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Ainutlaatuinen matkailuauto

Aina askeleen edellä…

KABELAATUA
SINULLE.
KABE-matkailuauto on investointi elämänlaatuun.
Auto sinulle, joka haluat kaikkein parasta itsellesi ja
perheellesi. Auto, jossa voit asua turvallisin mielin
joustavissa ja mukavissa tiloissa, joissa on huomioitu
sekä sinun että pohjoismaisen ilmaston asettamat
tiukat vaatimukset. Täydestä syystä.
KABE on kehittänyt ja valmistanut autoja lähes 60
vuotta. Tiedämme, mitä ympärivuotiseen käyttöön
tarkoitetun auton luomiseen tarvitaan. Pyrimme
jatkuvasti tekemään siitä entistä paremman,
hienostuneemman ja tyylikkäämmän. Valmistamalla
jokaisen KABE-matkailuauton Ruotsissa pystymme
pitämään koko prosessin täysin hallinnassamme.
Asettamalla muotoilun ja laadun aina etusijalle.
Tyytymättä kompromisseihin.
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KABE ON TYYLIÄ
JOKAISELTA OSALTAAN.

Laadun näkee luonnollisesti
jo auton ulkokuoresta.
Muotoilu, turvallisuus ja laatu – niistä
KABE tunnetaan. Tyylikkäät, klassiset
erityispiirteet tunnistaa selvästi, kun
näkee matkailuauton tien päällä. Ja kun
oppii tuntemaan oman KABEnsa ja sen
kaikki harkitut yksityiskohdat ja mukavuu-

det, ymmärtää täysin sen muotoilullisten
ratkaisujen arvon.
Kaikki toiminnot – esimerkiksi eristys,
ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmä ja
ikkunat – ovat parasta laatua. Ei kompromisseja. Teemme todella paljon työtä
kehittääksemme jatkuvasti matkailuau-

780- ja 880-matkailuautomme on varustettu tyylikkään mustalla etumaskilla.

Täysintegroidut automme ovat saaneet uudet värit korin muoviosiin sekä
uudet ulkopuoliset ovenkahvat.

tojamme, pysyäksemme aina kehityksen
kärjessä ja jopa askeleen sen edellä.
Voidaksemme tarjota sinulle kaikkein
parasta KABEa – korkeatasoisen matkailuauton, joka tuntuu ylellisestä niin sisältä
kuin ulkoa.

Innovation Design; ID-pelti on saanut uuden, modernin muotoilun.

Kojetaulun yksityiskohdat saavat tyylikkään
pronssivärityksen 2017. Classic automme saa
hopeanväriset yksityiskohdat.
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Kaikissa täysintegroiduissa KABEautoissa on edessä uusi, hyvin
ääntä eristävä ja pakkasta kestävät
sivuikkunat.

MODERNIA
JA LAADUKASTA
LINJAKKUUTTA.

Huippuluokan sisätilat. Sinun
mukavuuttasi ajatellen.
KABE-matkailuautossa voit asua joka
päivä äärimmäisen mukavissa ja kaikilta
osiltaan laadukkaissa tiloissa. Kaikki
materiaalit on valittu erittäin huolellisesti
vastaamaan esteettisyydelle ja kestävyydelle asettamiasi odotuksia. Muotoilulliset
linjat seuraavat aikaansa, mutta ovat
samalla hyvin klassisia. Siksi voit luottaa

Korkeakiiltoisista ylä- ja astiakaappien
ovista tulee 2017 vakiovarusteita kaikissa
matkailuautoissa TM/TMi 740-sarjaa
lukuun ottamatta.

Kromatut lukulamput ovat hyvin käsillä sängyn
päädyssä. Joissakin autoistamme sänky on
korotettu ja jalkopäässä on käytännöllisiä
säilytyslaatikoita.

siihen, että KABEsi tuntuu aina modernilta, tyylipuhtaalta ja elegantilta.
Mukava asunto on toimiva asunto.
Siksi täytämme kaikki matkailuautomme
lisävarusteilla ja käytännöllisillä toiminnoilla ja ratkaisuilla. Yksi esimerkki ovat
kääntyvät istuimemme, joiden välissä on
maksimaalisen paljon monikäyttöistä tilaa.
Toinen esimerkki ovat mukavat slide-out

Astiakaapin alla on käytännöllinen ripustuslista
koukkuineen.

Kaikissa Imperial-autoissa on uudet erittäin
laadukkaat kaiuttimet.
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säädettävät kulmasohvamme vyöpaikalla. Ajoasennosta leppoisaan asentoon
ruokapöydän ympärille muutamassa
sekunnissa!
KABE on investointi elämänlaatuun.
Siksi emme ole jättäneet mitään sattuman
varaan. Jokaisessa yksityiskohdassa
olemme ajatelleet sinun parastasi.

TV on piilotettu oikeanpuoleiseen sivukaappiin auton etuosaan.
(Koskee malleja joissa isompi sivusohva edessä, Ei TM740)

Kaikissa KABE-matkailuautoissa on L-sohvat.
Mukavaa ja hyvin sosiaalista!

Verhoile oma KABEsi omien
mieltymystesi mukaiseksi.
Verhoilut ja tekstiilit korostavat omaa
persoonallisuuttasi, lisäävät viihtyisyyttä
ja antavat sen kotoisan tunteen, jolla on
suuri merkitys koko elämykselle. Ja koska
makuja on niin monenlaisia, olemme luoneet yhdeksän korkealaatuista mallistoa,
joista voit huolellisesti harkiten itse valita
omat suosikkisi.

Meille tekstiilit eivät ole vain pehmeitä arvoja. KABEsi laadun on oltava
yhtä korkeaa kaikilta osiltaan. Sen vuoksi
kaikille mallistoille on tehty perinpohjaiset kulutus- ja pesunkestävyyskokeet.
Samalla olemme pitäneet huolta siitä, että
kaikki mallistot vastaavat esteettisyydelle

asetettuja odotuksia, kun ne ovat paikallaan matkailuvaunussa.
Valitsitpa minkä malliston tahansa,
voit luottaa siihen, että saat ehdotonta
huippulaatua uuteen kotiisi. Katso lisää
jälleenmyyjäsi luona.

TYYNYMALLISTOT JA YHTEENSOPIVAT TEKSTIILIT.

Edmonton

Denver

Toulouse

Saatavana: Travel Master, Puoli-integroitu,
Crossover, Täysintegroitu, Imperial

Saatavana: Travel Master, Puoli-integroitu,
Crossover, Täysintegroitu, Imperial

Saatavana: Puoli-integroitu, Crossover,
Täysintegroitu, Imperial

Bayonne

Leeds

Sevilla

Saatavana: Puoli-integroitu, Crossover,
Täysintegroitu, Imperial

Saatavana: Puoli-integroitu, Crossover,
Täysintegroitu, Imperial

Saatavana: Puoli-integroitu, Crossover,
Täysintegroitu, Imperial

Boston (nahkaverhoilu)

Wellington (nahkaverhoilu)

Aspen (nahkaverhoilu)

Saatavana: Puoli-integroitu, Crossover,
Täysintegroitu (lisähinta), Imperial

Saatavana: Puoli-integroitu, Crossover,
Täysintegroitu (lisähinta), Imperial

Saatavana: Puoli-integroitu, Crossover,
Täysintegroitu (lisähinta), vakio Imperialissa

Travel Master – valitse kahdesta mallistosta.
Puoli-integroitu – valitse yhdeksästä mallistosta.
Crossover – valitse yhdeksästä mallistosta.
Täysintegroitu – valitse yhdeksästä mallistosta.
Imperial – ruskea nahka on vakiona, mutta lisäksi mahdollisuus
valita jokin kahdeksasta muusta mallistosta.
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KABE ON ELÄMÄÄ
ENSIMMÄISESSÄ
LUOKASSA.

Rakennettu Ruotsissa.
Rankkaan ilmastoon.
Pohjoismainen ilmasto asettaa äärimmäisiä vaatimuksia. Me tiedämme sen. Lähes
kuuden vuosikymmenen kokemuksemme
ansiosta voit luottaa siihen, että matkailuautomme selviytyvät moitteetta kaikilla
keleillä ja kaikissa tuulissa ja lämpötiloissa. Korimme tekniset ratkaisut ja

ainutlaatuinen lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisumme Smart Climate Control tekevät
KABEstasi yhden markkinoiden ehdottomasti parhaista ympärivuotiseen käyttöön
tarkoitetuista autoista.
Jokainen KABEn matkailuauto on
rakennettu käytettäväksi ympäri vuoden.
Tavoitteemme on tehdä talvilomailustasi

yhtä mukavaa kuin kesälomastasi. Sen
vuoksi emme jätä mitään sattuman
varaan. Eristys, ikkunat, seinät, lämmitys ja ilmanvaihto on kaikki kehitetty
vastaamaan niitä ankaria vaatimuksia,
joita luonto meille asettaa, vuodenajasta
riippumatta.

21OC

08.10

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

Muovirimat. KABE käyttää
valetuilla ilmakanavilla
varustettuja muovirimoja kaikissa kosteudelle alttiissa korin
osissa. Muovirimat ovat KABEn
suunnittelemia ja niille on haettu
patenttia. Muovirimoilla on
erittäin hyvät eristysominaisuudet, mikä parantaa korin eri
osien liitosta.

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

Tiiviit kattosaumat. Katto
taittuu limittäin seinän päälle.
Taatusti vuodoton. KABEn
ainutlaatuinen iWall-rakenne
tarjoaa rajoittamattoman
määrän kiinnityspisteitä – tärkeä
ominaisuus valinnaisvarusteita
asennettaessa. KABEn seinä- ja
ikkunaeristys lämmittää talvella
ja viilentää kesällä.

KABE Smart D älykäs sähkökeskus. Helppokäyttöinen
sähköpaneeli. Sähköjärjestelmä
tunnistaa akkutehon ja tarvittaessa lataa akun automaattisesti. Järjestelmä tarkkailee
vedenpinnan tasoa, lämpötilaa
ja akkujännitettä.

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

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

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

Valmius tukijaloille ja
vetokoukulle. Kaikissa
matkailuautoissa on pidennetty AL-KO-alustarunko. KABEn
matkailuauton on sen vuoksi
helppo varustaa tukijaloilla ja
vetokoukulla.

Automaattinen tehon lisäys.
Lämmitin tunnistaa automaattisesti, kun tehon lisäämiseksi
tarvitaan nestekaasua.
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Rakennettu pohjoismaiseen ilmastoon.
Niin kesään kuin talveen.
Matkailuautojen rakentaminen Pohjoismaihin on suuri haaste. Meillä ilmasto
on äärimmäisen rankkaa ja voi vaihdella
kesän lämmöstä ja kuivuudesta syksyn kosteuteen ja tuulisuuteen, talven
kylmyyteen ja lumisuuteen. Tämä asettaa
erittäin suuret vaatimukset lämmitykselle,
eristykselle ja ilmanvaihdolle matkailuau-

ton sisäilman pitämiseksi miellyttävänä
ympäri vuoden. Lähes 60 vuoden kokemuksemme ja jatkuvan kehitystyön
oikeuttamina voimme ylpeinä todeta, että
jokainen KABE-matkailuauto täyttää nämä
tiukat vaatimukset. Reippaasti.
Kaikissa matkailuautoissamme, Travel
Master-sarjaa lukuun ottamatta, on useita

älykkäitä lämmitysjärjestelmiä vakiona.
Miellyttävät lämpövyöhykkeet sekä
auto- että asunto-osaan luovat lämpöpatterit, lämmönvaihtimet ja mahdollisuus
lämmittää ohjaamo, kun moottori on pysäytettynä jopa 24 tuntia ennen matkalle
lähtöä, ovat siitä muutamia esimerkkejä.

SMART
-C L I M AT E+
SYSTEM
Älykkäät lämmitysjärjestelmät.
Erinomainen mukavuus ja
erinomainen tyytyväisyys vaativat kaikilta yksityiskohdilta ja
kaikilta komponenteilta korkeaa
tasoa. Siksi seuraavat sisältyvät
aina vakiona kaikkiin KABEn
matkailuautoihin:
• ALDE Compact lämmitin
• AGS II tai AGS II Pro vesikier
toinen lattialämmitys
• Tiheärakenteiset konvektori
patterit
• Optimoitu ilmanvaihtojärjes
telmä
• Sisustus sovitettu esteet		
tömälle ilmankierrolle
• iWall-rakenne

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

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

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

Integroitu lämmitysjärjestelmä.
Lattialämmitysjärjestelmä on
yhdistetty tavalliseen patteriverkostoon, minkä ansiosta ilma
kiertää koko matkailuautossa,
kun lämmitys kytketään päälle.

