KABE 2017

En enestående bobil

Alltid steget foran…

KABEKVALITET
FOR DEG.
En KABE bobil er en investering i livskvalitet. Et valg for
deg som vil det aller beste for deg og din familie. Et valg
der du kan føle deg trygg i å ha et fleksibelt og bekvemt
boende av høyeste kvalitet, tilpasset for de tøffe krav som
både du og det skandinaviske klimaet stiller. Med all rett.
Vi på KABE har utviklet og produsert bobiler i snart 60
år. Vi vet hva som kreves for å skape et boende utover
det vanlige, året rundt. Derfor jobber vi hele tiden med å
forbedre, foredle og forfine. At hver KABE bobil er svenskprodusert gjør at vi har full kontroll hele veien. Alltid med
design og kvalitet i første rekke. Ingen kompromisser.
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KABE ER ELEGANSE
I ALLE DETALJER.

Selvsagt syns kvaliteten
allerede på utsiden.
Design, sikkerhet og kvalitet – det er
det KABE står for. De stilfulle, klassiske
særtrekkene kjennes tydelig igjen når
bobilen kommer rullende langs veien. Og
når man lærer seg å kjenne sin KABE,
med alle disse gjennomtenkte detaljene

og bekvemmelighetene, innser man helt
og fullt verdien i den gjennomarbeidede
designen.
Alle funksjoner – som for eksempel
isolering, ventilasjon, varmesystem og
vinduer – er av aller høyeste kvalitet.
Ingen kompromisser. Faktum er at vi

Våre 780- og 880-bobiler er utstyrt med en stilig svart frontplate.

Våre helintegrerte bobiler har fått nye farger på karosseriets plastdetaljer
samt nye utvendige lukehåndtak.

legger mye arbeid i stadig å utvikle våre
bobiler, alltid å ligge i forkant og til og
med et steg foran. For å kunne tilby deg
som KABE-eier det aller beste – en bobil
som holder høy standard og eksklusiv
følelse innenfra og ut.

Innovation Design; ID-platen har fått en ny, moderne design.

Instrumentpanelet får stilige bronsefargede
detaljer 2017. I våre Classic-biler får detaljene
sølvfarge.
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Alle helintegrerte KABE-biler
har ny siderute foran, med verdifulle
lyd- og kulde-egenskaper.

MODERNE LINJER
I HØY KVALITET.

Et interiør av ypperste klasse.
For din komfort.
Å bo i en KABE bobil er å leve med høy
komfort og kvalitet i alle detaljer, hver
dag. Alle materialer er utvalgte med
største nøyaktighet, for å tilfredsstille dine
forventninger hva angår så vel det
estetiske som holdbarheten. Linjene i
designen ligger i tiden, men er også
veldig klassiske. Derfor kan du kjenne

Høyglansede luker på overskap og
porselensskap blir 2017 standard i alle
bobiler unntatt Classic-serien.

Sengelampene i krom sitter lett tilgjengelige
i sengegavlen. I noen av våre biler er sengen
opphøyd og har praktiske oppbevaringsskuffer ved fotenden.

deg trygg på at din KABE alltid kommer til
å føles moderne, stilren og elegant.
Et bekvemt bosted er et funksjonelt
bosted. Derfor fyller vi alle våre bobiler
til randen med ekstra utstyr og praktiske
funksjoner og løsninger. Et eksempel
er våre svingbare stoler med maksimal
plass imellom, for fleksibel bruk. Et annet
er våre bekvemme hjørnesofaer med

Under porselensskapet finner du en
praktisk opphengningslist med kroker.

Alle Imperial-biler har oppdaterte høyttalere
av beste kvalitet.
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slide-out funksjon ved belteplassen. Fra
kjørestilling til hvilestilling rundt matbordet på noen sekunder!
En KABE er en investering i livskvalitet, derfor har vi ikke overlatt noe til
tilfeldigheten. I hver detalj finns en tanke,
for at du skal få det aller beste.

Tv´n finner du skjult i høyre sideskap foran i bilen. (Gjelder
modellene med større sidesofa foran, unntatt Classic.)

Alle KABE bobiler har L-sofa i sittegruppen.
Bekvemt og veldig sosialt!

Kle din KABE i personlig
smak.
Trekk og tekstiler fremhever din personlighet, øker trivselen og gir den hjemmekoselige følelsen som betyr så mye for
hele opplevelsen. Og ettersom smaken er
så forskjellig har vi tatt fram ni unike
kolleksjoner i høy kvalitet og overlater til
deg å velge dine favoritter med omhu.

For oss er tekstiler mye mer enn myke
verdier. Din KABE skal holde samme høye
kvalitet på alle felt. Derfor har samtlige
kolleksjoner gjennomgått nøyaktige
tester hva angår slitestyrke og vaskeekthet. Vi har også nøye kontrollert at alle ni
når opp til de estetiske forventningene
når de vel er på plass i bobilen.

Uansett hvilken kolleksjon du velger
kan du være trygg på å få absolutt toppkvalitet i ditt nye hjem. Se mer hos din
forhandler.

PUTEKOLLEKSJONER MED TILHØRENDE TEKSTILER.

Edmonton

Denver

Toulouse

Finns til: Classic, Halvintegrert, Crossover,
Integrated, Imperial

Finns til: Classic, Halvintegrert, Crossover,
Integrated, Imperial

Finns til: Halvintegrert, Crossover,
Integrated, Imperial

Bayonne

Leeds

Sevilla

Finns til: Halvintegrert, Crossover,
Integrated, Imperial

Finns til: Halvintegrert, Crossover,
Integrated, Imperial

Finns til: Halvintegrert, Crossover,
Integrated, Imperial

Boston (skinntrekk)

Wellington (skinntrekk)

Aspen (skinntrekk)

Finns til: Halvintegrert, Crossover,
Integrated (pristillegg), Imperial

Finns til: Halvintegrert, Crossover,
Integrated (pristillegg), Imperial

Finns til: Halvintegrert, Crossover,
Integrated (pristillegg), standard Imperial

Classic – velg mellom to kolleksjoner.
Halvintegrert – velg mellom ni kolleksjoner.
Crossover – velg mellom ni kolleksjoner.
Helintegrert – velg mellom ni kolleksjoner.
Imperial – brunt skinn er standard, men det er også mulig
å velge noen av de åtte øvrige kolleksjonene.
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KABE ER Å LEVE PÅ
FØRSTE KLASSE.

Bygd i Sverige. For et
tøft klima.
Det skandinaviske klimaet stiller ekstreme
krav. Vi vet. Med våre snart seks tiårs
erfaring kan du være trygg på at våre
bobiler klarer både veilag, vind og
temperaturendringer uten anmerkning.
De tekniske løsningene i vårt karosseri og

vår unike varme- og ventilasjonsløsning
Smart Climate Control gjør din KABE til en
av markedets absolutt beste året-rundtbiler.
Hver bobil fra KABE er bygd for å
brukes året rundt. Vårt mål er å gjøre din
vinterferie like bekvem som sommerens

fritid. Derfor overlater vi ingen ting til
tilfeldigheten. Isolering, vinduer, vegger,
varme og ventilasjon er alle utviklet for å
imøtekomme de høye krav som naturen
stiller oss ovenfor, uansett årstid.

21OC
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iWall gir et solid og fuktsikkert karosseri. Karosseriet
bygges etter ”sandwichprinsippet”: glassfiber, 36 mm
Ecoprim-isolasjon, innerplate
og veggtapet som suger opp
eventuell kondens. Med den
nye iWall-konstruksjonen blir
karosseriet maksimalt stabilt og
helt fuktsikkert. Aluminiumsplate
på begge sider av Ecoprimisolasjonen gir mindre påvirkning fra temperaturforskjeller.

Plaststendere. KABE benytter
plaststendere med innstøpte
luftkanaler på alle fuktutsatte
deler av karosseriet. KABE har
konstruert og søkt patent på
plaststenderne. Plastreisverk
har veldig gode isoleringsegenskaper noe som gir sikrere
forbindelse mellom karosseriets
ulike deler.

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

Tette takskjøter. Taket bøyes
over hverandre over veggen.
Garantert null lekkasje. KABE:s
unike iWall-konstruksjon gir
ubegrenset antall festepunkter – viktig ved montering av
ekstrautstyr. KABE:s isolering
i vegger og vinduer gir varme
om vinteren og svalhet på
sommeren.

KABE Smart D intelligent
el-sentral. Lettbetjent elpanel.
Elsystemet registrerer batteristyrken og lader automatisk
ved behov. Systemet holder
rede på vannivå, temperatur og
batterispenning.

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

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

Mykt, lysreflekterende og
isolerende innertak. KABE har
som eneste produsent et mykt
innertak, som gir bedre akustikk
inne i bilen. Det myke innertaket
har en lyddempende effekt og
forbedrer takets isoleringsegenskaper.

Forberedt for støtteben og
tilhengerfeste. Alle bobiler er
bygd med AL-KO:s rammeforlengelse. Derfor kan KABE:s
bobiler enkelt utstyres med
støtteben og tilhengerfeste.

Automatisk effektøkning.
Varmeren registrerer automatisk
når det trengs gass til økt effekt.
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Bygd for det skandinaviske
klimaet. Året rundt.
Å produsere bobiler for Skandinavia
er en skikkelig utfordring. Klimaet her
er ekstremt og kan variere fra varm og
tørr sommer, til fuktig og blåsende høst,
til iskald og snørik vinter. Dette stiller
veldig høye krav til varme, isolering og

ventilasjon for å holde et behagelig miljø
i bobilen året rundt. Med snart 60 års
erfaring og stadig utvikling kan vi stolt
si at hver KABE bobil når opp til de tøffe
kravene. Med god margin.
I alle våre bobiler, unntatt Classicserien, inngår en lang rekke smarte var-

mesystemer som standard. Varmekonvektorer som skaper behagelige varmesoner
i både bil og bodel, varmevekslere og
mulighet til å varme opp kupeen når motoren er avslått opptil 24 timer før avreise
er noen eksempel.

SMART
-C L I M AT E+
SYSTEM
Intelligente varmesystem. Høy
bekvemmelighet og høy tilfredshet krever høy standard i alle
detaljer og på alle komponenter.
Derfor inngår følgende alltid
som standard i alle bobiler fra
KABE:
• ALDE Compact varmepanne
• AGS II eller AGS II Pro
vannbåret gulvvarme
• Tettpakkede konvektorer
• Optimert ventilasjonssystem
• Innredning tilpasset for full
luftsirkulasjon
• iWall-konstruksjon

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

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

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

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

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

God og jevn varmefordeling.
KABE:s bobiler er konstruert for
beste varme-spredning. KABE:s
konstruksjon gjør at luftstrømmene har fri passasje fra gulv,
under senger og sofaer, opp
mot taket, gjennom de ventilerte
overskapene.

