helintegrerade 
husbilar är det lätt att ta tillvara på det utrymme som en husbil utgör. I våra 
större modeller, i810 och i910 är sängen dessutom elektroniskt nedsänkbar.
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Enkel- eller dubbelsäng
Inred husbilens sovrumsdel utifrån dina egna behov och förutsättningar. 

Sänggavel med mysbelysning. Nattbelysningens ström-
brytare placerad exakt där den ska – vid sängen. Uttag för 
USB-minne. Godnatt!

Spiralmadrasserna och de extra tjocka bäddmadrasserna 
garanterar dig många rogivande och avkopplande timmar.



BADRUM
Rymliga badrum med känslan av lyx.

Livet i en husbil ska vara bekvämt och fyllt av frihet. När vi känner oss fria blir 
vi oftast på bättre humör. Därför har vi tagit fram ett stort och rymligt badrum 
till våra i910 QB, LB och LGB-bilar. Det är badrum som är fyllda av känslan 
av lyx, där toaletten och duschkabinen är placerade på varsin sida, och som 
åtskiljs naturligt av den mittgång som löper genom bilen. Genom att ställa 
upp dörrarna avgränsas sovrummet och du får ett extra stort badrum som 
på ett elegant sätt separerar den främre delen av husbilen.

Ett stort och rymligt badrum med känsla av lyx, är en av de saker som 
utmärker våra husbilar. 
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Integrated i760 LGB
i760 LGB har stort lastutrymme under sängarna, med gott 
om plats för semesterbagaget, och utrymmet är lätt åtkom-
ligt via den stora bagageluckan. De sköna långbäddarna är 
placerade ett steg upp i bilen.

Planlösning
Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5060 mm 

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7600 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-6

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1960x765+1960x700 mm

Sovutrymme dinette: 2060x1175/560 mm 

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 2x700x1050 mm
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Integrated i760 LB
i760-serien är vår minsta helintegrerade husbil. Travel Master 
i760 LB har separat sovavdelning med två långbäddar, vin-
kelkök, sittgrupp med sidosoffa och en praktisk toalett med 
utfällbara duschväggar.

Planlösning
Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5060 mm 

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7600 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2x1940x780 mm

Sovutrymme dinette: 2060x1175/560 mm 

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 2x700x800 mm
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Integrated i760 LXL
i760 LXL har en dubbelsäng i bilens bakre vänstra del, och 
ett stort badrum med separat duschkabin i den högra delen. 
Den nedsänkbara dubbelsängen över dinettgruppen ger 
plats för fler personer.

Planlösning
Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5060 mm 

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7600 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1900x1280 mm

Sovutrymme dinette: 2060x1175/560 mm 

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 700x800 mm

KABE 2016

LÄS MER PÅ KABE.SE

 72



Integrated i760 LT
Populär planlösning med stort badrum som förfogar över 
hela bilens bredd baktill. Husbilen har plats för fler personer 
tack vare de två enkelbäddarna och den nedsänkbara dub-
belsängen över sittgruppen.

PlanlösningTeknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5060 mm 

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 7600 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1940x780+1800x780 mm

Sovutrymme dinette: - 

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 700x800 mm
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Integrated i810 LGB
i810 LGB är en garagemodell med stort lastutrymme under 
de förhöjda långbäddarna. Köket – som är i vinkel mot 
sittgruppen – har trelågig bänkspis, rundad diskho med 
utanpåliggande kran och goda möjligheter till förvaring i skåp 
och lådor.

PlanlösningTeknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5560 mm

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 8100 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-6

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1960x765+1960x700 mm

Sovutrymme dinette: 2060x1175/560 mm 

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 2x700x1050 mm
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Integrated i810 LB
i810 LB är en husbil som kombinerar det välutrustade vinkel-
köket och den inbjudande sittgruppen med sköna långbäd-
dar. Dessutom har bilen en toalett med dusch och utfällbara 
duschväggar.

PlanlösningTeknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5560 mm

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 8100 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2x1940x780 mm

Sovutrymme dinette: 2060x1175/560 mm 

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 2x700x800 mm
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Integrated i810 LQB
i810 LQB har en stor queenbed centrerad mitt bak i bilen 
och en nedsänkbar dubbelsäng över sittgruppen. Det stora 
vinkelköket och många praktiska förvaringsutrymmen skapar 
känsla av stor rymd i husbilen.

PlanlösningTeknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5560 mm

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 8100 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2010x1380 mm

Sovutrymme dinette: 2060x1175/560 mm 

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 2x700x1050 mm
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Integrated i810 LT
De helintegrerade modellerna har snabbt blivit storsäljare 
bland våra husbilar. i810 LT har allt du behöver för ett be-
kvämt boende: sköna långbäddar, praktiskt vinkelkök, rymlig 
sittgrupp och ett stort badrum.

PlanlösningTeknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 5560 mm

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 8100 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2x1940x780 mm

Sovutrymme dinette: 2060x1175/560 mm 

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 700x800 mm
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Integrated i910 B
KABE i910 B har ett stort, välutrustat kök med trelågig bänk-
spis, rundad diskho med utanpåliggande kran och Tec-tower 
kylskåp med separat köldfack och AES. 