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

Hyvä ja tasainen lämmön
jakautuminen. KABEn matkailuautoissa lämpö leviää parhaalla
mahdollisella tavalla. KABEn
rakenneratkaisujen ansiosta
ilma pääsee virtaamaan esteettä
lattiasta vuoteiden ja sohvien
alitse tuulettuvien yläkaappien
kautta kattoon.

Esteetön ilmankierto. Kalustus
sovitetaan niin, että ilma kiertää
optimaalisesti koko matkailuautossa, myös kaappien ja sohvien
takana. Sohvien ja vuoteiden
väliset etäisyydet ja sohvien
selkäosien kulmat on laskettu
tarkasti. KABEssa lämpö jakautuu parhaiten ja tasaisimmin
asunto-osassa ja muissa tiloissa.

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

Tuulettuvat sohvat ja vuoteet.
Sohvien ja vuoteiden alla on
välikkeet. Sohvien selkäosat ja
kaapelikourut ovat kulmikkaat,
jolloin ilma virtaa ikkunoiden
edessä nopeammin. Seiniä
pitkin kiertävä lämmin ilma pitää
sohvien selkäosat ja vuoteiden
ilmaraot lämpiminä.

KABE 2017
19

KABE 2016
LUE LISÄÄ KABE.SE/FI
20

Aloitussivulla näytetään kaikki valopainikkeet ja digitaaliset himmennyssäätimet.
Täältä näet myös ulko- ja sisälämpötilan sekä kellon.

Tuore- ja harmaaveden tasot ja akkujännite
näytetään havainnollisella tavalla.

Kaikki lämmitystiedot ja -säädöt näytetään omalla sivullaan. Täältä nostat
ja lasket lämpöä kätevästi digitaalisilla liukusäätimillä.

KABE SMART D – kaikki toiminnot
yhdellä näytöllä.
Ohjauspaneeli KABE SMART D valvoo
kaikkea matkailuautossasi. Paneelista voit
myös ohjata kaikkia toimintoja. Ohjauspaneelin suunnittelussa on paneuduttu
erityisesti käyttäjäystävällisyyteen ja siinä
on havainnollinen kosketusnäyttö. Täältä
voit tarkistaa tuoreveden ja harmaaveden
tasot ja akkujännite. Voit ohjata valaistusta, ilmastointia, lämmityslaitetta tai

lämpötilaa ja valittuja lisävarusteita, kuten
esimerkiksi verkostovettä tai tuulilasin
lämmitystä. Järjestelmässä on myös
useita hälytystoimintoja, jotka muistuttavat, kun on aika huollattaa auto tai vaihtaa
palanut sulake. Kaikki kätevästi samalla
näytöllä.
Yksi uutuus on KABE Smart D Remote, jolla voit mobiilisovelluksen avulla
kauko-ohjata matkailuauton ohjauspane-
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elia missä sitten oletkin. KABE Smart D
Remote toimii ulkoantenneilla varustetulla
4G-reitittimellä ja modeemilla. Sen lisäksi,
että voit ohjata lämmitystä ja valaistusta,
ja valvoa matkailuauton toimintoja ja
hälytyksiä puhelimen välityksellä, saat
matkalle myös todella hyvän langattoman
internetyhteyden. Vakio Imperial, muihin
lisävarusteena.

Asetamme viihtyisyyden
aina etusijalle.
Matkailuautossa on elämän oltava
helppoa. Sen vuoksi olemme täyttäneet
kaikki KABE-matkailuautomme ääriään
myöten mukavuuksilla. Jotta sinä voisit
joka aamu tuntea itsesi levänneeksi ja
käyttää päivän haluamallasi tavalla tarvitsematta huolehtia käytännön asioista.

Ergonomisesti muotoillut sohvat,
säädettävät sängyt kierrejousipatjoin,
tinkimättömän joustava keittiö ja kaikkein
laadukkaimmat tekstiilit. Ne ovat muutamia esimerkkejä mukavuudesta, jonka
koet välittömästi. Kun sitten olet päässyt
kunnolla alkuun matkailuautoelämässä,

huomaat monia muita fiksuja ratkaisuja,
jotka helpottavat esimerkiksi siivousta ja
puhtaanapitoa. Jotta voisit elää KABEautossasi mahdollisimman laadukasta
elämää.

Markkinoiden paras istuinmukavuus. Ergonomisesti muotoillut sohvat, joissa pehmus-teena
on vanhenemista kestävä ja
kierrätettävä Premium Foammateriaali. Vyöpaikalla olevaa
sohvaa voi säätää slide-out
-toiminnolla.

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

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

Tekstiilit parasta laatua.
Erittäin kestävät huonekalukangaslaadut. Valittavana yhdeksän erilaista tyynymallistoa.
Mahdollisuus yhdistää toisiinsa
kaksi erilaista verhosarjaa ja tyynyjen verhoilu (TM740/TMi740
on kaksi tyynymallistoa).

Enemmän ja parempaa valoa.
Valorampit upotetuilla kohdevaloilla. Epäsuora valaistus
yläkaappien yläpuolella. Yövalojen katkaisin sängyn vieressä.
Sisäkatkaisin ulkovalaistukselle.
Valot vaatekomeroissa ja
vuodelaatikoissa (ei TM740/
TMi740).

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

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

KABE-laatua sisustuksessa
ja kalusteissa. Kalusteet tulevat
KABEn omasta verstaasta.
KABEn ainutlaatuisessa iWallrakenteessa voidaan käyttää
rajattomasti kiinnityspisteitä –
tärkeä ominaisuus lisävarusteita
asennettaessa.
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Keittiössä on lähes kaikki
ajateltavissa oleva.
Keittiökaapissa on valaisimella
varustettu kaksinopeuksinen
liesituuletin. Liesituulettimessa
on puhdistuksen helpottamiseksi irrotettava rasvasuodatin.
Lieden sähkösytytys. Jääkaapin
ilmanvaihto on markkinoiden
paras. Täysautomaattinen AESjääkaappi. Tec-tower kaikissa
täysintegroiduissa autoissa.

MIKAEL BLOMQVIST
Tekninen johtaja & Varatoimutusjohtaja KABE Husvagnar AB

”Se mikä meillä on matkailuautoissamme vakiona, on muilla yleensä
lisävarusteena.”
Hyvä elämänlaatu tarkoittaa sitä, että voi
elää ja nauttia tarvitsematta kantaa huolta
arkisista asioista. Sen vuoksi olemme
kulkeneet koko matkan – ja hieman
enemmänkin – pyrkiessämme täyttämään
matkailuautomme niin monilla älykkäillä
ratkaisuilla, toiminnoilla ja mukavuuksilla,

kuin se fyysisesti on mahdollista. Olemme
luoneet matkailuautoja, joissa haluamme
itse asua ja elää. Jotta sinä saisit kaikkein
parasta.
Suuri osa KABEn laadusta on
tyylipuhtaan, tyylikkään julkisivun takana. Löydät sitä fiksuista rakenteista ja
edistyksellisistä teknisistä ratkaisuista.

Lisäksi kaiken on oltava hyvin kevyttä.
Onhan se kaiketa huolimatta liikkuva koti,
jonka on liikuttava tien päällä luotettavasti, turvallisesti ja polttoainetta säästäen.
Siksi meillä kaikki ”ekstra” on vakiona.
Travel Master 740-sarjan vakiovarustus ja
varustelutaso voivat poiketa kuvauksesta.

Pohjoismainen varustelu
lisälämmittimillä. Kaikki Travel
Masterit on varusteltu pohjoisiin
oloihin.Suuri 100 Ah akku ja
160 Ah laturi. Lattialämmitysjärjestelmään yhdistetyt
lisälämmittimet sekä kuljettajan
että matkustajan istuimen alla.
Kampikammion lämpötuuletus.
(Ei TM740/TMi740)

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

Webasto-polttoainelämmitin.
KABEn matkailuautot on varustettu Webasto-polttoainelämmittimellä, joka lämmittää moottorin
lämmityspiirin. Kun moottori
on sammutettu, voit Webaston
aikaohjauksella lämmittää
ohjaamoa, jopa 24 tuntia ennen
matkalle lähtöä. Lämmönsiirtimen avulla Webasto voi antaa
lämpöä myös asunto-osaan. (Ei
TM740/TMi740)

Parhaat lämmitysjärjestelmät.
Parhaat lämmitysjärjestelmät.
Lämmönsiirtimellä lämpö on
helppo johtaa moottorista
asunto-osaan. Kampikammion lämpötuuletus. Antavat
lisälämpöä erittäin kylminä pakkaspäivinä. (Ei TM740/TMi740)

Täysintegroidut matkailuautot.
Drivers Cabin Heating System.
Lämmönvaihdin – johtaa moottorista lämpöä asunto-osaan
– ja päinvastoin. Vesikiertoinen
lattialämmitysmatto ohjaamossa.
Sisäänrakennetut konvektorit
portaissa (auto-osa). Laskostetut
pimennysverhot tuulilasiin ja
sivulaseihin. Auto- ja asuntoosan välissä olevat konvektorit
muodostavat lämpöseinän.
Lisälämmitin sekä kuljettajan
että matkustajan istuimen alla.

Lisää lämmitystoimintoja.
Kaikissa integroiduissa matkailuautoissa on lämmitettävä kaksoislattia, joka lämmittää kuormatilat ja parantaa asunto-osan
sisäilmastoa. Lämpökonvektorit
kojelaudan ja laatikoston alla
sekä portaiden luona, kaksinkertainen lasi ovi- ja sivuikkunoissa,
auto-osassa Sisäänrakennettu
lämmitys tuulilasissa (vakiona
mallissa i910, valinnaisvarusteena muissa täysintegroiduissa
malleissa).

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

Luotettava ja turvallinen.
KABEn kaikkiin matkailuautoihin
vakiona sisältyvä turvallisuusvarustus: turvatyynyt, ABS-jarrut
ja kolmepisteturvavyöt sekä
ohjaamossa että asunto-osassa.
Fiat Tiepalvelu kahdeksi
vuodeksi. Vuodonilmaisin kaasujärjestelmän manuaaliseen
tarkastukseen.Letkunrikkoventtiili mahdollistaa kaasun käytön
ajon aikana (ei TM740/TMi740).
Makuutilassa palohälytin. Vikavirtakytkin. Törmäystunnistin
nestekaasujärjestelmässä (ei
TM740/TMi740).

Lisää varusteita. Sähkötoiminen
astinlauta, joka taittuu automaattisesti sisään liikkeelle lähdettäessä. Kauko-ohjattava keskuslukitus, auto-osa. Asunto-osan ovi
yhdistetty keskuslukitukseen.
Ilmastoitu auto-osa. Hälytin
hälyttää, jos 220V-kaapeli on
liitettynä liikkeelle lähdettäessä.
Liitäntä USB-muistille.

...ja vielä enemmän varusteita.
(vain 880, i810, i910)
Alumiinivanteet
Markiisi
Murtohälytin
AGS II Pro
Peruutuskamera/Navigaattori/
CD/DVD
Takakaiuttimet
Keskuslukitus ulkopuolen
lukoissa
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KABE ON INVESTOINTI
MIELENRAUHAAN.

ROBERTH ERIKSSON
Tuotekehitysjohtaja KABE Husvagnar AB

”Teemme matkailuauton omistamisesta
turvallista, mukavaa ja helppoa.”

Huolelliset testit parhaan laadun takeena. Haluamme olla varmoja siitä, että
jokainen KABE on jokaiselta osaltaan parasta laatua. Siksi olemme päättäneet
pitää kaikki valmistusvaiheet omassa valvonnassamme. Suunnittelemme ja
kokeilemme uusia ratkaisuja omassa kehityshallissamme. Meillä on omat sähköasentajat ja oma verstas. Alihankkijamme kuuluvat alansa parhaimmistoon
Euroopassa. Ja valmistamme tuotteemme yhdessä Euroopan moderneimmista
matkailuvaunu- ja autotehtaista.

Luotettavat takuut. Kun ostaa KABEn, saa mielenrauhaa. Haluamme, että voit
nauttia turvallisin mielin investoinnistasi ja viettää upeita päiviä matkailuautossasi. Hankinnastasi on oltava sinulle pelkkää iloa. Sen vuoksi myönnämme
seitsemän vuoden tiiviystakuun kaikille uusille matkailuvaunuille ja matkailuautoille. Matkailuauton omistajana saat lisäksi kahden vuoden tiepalvelun
Fiatilta.