Full luftsirkulasjon. Vår innredning tilpasses for å gi optimal
luftsirkulasjon i hele bobilen,
selv bak skap og sofaer.
Avstanden mellom sofaer og
senger og sofaryggenes vinkel
er nøye utregnet. KABE har
den beste og jevneste varmefordelingen i bodel og i øvrige
arealer.

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

Ventilerte sofaer og senger.
Sofaer og senger står på
avstandsstykker. Sofarygger
og kabelrenner er vinklet for å
akselerere luftstrømmen forbi
vinduene. Sofarygg og luftspalte
ved senger blir oppvarmet
når varm luft passerer langs
veggen.
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På startsiden vises alle knapper for belysning og digitale skyvebrytere for
dimmer. Her ser du også temperatur, både ute og inne, og klokke.

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

All informasjon og styring angående varme vises på en egen side. Her
hever og senker du varmen smidig med digitale skyvebrytere.

KABE SMART D – alle funksjoner
på en skjerm.
Styringspanelet KABE SMART D overvåker alt i din bobil. Herfra kan du også
styre alle funksjoner. Panelet er designet
med fokus på brukervennlighet og har en
lettoversiktlig touch-screendisplay. Her
kan du se ferskvannsnivå, spillvannsnivå
og batterispenning. Du kan styre belysning, AC, varmepanne eller temperatur og
valgte tilbehør som for eksempel cityvann

eller varme i frontruten. Systemet har
også flere alarmfunksjoner som minner
deg på når det er tid for å ta service eller
om en sikring har gått. Alt smidig samlet
på samme skjerm.
En nyhet er KABE Smart D Remote,
som via en app gjør det mulig å fjernstyre
bobilens styringspanel uansett hvor du
befinner deg. KABE Smart D Remote er
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oppbygd rundt en 4G-router med eksterne antenner og et mobilt modem. I tillegg
til å kunne styre oppvarming, belysning
og holde styr på bobilens funksjoner og
alarm via telefonen får du også tilgang
til riktig bra trådløs internettilkobling
på reisen. Standard Imperial, finns som
tilvalg til øvrige.

Vi setter alltid komforten
i første rekke.
Når man bor i bobil skal livet være enkelt.
Derfor har vi fylt alle våre KABE bobiler
til randen med bekvemmeligheter. For at
du skal kunne våkne uthvilt hver morgen
og vie dagen til det du vil, uten praktiske
bekymringer.

Ergonomisk formede sofaer, stillbare
senger med spiralmadrass, fleksibelt
kjøkken uten kompromisser og tekstiler
av høyeste kvalitet. Det er noen eksempler på komfort du umiddelbart opplever.
Når du siden bor deg inn og begynner å

leve i bobilen oppdager du mange andre
smarte løsninger, som gjør for eksempel
rydding og renhold enklere. For at kvaliteten i din KABE skal gi best mulig kvalitet
til livet ditt.

Markedets beste sittekomfort. Ergonomisk utformede
sofaer med aldringsbestandig
og gjenvinnbar Premium Foam
i stoppmateriale. Sofaen ved
belteplassen er justerbar med
slide-out funksjon.

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

Mer komfortdetaljer. Senger
med leddede lameller følger
kroppen når man hviler.
Sengene er oppfellbare og
har innebygde gassdempere
for effektivere rengjøring.

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

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

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

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

KABE-kvalitet i innredning og
snekkerarbeider. Møbelkonstruksjon og innredning kommer
fra KABEs eget snekkerverksted. KABEs unike iWallkonstruksjon gir et ubegrenset
antall festepunkter – viktig ved
montering av tilleggsutstyr.
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Kjøkken som har det meste.
Innebygd vifte i kjøkkenskap
med belysning og to hastigheter. Viften har uttakbart fettfilter
for enkel rengjøring.Elektrisk
tenning på komfyr. Markedets
beste kjøleskapsventilasjon.
AES helautomatisk kjøleskap.
Tec-tower i alle helintegrerte
biler.

MIKAEL BLOMQVIST
Teknisk Sjef & Vise adm. dir. KABE Husvagnar AB

”Det vi har som standard i våre
bobiler er som regel ekstrautstyr
i andre.”
En høy livskvalitet er å kunne leve og
nyte uten å behøve bekymre seg over det
praktiske. Derfor har vi gått hele veien –
og litt til – i vår bestrebelse etter å fylle
våre bobiler med så mange smarte løsninger, funksjoner og bekvemmeligheter
som er fysisk mulig. Vi har skapt bobiler

som vi selv vil bo og leve i. For at du skal
få det aller beste.
Mye av kvaliteten i en KABE finns bak
den stilrene, elegante fasaden. Du finner
den i smarte konstruksjoner og avanserte
tekniske løsninger. Det er også viktig
at allting er veldig lett. Det er jo tross

alt et mobilt hjem som skal ferdes trygt,
sikkert og drivstoffgjerrig på veiene. Slik
at alt det der ”ekstra”, det er helt enkelt
standard hos oss. Classic-serien har et
standard- og utstyrsnivå som kan avvike
fra beskrivelsen.

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

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

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

Beste varmesystemet. Med
varmeveksler kan du enkelt
lede varmen fra motoren
til bodelen. Oppvarmet
veivhusventilasjon. Gir ekstra
varmetilskudd på riktig kalde
dager. (Ikke Classic)

Helintegrerte bobiler.
Drivers Cabin Varme System.
Varmeveksler – sammenkobler
motorens varme med bodelens
– og tvert om. Vannbåret
gulvvarmeteppe i førerhus.
Innebygde konvektorer ved
trinn (bildel). Plisserte mørkleggingsgardiner for frontrute
og sidevinduer. Konvektorer
mellom bil- og bodel danner
en varmevegg. Varmepakke
under både førerstolen og
passasjersetet.

Flere varmefunksjoner. Alle
integrerte bobiler har oppvarmet dobbeltgulv; noe som
gir oppvarmede lasterom og et
bedre varmeklima i bodelen.
Varmekonvektorer under
instrumentpanel, kommoder
og ved inngang, dobbeltglass
i dører- og sidevinduer, bildel.
Innebygd varme i frontruten
(standard i i910, tilvalg på øvrige
helintegrerte modeller).

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

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

Mer utstyr. Elektrisk stigtrinn
som felles automatisk inn ved
start. Fjernstyrt sentrallås,
bildel. Bodelsdør koplet til
sentrallåsen. Klimaanlegg, bildel
(tilleggsutstyr Classic). Alarm
indikerer om 220 V-kabelen
er plugget i ved start. Uttak for
USB-minne.

...og enda mer utstyr.
(kun 880, i810, i910)
Aluminiumsfelger
Markise
Innbruddsalarm
AGS II Pro
Ryggekamera/Navigator/CD/
DVD
Høyttalere bak
Sentrallås utvendige luker

KABE 2017
25

EN KABE ER EN
INVESTERING I FRED
OG RO.

ROBERTH ERIKSSON
Konstruksjonssjef KABE Husvagnar AB

”Vi gjør ditt bobileierskap trygt,
bekvemt og enkelt.”

Nøyaktige tester for høyeste kvalitet. Vi vil være sikre på at hver KABE holder
høyeste kvalitet, i alle detaljer. Derfor har vi valgt å ha full kontroll over hele
produksjonen. Vi konstruerer og prøver nye løsninger i vår egen utviklingshall.
Vi har egne elektrikere og eget snekkeri. Våre underleverandører tilhører
Europas ledende innen sine respektive områder. Og vi produserer i en av
Europas mest moderne bobilfabrikker.

Garantier du kan være trygg med. Å kjøpe en KABE er å investere i fred og
ro. Vi vil at du skal kjenne deg trygg i din investering og kunne nyte fullt ut alle
herlige dager i din bobil. At du skal ha et bekymringsfritt eierskap helt enkelt.
Derfor gir vi syv års tetthetsgaranti på alle nye bobiler. Som bobileier får du
dessuten to års veihjelp fra Fiat.

Autoriserte forhandlere. For din trygghet. Et sterkt og stabilt varemerke
kjennetegnes av en høy annenhåndsverdi. At KABE skal stå seg sterkt også i
annenhånd har vært en selvfølgelig bestrebelse for oss i mange år. Et arbeid
som har betalt seg. Du kan kjenne deg trygg i at verdien på din KABE kommer
til å holde seg bra også i framtiden.

Genuint håndverk for din trygghet. Høy kvalitet i alle detaljer og trygghet i
alle ledd. Det er noe som alltid har vart kjennetegnende for bobiler fra KABE.
I snart 60 år. Til eksempel er alle KABE bobiler utstyrt med lekkasjeindikator
for manuell kontroll av gass-systemet, krasjsensor og slangebruddsventil som
tillater at gassen er på under kjøring, samt jordfeilsbryter og brannalarm i
soveromsdelen.

Mange av våre autoriserte forhandlere har solgt KABE i flere tiår. Vi har stor
tillitt til dem og vet at de gjør en bra jobb og hjelper deg som kunde på den
beste måten. Det kan du stole på.
Vi har også over hundre autoriserte servicesteder over hele det nordlige
Europa. En trygghet når du har kjøpt din bobil.
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Den nyeste teknologien kompletterer det dyktige personalet vårt.
KABE 2017
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Vi tester til minste detalj.
Ingenting i en KABE er en tilfeldighet.
Hvor du enn titter eller kjenner finner
du stilsikker design i høy kvalitet og en
nærmest pedantisk perfeksjon. Og for å
nå dit gjennomfører vi omfattende tester

til minste detalj og funksjon. Blant annet
har vi et klimakammer der bobilen blir
testet for å klare temperaturforskjeller
på hele 90 grader. Med helt ny teknikk
kontrolleres at bobilen er absolutt tett.
Tester gjøres også på utholdenhet, hold-

barhet, luftstrømmer, el-system og mye
mer. Vi godkjenner ikke noe annet enn
oppnådde krav på alle punkter. Det er et
spørsmål om KABE-kvalitet.

I klimakammeret utføres
grundige tester på bobilene.

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

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

Helt ny teknikk benyttes for
å kontrollere at bobilene er
absolutt tette.

Vekter for å balansere og
optimere vektfordeling
mellom aksler.

Måleinstrument for drag.

Trykk benyttes for å teste
produktenes holdfasthet.

Luftstrømmene kontrolleres
med røykbelegging.

Det er livsviktig at ventilasjonen fungerer som den
skal og dette kontrolleres
grundig.