Planlösning

Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 6560 mm

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 9100 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2x1940x780 mm

Sovutrymme dinette: 2060x1175/1050 mm

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 2x700x800 mm

Integrated i910 GB
KABE i910 GB är en av våra största helintegrerade husbilar. 
Med sin stora utvändiga bagagelucka kommer du lätt åt 
det stora lastutrymmet under sängarna, som vi placerat ett 
snäpp upp i husbilen.

Planlösning

Teknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 6560 mm

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 9100 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-6

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 1960x765+1960x700 mm

Sovutrymme dinette: 2060x1175/1050 mm

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 2x700x1050 mm
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Integrated i910 T
i910 T är husbilen med ett stort och rymligt badrum över hela 
husbilens bredd baktill. De båda bekväma långbäddarna, det 
elegant svängda köket med massor av finesser och bekväm 
soffgrupp, skapar en perfekt miljö för avkoppling.

PlanlösningTeknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 6560 mm

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 9100 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2x1940x780 mm

Sovutrymme dinette: -

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 1160x700 mm
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Integrated i910 QB
i910 QB har den stora, härliga queenbeden längst bak i hus-
bilen. Det eleganta, svängda köket och den väldisponerade 
sittgruppen gör det här till en riktig lyxbil. 

PlanlösningTeknisk specifikation
Invändig längd, bodel: 6560 mm

Invändig bredd: 2180 mm

Invändig höjd: 1960 mm

Totallängd: 9100 mm

Totalbredd: 2320 mm

Totalhöjd: 2950 mm

Sovplatser inkl. dinette: 2-5

Antal passagerare: 3

Sovutrymme bak: 2010x1380 mm

Sovutrymme dinette: 2060x1175/1050 mm

Sovutrymme taksäng: 1880x1380 mm

Lucköppning B/H: 2x700x1050 mm
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KABE EN UNIK 
HUSBIL.

ALLTID STEGET FÖRE. 
KABE är synonymt med design, säkerhet och kvalitet; men även med 
komfort och njutning. Det är därför som vi med stolthet gärna fyller 
upp våra husbilar med massa extra bekvämligheter. Bekvämligheter 
som många andra tar extra betalt för.  

7 års täthetsgaranti

Lägg din tid på att planera semestern – och 
framför allt njuta av den. Vår sju år långa 
täthetsgaranti på alla nya husvagnar och 
husbilar från KABE ger dig ett garanterat 
problemfritt ägande.

Innovationer och patent

Att ständigt ligga längst fram i utvecklingen 
av nya husbilar, är en stor del i KABE:s filo-
sofi. Våra nya innovationer och unika patent 
driver utvecklingen framåt – många utgör 
idag standard i hela branschen.

Tryggt och säkert

Med din KABE får du två års vägassistans 
från Fiat. Dessutom är husbilarna utrustade 
med läckindikator för manuell kontroll av 
gasolsystemet, crashsensor och slang-
brottsventil som tillåter att gasolen är på 
under körning samt jordfelsbrytare och 
brandlarm som sitter i sovrumsdelen. 

55 års erfarenhet

Det finns något som kännetecknar starka 
och stabila varumärken: det höga andra-
handsvärdet. Vi har under lång tid sett till 
att värdet på din KABE står sig bra år efter 
år. Med över 100 auktoriserade servicestäl-
len spridda över norra Europa, kan du som 
ägare av en KABE alltid känna dig trygg. 

Den ledande tillverkaren  
av husbilar för åretruntbruk 

KABE:s husbilar är alltid byggda för att klara 
av det extrema skandinaviska klimatet. Tack 
vare våra lösningar, kan du alltid vara säker 
på att din semester har rätt förutsättningar 
för att bli den perfekta avkoppling du dröm-
mer om. 

Vattenburen golvvärme

Sedan 1987 har golvvärmesystemet AGS 
varit standard. Fyra golvvärmeslingor i 
kombination med värmeplåtar skapar en 
jämnare värme i hela bilen. Med AGS II Pro 
kan golvvärmen vara igång separat, en 
shuntventil reglerar temperaturen på vattnet 
som cirkulerar i golvet.

Innovativa lösningar

Det bästa inomhusklimatet får du genom 
vår helt nyutvecklade väggkonstruktion; 
iWall, eller Innovation Wall. Ecoprim-isole-
ringen innesluts mellan två olika typer av 
aluminiumplåt och toppas med vår mjuka, 
ventilerande väggtapet vilket ger en garan-
terat styv, hållfast och maximalt fuktsäker 
lösning. 

Kabe är synonymt med design, säkerhet och kvalitet;  
men även med komfort och njutning. 