Valtuutetut jälleenmyyjät. Sinun turvallisuutesi vuoksi. Vahvalle ja vakaalle
tavaramerkille on tunnusomaista korkea jälleenmyyntiarvo. Olemme jo pitkään
pyrkineet varmistamaan, että KABEn vahvuuksia arvostetaan myös jälleenmyynnissä. Työ on tuonut tulosta. Voit luottaa siihen, että KABE säilyttää hyvin
arvonsa myös tulevaisuudessa.

Aitoa käsityötä sinun turvallisuutesi vuoksi. Kaikilta osiltaan korkeaa laatua ja
luotettavuutta joka vaiheessa. Se on aina ollut tunnusomaista KABEn matkailuvaunuille ja -autoille. Jo pian 60 vuotta. Kaikki KABE-matkailuautot on varustettu esimerkiksi vuodonilmaisimella nestekaasujärjestelmän tarkastamiseksi
manuaalisesti, törmäystunnistin ja letkunrikkoventtiili, joka sallii kaasun käytön
ajon aikana, sekä vikavirtakatkaisin ja palohälytin makuuosassa.

Monet valtuutetuista jälleenmyyjistämme ovat myyneet KABEa jo vuosikymmeniä. Meillä on vahva luottamus jälleenmyyjiimme ja tiedämme, että he tekevät
työnsä hyvin ja auttavat sinua parhaalla tavalla. Siihen voit luottaa.
Meillä on myös yli sata valtuutettua huoltokorjaamoa eri puolilla PohjoisEurooppaa. Se antaa sinulle lisäturvaa, kun olet ostanut matkailuvaunusi.
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Uusin tekniikka täydentää pätevän henkilöstömme osaamista.
KABE 2017
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Testaamme pienimmätkin yksityiskohdat.
KABEssa mitään ei jätetä sattuman varaan. Tutustuessasi KABEen panet kaikkialla
merkille korkealaatuisen tyylipuhtaan
muotoilun ja pyrkimyksen lähes pedanttiseen täydellisyyteen. Päästäksemme
siihen testaamme tuotteemme pienintä

yksityiskohtaa ja toimintoa myöten. Meillä
on muun muassa ilmastokammio, jossa
matkailuautoa testataan niin, että se
kestää jopa 90 asteen lämpötilaeroja.
Täysin uudella tekniikalla tarkastetaan,
että matkailuauto on ehdottoman tiivis.

Lisäksi testataan kestävyys, ilmavirrat, sähköjärjestelmä ja paljon muuta.
Hyväksymme auton vain, jos se täyttää
vaatimukset kaikilta ominaisuuksiltaan.
Kyse on KABE-laadusta.

Ilmastokammiossa matkailuautolle tehdään huolelliset
testit.

Matkailuautot testataan –35 –
+55 asteen lämpötiloissa.

Lämpökameroiden avulla
varmistamme, että rakenteen
laatu täyttää tavoitteemme.

Matkailuautojen ehdottoman
tiiviyden varmistamiseen käytetään täysin uutta tekniikkaa.

Vaa’at akseleiden välisen
painonjakauman tasapainottamiseksi ja optimoimiseksi.

Vedon mittauslaite.

Painetta käytetään tuotteiden
lujuuden testaukseen.

Ilmavirrat tarkastetaan savun
avulla.

Oikea ilmanvaihto on elintärkeä toiminto, joka tarkastetaan huolellisesti.

Kaasujärjestelmälle tehdään
painekoe.

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

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

Sadekammiossa matkailuautojen päälle ruiskutetaan vettä
kovalla paineella.

Korin eri osille tehdään lujuuskokeet.

Uusin tekniikka täydentää
pätevän henkilöstömme
osaamista.

KABE 2017
31

TEHTÄVÄNÄMME
ON VARMISTAA SINUN
TURVALLISUUTESI.

Niin kesällä kuin talvella.
KABEsi on aina turvallinen
tien päällä.
Tunnemme suurta kunnioitusta niitä
haasteita kohtaan, joita pohjoismaiset tiet
asettavat. Liukkaus, märkyys ja nopeat
lämpötilavaihtelut ovat niistä vain joitakin
esimerkkejä. Siksi käytämme paljon
resursseja sinun turvallisuutesi varmista-

miseksi. Kun ostat KABEn, saat Euroopan
nykyaikaisempiin lukeutuvassa matkailuautotehtaassa rakennetun auton, joka on
kehitetty maksimaalisen turvalliseksi ja
mukavaksi ajaa. Kaikki matkailuautomme
rakennetaan markkinoiden parhaalle
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matkailuautoalustalle, Fiat Ducatolle. Fiat
– Euroopan johtava kuljetusajoneuvojen
valmistaja – on kehittänyt mallin yhdessä
Euroopan merkittävimpien matkailuautovalmistajien kanssa.

Rakennamme kaikki matkailuautomme Euroopan
johtavan kuljetusajoneuvojen valmistajan Fiat
Ducaton alustalle. Uusi Fiat Ducato on kehitetty
yhdessä Euroopan johtavien matkailuautovalmistajien kanssa markkinoiden parhaaksi matkailuautojen perusajoneuvoksi. Fiat-pohjaisella matkailuautolla saat parhaat edellytykset mukavalle ja
huolettomalle matkalle.

Fiat Ducato antaa parhaan ajomukavuuden:
• Harkittu ajoasento
• Miellyttävään ajoasentoon kallistettu säädettävä
ohjauspyörä
• Useilla säädöillä varustetut istuin ja selkänoja
• Hydraulinen ohjaustehostin
• Lämpöä heijastavat tuulilasi ja sivuikkunat,
vähentävät auringonvalon lämpösäteilyä
• Äänieristetty ohjaamo, muotoiltu eliminoimaan
ilman läpivirtauksen
• Luokan paras näkyvyys (eteen ja sivulle)
• Lämmitysjärjestelmä mitoitettu nopeaan ja
tehokkaaseen lämmitykseen
• Hiostumattomat peruutuspeilit
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Uusi Fiat Ducato tarjoaa kuljettajalle ja matkustajille kotoisat ja harkitut sisätilat. Istuinten välinen
tila on maksimoitu helpottamaan kulkua auto- ja
asunto-osan välillä. Istuimet voidaan kääntää osaksi istuinryhmää. Ilmavirrat on suunniteltu auto-osan
nopeaa ja tasaista lämmitystä ajatellen. Autossa on
myös useita fiksuja säilytyslokeroita, mukipitimet ja
taskullinen ovipaneeli.

KAIKKI OVAT
ERILAISIA.
SISUSTAMME SEN
SINULLE.

KABE ON
HELPPO
VALITA.

Mallisto 2017
Aivan kuten pysyvälle asunnolle, myös matkailuauton pohjaratkaisulle on jokaisella
autoa ostavalla omat tarpeensa ja toiveensa. Kaikki me olemme erilaisia. Siksi meillä on
useita erilaisia pohjaratkaisuja, joiden ansiosta matkailuautosi voidaan rakentaa omien
henkilökohtaisten vaatimustesi mukaisesti.

Pohjaratkaisu: LXL

Pohjaratkaisu: B, LB

Pohjaratkaisu: GB, LGB

Pohjaratkaisu: T, LT

Pohjaratkaisu: QB, LQB
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Travel Master
Sisääntulomalli, joka on kauttaaltaan
KABE-laatua.

Crossover
Puoli-integroidun sarjan muunnos, jonka
etupäässä on alaslaskettava
kattosänky.

Puoli-integroitu
Sinulle, joka asetat korkeat vaatimukset
varusteluun ja mukavuuteen.

Täysintegroitu
Premium mallisto kaikilla varusteilla.
Alaslaskettavalla vuoteella.

Imperial
Täysin uusi premium-sarjamme, jossa
on kaikkea enemmän.

Näin valitset pohjaratkaisun.
Mallit

740

760

780

810

860

880

910

PUOLI-INTEGROITU
LXL, LGB,
T

Travel Master
Travel Master puoli-integroitu

LXL, LB, LGB,
LT

LT

Travel Master Crossover (x)

LXL, LB, LGB,
LT

LT

TÄYSINTEGROITU
Travel Master täysintegroitu (i)

LGB

LXL, LB,
LGB, T

LXL, LB, LGB,
LT, LQB

QB, LGB
B, GB,
T, QB

Imperial

Pohjaratkaisut
LXL

Parivuode ja suihkukaapilla varustettu wc auton takakulmassa.

B, LB

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

GB, LGB

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

T, LT

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

QB, LQB

Suuri parivuode, keskellä auton takana.

L

L-muotoinen keittiö.

KABE 2017
41

Aina on olemassa täydellinen KABE.
Voidaksemme tarjota sopivan tuotteen kaikkiin niihin erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin, joita
tiedämme KABE-omistajillamme olevan, olemme kehittäneet viisi mallisarjaa, joista jokaisella
on ainutlaatuisia ominaisuuksia. Riippumatta siitä, valitsetko pienen tai suuren matkailuauton,
voit luottaa siihen, että saat ympärivuotista mukavuutta, korkeaa laatua, luotettavuutta ja
fiksuja ratkaisuja. Meille ne ovat ominaisuuksia, joista emme koskaan tingi.

TRAVEL MASTER
Sisääntulomalli, jossa on hieman lyhyempi varusteluettelo. Mutta joka on
kauttaaltaan KABE-laatua. Saatavana sekä puoli- että täysintegroituna mallina
740-pituisena.

PUOLI-INTEGROITU
Sinulle, joka vaadit erityisen paljon varustelulta ja viihtyisyydeltä. Sarjan
mallit saa alaslaskettavalla kattosängyllä varustettuna tai ilman sitä.
Tekniikan huippua edustavalla vakiovarustuksella ja asunto-osalla, jolla on
leveyttä peräti 250 cm.
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CROSSOVER
Puoli-integroidun sarjan malli, jonka etupäässä on alaslaskettava kattosänky.
Crossoverissa on tunnusomainen ”kupla” katossa ja sen pituusvaihtoehdot
ovat 780 ja 880.

TÄYSINTEGROITU
Kaikkea enemmän tarjoavan premium-sarjamme autoja on kolmea pituutta:
760, 810 ja 860. Alaslaskettava kattosänky on vakiona.

IMPERIAL
Lippulaivamme, jossa erikoissuuret ja ylelliset tilat. Kaikki sarjan mallit ovat
täysintegroituja ja 910-pituisia.
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KABE Travel Master.
SISÄÄNTULOMALLI TÄYTTÄ
KABE-LAATUA.
Mallisarja, jossa on hieman lyhyempi varusteluettelo
ja hieman vähemmän valinnaisvarusteita, mutta joka on
kauttaaltaan KABEn korkeaa laatua. Siitä emme tingi.

VAKIOVARUSTELU
Fiat 2,3 litran moottori 130 hv

LED-valot

Mukavuuspaketti Fiat

Fiat erikoisalusta 16” pyörät

Alde Compact 3020 keskuslämmitys

Ohjaamon lämpömatto

Standardleveys – 241 cm

Tukeva ja kosteudenpitävä kori

Lämmönvaihdin

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II

Sandwich-rakenne

Ecoprim-eristys 36 mm

Muovirimat

TMi740

Patterit

Pehmeä sisäkatto

Fiat AL-KO -alusta light 16” pyörät

Hyttysverho-ovi

Hengittävä seinätapetti

Pakastelokerolla varustettu suuri jääkaappi

Hyttysverholla varustetut

Lisävarusteet

KABE Air Vent

Rullaverho ja hyttysverho kaikissa avattavissa
ikkunoissa

Alusta 42 heavy

Kauko-ohjattu keskuslukitus, myös asunto-osan
ovessa
Kierrejousipatja ja paksu sijauspatja
Etuistuimissa korkeussäätö, käännettävä runko
ja kaksi käsinojaa

Hyttysverholla ja pimennysverholla varustetut
ilmastoidut kattoluukut
Korkealaatuiset kalusteet
Ergonomiset istuintyynyt

KABE Smart D

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

Pohjoismainen varustelu

Palovaroitin

Pedattava sohva

Tyylikkäät yläkaapin ovet

Päiväpeite

Kaasuvaimennin yläkaapissa

Liesituuletin

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille

Korkeakiiltoinen laminaattipöytä ja tasot

Vesijärjestelmä ympärivuotiseen käyttöön

Sivuverhot valaistulla verhokiskolla

Hiukkassuodatin

Valitse kahdesta verhoilusta

Vikavirtakytkin

Kattoikkuna
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CD/Radio jossa Bluetooth
Asunto-osan ilmastointi
Pyöräteline
Markiisi
Aluvanteet
Grilliuuni
Viides vyöpaikka
Skyview
Kattosänky edessä (TMi740)
Smart D Remote
Lämpöpaketti matkustajan istumen alla

2 MALLIA

Puoli-integroitu
Travel Master 740

Täysintegroitu
Travel Master i740

4 POHJARATKAISUA

LXL

LGB

T

iLGB

2 VERHOILUA

Edmonton

Denver
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Keittiö lähes kuin kotona.
Keittiön on oltava käytännöllinen, hyvin varusteltu ja fiksusti suunniteltu. Siitä olemme pitäneet
huolen kaikissa keittiöissämme. Mutta ei siinä vielä kaikki. Valitsitpa minkä mallin tahansa, voit
luottaa siihen, että keittiö on kaikilta osiltaan korkealaatuinen. Ja harkittu muotoilu, KABEssa se
on aina vakiona.