Gassystemet trykktestes.

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

Holdbarhetstest simuleres i
en vibrasjonsbenk og tilsvarer
10 000 mil normal kjøring.

I regnkammeret sprutes det
vann på bobilene under
høyt trykk.

Utholdenhetstester gjøres
på de ulike delene av
karosseriet.

Den nyeste teknologien
kompletterer det dyktige
personalet vårt.
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DIN SIKKERHET
ER VÅR OPPGAVE.

Sommer som vinter.
Din KABE er alltid sikker
på veien.
Vi har stor respekt for de utfordringer
man stilles ovenfor på de skandinaviske
veiene. Holke, fukt og raske temperaturendringer er bare noen eksempler. Derfor
legger vi store ressurser på din sikkerhet.

Når du kjøper en KABE får du en bobil
bygd i en av Europas mest moderne
bobilfabrikker, utviklet for å gjøre din
kjøring maksimalt sikker og bekvem. Alle
våre bobiler bygges på markedets beste
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bobilbasis Fiat Ducato. Fiat – Europas
ledende produsent av transportkjøretøy
– har utviklet modellen sammen med de
ledende bobilprodusentene i Europa.

Alle våre bobiler er basert på Fiat Ducato, Europas
ledende produsent av transportkjøretøy. Nye Fiat
Ducato er blitt utviklet sammen med Europas
ledende bobilprodusenter for å bli markedets
beste bobilbasis. Med en Fiat-basert bobil får
du de beste forutsetningene for en bekvem og
bekymringsfri reise.

Fiat Ducato gir maksimal kjørekomfort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomtenkt kjørestilling
Justerbart ratt med bekvem helling
Sete og ryggstø med mange innstillinger
Hydraulisk servostyring
Varmereflekterende frontrute og sidevindu,
reduserer mengden varme fra sollys
Lydisolert førerhus, utformet for å eliminere
vindbrus
Best i klassen med hensyn til sikt (framover og
til siden)
Oppvarmingssystem dimensjonert for rask og
effektiv oppvarming
Duggfrie speil
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Interiøret i nye Fiat Ducato byr på et hyggelig og
gjennomtenkt fører- og passasjermiljø. Plassen
mellom setene er maksimert for å forenkle overgangen mellom bil- og bodel. Setene er svingbare
for å kunne brukes som en del av sittegruppen.
Luftstrømmene er konstruert for en rask og jevn
oppvarming av bildelen. Bilen har også mange
smarte oppbevaringsrom, koppholdere og
dørpanel med lomme.

ALLE ER
ULIKE.
VI INNREDER
FOR DEG.

Å VELGE
EN KABE
ER ENKELT.

Modellprogram 2017
Akkurat som når man kjøper et permanent bosted så har alle ulike behov og ønskemål om
hvordan planløsningen i bobilen skal se ut. Alle er ulike helt enkelt. Derfor finns en rekke ulike
planløsninger som gjør det mulig å bygge din bobil etter dine personlige krav.

Planløsning: LXL

Planløsning: B, LB

Planløsning: GB, LGB

Planløsning: T, LT

Planløsning: QB, LQB
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Halvintegrert
For deg med ekstra høye krav til
utstyr og komfort.

Classic
Innstegsmodell med KABE-kvalitet
hele veien.

Crossover
En variant av den halvintegrerte serien,
med nedsenkbar takseng.

Helintegrert
Premiumserie som har ekstra alt. Med nedsenkbar
takseng i bilens forende.

Imperial
Våre flaggskip, ekstra store
og påkostede.

Slik velger du planløsning.
Modeller

740

760

780

810

860

880

910

HALVINTEGRERT
LXL, LGB,
T

Travel Master Classic
Travel Master Halvintegrert

LXL, LB, LGB,
LT

LT

Travel Master Crossover (x)

LXL, LB, LGB,
LT

LT

HELINTEGRERT
Travel Master Helintegrert (i)

LGB

LXL, LB,
LGB, T

LXL, LB, LGB,
LT, LQB

QB, LGB
B, GB,
T, QB

Imperial

Planløsning
LXL

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

B, LB

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

GB, LGB

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

T, LT

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

QB, LQB

Stor dobbeltseng, sentralt plassert lengst bak i bilen.

L

L-formet kjøkken.
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Det ﬁnns alltid en perfekt KABE.
For å passe alle de ulike behov og ønskemål som vi vet finns blant våre KABE-eiere har vi utviklet fem modellserier, hver og en med unike egenskaper. Uansett om du velger en litt mindre
bobil eller en stor modell kan du være sikker på å få året-rundt-komfort, høy kvalitet, trygghet
og smarte løsninger. For oss er det selvfølgeligheter som vi aldri firer på.

CLASSIC
En innstegsmodell med en noe kortere utstyrsliste. Men med Kabe-kvalitet
hele veien. Finns i både hel- og halvintegrert modell i lengde 740.

HALVINTEGRERT
For deg med ekstra høye krav til utrustning og komfort. Modellserien finns
med eller uten nedsenkbar takseng (Crossover). Med et standard-utstyr i
teknikkens forkant og en bodel med en bredde på hele 250 cm.
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CROSSOVER
En variant av den halvintegrerte serien, med nedsenkbar takseng. Crossover
kjennetegnes av ”bulken” på taket og finns i lengdene 780 og 880.

HELINTEGRERT
Vår premium-serie med ekstra alt finns i tre lengder: 760, 810 og 860.
Nedsenkbar takseng i bilens forende er standard.

IMPERIAL
Våre flaggskip, ekstra store og påkostede. Alle modeller i serien er
helintegrerte og har en lengde på 910.
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KABE Classic.
INNSTEGSMODELL MED ALLE
KABE:s KVALITETER.
En modellserie med litt kortere utstyrsliste og litt
færre valg, men med KABE:s høye kvalitet tvers igjennom.
Det firer vi ikke på.

STANDARDUTSTYR
Fiat 2,3 liters motor 130 hk

LED-belysning

i740

Fiat spesialchassis 16” hjul

Alde Compact 3020 sentralvarmer

Fiat AL-KO-chassis light 16” hjul

Standardbredde – 241 cm

Solid og fuktsikkert karosseri

Automatisk gulvvarmesystem AGS II

Sandwichkonstruksjon

Tilvalg til Classic

Ecoprim-isolasjon 36 mm

Plaststendere

CD/Radio med Bluetooth

Mørkleggingsgardiner

Mykt innertak

ACC Dometic 2200

Myggnettdør

Ventilerende veggtapet

Takvindu

Stort kjøleskap med fryserom (klimaklasse SN)

Tonede vinduer

Sykkelstativ

KABE Air Vent

Rullegardin og myggnett i alle vinduer
som kan åpnes

Markise

Fjernstyrt sentrallås, også bodelsdør
Spiralmadrass og trykk overmadrass
Forseter med høyderegulering,
svingbart understell og doble armlener
KABE Smart D
Nordenspesifikasjon
Sengeomgjørbar sofa
Overkast
Kjøkkenvifte
Fiat Motorhome assistance
Vintertilpasset vannsystem
Partikkelfilter
Jordfeilbryter

Ventilerte takluker med myggnett og
mørkleggingsgardin
Snekkerarbeider av høy kvalitet
Ergonomiske sitteputer
Optimert ventilasjonssystem
Brannvarsler
Eksklusive dører overskap
Gassdemper overskap
Soft-close kjøkkenskuffer
Høyblankt laminat bord og benker
Sidegardinoppsetning med lyslist
Velg mellom 2 putetrekk

KABE 2017
44

Aluminiumsfelger
Komfortpakke Fiat
Chassis 42 heavy
Stekeovn
Femte belteplass
Varmematte bildel
Takseng foran (TMCi)
Smart D Remote
Varmepakke under passasjerstol
Varmeveksler

2 MODELLER

Halvintegrert
Travel Master Classic 740

Helintegrert
Travel Master Classic i740

4 PLANLØSNINGER

LXL

LGB

T

iLGB

2 TEKSTILKOLLEKSJONER

Edmonton

Denver
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Et kjøkken nesten som hjemme.
Et kjøkken skal være praktisk, velutstyrt og smart planlagt. Det har vi sørget for at alle våre
kjøkken er. Men vi stopper ikke der. Uansett hvilken modell du velger kan du være trygg på at
kjøkkenet holder høy kvalitet i alle deler. Og den gjennomtenkte designen, den inngår alltid
i en KABE.

Den rundete oppvaskkummen og en smekker utenpåliggende vannkran setter stilen i kjøkkenet,
sammen med den nye stilrene laminatplaten. Et areal som er både solid og enkelt å holde rent.
Selvsagt kan du kildesortere med separate rom, akkurat som hjemme.
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Alle skuffer og luker er utstyrt med softclose og sentrallås.

KABE CLASSIC

Dagligstuen der alle vil være.
For at man skal kunne omgås på en avslappet og bekvem måte trengs plass til alle. Med et
enkelt håndtak svinger du smidig rundt fører- og passasjersetet, deretter kan middagen begynne!
Her sitter du alltid deilig med alt du behøver innen rekkevidde. Du setter selv din egen stil på
innredningen gjennom å velge mellom to pene putetrekk.

Sett ditt eget preg gjennom å velge blant våre tekstilkolleksjoner. Til din Classic-bil finns to ulike setetrekk: Edmonton og Denver.

I overskapene finns en hylle, innebygde
luftekanaler, skillevegger, gassdempere og
trykklås.

I skoskapet innenfor døren tørker skoene raskt,
takket være integrerte varmesløyfer.
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Den L-formede sofaen er deilig både under reisen
og til middag.

Soverom for gode netters søvn.
Vi vet hvor mye det betyr å sove godt om natten. Derfor har vi utstyrt alle våre senger med
bekvemme madrasser. Hvor mange senger er nødvendig? Vi innreder soveromdelen etter dine
behov og ønskemål. En løsning er for eksempel Grand Lit, der de to langsengene forvandles
til en eneste gigantisk dobbeltseng. Mørkleggingsgardiner og lydisolerte vegger og tak sørger
for deilige netter og uthvilte morgener.

Enkel- eller dobbeltseng. Innred bobilens soveromsdel slik som det passer deg og ditt selskap best.
Grand Lit er en praktisk løsning! Plassen mellom de to sengene res enkelt opp og gir plass for flere til å sove i en og samme kjempeseng.
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KABE CLASSIC

Et riktig baderom på reisen.
De gjennomtenkte detaljene og den stilrene designen som kjennetegner hele din KABE bobil
følger selvsagt med inn i baderommet. Du kan velge mellom et stort og rommelig baderom med
innebygd dusjkabinett eller et sentralt plassert baderom som blir en naturlig avdeling mellom
bobilens ulike rom. Ikke noe overlates til tilfeldighetene. Alt for at du skal føle deg som hjemme.