Classic-serien har en standard- och utrustningsnivå som kan avvika från beskrivningen. Hör med din återförsäljare!
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Karossen byggs enligt ”sand-
wichprincipen” 

iWall med Ecoprim-isolering

Plastreglar

Hagelsäkert glasfibertak

Täta takskarvar

Energifönster med polyuretankarm

Bodelsdörr med gasdämpare 
och fönster

Mörkläggningsgardiner i framruta, 
sido- och bodelsfönster

Ventilation i väggar och golv

Mjukt, ljusreflekterande  
och isolerande innertak

Förberedd för stödben och 
dragkrok

Läckindikator, slangbrottsventil, 
brandlarm, jordfelsbrytare och 
crashsensor

Utvändig anslutning för TV, 
kabel-TV och 12/230V

TV-antenn där larm indikerar om 
antennen är uppfälld vid start

Myggnätsdörr

Larm indikerar om 220 kabeln 
sitter i vid start

Alla våra husbilar är baserade på 
Fiat. Travel Master 780, 880 samt 
i760-i910 har dessutom AL-KO 
chassi.
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Bildel
För att vi ska kunna bygga en av marknadens bästa husbilar har vi lagt 
stort fokus på att du ska känna dig helt trygg både när du kör och när 
du lever i en KABE. Chassit tillsammans med de bästa säkerhetssys-
temen gör din semester till ett rent nöje och en behaglig upplevelse.

Bästa värmesystemen 
Travel Master är utrustade med golvvärmematta 
i hytten. Med värmeväxlare kan du enkelt leda 
värmen från motorn till bodelen. Konvektorer i hytt-
steg. Mörkläggningsgardiner i både framruta och 
sidofönster. I i910 är framrutan elektriskt uppvärmd 
– finns som tillval i övriga modeller.

Nordenspecifikation med  
extra värmepaket
Alla Travel Master är utrustade med Nordenspeci-
fikation. Stort batteri på 100 Ah och en generator 
på 160 A. Extra värmepaket under både förarstolen 
och passagerarsätet kopplat till golvvärmesystemet.  
Uppvärmd vevhusventilation. Ger extra värmetill-
skott under riktigt kalla dagar. (Ej Classic)

Kraftigare generator och  
kraftigare batteri
Vårt extra kraftiga elsystem ökar batteriets livslängd, 
även vid låga utomhustemperaturer. Batteri 100 Ah. 
Generator 160 A.



Plastreglar
KABE använder plastreglar med ingjutna luftkanaler 
på alla fuktutsatta delar av karossen. KABE har 
konstruerat och sökt patent på plastreglarna. Plast-
reglar har mycket goda isoleringsegenskaper. Ger 
säkrare förband mellan karossens olika delar.

iWall ger stadig och  
fuktsäker kaross
Karossen byggs enligt ”sandwichprincipen”: 
glasfiber, 36 mm Ecoprimisolering, innerplåt och 
väggtapet som suger upp eventuell kondens. 
Ecoprim är ett fuktsäkert material som tillverkas 
med slutna celler.Med den nya iWall-konstruktionen 
blir karossen maximalt stabil och absolut fuktsäker. 
Aluminiumplåt på båda sidor av Ecoprimisoleringen 
ger mindre påverkan från temperaturdifferenser.

Täta takskarvar
Taket viks omlott över väggen. Garanterat noll 
läckage. Taket är av glasfiber och hagelsäkert. 
KABE:s unika iWall-konstruktion ger obegränsat 
antal fästpunkter – viktigt vid montering av tillvalsut-
rustning. KABE:s isolering i väggar och fönster ger 
värme om vintern och svalka på sommaren.

Fönster med smarta detaljer
De utvändigt plana och tonade fönsterrutorna 
skyddar mot värmeinsläpp. Steglöst integrerade 
myggnät och mörkläggningsgardiner i alla karmar. 
Samtliga bodelsfönster är steglöst öppningsbara 
(ej kök).

Unika fönster och dörr
Energifönster med polyuretankarm är KABEs egen 
konstruktion av typ K D-Lux. Fönsterkarmarna i 
polyuretan tätar mot dubbelt glas för bästa isolering. 
Fönsterkarm är isolerad med inbyggd ventilation. 
Bodelsdörr med gasdämpare och fönster.   
Myggnätsdörr är standard.

Ventilation i väggar och golv
KABE har som enda tillverkare en ventilerande 
väggtapet som släpper igenom den varma luft som 
cirkulerar upp utmed väggarna. Kondens nere vid 
golvet fångas upp av den ventilerande mattan som 
vi lagt utmed ytterkanten och torkas ut när du slår 
på värmen. KABE:s väggtapet har även en ljud-
dämpande effekt.

KABE-kvalitet i inredning  
och snickerier
Möbelkonstruktion och inredning kommer från  
KABEs egna snickeri.

Mjukt, ljusreflekterande och 
isolerande innertak
KABE har som enda tillverkare mjukt innertak, vilket 
ger bättre akustik inne i bilen. Det mjuka innertaket 
har en ljuddämpande effekt och förbättrar takets 
isoleringsegenskaper. 

Förberedd för stödben  
och dragkrok
Alla husbilar är byggda med AL-KOs ramförläng-
ning. KABE:s husbilar kan därför enkelt utrustas 
med stödben och dragkrok.
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Kaross
Det första du ser av en husbil är karossen. Men bakom ytan ligger 
tusentals timmars arbete för att skapa marknadens bästa året runt-bil. 
En husbil som du kan lita på i alla väder.