Pyöristetty astianpesuallas ja sulavalinjainen pinta-asennettu vesihana yhdessä uuden, tyylipuhtaan
laminaattitason kanssa tekevät keittiöstä tyylikkään. Pinta on sekä kestävä että helppo pitää puhtaana.
Jätteet voit tietysti lajitella eri astioihin, aivan kuten kotona.
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Kaikki laatikot ja ovet ovat pehmeästi
sulkeutuvia ja keskuslukittavia.

KABE TRAVEL MASTER

Olohuone, jossa kaikki
haluavat olla.
Rentoon ja mukavaan seurusteluun tarvitaan ehdottomasti tilaa kaikille. Kätevällä kahvalla voit
pyöräyttää itsesi näppärästi kuljettajan- ja matkustajanistuimen ympäri päivällispöytään! Täällä
istut aina mukavasti ja kaikki tarvittava on ulottuvillasi. Sisustukselle voit valita itseäsi miellyttävän
tyylin kahdesta kauniista tyynyverhoilusta.

Tee sisustuksesta persoonallinen mallistoistamme valittavilla tekstiileillä. Travel Master-autoosi on kaksi erilaista tyynyverhoilua: Edmonton ja Denver.

Yläkaapeissa on hylly, sisäänrakennetut
ilmakanavat, väliseinät, kaasuvaimentimet
sekä painolukot.

Kenkälokerossa oven sisäpuolella kengät kuivuvat
nopeasti integroitujen lämpökierukoiden avulla.
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L-muotoisella sohvalla on mukava istua sekä
matkalla että päivällisellä.

Makuuhuone hyviin yöuniin.
Tiedämme, kuinka tärkeää on sada nukkua yönsä hyvin. Siksi olemme varustaneet kaikki
sänkymme mukavilla patjoilla. Kuinka monta vuodetta tarvitaan? Sisustamme makuuhuoneosan
omien tarpeittesi ja toiveittesi mukaisesti. Yksi ratkaisu on esimerkiksi Grand Lit, jossa kaksi
erillistä pitkittäisvuodetta muuntuvat mahtavan suureksi parisängyksi. Pimennysverhot ja
äänieristetyt seinät ja katto tekevät öistä mukavia ja aamuista virkeitä.

Erillis- tai parisänky. Sisusta matkailuauton makuuhuoneosa sinulle ja matkakumppaneillesi sopivalla tavalla.
Grand Lit on käytännöllinen ratkaisu! Sänkyjen välinen tila on helppo pedata ja tehdä jättisänky, jossa nukkumistilaa on useammille.

KABE 2017
48

KABE TRAVEL MASTER

Oikea kylpyhuone matkalla.
Harkitut yksityiskohdat ja tyylipuhdas muotoilu ovat KABE-matkailuautosi ominaisia piirteitä ja
pätevät luonnollisesti myös kylpyhuoneeseen. Voit valita joko suuren ja avaran kylpyhuoneen
suihkukaappeineen tai keskelle sijoitetun kylpyhuoneen, josta tulee luonnollinen tilanjakaja
matkailuauton eri huoneiden välille. Mitään ei jätetä sattuman varaan. Jotta sinä tuntisit olosi
kotoisaksi.

Aito suihku on mukavuustekijä ja siksi itsestäänselvyys
kaikissa KABE TM 740 malleissa.

Nupit, ripustimet, vetimet ja muut yksityiskohdat eivät ole
vain käytännöllisiä, vaan tietysti myös upeasti muotoiltuja.

Riippumatta siitä, miten haluat käyttää kylpyhuonetta uudessa KABEssasi, meillä on sinulle taatusti sopiva
pohjaratkaisu, joka tarjoaa ainutlaatuista mukavuutta joka päivä. T- ja LXL-malleissamme on pesualtaan
muotoilu uusittu.
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Hyvien säilytystilojen loihtiminen kompaktiin asuntoon
vaatii harkintaa. Tyylikkäistä koukuista tulee käytännöllinen
osa kokonaisuutta.

Travel Master 740 LXL
KABE 740 LXL täyttää reilusti kaikki mukavalle ja toimivalle loma-asumiselle asetetut vaatimukset.
Vuodenajasta riippumatta.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

4856 mm

Sisäleveys:

2238 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7400 mm

Kokonaisleveys:

2410 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1920x1310/1100 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2150x1175/586 mm

Tavaraluukun aukko L/K:

670x600 mm

Travel Master 740 LGB
Travel Master 740 LGB:n suuressa kuormatilassa on lomatavaroille hyvin tilaa. Tilaa on
helppo hyödyntää suuren ulkoa avattavan tavaraluukun kautta.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

4856 mm

Sisäleveys:

2238 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7400 mm

Kokonaisleveys:

2410 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1960x780 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2150x1175/586 mm

Tavaraluukun aukko L/K:

670x1080+670x600 mm

Travel Master 740 T
Auton kaksi erillissänkyä ja koko auton takaosan levyinen kylpyhuone (varustettu tietysti
suihkukaapilla) luovat auton, jonka sisällä viihdyt pitkään.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

4856 mm

Sisäleveys:

2238 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7400 mm

Kokonaisleveys:

2410 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x780+1790x780 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

1640x1175/1000 mm

Tavaraluukun aukko:

670x1335+660x375 mm

Travel Master i740 LGB
Ehdottoman myyntimenestyksemme mukaan rakennettu täysin uusi, suurella takatallilla varustettu
malli. Rakenteeltaan samanlainen kuin täysintegroidun sarjan isoveljet, mutta sovitettu edullisempiin
puitteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

4820 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

2026 mm

Kokonaispituus:

7360 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

3

Makuutila takana:

1960x765+1960x700 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x1050 mm

KABE Puoli-integroitu.
VAIN HUIPPULUOKKAA.
KABEn puoli-integroiduissa matkailuautoissa ylellinen varustelu on vakiona.
Täydellinen valinta sinulle, joka haluat olla tekniikan ehdottomassa eturintamassa
etkä tyydy muuhun kuin kaikkein parhaaseen. Valitset itse, haluatko Crossoverin,
jossa lisävuodetilan istuinryhmän yläpuolella. Mukavaa ja joustavaa, kuten
kaikissa KABEn autoissa.

VAKIOVARUSTELU
Fiat 2,3 litran moottori 150 hv

Törmäystunnistin nestekaasujärjestelmässä

Kierrejousipatja ja paksu sijauspatja

Fiat AL-KO -alusta 42 heavy 16” pyörät

Letkunrikkoventtiili nestekaasujärjestelmässä

Vuodonilmaisin nestekaasulle

King-Size leveys 2,5metriä

Vuodonilmaisin nestekaasulle

Ilmastoitu auto-osa

Mukavuuspaketti

Vikavirtakytkin

Patterit

Markiisi

Palovaroitin

Peruutuskamera/CD/DVD

Tukeva ja kosteudenpitävä kori

Kauko-ohjattu keskuslukitus, myös asunto-osan
ovessa

Pakastelokerolla varustettu suuri jääkaappi

Pohjoismainen varustelu

KABE Air Vent

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille

Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä ESP

Slide-out sohva ja kyynärnojat dinetetssä

KABE Smart D

Hiukkassuodatin

Hyttysverho-ovi

Etuistuimissa korkeussäätö, käännettävä runko
ja kaksi käsinojaa

Uuni keittiön kaapissa
Lämmitysjärjestelmä
Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II
Vesikiertoinen lattialämmitysmatto ohjaamossa
Konvektorit portaissa
Puhaltimella varustettu lämmitin etuistuimien
alla
Ajastimella ohjattava
Webastomoottorilämmitin
Alde Compact 3020 keskuslämmitys
Kiertovesipumpulla varustettu lämmönsiirrin
Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä
Ecoprim-eristys 36 mm

Sandwich-rakenne
Muovirimat
Korkealaatuiset kalusteet
Eklusiiviset yläkaappien luukut (korkeakiilto)
Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot
Korkeakiiltoinen laminaattipöytä ja tasot

Ergonomiset istuintyynyt

Korotettava päänalunen

Premium Foam-pehmuste

Alaslaskettava kattosänky

LED-valot
Yövalaistus

880

Vaatekomeron valaistus

Fiat 3,0 litran moottori 180 hv

Hyttysverholla ja pimennysverholla varustetut
ilmastoidut kattoluukut

Murtohälytin

Portaaton rullaverho ja hyttysverho kaikissa
avattavissa ikkunoissa
Hyttysverholla varustetut sävytetyt ikkunat
Hengittävä seinätapetti
Pehmeä sisäkatto
Kaasuvaimennin yläkaapissa
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AGS II Pro
Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa
Peruutuskamera/Navigaattori/CD/DVD
Keittiön laatikoiden sähktoiminen lukitus

2 MALLIA

Travel Master puoli-integroitu
780

Travel Master puoli-integroitu
880

5 POHJARATKAISUA

LXL

LB

LGB

LT

880LT

9 VERHOILUA

Edmonton

Denver

Toulouse

Bayonne

Leeds

Sevilla

Boston

Wellington

Aspen
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Keittiö toimivaan ruoanlaittoon.
Tervetuloa hyvin varusteltuun keittiöön, jossa on paljon säilytystilaa ja harkittu muotoilu. Linjoiltaan
ajattoman moderneja, kalusteet ensiluokkaisesta materiaalista omasta verstaastamme Smoolannista ja
varustelu kauttaaltaan erittäin korkeatasoista. Ylellisistä yksityiskohdista mainittakoon esimerkiksi
pinta-asennetulla hanalla varustettu pyöristetty pesuallas, laadukas 3-liekkinen liesi, 2-nopeuksinen
valaistu liesituuletin ja jääkaapissa markkinoiden paras ilmanvaihto. Lisäksi jääkaappi on täysautomaattinen ja vaihtaa itse 230V:n tai 12V:n jännitteelle tai nestekaasulle niiden kulloisenkin saatavuuden
mukaan. Käyttöä kestävä keittiö!

Keittiön pehmeälinjainen laminaattitaso parantaa
sekä toimivuutta että viihtyisyyttä.

Jätteet voit tietysti lajitella eri astioihin, aivan kuten
kotona.
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Kaikki laatikot ja ovet ovat pehmeästi sulkeutuvia
ja keskuslukittavia.

KABE PUOLI-INTEGROITU

Leppoisaan oleiluun kutsuva
olohuone.
Olohuone on monen suosikkipaikka. Sen pehmeässä syleilyssä on helppo palautua päivän seikkailuista.
Täällä mukavuus ja muotoilu ovat veljiä keskenään. Pöydän lasimaista puhdaslinjaisuutta täydentää
esiin käännettävä käytännöllinen lisätaso. Kauniissa kulmasohvassa on vyöpaikalla slide-out -toiminto,
jolla istuinkulman voi säätää mahdollisimman miellyttäväksi. Luonnollisesti voit antaa sisustukselle oman
leimasi valitsemalla tekstiilit ja verhoilut huolellisesti testatusta valikoimastamme.

Kaikki mallimme on kalustettu mukavalla L-muotoisella sohvalla. Edessä oikealla olevan sivusohvan
pyöristetyt kulmat antavat lisää liikkumatilaa huoneeseen. (Ei koske viidennellä vyöpaikalla varustettuja
sivu-sohvia.)

Muotoilultaan uusittu kattolamppu.