For bekvemmelighetens skyld er en riktig dusj en
selvfølge i alle KABE Classic.

Detaljer som knapper, hengere og håndtak er ikke
bare praktiske, men selvsagt formgitt med finesse.

Uansett hvordan du vil bruke baderommet i din nye KABE har vi en planløsning som garantert passer og
tilbyr deg en enestående komfort alle dager. I våre T- og LXL-modeller har servanten fått ny design.
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Et kompakt boende krever ettertanke om bra
oppbevaring. Stilrene kroker blir en praktisk del
i helheten.

Classic 740 LXL
KABE Classic 740 LXL fyller med god margin alla grunnbehov til et bekvemt og funksjonelt
ferieboende. Uansett årstid.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

4856 mm

Innvendig bredde:

2238 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7400 mm

Totalbredde:

2410 mm

Totalhøyde:

2800 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-4

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1920x1310/1100 mm

Soveplass dinette:

2150x1175/586 mm

Lukeåpning B/H:

670x600 mm

Classic 740 LGB
I Travel Master Classic 740 LGB får feriebagasjen plass i det vel tiltatte lasterommet.
Du kommer enkelt til plassen via den store utvendige lasteluken.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

4856 mm

Innvendig bredde:

2238 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7400 mm

Totalbredde:

2410 mm

Totalhøyde:

2800 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2x1960x780 mm

Soveplass dinette:

2150x1175/586 mm

Lukeåpning B/H:

670x1080+670x600 mm

Classic 740 T
Bilens to separate enkle senger og det store baderommet over hele bilens bredde bak
(selvsagt med dusjkabinett) skaper en bil du kan leve lenge i.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

4856 mm

Innvendig bredde:

2238 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7400 mm

Totalbredde:

2410 mm

Totalhøyde:

2800 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-4

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1940x780+1790x780 mm

Soveplass dinette:

1640x1175/1000 mm

Lukeåpning B/H:

670x1335+660x375 mm

Classic i740 LGB
En helt ny modell bygd etter vår absolutte bestselger med stor garasjeplass. I samme utførelse
som storebrødrene i den helintegrerte serien, men tilpasset til Classics prisgunstige standard.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

4820 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

2026 mm

Totallengde:

7360 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-4

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1960x765+1960x700 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x1050 mm

KABE Halvintegrert.
IKKE NOE ANNET ENN
TOPPKLASSE.
I KABE:s halvintegrerte bobiler er luksusutstyret standard. Et perfekt valg for deg som
vil ligge i teknikkens absolutte forkant og ikke nøyer deg med annet enn det aller beste.
Du velger selv om du vil ha med eller uten Crossover, dvs. ekstra sengeplass ovenfor
dinetten. Bekvemt og fleksibelt, som i alle KABE:s biler.

STANDARDUTSTYR
Fiat 2,3 liters motor 150 hk

Lekkasjeindikator for gass

Oppfellbar hodeende

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” hjul

Jordfeilbryter

AC – bildel

King Size-bredd 2,50 meter!

Brannvarsler

Mørkleggingsgardiner

Komfortpakke

Solid og fuktsikkert karosseri

Fjernstyrt sentrallås, også bodelsdør

Markise

Nordenspesifikasjon

Sandwichkonstruksjon

Ryggekamera/CD/DVD

Fiat Motorhome assistance

Plaststendere

Stort kjøleskap med fryserom (klimaklasse SN)

Slide-out sofa med armlene ved dinette

Snekkerarbeider av høy kvalitet

KABE Air Vent

Partikkelfilter

Eksklusive luker overskap (høyblanke)

ESP Antiskrens og antispinnsystem

Forseter med høyderegulering, svingbart
understell og doble armlener

Soft-close kjøkkenskuffer

KABE Smart D
Myggnettdør
Ovn i arbeidsbenk
Automatisk gulvvarmesystem AGS II
Vannbåren gulvvarmematte i førerhus
Konvektorer ved stigtrinn

Ergonomiske sitteputer

Høyblankt laminat bord og benker
Sengegavl med belysning

Premium Foam-stopning
LED-belysning

880

Nattbelysning

Fiat 3,0 liters motor 180 hk

Garderobebelysning

Innbruddsalarm

Ventilerte takluker med myggnett og
mørkleggingsgardin

AGS II Pro

Alde Compact 3020 sentralvarmer

Trinnløs rullegardin og myggnett i alle vinduer
som kan åpnes

Ryggekamera/Navigator/CD/DVD

Varmeveksler med sirkulasjonspumpe

Tonede vinduer med myggnett

Optimert ventilasjonssystem

Ventilerende veggtapet

Ecoprim-isolasjon 36 mm

Mykt innertak

Kollisjonsføler i gassystemet

Gassdemper overskap

Slangebruddsventil i gassystemet

Spiralmadrass og tykk overmadrass

Varmepakke med vifte under forseter
Webasto motorvarmer med tidsstyring
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Sentrallås utvendige luker
Elektrisk låsing arbeidsbenk

2 MODELLER

Halvintegrert
Travel Master 780

Halvintegrert
Travel Master 880

5 PLANLØSNINGER

LXL

LB

LGB

LT

880LT

9 TEKSTILKOLLEKSJONER

Edmonton

Denver

Toulouse

Bayonne

Leeds

Sevilla

Boston

Wellington

Aspen
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Kjøkken for god matlaging.
Velkommen til et velutstyrt kjøkken med godt med oppbevaring og en gjennomtenkt design. Moderne
med tidløse linjer, snekkerier av førsteklasses materialer fra vårt eget snekkeri i Småland og veldig høyt
nivå på all utrustning. Noen eksempler på eksklusive detaljer er den avrundete oppvaskkummen med
utenpåliggende kran, 3-bluss komfyr i høy kvalitet, belyst kjøkkenvifte med to hastigheter og markedets
beste kjøleskapsventilasjon. Dessuten er kjøleskapet helautomatisk og skifter på egen hånd mellom
230V, 12V og gass, avhengig av tilgang. Et kjøkken som tåler å brukes!

Kjøkkenets mykt formede laminatplate hever
både funksjon og trivsel.

Selvsagt kan du kildesortere med separate rom,
akkurat som hjemme.

KABE 2017
56

Alle skuffer og luker er utstyrt med softclose og sentrallås.

KABE HALVINTEGRERT

Dagligstue å lande mykt i.
Dagligstuen er manges favorittplass. Her kobler man av, synker mykt ned etter dagens eventyr. Her
går komfort og design hånd i hånd. De rene linjene i bordet med følelse av glass kompletteres med
det praktiske i å kunne felle ut en ekstraplate. Den pene hjørnesofaen har også en slide-out funksjon
ved belteplassen som gjør det mulig å justere sittevinkelen for høyest mulig komfort. Selvsagt kan
du også sette ditt eget preg gjennom å velge blant våre nøye testede tekstiler og stoff.

Alle våre modeller er møblert med en bekvem L-formet sofa. For å øke bevegelsesfriheten i rommet
har sidesofaen til høyre foran fått et avrundet hjørne. (Gjelder ikke sofaer med en femte belteplass.)

Taklampe i ny design.

Slide-out-sofaen med armstøtte gjør reisen ekstra bekvem. Sittegruppene i en bobil stiller helt andre krav til sin utforming enn sofaen din hjemme.
Ettersom den også skal være en bekvem og sikker sitteplass under kjøring har vi utviklet en helt ny type av sofa, med slide-out funksjon ved belteplassen.
Du justerer enkelt hellingen på både sete og ryggstø.
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KABE HALVINTEGRERT

Soverom for utsøkt hvile.
Alle trenger vi å hvile, men hvordan vi sover er svært personlig. I KABE:s halvintegrerte biler
kan du innrede etter dine egne behov og ønsker og våkne utsovet hver morgen. Alle senger
er av høyeste kvalitet, med spiralmadrass, ekstra tykk overmadrass og følsomme lameller. Hvis
du velger en Crossover-modell finns også ekstra soveplasser i den nedsenkbare taksengen.

Soverommet har plass til alt som behøves
ved så vel lange som korte reiser.

De elegante sengelampene er bekvemt plassert
på sengegavlen.

Veggskapene langs taket tar ikke mye plass men
svelger unna mye oppbevaring.

Sengene har spiralmadrasser, tykke overmadrasser og sengebunner med følsomme lameller. I flere av
våre modeller har sengene stillbar hodeende, for at du også skal kunne lese en god bok bekvemt.
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Baderom med stil.
Egen dusj og toalett står høyt på manges liste for at hverdagen i bobilen skal fungere bekvemt. Er
designnivået dessuten høyt blir besøket her enda triveligere. Derfor har vi innredet våre baderom i
stilren Shannon Oak, med eksklusive håndtak og hengere. I de fleste av modellene er komplett
dusjkabinett standard. Velg mellom et stort og rommelig baderom i bakdelen eller et baderom som
naturlig skiller mellom sovedelen og de sosiale områdene.

Eksklusive håndtak og hengere er en selvfølge. I 2017 årgangen har vaskeservantkommoden fått en ny smekker form, med rundet luke.
For den som vil ha det lille ekstra finns en eksklusiv trebunn til dusjen som tilvalg.
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Travel Master 780 LXL
En av de populæreste planløsningene. Her får du dobbeltseng, toalettavdeling med separat
dusjkabinett, stort vinkelkjøkken og en rommelig sittegruppe med stor sofa.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning

KABE 2017
60

Innvendig lengde, bodel:

5190 mm

Innvendig bredde:

2316 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7745 mm

Totalbredde:

2490 mm

Totalhøyde:

2800 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-3

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1960x1400/1120 mm

Soveplass dinette:

2230x1030/1175 mm

Lukeåpning B/H:

670x600 mm

Travel Master 780 LB
780 LB er en langsengsbobil med to separate senger som enkelt kan omgjøres til en
bred dobbeltseng (Grand Lit).