Centralvärme 
Värmepanna ALDE Compact 3020 med touchs-
creen-display och elpatron 3 kW. Värmesystemet 
har 12V cirkulationspump, integrerad varmvat-
tenberedare och separat expansionskärl. Mantel 
runt gasolenheten ger mesta varmvatteneffekt. 
Takskorsten för maximal driftsäkerhet.

Webasto förbränningsvärmare 
KABEs husbilar är utrustade med Webasto förbrän-
ningsvärmare för uppvärmning av motorkretsen.  
Webastotidsstyrning gör att du kan värma upp ku-
pén när motorn är avstängd upp till 24 timmar innan 
avfärd. Med hjälp av värmeväxlaren kan Webasto 
även ge värme i bodelen. (Ej Classic)

Bästa värmekomfort
Egenutvecklat, patentsökt automatiskt vattenburet 
golvvärmesystem, AGS II, med fyra slingor ger ännu 
jämnare värme. Värmeslingorna ligger i aluminiumrör 
och går ända fram till ytterdörr, arbetsbänk och 
toalettrum. Värmeplåtar fördelar värmen jämnt över 
hela golvet.

Nordenspecifikation 

Värmeväxlare och konvektorer  
vid fotsteg (bildel)

Automatiskt golvvärmesystem 
AGS II eller AGS II Pro 

Alla Travel Master är utrustade 
med golvvärmematta i hytten 
(ej Classic)

Konvektorer mellan bil- och 
bodel bildar en värmevägg mot 
bildelen

Webasto motorvärmare med 
tidsstyrning (ej Classic) 

Uppvärmd  
vevhusventilation
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Värme
En husbil från KABE är byggd för att användas året runt. När vi bygger 
varje enskild husbil gör vi det med målet att vintersemestern ska bli ett 
precis lika skönt minne som sommarens avkopplande resor.



 

Full luftcirkulation 
Vår inredning anpassas för att ge optimal luftcirkula-
tion i hela husbilen, även bakom skåp och soffor.
Avståndet mellan soffor och sängar och soffryg-
garnas vinkel är noga uträknade. KABEs isolering i 
väggar och fönster ger värme om vintern och svalka 
på sommaren.

Vinklad kablageränna  
Maximalt med värme upptas från konvektorn och 
accelererar luftströmmen förbi fönstren. Våra unika 
kablagerännor är vinklade för att ge luftströmmen 
fri passage förbi fönstren. Elkablaget ligger dolt i 
kabelrännorna ovanför värmekonvektorerna.

Ventilerade soffor och sängar
Soffor och sängar står på distanser. Soffryggar 
och kablagerännor är vinklade för att accelerera 
luftströmmen förbi fönstren. Soffrygg och luftspalt 
vid sängar blir uppvärmda när varm luft passerar 
utmed väggen.

God och jämn värmefördelning
KABEs husbilar är konstruerade för bästa värmes-
pridning. KABEs konstruktion gör att luftström-
marna har fri passage från golv, under sängar 
och soffor, upp mot taket, genom de ventilerade 
överskåpen. KABE har den bästa och jämnaste vär-
mefördelningen i bostadsdel och i övriga utrymmen.

Fri luftpassage
Överskåpen har inbyggda luftkanaler för att varmluf-
ten ska kunna passera fritt förbi skarven mellan tak 
och vägg och vidare in mot mitten av bilen. En mel-
lanvägg i skåpens bakre kant håller kanalerna öppna 
även när skåpen är fyllda.

Integrerat värmesystem 
Golvvärmesystem är ihopkopplat med konvektor-
systemet – vilket gör att luften cirkulerar runt i hela 
husbilen när värmen slås på. Systemet drivs med 
både gasol- och elpatron. KABE har extra breda 
konvektorer under alla fönster. Konvektorer mellan 
bil- och bodel bildar en värmevägg mot bildelen.

AGS II Pro 
Med AGS II Pro (standard i i810, i910 och 880) 
kan golvvärmen vara igång separat. En shuntventil 
reglerar temperaturen på vattnet som cirkulerar i 
golvet. Färsk- och gråvattentankar är isolerade och 
uppvärmda.

Fler värmefunktioner
Alla integrerade husbilar har uppvärmt dubbelgolv; 
ger uppvärmda lastutrymmen och ett bättre 
värmeklimat i bodelen. Värmekonvektorer under 
instrumentbräda, hurts och vid insteg, dubbelglas i 
dörrar- och sidorutor, bildel och utdragbart skidfack. 
Våra lyxigaste husbilar har som standard en vat-
tenburen golvmatta i förarhytten.

Automatisk effekthöjning
Pannan känner automatiskt av när gasol behövs för 
ökad effekt.
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Ventilation
Alla husbilar från KABE har konstruerats för maximal luftcirkulation. 
Avstånd och vinklar mellan soffor, sängar och soffryggar är noga 
utprovade. Överskåpens inbyggda luftkanaler säkerställer att luften 
cirkulerar fritt från golv till tak. Kablagerännor är även de vinklade för 
att leda luftströmmar förbi fönstren.