Käsinojallinen slide-out -sohva tekee matkustamisesta entistä miellyttävämpää. Matkailuauton istuinryhmät asettavat täysin toisenlaisia muotoilullisia vaatimuksia
kuin kotisohvasi. Koska sohvan on oltava mukava ja turvallinen istumapaikka myös ajon aikana, olemme kehittäneet täysin uudentyyppisen sohvan, jossa on
slide-out -toiminto vyöpaikalla. Sekä istuinosan että selkänojan kallistusta on helppo säätää.
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KABE PUOLI-INTEGROITU

Makuuhuone nautinnollisiin
lepohetkiin.
Tarvitsemme kaikki lepoa, mutta nukkumistottumuksemme ovat hyvin henkilökohtaisia.
KABEn puoli-integroidut autot voit sisustaa omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, ja herätä
hyvin levänneenä joka aamu. Kaikki sängyt ovat parasta laatua, varustettu kierrejousipatjoilla,
erikoispaksuilla sijauspatjoilla ja kehoa myötäilevillä lamelleilla. Jos valitset Crossover-mallin,
sen alaslaskettavassa kattosängyssä on lisää makuupaikkoja.

Makuuhuoneessa on tilaa kaikelle tarvittavalle
niin pitkille kuin lyhyillekin matkoille.

Tyylikkäät lukulamput on sijoitettu mukavasti
sängyn päätyyn.

Katonrajan seinäkaapit eivät vie paljon tilaa,
mutta nielevät paljon säilytettävää.

Sängyissä on kierrejousipatjat ja paksut sijauspatjat, ja pohjassa kehoa myötäilevät lamellit. Useissa malleissamme
sängyissä on säädettävä päänalunen voidaksesi lukea hyvää kirjaa mukavassa asennossa.
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Tyylikäs kylpyhuone.
Monet toivovat matkailuautoon omaa suihkua ja wc:tä, jotta arki sujuisi mukavasti. Jos lisäksi
muotoilu on korkeaa tasoa, niitä on myös miellyttävämpi käyttää. Siksi olemme sisustaneet
kylpyhuoneemme tyylipuhtaalla Shannon Oakilla sekä ylellisillä kahvoilla ja ripustimilla. Useimmissa malleissa on täysimittainen suihkukaappi vakiona. Valitse suuri ja tilava suihkukaapilla
varustettu kylpyhuone auton takaosaan tai kylpyhuone, joka erottaa makuuosan luonnollisella
tavalla sosiaalisista tiloista.

Ylelliset vetimet ja ripustimet ovat nekin itsestäänselvyys. Vuoden 2017 malleissa pesuallaskaappi on saanut uuden sulavan muodon ja pyöristetyn oven.
Se, joka haluaa hieman enemmän hemmottelua, voi valita suihkuun ylellisen puupohjan.
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Travel Master 780 LXL
Yksi suosituimmista pohjaratkaisuista. Tässä saat parisängyn, erillisellä suihkukaapilla varustetun
wc-osaston, suuren kulmakeittiön sekä suuren sohvan sisältävän tilavan istuinryhmän.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-3

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1960x1400/1120 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2230x1030/1175 mm

Tavaraluukun aukko:

670x600 mm

Travel Master 780 LB
780 LB on matkailuauto, jonka kaksi erillistä pitkittäisvuodetta on helppo sijata leveäksi
parisängyksi (Grand Lit).

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x820 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2230x1380/915 mm

Tavaraluukun aukko:

670x600+618x471 mm

Travel Master 780 LGB
Matkailuauto, jonka kaksi erillistä pitkittäisvuodetta on helppo sijata leveäksi parisängyksi (Grand Lit).
Samat ominaisuudet kuin Kabe Travel Master 780 LB:ssä, mutta lisäksi suuri talli.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1960x820 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2230x1380/915 mm

Tavaraluukun aukko:

670x1080+670x600 mm

Travel Master 780 LT
Matkailuauto sinulle, joka haluat aidon erillisvuodeauton. Tänne mahtuu kaikki se, mitä
tarvitset mukavaan ja samalla väljään asumiseen.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x820+1840x820 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2220x1130/820 mm

Tavaraluukun aukko:

670x1335 mm

Pohjaratkaisu

Travel Master 880 LT
880 LT:ssä on kahdella pitkittäisvuoteella varustettu erillinen makuuosasto sekä hygieniaosasto,
jossa on koko takapäädyn leveydelle ulottuva pesutila suihkukaapilla.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

6215 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8780 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

2800 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x820+1900x820 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2230x1380/1260 mm

Tavaraluukun aukko:

670x1335+660x375 mm

KABE Crossover.
HIEMAN TAVALLISTA
YLEMPÄNÄ.
Viihtyisä matkailuautoelämä vaatii paljon asumismukavuudelta. KABE Crossoverista
olemme luoneet joustavan matkailuauton tekemättä kompromisseja. Kaikin tavoin
puoli-integroitu auto, mutta "katon kupla" arvokkaana lisänä. Dinetten yläpuolisen lisätilan
ansiosta autossa riittää tilaa useammalle seikkailijalle!

VAKIOVARUSTELU
Fiat 2,3 litran moottori 150 hv

Törmäystunnistin nestekaasujärjestelmässä

Vuodonilmaisin nestekaasulle

Fiat AL-KO -alusta 42 heavy 16” pyörät

Letkunrikkoventtiili nestekaasujärjestelmässä

Ilmastoitu auto-osa

King-Size leveys 2,5metriä

Vuodonilmaisin nestekaasulle

Patterit

Mukavuuspaketti

Vikavirtakytkin

Markiisi

Palovaroitin

Kauko-ohjattu keskuslukitus, myös asunto-osan
ovessa

Peruutuskamera/CD/DVD

Tukeva ja kosteudenpitävä kori

Pakastelokerolla varustettu suuri jääkaappi

Pohjoismainen varustelu

KABE Air Vent

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille

Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä ESP

Slide-out sohva ja kyynärnojat dinetetssä

KABE Smart D

Hiukkassuodatin

Hyttysverho-ovi

Etuistuimissa korkeussäätö, käännettävä runko
ja kaksi käsinojaa

Uuni keittiön kaapissa
Lämmitysjärjestelmä
Automaattinen
lattialämmitysjärjestelmä AGS II

Korotettava päänalunen
Ilmasola sisä ja ulkokaton välissä

LED-valot

Antaa paremman nukkumismukavuuden
x-sängyssä

Vaatekomeron valaistus
Hyttysverholla ja pimennysverholla varustetut
ilmastoidut kattoluukut

Ajastimella ohjattava

Portaaton rullaverho ja hyttysverho kaikissa
avattavissa ikkunoissa

Ecoprim-eristys 36 mm

Korkeakiiltoinen laminaattipöytä ja tasot
Alaslaskettava kattosänky

Puhaltimella varustettu lämmitin etuistuimien
alla

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

Eklusiiviset yläkaappien luukut (korkeakiilto)

Premium Foam-pehmuste
Yövalaistus

Kiertovesipumpulla varustettu lämmönsiirrin

Korkealaatuiset kalusteet

Ergonomiset istuintyynyt

Konvektorit portaissa

Alde Compact 3020 keskuslämmitys

Muovirimat

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

Vesikiertoinen lattialämmitysmatto ohjaamossa

Webastomoottorilämmitin

Sandwich-rakenne

Hyttysverholla varustetut sävytetyt ikkunat
Hengittävä seinätapetti
Pehmeä sisäkatto

x880
Fiat 3,0 litran moottori 180 hv
Murtohälytin
AGS II Pro
Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa
Peruutuskamera/Navigaattori/CD/DVD
Keittiön laatikoiden sähktoiminen lukitus

Kaasuvaimennin yläkaapissa
Kierrejousipatja ja paksu sijauspatja
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2 MALLIA

Travel Master Crossover x780

Travel Master Crossover x880

5 POHJARATKAISUA

LXL

LB

LGB

LT

880LT

9 VERHOILUA

Edmonton

Denver

Toulouse

Bayonne

Leeds

Sevilla

Boston

Wellington

Aspen
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KABE CROSSOVER

Hieno keittiö.
Kun ostat KABEn, saat aina hyvin varustellun ja harkitusti muotoillun keittiön, jossa on hyvät
säilytystilat. Crossover-sarjaan saat taatusti parhaat varusteet, kätevään kokoon paketoituna.
3-liekkisessä liedessä on jaettu kansi, joka antaa lisää laskutilaa. Täysautomaattinen jääkaappi
vaihtaa itse käytettävissä olevalle energialähteelle. Muutamia esimerkkejä joustavuudesta
tekniikan huipulta.

AES:llä varustettu täysautomaattinen jääkaappi vaihtaa itse 230 V:n tai 12 V:n jännitteelle tai nestekaasulle niiden kulloisenkin saatavuuden mukaan.
3-liekkisessä liedessä on jaettu kansi, mikä antaa lisää arvokasta laskutilaa.
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Jokaiselta yksityiskohdaltaan
harkittu olohuone.
Kompaktilta asunnolta vaaditaan joustavuutta. Siitä me emme koskaan tingi. Siksi olemme luoneet
ratkaisuja, jotka tekevät olohuoneen istuinryhmästä yhtä mukavan matkalla kuin pitkällä päivällisellä.
Sohvan vyöpaikalla on slide-out -toiminto, jolla voi säätää sekä istuin- että selkäosan kallistusta, ja
esiin käännettävä käsinoja parantaa entisestään istumismukavuutta. Ruokailun ajaksi voidaan
tarvittaessa esiin kääntää lisäpöytälevy, jonka muotoilu on luonnollisesti yhtä kaunista kuin pöydässä.
Kätevä ratkaisu nautinnollisiin hetkiin.

Suosittu L-sohva on vakiona kaikissa KABE-matkailuautoissa. Sohvan vyöpaikalla olevalla slide-out
-toiminnolla voit helposti säätää istuin- ja selkätyynyn kaltevuutta (ei TM/TMi 740). Ja esiin käännettävät
käsinojat parantavat entisestään istuinmukavuuttasi.
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Ylä- ja astiakaappien korkeakiiltoiset ovet tuovat
tilaan raikkautta ja ylellisyyttä.

Makuuhuone useassa tasossa.
Crossoverin erottaa muista puoli-integroiduista malleistamme dinetten yläpuolella oleva
alaslaskettava kattosänky. Siinä nukut yösi mukavasti, ja aamun koittaessa taiot sängyn
kätevästi näkyvistä, jolloin aamiaispöydän ääreen jää hyvin tilaa. Myös auton taaemmassa
makuuhuoneosassa olevat sängyt ovat yhtä mukavat ja varustettu kierrejousipatjoilla ja
erikoispaksuilla sijauspatjoilla.

Alaslaskettava parivuode muuttaa dineten yläpuolisen tilan miellyttäväksi makuuhuoneeksi yöajaksi.
Jos autossasi on makuuosan edessä oviverho tai liukuovet, makuuosassa on myös yölamppu siltä varalta,
että heräät yöllä. Sängyn päädyssä olevat kauniit lamput ovat kromattuja.
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Alaslaskettava kattosänky antaa lisää nukkumatilaa
rajoittamatta liikkumista päiväsaikaan.

KABE CROSSOVER

Kylpyhuone hyvään oloon.
Jokainen yksityiskohta on osa kokonaisuutta, jotta kaikki toimisi yhtä hyvin kotonasi. Siksi
olemme luoneet harkitut kylpyhuoneet keskittymällä toimivuuteen ja laatuun, muotoilua
hetkeksikään unohtamatta. Valitsitpa minkä pohjaratkaisun tahansa, saat erittäin viihtyisän
kylpyhuoneen. Sisustus tyylipuhdasta Shannon Oakia ylellisin ripustimin ja kahvoin on
valittu huolella, ja useimpiin malleihin sisältyy vakiona suihkukaappi.

WC:n ovessa on magneettilukko ja reilu kahva.
(Ei koske LXL:ää.)

Ylelliset vetimet ja ripustimet ovat nekin itsestäänselvyys.

Jokainen pieni yksityiskohta on tärkeä kokonaisuudelle. Kylpyhuoneessa kaiken on toimittava
kuin kotona, ja KABEssa kaikki toimii.
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Suihkun ylellinen puupohja on valinnaisvarusteidemme
uutuus.