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5190 mm

Innvendig bredde:

2316 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7745 mm

Totalbredde:

2490 mm

Totalhøyde:

2800 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-4

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2x1940x820 mm

Soveplass dinette:

2230x1380/915 mm

Lukeåpning B/H:

670x600+618x471 mm

Travel Master 780 LGB
En langsengsbobil med to separate senger som enkelt kan omgjøres til en bred dobbeltseng (Grand Lit). Samme spesifikasjoner som KABE Travel Master 780 LB, men med
den store garasjen.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5190 mm

Innvendig bredde:

2316 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7745 mm

Totalbredde:

2490 mm

Totalhøyde:

2800 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2x1960x820 mm

Soveplass dinette:

2230x1380/915 mm

Lukeåpning B/H:

670x1080+670x600 mm

Travel Master 780 LT
Bobilen for deg som vil ha en riktig langsengsbil. Her er det plass til alt du behøver for å bo
bekvemt og samtidig ha godt med plass.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Innvendig lengde, bodel:

5190 mm

Innvendig bredde:

2316 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7745 mm

Totalbredde:

2490 mm

Totalhøyde:

2800 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-4

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1940x820+1840x820 mm

Soveplass dinette:

2220x1130/820 mm

Lukeåpning B/H:

670x1335 mm

Planløsning

Travel Master 880 LT
880 LT har en separat soveavdeling med to langsenger samt en hygieneavdeling
med skikkelig dusjkabinett som strekker seg langs hele endeveggen.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

6215 mm

Innvendig bredde:

2316 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

8780 mm

Totalbredde:

2490 mm

Totalhøyde:

2800 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-4

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1940x820+1900x820 mm

Soveplass dinette:

2230x1380/1260 mm

Lukeåpning B/H:

670x1335+660x375 mm

KABE Crossover.
NOE UTOVER DET
VANLIGE.
Et mobilt liv med høy trivsel krever en del av bostedet. I KABE Crossover har vi
skapt en fleksibel bobil uten kompromisser. På alle måter en halvintegrert bil, men
med ”bulken på taket” som et verdifullt tillegg. Den ekstra plassen ovenfor
dinetten gir mulighet til å ta med flere personer på eventyret!

STANDARDUTSTYR
Fiat 2,3 liters motor 150 hk

Lekkasjeindikator for gass

Oppfellbar hodeende

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” hjul

Jordfeilbryter

AC – bildel

King Size-bredd 2,50 meter!

Brannvarsler

Mørkleggingsgardiner

Komfortpakke

Solid og fuktsikkert karosseri

Fjernstyrt sentrallås, også bodelsdør

Markise

Nordenspesifikasjon

Sandwichkonstruksjon

Ryggekamera/CD/DVD

Fiat Motorhome assistance

Plaststendere

Stort kjøleskap med fryserom (klimaklasse SN)

Slide-outa sofa med armlene ved dinette

Snekkerarbeider av høy kvalitet

KABE Air Vent

Partikkelfilter

Eksklusive luker overskap (høyblanke)

ESP Antiskrens og antispinnsystem

Forseter med høyderegulering, svingbart
understell og doble armlener

Soft-close kjøkkenskuffer

KABE Smart D
Myggnettdør
Ovn i arbeidsbenk
Automatisk gulvvarmesystem AGS II
Vannbåren gulvvarmematte i førerhus
Konvektorer ved stigtrinn
Varmepakke med vifte under forseter
Webasto motorvarmer med tidsstyring

Ergonomiske sitteputer
Premium Foam-stopning
LED-belysning

Høyblankt laminat bord og benker
Sengegavl med belysning
Nedsenkbar takseng
Luftspalte mellom innertak og yttertak for den
beste sovekomfort i x-seng

Nattbelysning
Garderobebelysning
Ventilerte takluker med myggnett og
mørkleggingsgardin

Alde Compact 3020 sentralvarmer

Trinnløs rullegardin og myggnett i alle vinduer
som kan åpnes

Varmeveksler med sirkulasjonspumpe

Tonede vinduer med myggnett

Optimert ventilasjonssystem

Ventilerende veggtapet

Ecoprim-isolasjon 36 mm

Mykt innertak

Kollisjonsføler i gassystemet

Gassdemper overskap

Slangebruddsventil i gassystemet

Spiralmadrass og tykk overmadrass

x880
Fiat 3,0 liters motor 180 hk
Innbruddsalarm
AGS II Pro
Sentrallås utvendige luker
Ryggekamera/Navigator/CD/DVD
Elektrisk låsing arbeidsbenk
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2 MODELLER

Crossover
Travel Master x780

Crossover
Travel Master x880

5 PLANLØSNINGER

LXL

LB

LGB

LT

880LT

9 TEKSTILKOLLEKSJONER

Edmonton

Denver

Toulouse

Bayonne

Leeds

Sevilla

Boston

Wellington

Aspen
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KABE CROSSOVER

Et kjøkken med finesse.
Et velutstyrt kjøkken med gode oppbevaringsmuligheter og gjennomtenkt design inngår
alltid når du kjøper en KABE. I Crossover-serien kan du være sikker på å få utstyr av høyeste
klasse, innpakket i et smidig format. Den 3-bluss komfyren har delt lokk, noe som gir ekstra
avlastnings-plass. Det helautomatiske kjøleskapet skifter på egen hånd til den energikilden
som finns tilgjengelig. Nok et eksempel på fleksibilitet i teknikkens forkant.

Det helautomatiske kjøleskapet med AES skifter på egen hånd mellom 230 V, 12 V og gass avhengig av tilgang.
Den 3-bluss komfyren har delt lokk noe som gir verdifull ekstra avlastningsplass.
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Dagligstue med tanke i hver detalj.
I et kompakt bosted kreves fleksibilitet. Det gir vi aldri avkall på. Derfor har vi skapt løsninger som
gjør at dagligstuens sittegruppe er like bekvem på reisen som under den lange middagen. Ved
sofaens belteplass finns en slide-out funksjon som gjør at du kan regulere hellingen på både sete
og rygg, og med det utfellbare armlenet sitter du enda deiligere. Når maten dekkes opp kan en
ekstra bordplate felles ut, selvsagt i samme pene design som bordet. Smidig, for at du skal kunne
nyte.

Den populære L-sofaen er standard i alle KABE bobiler. Med slide-out funksjon på sofaen ved
belteplassen kan du på en enkel måte regulere hellingen på sitte- og ryggputen. Og med det
utfellbare armlenet sitter du ekstra deilig.
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Overskapenes og porselensskapets høyglansede
luker gir en frisk og luksuriøs følelse.

Soverom i flere etasjer.
Det som skiller Crossover fra våre andre halvintegrerte modeller er den nedsenkbare taksengen ovenfor dinetten. Her sover man bekvemt om natten og når morgenen kommer trylles
plassen smidig bort og gir plass til frokost rundt bordet. Selvsagt er sengene i bilens bakre
soveromsdel like bekvemme, med spiralmadrasser og ekstra tykke overmadrasser.

Den nedsenkbare dobbeltsengen forvandler plassen ovenfor dinetten til et bekvemt soverom om natten.
Har bilen din forheng eller skyvedører som skiller av mot sovedelen finns også en nattlampe i sovedelen,
slik at du alltid har ledelys om du våkner om natten. Lampene i sengegavlen er i stilig krom.
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Takket være den nedsenkbare taksengen
får flere plass til å sove, uten at det påvirker
boarealet om dagen.

KABE CROSSOVER

Baderom å føle seg vel i.
Hver liten detalj gjør helheten for at alt skal fungere som du er vant med hjemme. Derfor har
vi skapt gjennomtenkte baderom med fokus på funksjon og kvalitet, og ikke firet det minste på
designen. Uansett hvilken planløsning du velger får du et baderom med høy trivselsfaktor.
Innredningen i stilren Shannon Oak med eksklusive hengere og håndtak er valgt med omhu,
og i de fleste av modellene inngår komplett dusjkabinett som standard.

Toalettene har magnetiske låser og stort håndtak.
(Gjelder ikke LXL.)

Eksklusive håndtak og hengere er en selvfølge.

Hver liten detalj er viktig for helheten. Alt skal fungere slik som du er vant til hjemme, og det gjør det
i et KABE baderom.

KABE 2017
69

En eksklusiv trebunn til dusjen er en nyhet blant
våre tilvalg.

Crossover x780 LXL
x780 LXL har en innbydende og luftig planløsning med L-formet kjøkken. Begge dobbeltsengene, hvorav den ene er nedsenkbar fra taket, skaper effektivt plass og gir plass til
to ekstra nattegjester.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Innvendig lengde, bodel:

5190 mm

Innvendig bredde:

2316 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7745 mm

Totalbredde:

2490 mm

Totalhøyde:

3050 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1940x1400/1120 mm

Soveplass dinette:

2230x1030/1175 mm

Soveplass takseng:

1880x1390 mm

Lukeåpning B/H:

670x600 mm

Planløsning

Crossover x780 LB
Dette er bobilen for deg som vil ha en riktig langsengs-bil. Med sitt arbeidsvennlige
vinkelkjøkken og sin rommelige sittegruppe er dette bobilen for både en og to, med plass
for et par gjester i den nedsenkbare taksengen.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5190 mm

Innvendig bredde:

2316 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7745 mm

Totalbredde:

2490 mm

Totalhøyde:

3050 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2x1940x820 mm

Soveplass dinette:

2230x1380/915 mm

Soveplass takseng:

1980x1380/1050 mm

Lukeåpning B/H:

670x600+618x471 mm

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

TEKNISK SPESIFIKASJON
Innvendig lengde, bodel:

5190 mm

Innvendig bredde:

2316 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7745 mm

Totalbredde:

2490 mm

Totalhøyde:

3050 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1940x820+1840x820 mm

Soveplass dinette:

2220x1130/820 mm

Soveplass takseng:

1980x1100/845 mm

Lukeåpning B/H:

670x1335 mm

Planløsning

Crossover x780 LGB
Her får du plass til alt som trengs for både lange og korte reiser. KABE x780 LGB har
to langsenger med garasjeplass under. Dessuten har bilen et praktisk L-formet kjøkken,
spiseplass til fem personer og toalett med dusjvegger.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5190 mm

Innvendig bredde:

2316 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7745 mm

Totalbredde:

2490 mm

Totalhøyde:

3050 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-6

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2x1960x820 mm

Soveplass dinette:

2230x1380/915 mm

Soveplass takseng:

1980x1380/1050 mm

Lukeåpning B/H:

670x1080+670x600 mm

Crossover x880 LT
x880 LT har separat soveavdeling med to langsenger og et baderom som strekker
seg tvers over hele bilens bakre del. Den nedsenkbare sengen over dinetten gir dessuten
ytterligere overnattingsplasser.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

6215 mm

Innvendig bredde:

2316 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

8780 mm

Totalbredde:

2490 mm

Totalhøyde:

3050 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1940x820+1900x820 mm

Soveplass dinette:

2230x1380/1260 mm

Soveplass takseng:

1980x1380/1050 mm

Lukeåpning B/H:

670x1335+660x375 mm

KABE Helintegrert.
ET MOBILT HJEM AV HØYESTE
KLASSE.
I KABE:s helintegrerte bobiler har vi ikke tillatt noen kompromisser mellom bosted og kjøremaskinen. Nærmere ”hjemme” enn så her kan du knappest komme på veien. Bilen er fylt med
smarte funksjoner som gjør livet så smidig som mulig, og kjøreegenskapene er selvsagt av høyeste
klasse. Ikke rart at modellserien raskt har blitt en riktig storselger blant KABE bobiler!