Mer komfortdetaljer
Sängar med ledade lameller följer kroppen när man 
vilar. Sängarna har ställbar huvudgärd. Sängarna är 
uppfällbara och har inbyggda gasdämpare för  
effektivare städning.

Marknadens bästa sittkomfort
Ergonomiskt utformade soffor med åldersbeständig 
och återvinningsbar Premium Foam i stoppmaterial. 
Soffan vid bältesplatsen är justerbar med slide 
out-funktion.

Textilier av högsta kvalitet
Möbeltyger av kvaliteter med mycket hög slitstyrka. 
Nio olika dynkollektioner att välja mellan. Möjlighet 
att kombinera gardinsats, som finns i två sömnader, 
med dynklädslar.

Högsta sängkomfort
Spiralmadrasserna och tjocka bäddmadrasser ger 
garanterat god nattsömn. Sängar med ställbar 
huvudgärd gör sängläsning extra bekväm.

Hygienutrymme med  
duschmöjlighet
Duschkar, våttapet, praktisk utdragbar handdusch 
och duschdraperi. Flera planlösningar har dusch-
kabin. Lås till toalettdörren.

Mer och bättre belysning
Ljusramper med inbyggda spotlights. Indirekt 
belysning ovanför överskåp. Nattbelysning med 
strömbrytare vid sängen. Invändig strömbrytare för 
ytterbelysning. Belysning i garderober och sänglådor 
(ej Classic).

Köket
Extra avlastningsbord integrerat i bordsskiva. Praktisk 
utdragbar gallerhylla i köksdel. Arbetsbänk med rejäla 
avställningsytor.

Kök som har det mesta
Inbyggd fläkt i köksskåp med belysning och två 
hastigheter. Fläkten har löstagbart fettfilter för enkel 
rengöring. Elektrisk tändning på spis. Marknadens 
bästa kylskåpsventilation. AES helautomatiskt kyl-
skåp. Tec-tower i alla helintegrerade bilar.

Torkskåp 
Torkskåp med egendesignat droppfat för torkning 
av skor. Torkskåpet har en speciell konvektor, och 
en reglerbar takventil för maximal värmecirkulation.

KABE 2016

LÄS MER PÅ KABE.SE

 88

Komfort
Att resa och leva i en KABE är att ta hand om sig själv lite extra. För 
oss är din bekvämlighet central. Att komforten i både soffor och säng-
ar är bra, det ser vi som självklart. Men det är också många andra 
faktorer som spelar in för att du ska vara riktigt nöjd med din husbil.  



Tryggt och säkert
Säkerhetsutrustning som ingår som standard i 
alla KABEs husbilar: airbag, ABS-bromsar och 
trepunktsbälten i både förar- och boendedel. Två 
års vägassistans från Fiat. Läckindikator för manuell 
kontroll av gasolsystemet. Slangbrottsventil tillåter 
att gasolen är på under körning (ej Classic). Brand-
larm som sitter i sovrumsdelen. Jordfelsbrytare. 
Crashsensor på gasolsystemet (ej Classic).

Laddat för tv-mottagning
Elektronisk TV-antenn för både analog och digital 
mottagning. Utvändig anslutning för TV, kabel-TV 
och 12/230V. TV-antennuttag på tre ställen; i 
TV-bänk, sovrumsdel och elbox. Larm indikerar 
om antennen är uppfälld vid start. TV-skåp med 
nedsänkbart TV-fäste i flertalet av våra modeller.

...och ännu mer utrustning (endast 880, i810, i910)

Aluminiumfälgar
Markis 
Inbrottslarm
AGS II Pro
Backkamera/Navigator/CD/DVD
Högtalare bak
Centrallås utvändiga luckor

Intelligent elcentral och  
praktiska detaljer
Lättmanövrerad elpanel. Elsystemet känner av  
batteristyrkan och laddar automatiskt vid behov. 
Systemet håller reda på vattennivå, temperatur och 
batterispänning.

Elektriskt fotsteg som fäller in sig automatiskt vid 
start. Fjärrstyrt centrallås, bildel. Bodelsdörr kopplad 
till centrallåset. Luftkonditionering, bildel (tillval Clas-
sic). Larm indikerar om 230-kabeln sitter i vid start. 
Uttag för USM-minne.

Spiralmadrasserna och 
tjocka bäddmadrasser

Tec-tower i alla helintegre-
rade bilar

Ergonomiskt  
utformade soffor 

Sängarna är uppfällbara och 
har inbyggda gasdämpare för 
effektivare städning

Extra avlastningsbord integre-
rat i bordsskiva

Soffan vid bältesplatsen är jus-
terbar med slide out-funktion
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Utrustning
Den höga utrustningsnivån i en KABE är inte en slump. Vi har ska-
pat husbilar vi själva vill bo och leva i. att ha tillgång till alla tänkbara 
bekvämligheter har för oss varit självklart. Din husbil ska vara en plats 
som andas lyx, lugn och ro, och där du kan koppla av och vill spen-
dera många år.
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MATCHA DIN KABE 
EFTER DINA BEHOV. 