Crossover x780 LXL
Mallissa x780 LXL on tyylikäs ja avara pohjaratkaisu, jossa on L-muotoinen keittiö.
Tilan tehokkaasti hyödyntävistä parisängyistä toinen lasketaan alas katosta, jolloin
autoon saadaan makuupaikat vaikkapa kahdelle yövieraalle.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

3050 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x1400/1120 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2230x1030/1175 mm

Makuutila kattosänky

1880x1390 mm

Tavaraluukun aukko:

670x600 mm

Pohjaratkaisu

Crossover x780 LB
Tämä on matkailuauto sinulle, joka haluat aidon pitkävuodeauton. Käytännöllisine kulmakeittiöineen
ja tilavine istuinryhmineen se on matkailuauto sekä yhdelle että kahdelle, ja tilaa myös parille vieraalle
alas laskettavassa kattosängyssä.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

3050 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x820 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2230x1380/915 mm

Makuutila kattosänky

1980x1380/1050 mm

Tavaraluukun aukko:

670x600+618x471 mm

Crossover x780 LT
x780 LT on kabe-perheen uusin Crossover-malli. Istumaan houkutteleva istuinryhmä, mukavat
pitkittäisvuoteet ja suihkullinen wc ovat vakiovarusteita.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

3050 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x820+1840x820 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2220x1130/820 mm

Makuutila kattosänky

1980x1100/845 mm

Tavaraluukun aukko:

670x1335 mm

Pohjaratkaisu

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

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5190 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7745 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

3050 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-6

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1960x820 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2230x1380/915 mm

Makuutila kattosänky

1980x1380/1050 mm

Tavaraluukun aukko:

670x1080+670x600 mm

Crossover x880 LT
Mallissa x880 LT on erillinen makuuosasto, jossa on kaksi pitkittäisvuodetta ja koko auton
takaosan leveydelle ulottuva kylpyhuone. Ja dinetten yläpuolinen alaslaskettava sänky
antaa lisää yöpymistilaa.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

6215 mm

Sisäleveys:

2316 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8780 mm

Kokonaisleveys:

2490 mm

Kokonaiskorkeus:

3050 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x820+1900x820 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2230x1380/1260 mm

Makuutila kattosänky

1980x1380/1050 mm

Tavaraluukun aukko:

670x1335+660x375 mm

KABE Täysintegroitu.
HUIPPULUOKAN LIIKKUVA
KOTI.
KABEn täysintegroiduissa matkailuautoissa ei asumisessa eikä kulkupelissä ole tyydytty
kompromisseihin. Tätä lähemmäksi kotia et tien päällä tuskin pääse. Auto on täynnä fiksuja
toimintoja, jotka tekevät elämästä mahdollisimman joustavaa, ja ajo-ominaisuudet ovat
luonnollisesti parasta luokkaa. Ei ihme, että mallisarjasta on nopeasti tullut todellinen
myyntimenestys KABEn matkailuautojen joukossa!

VAKIOVARUSTELU
Fiat 2,3 litran moottori 180 hv

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille

Sandwich-rakenne

Fiat AL-KO -alusta 42 heavy 16” pyörät

Tec-tower

Muovirimat

6-vaihteinen vaihteisto automaatti

Mukavuuspaketti

Korkealaatuiset kalusteet

ACS mukavuusjousitus

Slide-out sohva ja kyynärnojat dinetetssä

Eklusiiviset yläkaappien luukut (korkeakiilto)

Peruutuskamera/CD/DVD

Hiukkassuodatin

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

KABE Smart D

Etuistuimissa korkeussäätö, käännettävä runko
ja kaksi käsinojaa

Korkeakiiltoinen laminaattipöytä ja tasot

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II
Vesikiertoinen lattialämmitysmatto ohjaamossa
Lämmönvaihdin Fiat
Puhaltimella varustettu lämmitin etuistuimien
alla

Ergonomiset istuintyynyt
Premium Foam-pehmuste
LED-valot

Alde Compact 3020 keskuslämmitys

Hyttysverholla ja pimennysverholla varustetut
ilmastoidut kattoluukut

Ecoprim-eristys
Törmäystunnistin nestekaasujärjestelmässä
Letkunrikkoventtiili nestekaasujär-jestelmässä
Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä ESP
Vuodonilmaisin nestekaasulle
Vikavirtakytkin
Palovaroitin
Tukeva ja kosteudenpitävä kori
Pohjoismainen varustelu

Valaistu sängynpääty
Alaslaskettava kattosänky

Vaatekomeron valaistus

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

Hyttysverho-ovi
Markiisi

Yövalaistus

Ajastimella ohjattava Webasto-moottorilämmitin
Kiertovesipumpulla varustettu lämmönsiirrin

Patterit

Portaaton rullaverho ja hyttysverho kaikissa
avattavissa ikkunoissa

KABE Air Vent
i810/i860
Murtohälytin

Hyttysverholla varustetut sävytetyt ikkunat

AGS II Pro

Hengittävä seinätapetti

Peruutuskamera/Navigaattori/CD/DVD

Pehmeä sisäkatto

Takakaiuttimet

Kaasuvaimennin yläkaapissa

Sähkötoiminen rullaverho tuulilasissa

Kierrejousipatja ja paksu sijauspatja

Moottorikäyttöinen sänky edessä

Korotettava päänalunen
Ilmastoitu auto-osa
Kauko-ohjattu keskuslukitus, myös asunto-osan
ovessa
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3 MALLIA

Travel Master täysintegroitu
i760

Travel Master täysintegroitu
i810

Travel Master täysintegroitu
i860

LXL

LB

LGB

QB

LGB

LQB

7 POHJARATKAISUA

LT

9 VERHOILUA

Edmonton

Denver

Toulouse

Bayonne

Leeds

Sevilla

Boston

Wellington

Aspen
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Ylellisen tunnelmallinen keittiö.
Kauniit puulajit ja kalusteet, kaikki varusteet korkeatasoisia ja muotoilu kauttaaltaan toimivaa.
KABE-keittiö tarkoittaa aina kaikilta osiltaan huippulaatua. Täysautomaattinen Tec-tower -jääkaappi,
joka vaihtaa itse käytettävissä olevalle energialähteelle, on vakiona kaikissa täysintegroiduissa
autoissamme. Täällä tunnet olevasi kotona.

Kahdella koukulla varustettu ripustuslista astiakaapin alla.

Pinta-asennettu hana saa keittiön tuntumaan
oikealta keittiöltä.
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KABE TÄYSINTEGROITU

Luokseen houkutteleva olohuone.
Paikka kokoontumiselle – koko perheelle tai hyville ystäville – merkitsee paljon. Ja täysintegroiduissa autoissamme emme ole säästäneet tippaakaan mukavuudesta tai laadusta. Sen
tuntee. Tilavat sohvat ja ergonomisesti muotoillut tyynyt, korkeakiiltoisella, lasimaisella levyllä
varustettu pöytä ja fiksut säilytystilat ovat vain muutamia esimerkkejä.
Tehdäksemme sohvasta yhtä mukavan myös ajon aikana olemme varustaneet sen slideout -toiminnolla, jolla voi säätää sekä istuinosaa että selkänojaa vyöpaikalla.

L-sohva on mukava vakiovaruste kaikissa malleissamme. Kaikki sohvat ja sängyt voidaan kääntää ylös, mikä helpottaa siivousta.

Näkösuojalla varustettu uusi sähkötoiminen rullaverho antaa tarvittaessa lisää
yksityisyyttä.

Vuonna 2017 tv:n paikka on sivukaapissa edessä
oikealla. Monissa malleissa on alaslaskettava tvteline, joka antaa joustavuutta.
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Baarikaappi.

KABE TÄYSINTEGROITU

Huipputyylikäs makuuhuone,
aivan kuten kotona.
Hyvillä yöunilla on merkitystä. Siksi olemme varustaneet KABEesi vähintään yhtä mukavilla sängyillä kuin
sinulla on kotona. Olemme valinneet niihin korkealaatuiset kierrejousipatjat ja niiden päälle erikoispaksut
sijauspatjat. Sillä ne sinä ansaitset. Muita makuuhuoneen hienouksia ovat tunnelmavalaistu sängynpääty ja
säädettävä pääpuoli. Alaslaskettava parisänky aivan auton etuosassa on vakiona kaikissa täysintegroiduissa malleissamme. Malleissa i810 ja i860 toiminto on lisäksi elektroninen.

QB-malleissamme sänky on korotettu ja jalkopään
alla laatikoissa on fiksua säilytystilaa.

Lukulamppujen kohdevalo ei häiritse vieressä
lepäävää.

Huolella valitut yksityiskohdat luovat korkeaa
laatua vastaavaa ylellisyyttä.

Kunnollisella kierrejousipatjalla ja erikoispaksulla sijauspatjalla varustetuissa sängyissä saa kunnon yöunet.
Kaikissa KABE-autoissa sängyt ovat sellaisia. Jotta sinä nukkuisit yösi hyvin.
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Kylpyhuone ilman kompromisseja.
Monet toivovat matkailuautoon omaa suihkua ja wc:tä, jotta arki sujuisi mukavasti. Jos lisäksi
muotoilu on korkeaa tasoa, niitä on myös miellyttävämpi käyttää. Siksi olemme sisustaneet
kylpyhuoneemme tyylipuhtaalla Shannon Oakilla sekä ylellisillä kahvoilla ja ripustimilla. Kaikissa
malleissa on erillinen suihkukaappi vakiona. Ja riippumatta siitä, valitsetko erikoistilavan tai
kompaktimman auton, voit aina laskea saavasi parasta laatua ja toimivuutta.

Suuri ja tilava kylpyhuone, jossa on ripaus luksusta, on yksi matkailuautojemme tunnusomaisista varusteista. WC:n ovessa – sekä kaikissa vaatekaappien ovissa –
on sulkeutumista pehmentävä kumivaimennus. Vuonna 2017 saavat kaikki wc:t (LXL-mallia lukuun ottamatta) magneettilukon ja reilut kahvat, jotka aiemmin olivat
vain 910-mallissa.
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Integrated i760 LXL
Mallissa i760 LXL on parisänky auton takaosassa ja aivan vieressä erillisellä suihkukaapilla
varustettu suuri kylpyhuone. Dinetteryhmän yläpuolella oleva alaslaskettava parisänky antaa
tilaa useammille.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus:

5060 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7600 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1900x1280 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

700x800 mm

Pohjaratkaisu

Integrated i760 LB
i760-sarja on pienin täysintegroitujen matkailuautojemme sarjoista. Travel Master i760 LB on
varustettu erillisellä, kaksi pitkittäisvuodetta sisältävällä makuuosastolla, kulmakeittiöllä,
istuinryhmällä ja käytännöllisellä wc:llä, jossa on kokoontaitettavat suihkuseinät.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5060 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7600 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+ 3 h

Makuutila takana:

2x1940x780 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x800 mm

Integrated i760 LGB
i810 LGB on tallimalli, jossa on suuri kuormatila korotettujen pitkien vuoteiden alla.
Keittiössä – joka on sijoitettu kulmaan istuinryhmään nähden – on 3-liekkinen pöytäliesi,
pinta-asennetulla hanalla varustettu pyöristetty pesuallas ja runsaasti säilytystilaa
kaapeissa ja laatikoissa.
TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus:

5060 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7600 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-6

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1960x765+1960x700 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x1050 mm

Pohjaratkaisu

Integrated i760 T
Suosittu pohjaratkaisu, jossa on suuri kylpyhuone auton koko takaosan leveydellä.
Matkailuautossa on tilaa useammille henkilöille kahden erillisvuoteen ja istuinryhmän
yläpuolella olevan alaslaskettavan parisängyn ansiosta.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5060 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

7600 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1940x780+1800x780 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

-

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

700x800 mm

Integrated i810 LXL

TELI

LXL-pohjaratkaisusta on tullut nopeasti yksi ehdottomista myyntimenestyksistämme.
Nyt saatavana on myös pituus i810 LXL. Todella hyvä matkailuauto käytännöllisiä ja
mukavia ratkaisuja etsivälle.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

3

Makuutila takana:

1900x1280 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

700x800 mm

Integrated i810 LGB

TELI

i810 LGB on tallimalli, jossa on suuri kuormatila korotettujen pitkien vuoteiden alla. Keittiössä –
joka on sijoitettu kulmaan istuinryhmään nähden – on 3-liekkinen pöytäliesi, pinta-asennetulla
hanalla varustettu pyöristetty pesuallas ja runsaasti säilytystilaa kaapeissa ja laatikoissa.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-6

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1960x765+1960x700 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x1050 mm

Integrated i810 LB

TELI

i810 LB on matkailuauto, jossa yhdistyvät toisiinsa hyvin varusteltu kulmakeittiö ja
houkutteleva istuinryhmä sekä mukavat pitkittäisvuoteet. Auton kylpyhuoneessa on
wc ja kokoontaitettavilla suihkuseinillä varustettu suihku.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x780 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x800 mm

Integrated i810 LT

TELI

Täysintegroiduista malleista on tullut nopeasti erittäin suosittuja matkailuautojemme joukossa.
i810 LT:ssä on kaikki tarvittava mukavaan asumiseen: mukavat pitkittäisvuoteet, käytännöllinen
kulmakeittiö, tilava istuinryhmä ja suuri kylpyhuone.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