STANDARDUTSTYR
Fiat 2,3 liters motor 180 hk

Nordenspesifikasjon

AC bildel

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” hjul

Fiat Motorhome assistance

Fjernstyrt sentrallås, også bodelsdør

Girkasse 6 gir automat

Tec-tower

Sandwichkonstruksjon

ACS komfortfjæring

Komfortpakke

Plaststendere

Ryggekamera/CD/DVD

Slide-out sofa med armlene ved dinette

Snekkerarbeider av høy kvalitet

KABE Smart D

Partikkelfilter

Eksklusive luker overskap (høyblanke)

Automatisk gulvvarmesystem AGS II

Forseter med høyderegulering, svingbart
understell og doble armlener

Soft-close kjøkkenskuffer

Vannbåren gulvvarmematte i førerhus
Konvektorer i innsteg Fiat
Varmepakke med vifte under forseter
Webasto motorvarmer med tidsstyring
Alde Compact 3020 sentralvarmer
Varmeveksler med sirkulasjonspumpe

Ergonomiske sitteputer
Premium Foam-stopning
LED-belysning

Høyblankt laminat bord og benker
Mørkleggingsgardiner
Myggnettdør
Sengegavl med belysning

Nattbelysning

Markise

Garderobebelysning

Nedsenkbar takseng

Ventilerte takluker med myggnett
og mørkleggingsgardin

KABE Air Vent

Kollisjonsføler i gassystemet

Trinnløs rullegardin og myggnett i alle vinduer
som kan åpnes

i810/i860

Slangebruddsventil i gassystemet

Tonede vinduer med myggnett

Innbruddsalarm

ESP Antiskrens og antispinnsystem

Ventilerende veggtapet

AGS II Pro

Lekkasjeindikator for gass

Mykt innertak

Ryggekamera/Navigator/CD/DVD

Jordfeilbryter

Gassdemper overskap

Høyttalere bak

Brannvarsler

Spiralmadrass og tykk overmadrass

Elektrisk sjalusi frontrute

Solid og fuktsikkert karosseri

Oppfellbar hodeende

Motordrevet seng foran

Optimert ventilasjonssystem
Ecoprim-isolasjon
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3 MODELLER

Helintegrert
Travel Master i760

Helintegrert
Travel Master i810

Helintegrert
Travel Master i860

LXL

LB

LGB

QB

LGB

LQB

7 PLANLØSNINGER

LT

9 TEKSTILKOLLEKSJONER

Edmonton

Denver

Toulouse

Bayonne

Leeds

Sevilla

Boston

Wellington

Aspen
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Luksuriøst kjøkken med stor følelse.
De vakre treslagene og snekkeriene, det høye nivået på alt utstyret og den gjennomtenkte
designen på alle funksjoner. Et KABE-kjøkken innebærer alltid toppklasse tvers igjennom. Det
helautomatiske Tec-tower-kjøleskapet som skifter på egen hånd til den energikilden som finns
tilgjengelig er standard i alle våre helintegrerte biler. Her kan du føle deg som hjemme.

Opphengingslist med to kroker under porselensskapet.

Den utenpåliggende kranen gir følelsen av
et riktig kjøkken.
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KABE HELINTEGRERT

Dagligstue å lengte til.
En plass å samles – hele familien eller i gode venners selskap – betyr mye. Og i våre helintegrerte biler har vi ikke spart inn det grann hverken på komfort eller kvalitet. Det kjennes.
Generøst tiltatte sofaer med ergonomisk formede puter; bord med høyglans, glasslignende
plate og smarte oppbevaringsplasser er bare noen eksempler.
For å gjøre sofaen like bekvem også ved kjøring har vi bygd inn en slide-out funksjon som
gjør det mulig å justere både sete og ryggstø ved belteplassen.

L-sofaen er deilig standard i alle våre modeller. Alle sofaer og senger er oppfellbare, noe som gjør det smidig å komme til ved rengjøring.

Et nytt el-sjalusi med innsynsvern gjør at
du føler deg privat når du vil.

2017 har tv´n fått ny plassering i sideskap høyre foran.
I flere modeller finns et nedsenkbart tv-feste som gir
fleksibilitet.
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Barskap.

KABE HELINTEGRERT

Soverom de lux, akkurat som hjemme.
En god nattesøvn gjør stor forskjell. Derfor har vi utstyrt din KABE med minst like deilige senger som du
har hjemme. Vi har satset på spiralmadrasser av høy kvalitet med ekstra tykke overmadrasser ovenpå. For
det er du verdt. Selvsagt finner du også finesser som hyggebelysning i sengegavlen og stillbar hodeende.
Den nedsenkbare dobbeltsengen lengst foran i bilen er standard i alle våre helintegrerte modeller. I i810
og i860 styres funksjonen dessuten elektronisk.

I våre QB-modeller er sengen opphøyd og gir smarte
oppbevaringsmuligheter i skuffer ved fotenden.

Sengelampene har et rettet lys som ikke forstyrrer
den som ligger ved siden av.

Alle detaljer er nøye utvalgt for å gi en følelse
av luksus som er i samsvar med den høye
kvaliteten.

I en seng med skikkelig spiralmadrass og ekstra tykk overmadrass sover man godt om natten. Derfor har vi
utstyrt alle KABE-biler med akkurat det. For din gode nattesøvns skyld.

KABE 2017
80

Baderom uten kompromisser.
Egen dusj og toalett står høyt på manges liste for at hverdagen i bobilen skal fungere bekvemt.
Er designnivået i tillegg høyt blir besøket her enda triveligere. Derfor har vi innredet våre baderom
i stilren Shannon Oak, med eksklusive håndtak og hengere. Alle modeller har separat dusjkabinett som standard. Og uansett om du velger en ekstra rommelig bil eller et mer kompakt
boende så kan du alltid regne med høyeste standard og funksjon.

Et stort og rommelig baderom med følelse av luksus, er en av de sakene som kjennetegner våre bobiler. Toalettdøren har – i likhet med alle
garderobedørene – gummidemping for myk stenging. 2017 får også alle toaletter (unntatt i LXL-modellen) den magnetiske låsen og store
håndtak som tidligere bare 910-modellen har hatt.
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Integrated i760 LXL
i760 LXL har en dobbeltseng i bilens bakre del og et stort baderom med separat dusjkabinett helt
inntil. Den nedsenkbare dobbeltsengen over dinett-gruppen gir plass for flere personer.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Innvendig lengde, bodel:

5060 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7600 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1900x1280 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

700x800 mm

Planløsning

Integrated i760 LB
i760-serien er vår minste helintegrerte bobil. Travel Master i760 LB har separat soveavdeling med to langsenger, vinkelkjøkken, sittegruppe med sidesofa og et praktisk toalett
med utfellbare dusjvegger.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5060 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7600 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2x1940x780 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x800 mm

Integrated i760 LGB
i760 LGB har et stort lasterom under sengene, som gir godt med plass til feriebagasjen
som er lett å komme til via den store bagasjeluken. De deilige langsengene er plassert et
trinn opp i bilen.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Innvendig lengde, bodel:

5060 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7600 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-6

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1960x765+1960x700 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x1050 mm

Planløsning

Integrated i760 T
En populær planløsning med stort baderom, plassert over hele bilens bredde baktil.
Bobilen har plass for flere personer takket være de to enkeltsengene og den nedsenkbare
dobbeltsengen over sittegruppen.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5060 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

7600 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1940x780+1800x780 mm

Soveplass dinette:

-

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

700x800 mm

Integrated i810 LXL

Tandem

LXL-planløsningen har raskt blitt en av våre absolutte storselgere. Nå finns den
i ytterligere en lengde, i810 LXL. En riktig bra bobil for deg som søker praktiske og
bekvemme løsninger!

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5560 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

8100 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-4

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1900x1280 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

700x800 mm

Integrated i810 LGB

Tandem

i810 LGB er en garasjemodell med stort lasterom under de opphøyde langsengene.
Kjøkkenet – som er i vinkel mot sittegruppen – har 3-bluss benkekomfyr, rundet oppvaskkum med
utenpåliggende kran og godt med oppbevaring i skap og skuffer.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5560 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

8100 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-6

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1960x765+1960x700 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x1050 mm

Integrated i810 LB

Tandem

i810 LB er en bobil som kombinerer det velutstyrte vinkelkjøkkenet og den innbydende sittegruppen med deilige langsenger. Bilens baderom har toalett og dusj
med utfellbare dusjvegger.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5560 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

8100 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2x1940x780 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x800 mm

Integrated i810 LT

Tandem

De helintegrerte modellene har raskt blitt storselgere blant våre bobiler. Med i810 LT
har du alt du behøver for et bekvemt boende: deilige langsenger, praktisk vinkelkjøkken,
rommelig sittegruppe og et stort baderom.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5560 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

8100 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2x1940x780 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

700x800 mm

Integrated i810 LQB

Tandem

i810 LQB har en stor queen-size seng sentrert midt bak i bilen og en nedsenkbar
dobbeltseng over sittegruppen. Det store vinkelkjøkkenet og de mange praktiske oppbevaringsrommene skaper stor romfølelse i bobilen.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

5560 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

8100 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2010x1380 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x1050 mm

Integrated i860 LGB
Med en generøs grunnplanløsning finns godt med armslag i i860 LGB. En unik bobil
med toalett og dusjrom på hver side av bilen. Her finns dessuten godt med oppbevaringsplass og et generøst tiltatt kjøkken.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

6060 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

8600 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-4

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1960x765+1960x700 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x1050 mm

Integrated i860 LQB
i860 LQB har en stor queen-size seng sentrert midt bak i bilen med delt toalett
og dusjrom på hver side av bilen. Det store vinkelkjøkkenet og mange praktiske oppbevaringsrom skaper en bobil med stor romfølelse.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

6060 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

8600 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-4

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2010x1380 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/560 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x1050 mm
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KABE Imperial.
NÅR BARE DET ABSOLUTT
BESTE ER GODT NOK.
Imperial-serien er en kolleksjon juveler i bobilenes absolutte premium-segment. Her ligger
standarden på luksusnivå, fra alle aspekter. Separat innbyggingsovn; stort og romslig baderom
med forbrenningstoalett; selvforsørgende el; Premium Sound System og wi-fi; eksklusive snekkerier
og påkostet skinntrekk; automatisk gulvvarme; ryggekamera; navigator samt tandemaksler bak
som gir stabilere kjøring er bare noen eksempler på hva som inngår. KABE Imperial er for deg
som ikke nøyer deg med annet enn det absolutt beste.