Med våra tillval blir din KABE precis så individuell som du önskar. 
Standardutrustningen i en KABE täcker alla basbehov med råge.  
Faktum är att vi bjuder på många detaljer som våra konkurrenter tar 
extra betalt för. Men vi har full förståelse för att du kan vilja lägga till 
ännu någon detalj som gör just din husbil perfekt och vi har därför 
också ett stort sortiment av tillbehör. 



Shuntpaket golvvärme AGS II Pro 
(standard i810, i910, 880)

Aircondition bodel Fresh Jet FJ2200

Klimat, värme

Elektriskt uppvärmd  
framruta i760, i810
(standard i910)

Värmematta i hytt med värme i 
insteg Classic 740  
(standard övriga modeller)

Kombitäcke till förarhytt

Bodelsbatteri, extra Inverter 1800 W 
780, 880  Y0395
i760, i810, i910 Y0409

Solcellpanel Y0423

Batteri, laddare

Stolsvärme, fram Y0405

Gasoluttag utvändigt  Gasolomkopplare 
Duo Control

Anslutningar

Duschuttag (endast G, GB) 

Vattenlås toa Y0374

Fler tillval:

Värmeväxlare Classic 740

Värmpaket under  
passagerarstol Classic 740
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Växellåda automat
(standard i760, i810, i910, 880)

ALC AL-KO nivåreglerande  
komfortstötdämpare 780, i760, i810

ACS komfortfjädring framaxel 
780, 880

Fler tillval: 

Chassi 42 heavy, Classic

Komfortpaket Classic
• AC
• Airbag
• Farthållare
• Elektriska backspeglar,  
 justerbara, uppvärmda

Motor, chassi

Alufälg  
(standard i810, i910, 880) 

Reservhjulshållare  
garage  Y0398

Motor FIAT 
780 3,0 l 180 hk

Luftfjädring AL-KO (bak)
780, i760, i810 X2 tvåaxling
880, i910   X2 treaxling
i810 Tandem  X2 treaxling

Luftfjädring AL-KO (fram/bak)
780, i760, i810 X4 tvåaxling
880, i910   X4 treaxling
i810 Tandem  X4 treaxling

Chassi AL-KO/Goldschmitt 5.500 kg 
880, i810, i910
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Markis
740 LGB, LXL 4,0 m
740 T, i760, 780  4,5 m
(standard 780, i810, i910, 880)   

Cykelhållare för tre cyklar med 
manuell lift Y0335

Elektrisk markis

Belysning på markis Y0435

Innerskärmar med stänk- 
skydd 740, 780, 880 Y0348 

Stänkskydd
Bak i760, i810, i910 Y0421
Fram i760, i810, i910 Y0422

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

Hydrauliska stödben Y0438

Dragkrok 
i760, i810 Y0400
780, 880 Y0391
i910 Y0434

Utskjutbart fotsteg vid  
förardörr Y0410 
i760, i810, i910

Garagelådor

Utvändigt

Takfönster (standard 880) Eljalusi framruta
(standard i810, i910)

Dog comfort/safety  
Hundkoja med fönster och  
gallerdörr, under säng  
(endast 780 LGB) Höjd 50 cm

Utdragslåda, kjolpaket (V/F) 
780, x780 (standard 880)

Utdragslåda
i760 LGB, i810 LGB, i910 LGB
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Läslampa Y0413

Papperskorg insida ytterdörr 
Y0428

Kök med vita luckor

Invändigt

Handdukstork
• Eldriven med timer
• Vattenburen
• Vattenburen i kabin

Grand Lit 

Micro 800 W, 230VUgn
(standard i760, i810, i910, 880)

Fläkt till kylskåp

Centraldammsugare Y0349

Skinnklädsel Malaga Skinnklädsel Memphis

Spegel i halvfigur, insida toalettdörr 
Y0392

Motordriven säng fram i760 
(standard i810 och i910)

Draperi vid taksäng 
Y0430-Y0432

Trägolv i dusch 
Y0425, Y0425, Y0427, Y0436

Skinnklädsel Boston

Femte bältesplats Elektrisk låsning arbetsbänk
(standard 880 och i910)

Toalett Thetford med  
keramisk skål

Fläkt i dusch Y0412 (endast T, LT)
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| 2

Request

Tv med inbyggd digitalbox Y0351 Parabol Telesat 85 cm Y0429 Navigation, GPS, backkamera, 
Pioneer

CD/radio
740

Ljud, bild

Gaslarm, säkerhetslarm NX5 Y0314

Extra propansensor till NX5 Y0433

Inbrottslarm inkl. skalskydd och 
invändig rörelsedetektor, Defa 

Brandsläckare Y0355 Centrallås utvändiga luckorGas Safe Y0397

IR-detektor utvändig för NX5-larm 
Y0315

GSM/GPS-modul till  
inbrottslarm Y0378

Mini safe Y0383 

Larm, säkerhet

Kommunikationsapp med Router

Fler tillval: 

Tv-armfäste inkl. 
Tv-uttag 230V  Y0418

Tv-fäste (extra)  Y0419

Vägguttag 230V
Enkel/infälld  Y0108 
Utanpåliggande  Y0109
Byte till dubbelt  Y0399
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KABE COLLECTION.