3

Makuutila takana:

2x1940x780 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

700x800 mm

Integrated i810 LQB

TELI

Mallissa i810 LQB on suuri queen-size -vuode keskellä auton takaosaa ja alaslaskettava
parisänky istuinryhmän yläpuolella. Suuri kulmakeittiö ja monet käytännölliset säilytystilat
tekevät matkailuautosta erittäin avaran.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

5560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2010x1380 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x1050 mm

Integrated i860 LGB
i860 LGB:n avarassa peruspohjaratkaisussa on paljon kääntymätilaa. Ainutlaatuinen
matkailuauto, jossa wc ja suihkutila on sijoitettu eri puolille autoa. Siinä on lisäksi paljon
säilytystilaa ja avara keittiö.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

6060 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8600 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

3

Makuutila takana:

1960x765+1960x700 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x1050 mm

Integrated i860 LQB
Mallissa i860 LQB on suuri queen-size -vuode keskellä auton takaosaa sekä jaettu wc
ja suihkuhuone eri puolilla autoa. Suuri kulmakeittiö ja monet käytännölliset säilytystilat
tekevät matkailuautosta erittäin avaran.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

6060 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

8600 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-4

Matkustajamäärä:

3

Makuutila takana:

2010x1380 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/560 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x1050 mm
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KABE Imperial.
KUN VAIN EHDOTTOMASTI
PARAS ON KYLLIN HYVÄÄ!
Imperial-sarja on helmi matkailuautojen ehdottomassa premium-segmentissä. Tässä taso on
luksusta, joka suhteessa. Erillinen kalusteuuni, suuri ja tilava poltto-wc:llä varustettu kylpyhuone,
omavaraissähkö, Premium Sound System ja wi-fi, ylelliset kalusteet ja upea nahkaverhoilu,
automaattinen lattialämmitys, peruutuskamera, navigaattori sekä takana ajoa vakauttava
teliakselisto ovat vain muutamia esimerkkejä varustelusta. KABE Imperial on auto sinulle, jolle
vain ehdottomasti paras on kyllin hyvää.

VAKIOVARUSTELU
Fiat 2,3 litran moottori 180 hv

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille

Sandwich-rakenne

Fiat AL-KO -alusta 42 heavy 16” pyörät

Tec-tower

Muovirimat

6-vaihteinen vaihteisto automaatti

Mukavuuspaketti

Korkealaatuiset kalusteet

ACS mukavuusjousitus

Slide-out sohva ja kyynärnojat dinetetssä

Eklusiiviset yläkaappien luukut (korkeakiilto)

Peruutuskamera/CD/DVD

Hiukkassuodatin

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

KABE Smart D

Etuistuimissa korkeussäätö,
käännettävä runko ja kaksi käsinojaa

LED- valo työtason alla

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II
Vesikiertoinen lattialämmitysmatto ohjaamossa
Lämmönvaihdin Fiat
Puhaltimella varustettu lämmitin etuistuimien
alla

Ergonomiset istuintyynyt
Premium Foam-pehmuste
LED-valot

Alde Compact 3020 keskuslämmitys

Hyttysverholla ja pimennysverholla varustetut
ilmastoidut kattoluukut

Ecoprim-eristys
Törmäystunnistin nestekaasujärjestelmässä
Letkunrikkoventtiili nestekaasujärjestelmässä
Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä ESP
Vuodonilmaisin nestekaasulle
Vikavirtakytkin
Palovaroitin
Tukeva ja kosteudenpitävä kori
Pohjoismainen varustelu

Hyttysverho-ovi
Markiisi

Vaatekomeron valaistus

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

Patterit
Valaistu sängynpääty

Yövalaistus

Ajastimella ohjattava Webasto-moottorilämmitin
Kiertovesipumpulla varustettu lämmönsiirrin

Korkeakiiltoinen laminaattipöytä ja tasot

Portaaton rullaverho ja hyttysverho kaikissa
avattavissa ikkunoissa
Hyttysverholla varustetut sävytetyt ikkunat
Hengittävä seinätapetti
Pehmeä sisäkatto
Kaasuvaimennin yläkaapissa
Kierrejousipatja ja paksu sijauspatja
Korotettava päänalunen
Ilmastoitu auto-osa

Alaslaskettava kattosänky
Kiiltävä, valkoinen laminaatti joillain seinillä
(keittiö/sisääntulo)
KABE Air Vent
Premium Sound System (sis. Wifi)
Hydrauliset tukijalat
Smart D Remote
Omavarainen sähköjärjestelmä (aurinkopaneeli,
invertteri, 2 akkua)
Nahkaverhoilu Aspen
Asuinosan ilmastointi
Cinderella polttava WC

Kauko-ohjattu keskuslukitus, myös asunto-osan
ovessa
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1 MALLI

Imperial i910

4 POHJARATKAISUA

B

GB

T

QB

9 VERHOILUA

Edmonton

Denver

Toulouse

Bayonne

Leeds

Sevilla

Boston

Wellington

Aspen
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Keittiössä loistokkuus on vakiona.
KABE Imperialin keittiö on ylellisin keittiöistämme. Muiden keittiöidemme upeiden
mukavuuksien lisäksi Imperial on varustettu erillisellä kalusteuunilla ja alaslaskettavalla
hyllyllä, jossa on tilaa mm. kahvinkeittimelle. Ylelliset kalusteet, kauttaaltaan korkea
varustelutaso ja ajattomat linjat virittävät oikeaan tunnelmaan heti, kun astuu sisälle
ovesta. Tämä ei ole mikään tavallinen matkailuautokeittiö.

Holvimainen muoto tekee keittiöstä joustavan ja miellyttävän työskentelypaikan. Piilotetut valolistat lisäävät entisestään viihtyisyyttä ja ylellisyyden tunnetta.
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KABE IMPERIAL

Kuljettajan- ja matkustajanistuimet on helppo pyöräyttää
osaksi istuinryhmää.

Pienimmätkin tilat on hyödynnetty fiksusti, esteettisyydestä
tinkimättä.

L-muotoisella sohvalla on erittäin mukava istua ja
siinä on tilaa monelle. Se on luonnollisesti vakiona
kaikissa matkailuautoissamme.

Olohuoneen mukavuus
eliittiluokkaa.
Olohuoneen perusrakenne on tyylikäs huolellisesti valikoitujen materiaalien ja ajattoman
kauniin muotoilun ansiosta. Voidaksesi sovittaa sisustuksen omien mieltymystesi mukaiseksi
tarjolla on useita erilaisia tekstiili- ja nahkamallistoja, vaikka vakiona on jo erittäin korkealaatuinen nahka. Sohvaosassa on slide-out -toiminto, jolla sekä istuin- että selkätyynyn voi
kallistaa mahdollisimman miellyttävään asentoon.
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Makuuhuone täydelliseen
rentoutumiseen.
KABE Imperialissamme olemme tehneet kaikkemme luodaksemme makuuhuonevaihtoehdot,
joista löytyy sopiva jokaiseen makuun. Luonnollisesti niiden nukkumismukavuus, muotoilu ja
materiaalivalinnat ovat kaikki samaa korkeaa luokkaa. Valitsitpa minkä vuodemallin tai sijainnin
tahansa, voit olla levollisin mielin, sillä sängyssäsi on todella miellyttävä kierrejousipatja,
erikoispaksu sijauspatja ja säädettävä pääpuoli. Ilmastointi on itsestäänselvyys, samoin sängyn
päädyn tunnelmavalaistus.

KABE Imperialissa nukut taatusti vähintään yhtä hyvin kuin kotona. Mukavat patjat, fiksut säilytystilat sekä tunnelmavalaistus ja todella hyvät
lukulamput luovat viihtyisät puitteet lomanautinnoille.
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KABE IMPERIAL

Kylpyhuone on ylellisen kokoinen.
Imperial-kylpyhuoneessa ei ole lainkaan sijaa kompromisseille. Sulavat linjat, hyvä valaistus
ja poltto-wc ovat luonnollisesti vakiona. Voit valita suuren kylpyhuoneen taakse tai erillisen
suihkun ja wc:n. Erillisratkaisussa koko makuuhuoneosa voidaan erottaa auton etuosan
tiloista asettamalla wc-ovi aukiasentoon. Mukavaa ja yksityistä!

Kattoikkunan ihanaan valoon väsyneinkin herää virkeänä. Hyvät säilytysmahdollisuudet luovat parhaat edellytykset kylpyhuoneen siisteydelle.

Huippuluokkaa kaikilta yksityiskohdiltaan.
Sitä KABE on.

Erillinen suihku on itsestäänselvyys Imperialissa.
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Cinderella polttava WC.

Integrated i910 GB
Kabe i910 GB on yksi suurimmista täysintegroiduista matkailuautoistamme. Suuren
ulkopuolisen tavaraluukun kautta on helppo käyttää hieman korotettujen sänkyjen alla
olevaa suurta Tavaratilaa.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

6560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

9100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-6

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

1960x765+1960x700 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/1050 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x1050 mm

Integrated i910 B
Kabe i910 B:ssä on suuri ja hyvin varusteltu keittiö, jossa on 3-liekkinen tasoliesi,
pinta-asennetulla hanalla varustettu pyöristetty astianpesuallas ja Tec-tower -jääkaappi,
jossa on erillinen pakastelokero ja AES toiminto.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

6560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

9100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x780 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/1050 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x800 mm

Integrated i910 T
i910 T on matkailuauto, jossa on suuri ja avara kylpyhuone koko matkailuauton takaosan
leveydellä. Kaksi mukavaa pitkittäisvuodetta, tyylikkäästi kulmittain käännetty keittiö lukuisine
hienouksineen ja mukava sohvaryhmä luovat täydellisen miljöön rentoutumiseen.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus:

6560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

9100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2x1940x780 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

-

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

1160x700 mm

Pohjaratkaisu

Integrated i910 QB
i910 QB:ssä on suuri, ihana "queen-size" -vuode matkailuauton takimmaisessa osassa. Tyylikäs,
kulmittain käännetty keittiö ja hyvin sijoitettu istuinryhmä tekevät tästä todellisen loistoauton.

TEKNISET TIEDOT

Pohjaratkaisu
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Asunto-osan sisäpituus:

6560 mm

Sisäleveys:

2180 mm

Sisäkorkeus:

1960 mm

Kokonaispituus:

9100 mm

Kokonaisleveys:

2320 mm

Kokonaiskorkeus:

2950 mm

Vuodepaikkoja
(sis. dinette-parivuoteet):

2-5

Matkustajamäärä:

1+3h

Makuutila takana:

2010x1380 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:

2060x1175/1050 mm

Makuutila kattosänky

1880x1380 mm

Tavaraluukun aukko:

2x700x1050 mm

KUORRUTA KABESI
VALINNAISVARUSTEILLA.
Tiedämme, mitä mukavaan autoelämään vaaditaan. Juuri siksi jokaisessa KABEssa on jo vakiona runsas varustelu.
Itse asiassa meillä on vakiona useita varusteita, joista kilpailijamme veloittavat lisämaksun. Meillä jokaisella on erilaiset
tarpeet ja tietysti voit itse täydentää matkailuautosi varustelua tehdäksesi siitä täydellisen juuri sinulle. Tarjoamme
suuren valikoiman lisävarusteita.

ILMASTOINTI, LÄMMITYS

Shunttipaketti, lattialämmitys
AGS II Pro
(vakiona i810, i860, i910, 880)

Asunto-osan ilmastointi Fresh Jet
FJ2200

Sähkölämmitteinen tuulilasi
i760, i810, i860 (vakiona i910)

Istuinlämmitin, edessä Y0405

Lämpöpaketti matkustajan istumen
alla TM740
(vakiona muissa malleissa)

AKKU, LATURI

Lämpöverho ohjaamoon

Tallin lämmitys (G/GB)

Akun varausmittari Y0353

LIITÄNNÄT

Ulkopuolinen kaasuliitäntä

Kaasupullonvaihtaja Duo Control

Suihkuliitäntä ( Vain G,GB)
Vesilukkko WC Y0374
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Invertteri 1800 W
780, 880 		
i760, i810, i860

Aurinkokennopaneeli
Y0395
Y0409

MOOTTORI, ALUSTA

Automaattivaihteisto
(vakiona i760, i810, i860, i910,
880)

Moottori FIAT
780

2,3 l 180 hv

ALC tasonsäädöllä varustetut
iskunvaimentimet 780, i760, i810

ACS mukavuusjousitus edessä
780, 880

Ilmajousitus AL-KO
780, i760, i810
880, i860, i910
i810 Teli

x2 taka-akseli
x2 taka-akseli
x2 taka-akseli

Lisää valinnaisvarusteita:
Alusta 42 heavy, TMC740

Ilmajousitus AL-KO
780, i760, i810
880, i860, i910
i810 Teli

x4 taka-akseli
x4 taka-akseli
x4 taka-akseli

Alusta AL-KO / Goldschmitt
5.500Kg
880, i810 Teli, i860

Aluvanteet
(vakiona i810, i860, i910, 880)
Varapyöräteline
(takatalliin)
Y0398

Sähkökäyttöinen markiisi

Pyöräteline kolmelle pyörälle,
käsikäyttöinen hissi Y0335

ULKOPUOLELLA

Markiisi
740 LGB, LXL		
740 T, i760, 780
(vakiona 780, i810, i860,
i910, 880)

4,0 m
4,5 m

Sisälokasuojat roiskeläpillä
740, 780, 880
Y0348
Roiskeläpät
Taakse i760, i810, i860,
i910		
Eteen i760, i810, i860,
i910		

Markiisin valo Y0435

Kattoikkuna (vakiona 880)

Sähkötoiminen rullaverho
tuulilasissa
(vakiona i810, i860, i910)

Y0421
Y0422
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Vetokoukku
i760, i810, i860
780, 880		
i910		

Y0400
Y0391
Y0434

Dog comfort/safety
ikkunallinen koirankuljetus häkki,
tavaratilaan, 780 LGB
H 50 cm

Takatukijalat 		
Y0368
780, 880, i760, i810, i860,
i910
Hydrauliset tukijalat

Ulostyöntyvä astinlauta kuljettajan
ovessa Y0410
i760, i810, i860, i910

SISÄPUOLELLA

Grand Lit

Ulosvetolaatikko, helmapaketti
(V/E)
780, x780 (vakiona 880)

Ulosvetolaatikko
i760 LGB, i810 LGB, i860 LGB,
i910 LGB

Thetford-wc keraamisella kulholla

Pyyhekuivain
Sähkökäyttöinen ajastimella /
vesikiertoinen

Keskuspölynimuri Y0349

Uuni (vakiona i760, i810, i860,
i910, 780, 880)

Keittiössä valkoiset kaapinovet

Mikro 800 W, 230V

Peili wc-oven sisäpuolelle Y0392

Nahkaverhoilu Boston

Nahkaverhoilu Wellington

Lukulamppu Y0413

Autotallilaatikot

Tuuletin (suihkussa) Y0412
(vain T, LT)

Tuuletin jääkaappiin

Nahkaverhoilu Aspen

Paperikori ulkoovessa

Kattosänky edessä TMCi740
Moottorikäyttöinen sänky edessä
i760 (vakiona i810, i860 ja i910)

Suihkun puulattia
Y0425, Y0425, Y0427, Y0436

Viides vyöpaikka

Kattosängyn verho
Y0430-Y0432
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Keittiön laatikoiden sähktoiminen
lukitus (vakiona 880 ja i910)

Y0428

ÄÄNI, KUVA
Lisää valinnaisvarusteita:

KABE Premium Sound System,
Navigointi, GPS, peruutuskamera

CD/radio jossa Bluetooth
740

Tv-varsikiinnike sis.
Tv-pistorasian 230V

Y0418

Tv-kiinnike (lisä)

Y0419

Pistorasia 230V
Yksiosainen/upotettu
Pinta-asennettu
Vaihto kaksiosaiseen

Y0108
Y0109
Y0399

Smart D remote, Kommunikointi
sovellus reitittimellä

HÄLYTTIMET, TURVALLISUUS

Kaasuhälytin, turvahälytin NX5
Y0314

Ulkopuolinen IR-ilmaisin NX5hälyttimelle Y0315

Murtohälytin kuorisuojalla, Defa

Sammutin Y0355

Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa

Mini safe Y0383
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GSM/GPS-moduuli
murtohälyttimeen Y0378

Gas safe Y0397

TILAA KAIKELLE
EKSTRALLE.

Kätevät kiinnityssilmukat kiskoilla tallissa helpottavat
pitämään tavarat paikoillaan.

Isot säilytyslaatikot ovat käteviä pienten tavaroiden
kuljettamisen. Joissain maleissa ne ovat vakiona,
muihin ne saa lisävarusteena.
Haluatko mukaan matkalle enemmän tavaroita? Valitse KABE jossa on iso takatalli.
Meidän takatallisissa ja QB malleissa on tilaa polkupyörille, pöydälle ja tuoleille- kaikelle
joita tarvitset mukaan onnistuneelle lomalle. Tallin lämmityksen saa lisävarusteena.

Isot tavaraluukut kaksoispohjassa integroiduissa autoissa helpottaa
pääsyä säilytystiloihin. (Ei TMi740)
KABEn Integroiduissa malleissa kaksoispohjaa on käytetty hyväksi fiksulla
tavalla. (Ei TMi740) Tässä Travel Master i810QB mallissa pääset käsiksi
kaksoispohjan tavaratilaan kätevästi tallista.
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Travel Master 740

Travel Master i740

Travel Master 780

Crossover x780

Travel Master 880

Crossover x880

Integrated i760

Integrated i810

Integrated i860

Imperial i910

Fiat 2,3 litran moottori 130 hv

•

•

–

–

–

–

–

–

–

–

Fiat 2,3 litran moottori 150 hv

–

–

•

•

–

–

–

–

–

–

Fiat 2,3 litran moottori 180 hv

–

–

–

–

•

•

•

•

•

•

6-vaihteinen vaihteisto M=Manuaali / A=Automaatti

M

M

M

M

A

A

A

A

A

A

Fiat erikoisalusta 16” pyörät

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Fiat AL-KO -alusta L=light 16” pyörät / 42 H=heavy 16” pyörät

–

L

H

H

H

H

H

H

H

H

Varusteluettelo Travel Master
Auto-osa

4035

4200

4700

4700

4600

4600

4400

4600

4400

4700

Raideleveys edessä 1810 mm, Takana 1980 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vahvistetut renkaat

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Koristekapselit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

16” Aluvanteet

•

•

–

–

•

•

•

•

•

•

Maalattu etupuskuri

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uusi ulkopuolen design ( alumiinipeltiä seinissä ja katossa)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

K= Kapteenituolit

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Mukinpidike, pidike tabletille ohjaamossa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Akkukapasiteetti 110 Ah

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Laturi 160 A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Polttoainesäiliö 80 litraa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ACS mukavuusjousitus

–

–

–

–

–

–

•

•

•

•

Lukkiutumattomat ABS-jarrut

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä ESP Traction+

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Turvatyyny kuljettajan puolella

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Turvatyyny matkustajan puolella

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kauko-ohjattu keskuslukitus, myös asuinosan ovessa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Keskuslukitus asunto-osan ovessa

–

–

–

–

•

•

–

–

–

•

Pimennysverhot ohjaamossa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sähkökäyttöiset lasinnostimet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vakionopeussäädin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hiukkassuodatin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pohjoismainen varustelu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ilmastointi (AC) auto-osassa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pitkävartiset sivupeilit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Peruutuspeiliin asennettu antenni

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Päivä-ajovalot edessä

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sumuvalot edessä

–

•

–

–

–

–

•

•

•

•

Ajastimella ohjattava Webasto-moottorilämmitin

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Korkeussäädöllä varustetut kuljettajan- ja matkustajanistuimet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kääntyvä matkustajan- ja kuljettajanistuin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kaksi käsinojaa kuljettajan- ja matkustajanistuimessa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Suoja etuistuimien alla

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

–

–

•

•

•/N

•/N

•

•/N

•/N

•/N

Fiat Tiepalvelu matkailuautoille, 2 vuotta

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

King-Size leveys 2,5metriä

–

–

•

•

•

•

–

–

–

–

Sandwich-rakenne

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ecoprim-eristys seinissä, lattiassa, katossa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Muovirimat

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rullaverholla varustetut sävytetyt kaksikerroslasit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hyttysverkko avattavissa ikkunoissa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Keittiöikkuna

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hyttysverkolla ja pimennysverholla varustetut kattoluukut

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hyttysovi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Joustinpatjat + petauspatjat

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Slide-out sohva kyynärnojilla

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Talviverho ohjaamon ja asuinosan välissä

–

–

–

–

–

–

–

•

•

•

Ääntä eristävä, pehmeä sisäkatto

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ergonomisesti muotoillut Bultex-istuintyynyt

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hengittävä seinätapetti

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lankakorit vaatekaapissa

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Kaasuvaimennin yläkaapissa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Läpituulettuvat kalusteet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Alaslaskettava parivuode ohjaamon päällä M=Manuaalinen/S=Sähkötoiminen

–

–

–

S

–

S

M

S

S

S

Akseliväli

Asuinosa

Markiisi M=Manuaalinen/S=Sähkötoiminen

–

–

M 4,5

M 4,5

S 5,5

S 5,5

M 5,0

S 5,5

S 5,5

S 6,0

Nahkaverhoilu

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•
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Travel Master 740

Travel Master i740

Travel Master 780

Crossover x780

Travel Master 880

Crossover x880

Integrated i760

Integrated i810

Integrated i860

Imperial i910

Kaasuliedellä varustettu työtaso 3-liekkinen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Liesi elektronisella sytytyksellä

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Uuni

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Rasvasuodattimella varustettu moottorikäyttöinen liesituuletin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jääkaappi 175 litraa / Tec-tower

175

175

175

175

175

175

Tec

Tec

Tec

Tec

Optimoitu jääkaapin ilmanvaihto

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Jätesanko lähdelajitteluun

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

20/90

20/90

90

90

90

90

90

90

90

90+60

Lämmitetty jätevesisäiliö, 90 litraa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sähkötominen harmaaveden tyhjennys (myös manuaalinen)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Yksiotehana keittiössä ja wc:ssä

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

WC-osastossa pesuallas, suihkuallas ja kaappi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Taittuvat suihkuseinät tai erillinen suihkukaappi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kääntyvä vesi-wc, kiinteästi asennettu, ulkopuolelta tyhjennettävä

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CP*

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12V kiertopumput

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sähköpatruuna 230V, 3 kW, 3-vaihe

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lämminvesivaraaja

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kiertovesipumpulla varustettu lämmönsiirrin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lisälämmitin kuljettajan istuimen alla

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Puhaltimella varustettu lisälämmitin matkustajan istuimen alla

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II / AGS II Pro

•

•

•

•

Pro

Pro

•

Pro

Pro

Pro

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Patteri ohjaamon astinlaatikossa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

Ohjaamon lämpömatto, nestekiertoinen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KABE Air Vent

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Asuinosan ilmastointi

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

Varusteluettelo Travel Master
Keittiö / WC / Vesijärjestelmä

Tuorevesisäiliö, 20 / 90 litraa

Lämpö

Sähkö / TV / Turvajärjestelmät
•

•

•

•

•

•

•

•

80

80

115

115

115

115

115

115

115

230

Akkulaturi 35 A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ohjauspaneelilla varustettu sähkökeskus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Himmennin etummaisessa kattolampussa

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Yläkaapeissa epäsuora valaistus

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Valaistu vaatekaappi ja tavaratila

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Yövalaistus

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Vuodelaatikon valaistus

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Kaiuttimet asuinosassa (Imperial - KABE Premium Sound System)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PSS

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

•

Valmius sisäänrakennetulle CD-soittimelle

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TV- kiinnike edessä=E / TV- kiinnike takana=T

E

E

E

E

E/T

E/T

E/T

E/T

E/T

E/T

TV-antenni vahvistimella

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LED-valot

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Murtohälytin, kuoritunnistimella

–

–

–

–

•

•

–

•

•

•

IR-hälytin

–

–

•

•

–

–

•

–

–

–

Vikavirtakytkin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Palovaroitin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vuotoilmaisin nestekaasulle

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Kaasujärjestelmän automaattinen katkaisin (onnetomuustilanteessa)

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Letkurikkoventtiili

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

USB-liitäntä

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Jännitevahti

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Keittiön laatikoiden sähkötoiminen lukitus

–

–

–

–

•

•

–

–

–

•

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D/R

Omavarainen sähköjärjestelmä (aurinkopaneeli, invertteri, 2 akkua)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Hydrauliset tukijalat

–

–

–

–

–

–

–

–

–

S-D = KABE Smart D, S-D/R = KABE Smart D Remote

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

Aina askeleen edellä…

www.kabe.se/fi

KABE TRAVEL MASTER -MYYJÄSI