STANDARDUTRUSTNING
Fiat 2,3 liters motor 180 hk

Fiat Motorhome assistance

Sandwichkonstruksjon

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” hjul

Tec-tower

Plaststendere

Girkasse 6 gir automat

Komfortpakke

Snekkerarbeider av høy kvalitet

ACS komfortfjæring

Slide-out sofa med armlene ved dinette

Eksklusive luker overskap (høyblanke)

Ryggekamera/CD/DVD

Partikkelfilter

Soft-close kjøkkenskuffer

KABE Smart D

Forseter med høyderegulering, svingbart
understell og doble armlener

LED-belysning under arbeidsbenk

Automatisk gulvvarmesystem AGS II
Vannbåren gulvvarmematte i førerhus
Konvektorer i innsteg Fiat
Varmepakke med vifte under forseter
Webasto motorvarmer med tidsstyring
Alde Compact 3020 sentralvarmer
Varmeveksler med sirkulasjonspumpe
Optimert ventilasjonssystem

Ergonomiske sitteputer
Premium Foam-stopning
LED-belysning

Høyblankt laminat bord og benker
Mørkleggingsgardiner
Myggnettdør
Sengegavl med belysning

Nattbelysning

Markise

Garderobebelysning

Nedsenkbar takseng

Ventilerte takluker med myggnett
og mørkleggingsgardin

Ecoprim-isolasjon

Trinnløs rullegardin og myggnett i alle vinduer
som kan åpnes

Kollisjonsføler i gassystemet

Tonede vinduer med myggnett

Slangebruddsventil i gassystemet

Ventilerende veggtapet

ESP Antiskrens og antispinnsystem

Mykt innertak

Lekkasjeindikator for gass

Gassdemper overskap

Jordfeilbryter

Spiralmadrass og tykk overmadrass

Brannvarsler

Oppfellbar hodeende

Solid og fuktsikkert karosseri

AC bildel

Nordenspesifikasjon

Fjernstyrt sentrallås, også bodelsdør

Blanke, hvite laminat på visse vegger
(kjøkken/inngang)
KABE Air Vent
Premium Sound System (inkl. wi-fi)
Hydrauliske støtteben
Smart D Remote
Selvforsynende el (solcelle, inverter, doble
batterier)
Skinntrekk Aspen
AC bodel
Cinderella forbrenningstoalett
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1 MODELL

Helintegrert
Imperial i910

4 PLANLØSNINGER

B

GB

T

QB

9 TEKSTILKOLLEKSJONER

Edmonton

Denver

Toulouse

Bayonne

Leeds

Sevilla

Boston

Wellington

Aspen
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Kjøkkenet der eksellent er standard.
Kjøkkenet i KABE Imperial er vårt mest eksklusive. I tillegg til alle komplette fasiliteter fra våre
øvrige kjøkken er Imperial utstyrt med separat innbyggingsovn og nedsenkbar hylle med plass til
blant annet kaffetrakter. De eksklusive snekkeriene, den gjennomgående høye standarden og
de tidløse linjene slår an tonen direkte når man stiger inn gjennom døren. Dette er ikke noe
vanlig bobilkjøkken.

Kjøkkendelens buede form gjør det smidig og trivelig å arbeide her. De skjulte lyslistene krydrer trivselen og følelsen av luksus litt ekstra.
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KABE IMPERIAL

Fører- og passasjersetene er enkle å svinge rundt
og blir da en del av sittegruppen.

Enhver liten flate utnyttes smart, uten å fire på det
estetiske.

Den L-formede sofaen gir høy komfort og kan gi
plass til mange. Den er selvsagt standard i alle våre
bobiler.

Dagligstue med komfort i
mesterklasse.
Grunnen i dagligstuen er stilfullt i hvert eneste trekk, med nøye utvalgte eksklusive materialer og
tidløst vakker design. For å tilpasse følelsen etter dine ønskemål finns en rekke ulike tekstil- og
skinnkolleksjoner å velge blant, men skinn av veldig høy kvalitet er allerede standard. Sofadelen
kommer med slide-out funksjon, med smidig justerbar helling i både sete- og ryggpute ved
belteplassen for best komfort.
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Soverom for total avslapping.
Vi har gjort vårt ytterste for å skape soveromsalternativ for alle smaker i våre KABE Imperial.
Selvsagt holder alle samme høye klasse i sovekomfort, design og smekre valg. Hvilken
sengemodell eller plassering du enn velger kan du hvile rolig med at din seng har riktig deilig
spiralmadrass, ekstra tykk overmadrass og stillbar hodeende. Air condition er en selvfølgelighet,
liksom den skjønne hyggebelysningen i sengegavlen.

I en KABE Imperial kan du være sikker på å sove minst like godt som hjemme. Bekvemme madrasser, smart oppbevaring og så vel kosebelysning
som riktig bra leselamper sørger for mange timer med gullkant.
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KABE IMPERIAL

Baderom i luksusformat.
I et Imperial-baderom finns ingen plass for kompromisser. Smekre linjer, god belysning og
forbrenningstoalett er selvsagt standard. Du kan velge et stort baderom lengst bak eller
separat dusj og toalett. I den sistnevnte løsningen avgrenses hele soveromsdelen av mot
bilens fremre sosiale deler når toalettdøren stilles opp. Skjønt og privat!

Takvinduet gir et herlig lys som vekker selv den trøtteste til liv. Bra oppbevaringsmuligheter gjør at forutsetningene for et velinnredet baderom er de beste.

Toppklasse i alle detaljer. Det er KABE.

En separat dusj er en selvfølgelighet i en Imperial.
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Cinderella forbrenningstoalett.

Integrated i910 GB
KABE i910 GB er en av våre største helintegrerte bobiler. Med sin store utvendige
bagasjeluke kommer du lett til det store lasterommet under sengene, som vi har plassert
et knepp opp i bobilen.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

6560 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

9100 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-6

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

1960x765+1960x700 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/1050 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x1050 mm

Integrated i910 B
KABE i910 B har et stort og velutstyrt kjøkken med 3-bluss benkekomfyr, rundet
oppvaskkum med utenpåliggende kran og Tec-tower kjøleskap med separat
fryseboks og AES.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

6560 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

9100 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2x1940x780 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/1050 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x800 mm

Integrated i910 T
i910 T er bobilen med et stort og rommelig baderom over hele bobilens bredde bak.
De to bekvemme langsengene, det elegant svingte kjøkkenet med mengder av finesser
og bekvem sofagruppe skaper et perfekt miljø for avkobling.

TEKNISK SPESIFIKASJON
Innvendig lengde, bodel:

6560 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

9100 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2x1940x780 mm

Soveplass dinette:

-

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

1160x700 mm

Planløsning

Integrated i910 QB
i910 QB har den store, herlige queen-size sengen lengst bak i bobilen. Det elegante, svingte
kjøkkenet og den veldisponerte sittegruppen gjør dette til en riktig luksusbil.

TEKNISK SPESIFIKASJON

Planløsning
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Innvendig lengde, bodel:

6560 mm

Innvendig bredde:

2180 mm

Innvendig høyde:

1960 mm

Totallengde:

9100 mm

Totalbredde:

2320 mm

Totalhøyde:

2950 mm

Soveplasser inkl. dinette:

2-5

Antall passasjerer:

3

Soveplass bak:

2010x1380 mm

Soveplass dinette:

2060x1175/1050 mm

Soveplass takseng:

1880x1380 mm

Lukeåpning B/H:

2x700x1050 mm

GI DIN KABE EKSTRA
GULLKANT.
Vi vet hva som kreves for et bekvemt bobilsliv. Derfor er hver KABE sjenerøst utstyrt allerede i standardutførelse.
Faktum er at vi byr på mange detaljer som våre konkurrenter tar ekstra betalt for. Men vi har alle ulike behov og
selvsagt har du mulighet til å komplettere utførelsen av din bobil for å skape perfeksjon for akkurat deg. Vi tilbyr et
stort utvalg av tilbehør.

KLIMA, VARME

Shuntpakke gulvvarme AGS II Pro
(standard i810, i860, i910, 880)

Klimaanlegg bodel Fresh Jet
FJ2200

Elektrisk oppvarmet frontrute
i760, i810, i860 (standard i910)

Varmeteppe i førerhus med varme i
innsteg Classic 740

Setevarme, foran Y0405

Varmeveksler Classic 740
Varmepakke under
passasjersete Classic 740
(standard øvrige modeller)

BATTERI, LADER

Termogardin til førerhus

Varme i garasjen (G/GB)

Batteritankmåler Y0353

TILKOPLINGER

Gassuttak utvendig

Gassomkopler Duo Control

Duschuttag (endast G, GB)
Vannlås toa Y0374
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Inverter 1800 W
780, 880 		
i760, i810, i860

Solcellepanel
Y0395
Y0409

MOTOR, CHASSIS

Automatgirkasse
(standard i760, i810, i860, i910,
880)

Motor FIAT
780

ALC nivåregulerende komfortstøtdemper 780, i760, i810

2,3 l 180 hk

ACS komfortfjæring foran
780, 880

Luftfjæring AL-KO
780, i760, i810
880, i860, i910
i810 Tandem

X2 tvåaksel
X2 treaksel
X2 treaksel

Flere tilvalg:
Chassis 42 heavy, Classic
Komfortpakke Classic
• AC bildel
• Kollisjonspute
• Fartsholder
• Elektriske sidespeil,
justerbare, oppvarmede

Luftfjæring AL-KO
780, i760, i810
880, i860, i910
i810 Tandem

X4 toaksel
X4 treaksel
X4 treaksel

Chassis AL-KO/Goldschmitt
5.500 kg
880, i810 Tandem, i860

Alufelg
(Standard i810, i860, i910, 880)
Reservehjulsholder
garasje
Y0398

UTVENDIG

Markise
740 LGB, LXL		
740 T, i760, 780
(standard 780, i810, i860,
i910, 880)

Elektrisk markise
4,0 m
4,5 m

Innerskjermer med skvettlapp 740, 780, 880
Y0348

Belysning på markise

Takvindu (standard 880)

Y0435

Sykkelholder for tre sykler
med manuell lift
Y0335

Elektrisk sjalusi frontrute (standard
i810, i860, i910)