FRITIDSKLÄDER ELLER 
ROLIGA TILLBEHÖR. 

Äkta glädje är vad du känner när du äger din KABE, på alla vägar, 
mot alla mål. Även  produkterna från KABE Collection kännetecknas 
av äkta KABE-känsla. Här finner du bekväma fritidskläder eller roliga 
tillbehör. Allt med den KABE-känsla som du kan önska. 

Beställ ur Kabe Collection på www.kabeshop.se



Picknickkorg
En klassisk picknickkorg i modern 
tappning, isolerad och ger en bra 
kylfunktion. Färg. Svart.

Kylbag på stativ
Den ultimata korgen med kylfunktion 
för festen ute i trädgården eller på 
sommareventet. Dubbla handtag 
gör den lätt att bära med sig. Rym-
mer 45 l.

Penna med KABE-tryck
En elegant penna med färgat 
grepp. Pennan finns med kropp i 
silver och grepp i röd.

Paraply
Paraply med KABE logo tryckt. 
Vit eller svart.

Babybody
Baby Bodys med KABE-logo. 100% 
bomull. Finns i vit, svart eller röd.

Termosmugg
Snygg termosmugg som rymmer 
0,42 liter. Muggen håller din dryck 
såväl kall som varm. Höjd 17 cm.

Isskrapa
Iskrapa med KABE-logo.

Skön t-shirt 
Modern t-shirt i förtvättad bomull. 
Finns i både unisex och damvariant! 
Material: 100% bomull.

Matta med KABE-tryck
Matta 60x40 cm med gummibak-
sida. Tvättbar i 40º C. Perfekt för din 
husvagn/husbil!

Hoodtröja
Hoodtröja med KABE-emblem, för-
tvättad 50% bomull 50% polyester, 
fodrad luva med matchande snören.

Badlakan
Härliga badlakan i 100% bomull. 
Mått: 65x130 cm. Vit eller svart.

Sweatshirt
Sweatshirt förtvättad 50% bomull 
50% polyester. Storlekar: S-XXL.

Piké
Finns i både unisex och damvariant. 
Material: 50% bomull / 50%. Finns i 
vit, svart eller röd.

Beanie med emblem
Populär stickad mössa med bra 
passform och utan uppvik. 

Brassestol
Brassestol med KABE-logo. Vit 
eller svart.

Porslinsmugg
Snygg kaffemugg med KABE-tryck.
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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 – – – • • • • •

Växellåda 6 vxl M = Manuell / A = Automat M M M A A A A A

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

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

Axelavstånd 4035 4700 4700 4600 4600 4400 4600 4700

Spårvidd fram 1810 mm, bak 1930 mm • • • • • • • •

Förstärkta däck • • • • • • • •

Hjulsidor • • • • • • • •

Alufälgar 16” – – – • • • • •

Lackerade stötfångare fram / D=Designpaket Fiat front • D D D D • • •

Ny exteriör (aluminiumutsida väggar och tak) • • • • • • • •

K=Kaptensstolar / A=Agutistolar K K K K K A A A

Mugghållare och hållare surfplatta i bildel • • • • • • • •

Batterikapacitet 110 Ah • • • • • • • •

Generator 160 A • • • • • • • •

Bränsletank 80 liter • • • • • • • •

ACS komfortfjädring – – – – – • • •

ABS låsningsfria bromsar • • • • • • • •

ESP Antisladd och antispinnsystem – • • • • • • •

Airbag på förarplats • • • • • • • •

Airbag på passagerarplats / KP=komfortpaket – /KP • • • • • • •

Fjärrstyrt centrallås, även på bodeldörren • • • • • • • •

Centrallås utvändiga luckor – – – • • – – •

Mörkläggningsgardiner i hytt • • • • • • • •

Elfönsterhissar / KP=komfortpaket – /KP • • • • • • •

Farthållare / KP=komfortpaket – /KP • • • • • • •

Partikelfilter • • • • • • • •

Nordenspecifikation • • • • • • • •

Luftkonditionering (AC), bildel / KP=komfortpaket – /KP • • • • • • •

Ytterbackspeglar, elektriska, uppvärmda / KP=komfortpaket – /KP • • • • • • •

Ytterbackspeglar med förlängda armar • • • • • • • •

Antenn monterad i backspegel • • • • • • • •

DRL daytime running light • • • • • • • •

Dimljus fram – – – – – • • •

Webasto motorvärmare med tidsstyrning – • • • • • • •

Förar- och passagerarstol med höjdjustering • • • • • • • •

Förar- och passagerarstol med svängbart underrede • • • • • • • •

Förar- och passagerarstol med dubbla armstöd • • • • • • • •

Skydd under framstolar • • • • • • • •

Multimediaspelare med bl.a. CD, DVD, Radio, Mp3-spelare, backkamera, N=navigator – • • •/N •/N • •/N •/N

Fiat Motorhome assistance, 2 år nybil • • • • • • • •

Bodel

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

Sandwichkonstruktion • • • • • • • •

Ecoprim-isolering i väggar, golv, tak • • • • • • • •

Plastreglar • • • • • • • •

Tonade dubbelfönster med rullgardin • • • • • • • •

Myggnät i öppningsbara fönster • • • • • • • •

Köksfönster • • • • • • • •

Takluckor med myggnät och mörkläggningsgardiner • • • • • • • •

Myggnätsdörr • • • • • • • •

Spiralmadrass + bäddmadrasser • • • • • • • •

Slide-out soffa – • • • • • • •

Eljalusi framruta – – – – – – • •

Ljudisolerande, mjukt innertak • • • • • • • •

Ergonomiskt utformade sittdynor i Premium Foam • • • • • • • •

Ventilerande väggtapet • • • • • • • •

Trådkorgar i garderob – • • • • • • •

Gasdämpare överskåp • • • • • • • •

Inredning med optimal luftcirkulation • • • • • • • •

Nedsänkbar dubbelsäng över hytt M=Maunell / E= Elektrisk – – E – E M E E

Markis M=Maunell / E= Elektrisk – M 4,5 M 4,5 E 5,5 E 5,5 M 5,0 E 5,5 E 6,0



KABE reserverar sig mot ev. tryckfel och felskrivningar. 
KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande. 
Bilderna i denna katalog kan innehålla viss tillvalsutrustning.
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Kök / WC / VVS

Arbetsbänk med 3-lågigt gasolkök • • • • • • • •

Spis med elektronisk tändning • • • • • • • •

Inbyggd ugn – • • • • • • •

Köksfläkt med motor och fettfilter • • • • • • • •

Kylskåp 175 liter / Tec-tower 175 175 175 175 175 Tec Tec Tec

Optimerad kylskåpsventilation • • • • • • • •

Soft-close kökslådor • • • • • • • •

Avfallshink med källsortering • • • • • • • •

Färskvattentank, 20 / 90 liter 20/90 90 90 90 90 90 90 90

Uppvärmd spillvattentank, 90 liter • • • • • • • •

Elektrisk tömning av spillvattentank (även manuell funktion) • • • • • • • •

Engreppsblandare i kök och toalett • • • • • • • •

Toalettrum med tvättställ, duschkar och skåp • • • • • • • •

Dusch med duschvikväggar alt. dusch i separat duschkabin • • • • • • • •

Vridbar spoltoalett, fast installerad med utvändig tömning • • • • • • • •

Värme

Alde Compact 3020 centralvärme med touchscreen panel, display för klocka, inne- och utetemp. • • • • • • • •

12V cirkulationspumpar • • • • • • • •

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

Varmvattenberedare • • • • • • • •

Värmeväxlare med cirkulationspump – • • • • • • •

Extra värmepaket under förarstol – • • • • • • •

Extra värmepaket med fläkt under passagerarstol – • • • • • • •

Automatiskt golvvärmesystem AGS II / AGS II Pro • • • Pro Pro • Pro Pro

Optimerat ventilationssystem • • • • • • • •

Konvektorer vid insteg till dörr (Fiat) – • • • • • • •

Elektriskt uppvärmd framruta – – – – – – – •

Vattenburen golvvärme i hytt – • • • • • • •

KABE Air Vent • • • • • • • •

El / TV / Säkerhet

Elcentral 230V (16 A) • • • • • • • •

Extra kraftigt batteri i bodelen 80 / 115 Ah 80 115 115 115 115 115 115 115

Batteriladdare 35 A • • • • • • • •

Servicecenter med kontrollpanel som styr alla funktioner • • • • • • • •

Dimmer främre taklampa – • • • • • • •

Indirekt belysning vid överskåp – • • • • • • •

Garderobs- och lastrumsbelysning – • • • • • • •

Nattbelysning – • • • • • • •

Belysning sänglåda – • • • • • • •

Högtalare bak • • • • • • • •

Förberett för inbyggd CD • • • • • • • •

Fäste till LCD-TV – • • • • • • •

TV-antenn med förstärkare • • • • • • • •

LED-belysning • • • • • • • •

Utvändigt 230V / 12V / TV-uttag / intag för centralantenn • • • • • • • •

Inbrottslarm med skalskydd – – – • • – • •

IR-larm innanför dörr – • • – – • – –

Jordfelsbrytare • • • • • • • •

Brandvarnare • • • • • • • •

Läckindikator för gasol – • • • • • • •

Craschsensor på gasolsystemet – • • • • • • •

Slangbrottsventil på gasolsystemet – • • • • • • •

Uttag för USB-minne – • • • • • • •

Effektvakt – • • • • • • •

Elektrisk låsning arbetsbänk – – – • • – – •



www.kabe.se
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