Skvettlapp
Bak i760, i810, i860, i910 Y0421
Foran i760, i810, i860, i910 Y0422
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Tilhengerfeste
i760, i810, i860
780, 880		
i910		

Y0400
Y0391
Y0434

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

Støtteben bak
Y0368
780, 880, i760, i810, i860,
i910
Hydrauliske støtteben

Utskyvbart stigtrinn ved
førerdør Y0410
i760, i810, i860, i910

INNVENDIG

Grand Lit

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

Uttrekkbar boks
i760 LGB, i810 LGB, i860 LGB,
i910 LGB

Toalett thetford med keramisk skål

Håndkletørker
• Elektrisk med timer
• Vannbåren
• Vannbåren i kabinett

Sentralstøvsuger Y0349

Stekeovn
(Standard i760, i810, i860, i910,
780, 880)

Kjøkken med hvite dørfronter

Mikroovn 800 W, 230V

Speil, innside toalettdør Y0392

Skinntrekk Boston

Skinntrekk Wellington

Leselampe Y0413

Garasjebokser

Vifte i dusj Y0412 (kun T, LT)

Vifte til kjøleskap

Skinntrekk Aspen

Papirkurv i ytterdør

Takseng foran Classic i740
Motordrevet seng foran i760
(standard i810, i860 og i910)

Tregulv i dusj
Y0425, Y0425, Y0427, Y0436

Femte belteplass

Forheng ved takseng
Y0430-Y0432
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Elektrisk låsing arbeidsbenk
(standard 880 og i910)

Y0428

LYD, BILDE
Flere tilvalg:

KABE Premium Sound System,
Navigasjon, GPS, ryggekamera

CD/radio med Bluetooth
740

Tv-armfeste inkl.
Tv-uttak 230 V

Y0418

Tv-feste (ekstra)

Y0419

Veggkontakt 230 V
Enkel/innfelt 		
Utenpåliggende
Bytte til dobbel

Y0108
Y0109
Y0399

Smart D remote, Kommunikasjonsapp med Router

STØY, SIKKERHET

Gassalarm, sikkerhetsalarm NX5
Y0314

IR-detektor utvendig for
NX5-alarm 		

Brannslokkingsapparat Y0355

Sentrallås utvendige luker

Y0315

Innbruddsalarm med skallsikring,
Defa

Mini safe Y0383

KABE 2017
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GSM/GPS-modul til innbruddsalarm
Y0378

Gas safe Y0397

PLASS FOR ALT DET
EKSTRA.

Praktiske festeøgler på skinner i garasjerommet hjelper til
med å holde alt på plass.

Store oppbevaringsskuffer er perfekt til oppbevaring
av alle mulige ting. I noen av våre modeller finns de som
standard, i andre som tilvalg.
Vil du ha mye mer med deg på reisen? Velg en KABE med stort lasterom. I våre
Garasje-modeller samt QB er det plass til sykler, bord og stoler – alt man behøver
for en vellykket ferie! Varme i garasjen finns som tilvalg.

De skikkelige lastelukene i dobbeltgulvet på våre helintegrerte bobiler
gjør det lett å komme til all bagasje.
I KABE:s helintegrerte biler utnyttes dobbeltgulvet på en smart måte.
Her i Travel Master i810 QB kommer du til arealet fra garasjen.
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Classic 740

Classic i740

Travel Master 780

Crossover x780

Travel Master 880

Crossover x880

Integrated i760

Integrated i810

Integrated i860

Imperial i910

Fiat 2,3 liters motor 130 hk

•

•

–

–

–

–

–

–

–

–

Fiat 2,3 liters motor 150 hk

–

–

•

•

–

–

–

–

–

–

Fiat 2,3 liters motor 180 hk

–

–

–

–

•

•

•

•

•

•

Girkasse 6 gir M = Manuell / A = Automat

M

M

M

M

A

A

A

A

A

A

Fiat spesialchassis 16” hjul

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Fiat AL-KO-chassis L=light 16” hjul / 42 H=heavy 16” hjul

–

L

H

H

H

H

H

H

H

H

Utstyr Travel Master
Bildel

4035

4200

4700

4700

4600

4600

4400

4600

4400

4700

Sporvidde Foran 1810 mm, Bak 1980 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Forsterkede dekk

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hjulkapsler

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Alufelger 16”

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lakkerte støtfangere foran / D=Designpakke Fiat front

•

•

D

D

D

D

•

•

•

•

Akselavstand

Nytt eksteriør (aluminiumutside vegger og tak)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

K=Kapteinstoler

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Koppholder

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Batterikapasitet 110 Ah

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Generator 160 A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Drivstofftank 80 liter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ACS komfortfjæring

–

–

–

–

–

–

•

•

•

•

ABS låsningsfrie bremser

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ESP Antiskrens og antispinnsystem Traction+

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Airbag på førersiden

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

– /KP

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

•

Fjernstyrt sentrallås, også på bodelsdøren

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sentrallås utvendige luker

–

–

–

–

•

•

–

–

–

•

Mørkleggings gardiner i førerhuset

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektriske vindusheiser / KP=komfortpakke

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fartsholder / KP=komfortpakke

Airbag på passasjersiden / KP=komfortpakke

– /KP

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

•

Partikkelfilter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nordenspesifikasjon

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Luftkondisjonering (AC), bildel / KP=komfortpakke

– /KP

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

•

Utvendige speil, elektriske, oppvarmede / KP=komfortpakke

– /KP

– /KP

•

•

•

•

•

•

•

•

Utvendige speil med forlengede armer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Antenne montert i sladrespeil

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DRL automatiske kjørelys

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tåkelys foran

–

•

–

–

–

–

•

•

•

•

Webasto motorvarmer med tidsstyring

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Fører- og passasjersete med høydejustering

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fører- og passasjersete med svingbart understell

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fører- og passasjersete med doble armlener

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Beskyttelse under framstolene

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

–

–

•

•

•/N

•/N

•

•/N

•/N

•/N

Fiat Motorhome assistanse, 2 år nybil

•

•

•

•

•

•

•

•

King Size-bredde 2,50 meter

–

–

•

•

•

•

–

–

–

–

Sandwichkonstruksjon

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ecoprim-isolering i vegger, gulv, tak

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Plastrammeverk

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tonede doble vinduer med rullgardin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Myggnett i åpningsbare vinduer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kjøkkenvindu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Takluker med myggnett og mørkleggingsgardiner

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Myggnettsdør

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Spiralmadrass + overmadrasser

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Slide-out sofa med armlene

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Thermogardin mellom kupe og bodel, for året rundt bruk

–

–

–

–

–

–

–

•

•

•

Lydisolert, mykt innertak

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ergonomisk utformede sitteputer i Bultex

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ventilerende veggtapet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Trådkurver i garderobe

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Gassdemper overskap

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gjennomventilerende innredning

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nedsenkbar dobbeltseng over førerhus M=Manuell/E=Elektrisk

–

–

–

E

–

E

M

E

E

E

•

Bodel

Markise H=Handboek/E=Elektrisch

–

–

M 4,5

M 4,5

E 5,5

E 5,5

M 5,0

E 5,5

E 5,5

E 6,0

Skinntrekk

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•
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Classic 740

Classic i740

Travel Master 780

Crossover x780

Travel Master 880

Crossover x880

Integrated i760

Integrated i810

Integrated i860

Imperial i910

Arbeidsbenk med gasskjøkken 3-bluss

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Komfyr med elektronisk tenning

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Innebygd ovn

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Kjøkkenvifte med motor og fettfilter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kjøleskap 175 liter / Tec-tower

175

175

175

175

175

175

Tec

Tec

Tec

Tec

Optimert kjøleskapsventilasjon

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Soft-close kjøkkenskuffer

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Søppelkurv med kildesortering

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

20/90

20/90

90

90

90

90

90

90

90

90+60

Oppvarmet spillvannstank, 90 liter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektrisk tømming av spillvannstank (også manuell funksjon)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ettgrepsblander i kjøkken og toalett

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Toalettrom med vaskeservant, dusjgulv og skap

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dusj med dusjfoldevegger eller dusj i separat dusjkabinett

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vridbar spyletoalett, fast installert med utvendig tømming

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CF*

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

12V sirkulasjonspumper

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Elpatron 230V, 3 kW, 3-trinns

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Varmtvannsbereder

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Varmeveksler med sirkulasjonspumpe

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Ekstra varmepakke under førersete

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Ekstra varmepakke med vifte under passasjersete

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Automatisk gulvvarmesystem AGS II / AGS II Pro

•

•

•

•

Pro

Pro

•

Pro

Pro

Pro

Optimert ventilasjonssystem

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Konvektorer ved inn steget til døren (Fiat)

–

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektrisk oppvarmet frontrute

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

Vannbåret gulvvarme i førerhus

–

–

•

•

•

•

•

•

KABE Air Vent

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

AC bodel

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

Utstyr Travel Master
Kjøkken / WC / VVS

Ferskvannstank, 20 / 90 liter

Varme

•

El / TV / Sikkerhet
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

80

80

115

115

115

115

115

115

115

230

Batterilader 35 A

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Servicesenter med kontrollpanel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dimmer fremre taklampe

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Indirekte belysning ved overskap

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Garderobe- og lasteromsbelysning

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Nattbelysning

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Belysning sengeskuff

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Høyttalere bak (Imperial - KABE Premium Sound System)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PSS

Elsentral 230V (16 A)
Ekstra kraftig batteri i bodelen 80 / 115 Ah

Forberedt for innebygd CD

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TV-feste foran=F / TV-feste bak=B

F

F

F

F

F/B

F/B

F/B

F/B

F/B

F/B

TV-antenne med forsterker

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LED-belysning

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Innbruddsalarm med skallbeskyttelse

–

–

–

–

•

•

–

•

•

•

IR-larm

–

–

•

•

–

–

•

–

–

–

Jordfeilsbryter

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Brannvarsler / Brannslukker

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lekkasjeindikator for gass

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Kollisjonssensor på gassystemet

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Slangebruddsventil på gassystemet

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Uttak for USB-minne

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Effektvakt

–

–

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektrisk låsing arbeidsbenk

–

–

–

–

•

•

–

–

–

•

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

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D

S-D/R

Selvforsynende el (solcelle, inverter, doble batterier)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

Hydrauliske støtteben

–

–

–

–

–

–

–

–

–

•

KABE tar forbehold om eventuelle trykkfeil.
KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og data uten forutgående kunngjøring.
Bildene kan inneholde tilleggsutstyr.
*Cinderella forbrenningstoalett
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NO

Alltid steget foran…

www.kabe.se/no

DIN KABE TRAVEL MASTER-FORHANDLER:

