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De wereld ligt aan
uw voeten.

Altijd een stap verder…

KABE
60 JAAR ONDERWEG.
KABE was altijd al een stap verder. In het vangen van dromen en het
ontwikkelen van techniek, design en oplossingen om ze waar te maken.
Dit jaar vieren we 60 jaar in dienst van het plezier van kamperen.
Het samen voorbereiden van de vakantie, het bij elkaar zoeken van
onmisbare spulletjes en het vertrek hebben iets speciaals. Ook al is
kamperen nu even comfortabel als probleemloos, de eenvoud ervan
spreekt steeds meer mensen aan. Het is dat gevoel van vrijheid, kunnen
leven zoals je wilt, gaan waarheen je wilt, beleven wat je wilt.
Bij KABE maken we al 60 jaar caravans en campers voor de dromen
en de wensen van kampeerders. Op een of andere manier – en dat is
waar wij naar streven zijn wij er altijd in geslaagd om een stap verder te
zijn. Om behoeften te voelen voor ze manifest worden. En om nieuwe,
slimmere oplossingen te ontwikkelen voor een nog aangenamer leven
op vier wielen en voor nog comfortabeler rijden, voordat onze klanten
er zelfs maar om vroegen.
Alles begon ermee dat een man met de naam Kurt Blomqvist thuis
in zijn garage een caravan bouwde, voor zichzelf en zijn gezin. Hij had
gedacht in de zomer van 1958 een heerlijk ontspannen vakantiereis
te maken in zijn eigengebouwde caravan. Maar voordat hij op pad
ging deed iemand een bod op de caravan dat Kurt niet kon afwijzen,
hij verkocht de caravan en – bouwde een nieuwe caravan voor
zichzelf en nog een paar om te verkopen. Zo was KABE geboren en
na een paar jaar met twee beroepen – hij was ook nog hoofd van
de Luchtvaartinspectie bij Saab in Jönköping – nam hij ontslag om
zich helemaal toe te leggen op het ontwikkelen en bouwen van zijn
caravans.
Sindsdien heeft KABE altijd technisch voorop gelopen, vaak een
stap verder dan de concurrenten. Zo waren wij in 1969 de eerste
met een caravan voor alle seizoenen met vloerverwarming met een
vloeistofcircuit. Een van de vele voorbeelden van gepatenteerde KABEvindingen die later standaard werden voor de hele branche.
60 jaar in dezelfde branche heeft natuurlijke zijn voordelen, zowel
qua kennis als ervaring, maar wij gaan niet op onze lauweren rusten.
Wij zijn gefocust op de toekomst, altijd een stap verder is voor ons
vanzelfsprekend. Zo werd begin 2017 ons intelligente bedieningspaneel
KABE Smart D in Stuttgart uitgeroepen tot winnaar van de European
Innovation Award. Een prestigieuze onderscheiding die door
de toonaangevende vakbladen in Europa wordt toegekend aan
producenten in de kampeerbranche die bijzonder innovatieve ideeën
en producten hebben ontwikkeld.
Voor het modeljaar 2018 lanceren we niet minder dan 18 nieuwe
caravan- en campermodellen. Alle volgens de hoogste standaard in hun
respectievelijke segment, plus een groot aantal opties. Om voor elke
klant het perfecte mobiele thuis te kunnen creëren.
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Alle gegevens in deze lijst hebben betrekking op de hier
opgevoerde producten en gelden niet voor andere producten
van KABE Husvagnar AB. Meer informatie over de precieze omvang
en het leverbare programma van zowel modelspecifieke als
modelonafhankelijke uitvoeringen vindt u bij uw KABE dealer.
Drukfouten en veranderingen van constructie, uitvoering en speciale
uitrusting voorbehouden. Met het verschijnen van deze lijst verliezen
alle voorgaande catalogi hun geldigheid.
KABE Husvagnar AB 2017.
Verveelvoudiging, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke
toestemming van KABE Husvagnar AB.
Versie: augustus 2017 - Benelux.

Zonder compromis.
Design, veiligheid en kwaliteit – dat zijn de
kenmerken van KABE. Het stijlvolle klassieke
uiterlijk is direct herkenbaar als de camper aan
komt rijden. En wie eenmaal vertrouwd is met zijn
KABE, met al zijn doordachte details en comfort,
is zich pas echt bewust van de waarde van het
doordachte ontwerp.
Alle functies – zoals isolatie, ventilatie,
verwarming en ramen – zijn van topkwaliteit.
Geen compromissen. Het is een feit dat wij veel
investeren in de voortdurende ontwikkeling van
onze campers, in onze positie als marktleider
en meer dan dat. Allemaal om u als KABEbezitter het allerbeste te kunnen bieden – een
camper die aan de hoogste eisen voldoet en
een exclusieve uitstraling heeft, zowel binnen als
buiten.

Wij denken design in elk detail.
Innovation Design: de ID-plaat heeft een
nieuw modern ontwerp.
Ook de details zijn belangrijk. Zoals de speciaal
ontworpen remlichten met KABE-logo.
Alle volledig geïntegreerde KABE campers hebben aan
de voorzijde een nieuwe zijruit met waardevolle
akoestische en thermische eigenschappen.
Onze 780- en 880-campers zijn voorzien van
een fraaie zwarte frontplaat.
Voor 2018 presenteert KABE bovendien
een aantal nieuwe modellen en
detailverbeteringen.

KABE 2018
04

NIEUWE PLAATSEN.
NIEUWE HERINNERINGEN.
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NIEUWE KABE IMPERIAL.
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Voor uw comfort.
Wonen in een KABE camper is leven met comfort
en kwaliteit tot in elk detail, elke dag weer. Alle
materialen zijn met de grootste zorgvuldigheid
geselecteerd om te voldoen aan uw verwachtingen, zowel esthetisch als qua duurzaamheid. De
belijning van het ontwerp is actueel maar tevens
zeer klassiek. Daarom kunt u ervan verzekerd
zijn dat uw KABE altijd een moderne, stijlvolle en
elegante verschijning blijft.
Comfortabel wonen is functioneel wonen.
Daarom zitten onze campers over hun hele
breedte vol met extra uitrusting, praktische
functies en oplossingen. Zoals onze draaibare
stoelen met maximale tussenruimte voor flexibel
gebruik en onze comfortabele hoekbanken met
slide-out functie bij de plaatsen met veiligheidsgordel. In een paar seconden van rijpositie naar
relaxpositie rond de eettafel!
Een KABE is een investering in levenskwaliteit
en daarom laten we niets aan het toeval over.
Achter elk detail schuilt een idee, voor u is alleen
het beste goed genoeg.

Deurtjes in hoogglans en een servieskast.
Onder de servieskast vindt u een praktische ophanglijst met haakjes.
In onze nieuwe modellen vindt u het mooie ontwerp
ook terug in de details.
De bedlampjes in chroom zijn goed bereikbaar
aangebracht in het hoofdeinde.
TMi740 hebben vernieuwde luidsprekers
van topkwaliteit.
Alle KABE campers hebben in het zitgedeelte een
bank in L-vorm. Comfortabel en gezellig!
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NAAR DE PLAATS VAN
UW DROMEN.
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WELKE PLAATS IS DE UWE?

KABE 2018
14

KABE 2018
15

KABE Smart D.
Het bedieningspaneel KABE SMART D bewaakt
alles in uw camper. Hiervandaan kunt u ook alle
functies besturen. Het paneel is ontworpen met
het oog op gebruiksvriendelijkheid en heeft een
overzichtelijk scherm met touch-screen. Hier ziet
u verswaterpeil, grijswaterpeil en accuspanning.
U kunt de verlichting, de AC, de verwarmingsketel of de temperatuur instellen en tevens
geselecteerde accessoires zoals citywater of
voorruitverwarming. Het systeem heeft verder
meerdere alarmfuncties die u eraan herinneren
als er onderhoud nodig is of als een zekering
moet worden vervangen. Alles handig bij elkaar

Op het startscherm ziet u alle knoppen voor de verlichting en
de digitale regelschuif voor de dimmer. Verder kunt u hier de
binnen- en buitentemperatuur en de tijd aflezen.

op hetzelfde scherm.
Nieuw is KABE Smart D Remote, waarmee u via
een app het bedieningspaneel van de camper op
afstand kunt besturen, waar u zich ook bevindt.
KABE Smart D Remote is gebouwd op basis van
een 4G-router met externe antennes en een
mobiel modem. U kunt niet alleen verwarming en
verlichting regelen en alle functies en alarmen in
de camper controleren, maar u beschikt onderweg bovendien over een uitstekende draadloze
internetaansluiting. Beschikbaar als optie.

De actuele statusinformatie van het verswaterniveau, het
grijswaterniveau en de accuspanning worden op overzichtelijke
wijze aangegeven.

Alle informatie en bediening met betrekking tot de verwarming
wordt op een apart scherm aangegeven. U regelt de verwarming
met een handige digitale schuifregelaar.
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Stoffeer uw KABE.
Stoffering en textiel weerspiegelen uw persoonlijkheid, verhogen de gezelligheid en geven dat
gevoel van vertrouwdheid dat zoveel betekent
en toevoegt.
Voor ons is stoffering veel meer dan zachte
kussens. Uw KABE moet op alle gebieden
dezelfde topkwaliteit uitstralen. Daarom zijn de
collecties onderworpen aan zorgvuldige tests
op duurzaamheid en wasechtheid. We hebben
ook grondig gecontroleerd of zij voldoen aan de
esthetische verwachtingen, als ze eenmaal in de
camper zijn aangebracht.
Welke collectie u ook kiest, u kunt ervan opaan
dat uw nieuwe thuis van absolute topkwaliteit is.
Kijk voor meer informatie bij onze dealers.

Denver

Falun

Avignon

Kiel

Lund

Aspen (leder)

Boston (leder)

Orlando (leder)

Travel Master, Half Geïntegreerd,
Volledig Geïntegreerd, Imperial

Travel Master, Half Geïntegreerd,
Volledig Geïntegreerd, Imperial

Half Geïntegreerd, Volledig
Geïntegreerd, Imperial

Half Geïntegreerd, Volledig
Geïntegreerd, Imperial

Half Geïntegreerd, Volledig
Geïntegreerd, Imperial

Half Geïntegreerd, Volledig
Geïntegreerd (prijstoeslag),
Imperial

Half Geïntegreerd, Volledig
Geïntegreerd (prijstoeslag),
Imperial

Half Geïntegreerd, Volledig
Geïntegreerd (prijstoeslag),
Imperial

Lichtgrijs

Donkerbruin

Bruin

Grijszwart

Lichtbeige

Bruin

Zwart

Travel Master – keuze uit twee collecties.
Half Geïntegreerd – keuze uit acht collecties.
Volledig Geïntegreerd – keuze uit acht collecties.
Imperial – leder is standaard maar u kunt ook een van de
collecties kiezen.
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Beige

VANG DE MOMENTEN
VAN HET LEVEN.

Als je in een camper woont moet het leven niet

Levenskwaliteit
van topklasse.

te gecompliceerd zijn. Daarom hebben we al
onze KABE campers uitgevoerd met comfort.
Zodat u elke ochtend uitgeslapen wakker wordt
en de dag kunt doorbrengen zoals u wilt, zonder
praktische hoofdbrekens.
Ergonomisch gevormde banken, verstelbare
bedden met spiraalmatras, een flexibele keuken
zonder compromissen en stoffering van de
hoogste kwaliteit. Dat zijn enkele voorbeelden
van comfort die u direct ervaart. Als u eenmaal
geïnstalleerd bent en in de camper woont, zult u
nog veel meer slimme oplossingen ontdekken,
bijvoorbeeld om het opruimen en schoonmaken
te vergemakkelijken. Allemaal KABE-kwaliteit die
zich vertaalt in maximale levenskwaliteit.
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Het beste zitcomfort dat er te
koop is. Ergonomisch gevormde
banken met vulling van duurzaam en recyclebaar Bultex.
De bank is op de plaatsen met
veiligheidsgordel instelbaar met
een slide-out functie.

Maximaal slaapcomfort.
Spiraalmatrassen en dikke opdekmatrassen garanderen een
goede nachtrust. Bedden met
verstelbaar hoofdeinde voor
extra comfortabel lezen in bed.
Meer comfortdetails. Bedden
met gelede lamellen volgen het
lichaam tijdens het rusten. De
bedden zijn opklapbaar en hebben ingebouwde gasdempers
voor effectiever schoonmaken.

Stoffering van de beste
kwaliteit. Meubelstoffen van
kwaliteiten die bijzonder slijtvast
zijn. Acht verschillende kussencollecties om uit te kiezen.
De gordijnset, die in twee
uitvoeringen leverbaar is, kan
worden gecombineerd met
de bekleding van de kussens.
(TM740 - twee collecties.)

Een keuken die bijna alles
heeft. Ingebouwde afzuigkap in
het keukenkastje met verlichting
en twee snelheden. De afzuigkap heeft een uitneembaar
vetfilter voor eenvoudig schoonmaken. Elektrische ontsteking
van het fornuis. De beste
koelkastventilatie van de markt.
AES volledig automatische koelkast. TecTower in alle volledig
geïntegreerde voertuigen.

Meer en betere verlichting.
Lichtbalken met ingebouwde
spotlights. Indirecte verlichting
boven de bovenkastjes. Nachtverlichting met schakelaar bij
het bed. Inwendige schakelaar
voor de buitenverlichting. Verlichting in kasten en bedlades
(niet in TM740).

Droogkast. Droogkast met door
KABE ontworpen opvangbak
voor het drogen van schoenen.
De droogkast heeft een speciale convector en een regelbare
plafondklep voor maximale
warmtecirculatie.

Sanitaire ruimte met douchemogelijkheid. Douchebak, douchebekleding, een praktische
uittrekbare handdouche en een
douchegordijn. In meerdere
indelingen is een douchecabine opgenomen. Slot op de
toiletdeur.

KABE-kwaliteit in inrichting en
meubelen. De meubelen en de
inrichting zijn afkomstig uit de
eigen meubelfabriek van KABE.
De unieke iWall-constructie
van KABE biedt een onbeperkt
aantal bevestigingspunten –
belangrijk bij montage van extra
uitrusting.
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Het Scandinavische klimaat stelt extreme eisen.

Voor een
veeleisend
klimaat.

Wij kunnen het weten. Dankzij onze zestigjarige
ervaring kunt u ervan verzekerd zijn dat onze
campers probleemloos omgaan met wegomstandigheden, wind en temperatuurschommelingen.
De technische oplossingen in onze carrosserie
en onze unieke verwarmings- en ventilatieoplossing Smart Climate Control maken uw KABE
tot een van de allerbeste campers voor alle seizoenen.
Elke camper van KABE is gebouwd om het
hele jaar gebruikt te worden. Ons doel is om uw
wintervakantie net zo comfortabel te maken als
uw zomervakantie. Daarom laten wij niets aan het
toeval over. Isolatie, ramen, wanden, verwarming
en ventilatie zijn alle ontwikkeld om te voldoen
aan de hoogste eisen die de natuur ons stelt, in
welk seizoen ook.
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Stabiele, vochtbestendige
carrosserie. De carrosserie
wordt gebouwd volgens het
”sandwichprincipe”: glasvezel,
36 mm Ecoprim isolatie, binnenplaat en wandbekleding die
eventuele condens opzuigt. Met
de nieuwe iWallconstructie wordt de carrosserie
maximaal stabiel en absoluut
vochtbestendig. Aluminiumplaat
aan beide zijden van de
Ecoprim isolatie zorgt voor
minder gevoeligheid voor
temperatuurverschillen.

Kunststofbalken. KABE maakt
in alle delen van de carrosserie
die aan vocht worden blootgesteld gebruik van kunststofbalken met ingegoten luchtkanalen. Voor deze zelf ontwikkelde
kunststofbalken heeft KABE
patent aangevraagd. Plastic
balken hebben uitstekende
isolerende eigenschappen en
maken de verbindingen tussen
de verschillende delen van de
carrosserie extra betrouwbaar.

Ventilatie in wanden en vloer.
KABE past als enige fabrikant
ventilerende wandbekleding
toe die de warme lucht doorlaat
die langs de wanden omhoog
circuleert. Condens bij de vloer
wordt opgevangen door de ventilerende vloerbedekking die
wij langs de buitenrand hebben
aangebracht en droogt zodra u
de verwarming inschakelt. De
wandbekleding van KABE heeft
bovendien een geluiddempend
effect.

Hermetische daknaden. Het
dak wordt overlappend over de
wanden aangebracht. Dit is een
garantie tegen lekkage. De unieke iWall-constructie van KABE
heeft een onbeperkt aantal
bevestigingspunten – van groot
belang bij het monteren van
extra opties. De KABE-isolatie
van wanden en ramen zorgt
's winters voor warmte en 's
zomers voor koelte.

KABE Smart D intelligente
elektriciteitscentrale. Eenvoudig te bedienen elektrisch
paneel. Het elektrische systeem
registreert de acculading en
laadt zo nodig automatisch de
accu. Het systeem controleert
zelf het water-niveau, de temperatuur en de accuspanning.

Ramen met slimme details.
De uitwendig vlakke en getinte ruiten beschermen tegen
warmtestraling van buiten.
Traploze geïntegreerde horren
en verduisteringsgordijnen in
alle kozijnen. Alle ramen in het
woongedeelte kunnen traploos
worden geopend (geldt niet
voor de keuken).

Unieke ramen en deur.
Energiezuinige ramen met
een kozijn van polyurethaan:
een door KABE ontwikkelde
constructie van het type K
D-Lux. De raamkozijnen van
polyurethaan sluiten hermetisch
aan op het dubbele glas, voor
optimale isolatie. Het raamkozijn
is geïsoleerd met ingebouwde
ventilatie. Deur woongedeelte met gasdemper en raam.
Hordeur is standaard.

Een zacht, licht reflecterend
en isolerend plafond. KABE is
de enige camper met een zacht
plafond, waardoor de akoestiek
in de camper aanzienlijk
verbetert. Het zachte plafond
heeft een geluiddempend effect
en verbetert de isolerende
eigenschappen van het dak.

Voorbereid voor steunpoten
en trekhaak. Alle campers zijn
gebouwd met de raamverlenging van AL-KO. Daarom is het
eenvoudig om een KABE camper te voorzien van steunpoten
of een trekhaak.

Automatische verhoging
van het vermogen. De ketel
registreert automatisch wanneer
flessengas nodig is voor extra
vermogen.
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Het produceren van campers voor het Scandinavische
klimaat is een uitdaging van formaat. Ons klimaat

Een heerlijke
woonruimte.
In alle
seizoenen.

is extreem en kan enorm variëren, met hete droge
zomers, een vochtig stormachtig najaar of een
ijskoude winter met massa’s sneeuw. Dit stelt zeer
hoge eisen aan verwarming, isolatie en ventilatie,
die in alle seizoenen een aangenaam binnenklimaat
moeten waarborgen. Met 60 jaar ervaring en continue
ontwikkeling kunnen wij er trots op zijn dat elke KABE
camper aan de zwaarste eisen voldoet. Royaal zelfs.
In al onze campers, met uitzondering van de Travel
Master 740 serie, zijn heel wat slimme verwarmingssystemen standaard inbegrepen: verwarmingsconvectoren, die voor behagelijke warmtezones in
zowel de cabine als het woongedeelte zorgen en
effectieve warmtewisselaars, die de mogelijkheid
bieden de cabine met uitgeschakelde motor tot 24
uur voor vertrek te verwarmen, om enkele voorbeelden te noemen.

Intelligente verwarmingssystemen. Een hoog niveau van
comfort en tevredenheid vereist
een hoge standaard van alle
details en componenten. Daarom
is het volgende altijd standaard in
alle campers van KABE:
• ALDE Compact verwarmingsketel
• AGS II of AGS II Pro vloerverwarming met watercircuit
• Compacte convectors
• Geoptimaliseerd ventilatiesysteem
• Inrichting aangepast voor
volledige luchtcirculatie
• iWall-constructie

Centrale verwarming. Verwarmingsketel ALDE Compact
3020 met touchscreen display
en elektrisch element van 3 kW.
Het verwarmingssysteem heeft
een 12V circulatiepomp, een
geïntegreerde heetwaterboiler
en een apart expansievat.
De mantel rondom de flessengaseenheid zorgt voor
maximaal warmtevermogen.
Dakschoorsteen voor maximale
bedrijfszekerheid.

De meest comfortabele
warmte. Door KABE ontwikkeld
automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II (patent aangevraagd) met watercircuit met vier
lussen voor nog gelijkmatiger
warmte. De verwarmingslussen
liggen in aluminiumbuizen en
lopen o.a. langs de entreedeur,
het keukenblok en de toiletruimte. Verwarmingsplaten verdelen
de warmte gelijkmatig over de
hele vloer.

AGS II Pro. Met AGS II Pro
(standaard in de i810, i910 en
880) kan de vloerverwarming
apart worden ingeschakeld. Een
shuntklep regelt de temperatuur
van het water dat in de vloer
circuleert. De tanks voor vers
en grijs water zijn geïsoleerd en
verwarmd.

Geïntegreerd verwarmingssysteem. Het vloerverwarmingssysteem is gekoppeld aan het
convectorsysteem – waardoor
de lucht in de hele camper
circuleert zodra de verwarming
wordt aangezet. Het systeem
werkt zowel op gas als op het
elektrische element. KABE heeft
extra brede convectors onder
alle ramen. Convectors tussen
de cabine en het woongedeelte
vormen een isolerende zone
tussen deze ruimten.

Afgeschuinde kabelgoten. De
convector levert een maximum
aan warmte en zorgt voor een
versnelde luchtstroom langs de
ramen. Onze unieke kabelgoten
zijn afgeschuind waardoor de
luchtstroom vrij langs de ramen
wordt geleid. De elektriciteitskabels liggen onzichtbaar in
kabelgoten boven de warmteconvectors.

Goede gelijkmatige warmteverdeling. De campers van
KABE zijn geconstrueerd voor
optimale warmtespreiding.
De speciale KABE-constructie
maakt dat de luchtstromen vrije
doorgang hebben vanaf de
vloer, via de ruimte onder de
bedden en de banken en via
de geventileerde bovenkastjes
naar het plafond.

Volledige luchtcirculatie. Onze
inrichting is aangepast om te
zorgen voor optimale luchtcirculatie in de hele camper,
ook achter kasten en banken.
De afstanden tussen banken en
bedden en de hoeken van de
rugleuningen zijn nauwkeurig
berekend. Een KABE heeft de
beste en meest gelijkmatige
warmteverdeling, zowel in het
woongedeelte als in de overige
ruimten.

Vrije passage van de lucht.
De bovenkastjes hebben
ingebouwde luchtkanalen zodat
de warme lucht vrij langs de
naden tussen plafond en wand
kan passeren en verder kan
stromen naar het midden van
de camper. Een tussenwand aan
de achterzijde van de kast zorgt
dat de kanalen open blijven,
ook als het kastje vol is.

Geventileerde banken en
bedden. De banken en bedden staan op afstandhouders.
Rugleuningen en kabelgoten
zijn afgeschuind waardoor een
versnelde luchtstroom langs
de ramen wordt geleid. Als de
warme lucht langs de wand
passeert, zorgt deze dat de rugleuningen en de luchtspleten bij
de bedden verwarmd worden.
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Een hoge levenskwaliteit is kunnen leven
en genieten zonder je druk te maken over
praktische zaken. Daarom zijn wij tot het eind

Extra uitrusting.

gegaan – en nog wat verder – in ons streven
om onze campers te vullen met zoveel slimme
oplossingen, functies en comfort als fysiek
mogelijk is. Wij hebben campers gebouwd waar
we zelf in willen wonen en leven. Omdat alleen
het beste goed genoeg is.
Veel van de kwaliteit van een KABE bevindt
zich achter het stijlvolle elegante uiterlijk. U vindt
het in slimme constructies en geavanceerde
technische oplossingen. Het is ook belangrijk
dat alles heel weinig weegt. Het is immers een
mobiele woning die zeker, veilig en zuinig moet
rijden. Dus al die ”extra’s” zijn bij ons gewoon
standaard. De TM740 Series hebben een
standaard- en uitrustingsniveau dat kan afwijken
van de beschrijving.

Scandinavië specificatie met
extra verwarmingspakket. Alle
Travel Masters zijn uitgerust
met de Scandinavië specificatie.
Een krachtige accu en een
generator.

Krachtiger generator en krachtiger accu. Ons extra krachtige
elektrische systeem verlengt de
levensduur van de accu, ook bij
lage buitentemperaturen. Accu
110 Ah, generator 200 A.

Webasto motorverwarmer. De
campers van KABE zijn uitgerust
met een Webasto motorverwarmer voor verwarming van het
motorcircuit. Met de Webastothermostaat met tijdinstelling
kunt u bij uitgeschakelde motor
de cabine maximaal 24 uur voor
het vertrek verwarmen. Met
behulp van de warmtewisselaar
kan de Webasto ook het woongedeelte van warmte voorzien.
(Niet in TM740)

De beste verwarmingssystemen. Met warmtewisselaars
kunt u eenvoudig de warmte
van de motor naar het woongedeelte leiden. Verwarmde
krukkastventilatie. Voor extra
warmtetoevoer als het echt
koud is. (Niet in TM740)

Volledig geïntegreerde campers.
Drivers Cabin Heating System. Warmtewisselaar – sluit de verwarming van de
motor aan op die van het woongedeelte,
en omgekeerd. Vloerverwarmingsmat
met watercircuit in de cabine. Ingebouwde convectors bij het trapje (autogedeelte). Geplisseerde verduisteringsgordijnen voor voorruit en zijramen.
Convectors tussen auto- en woongedeelte vormen een warmtebarrière.
Verwarmingspakket onder de bestuurdersstoel en de passagiersstoel.

Gereed voor tv-ontvangst.
Uitwendige aansluiting voor TV,
kabel-TV en 12/230V. TV-antenneaansluiting op drie plaatsen:
in TV-console, slaapkamergedeelte en elektriciteitskast.
Waarschuwingsfunctie voor
uitstekende antenne tijdens het
starten. TV-kast met verzinkbare
TV-steun in de meeste modellen. (Niet in de Benelux)

Veilig en zeker. Veiligheidsvoorzieningen die standaard zijn in
alle campers van KABE: airbag,
ABS-remmen en driepuntsveiligheidsgordels in zowel bestuurders- als woongedeelte. Twee
jaar hulp onderweg van Fiat.
Lekindicator voor handmatige
controle van het flessengassysteem. De slangbreukklep
maakt het mogelijk om te rijden
met flessengas ingeschakeld
(niet in TM740). Brandmelder in
het slaapgedeelte. Aardlekschakelaar. Crashsensor op
het flessengassysteem (niet in
TM740).

Meer uitrusting. Elektrisch
opstapje dat bij het starten
automatisch wordt ingeklapt.
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening, autogedeelte. Deur van het woongedeelte gekoppeld aan de
centrale vergrendeling.
Airconditioning, autogedeelte
(optie bij TM740). Alarmfunctie
voor aangesloten 220V-kabel
bij het starten. Aansluiting voor
USB-stick.

...en nog meer uitrusting.
(alleen Imperial i810, i910)
• AC woonruimte
• Centrale vergrendeling
uitwendige luiken
• Cinderella verbrandingstoilet
• Inverter
• Laminaat keuken Kerrok
• Premium Sound System
• Lederen bekleding
• Zonnepaneel
• Het unieke design van het
exterieur

Extra verwarmingspakket onder
de bestuurdersstoel en de
passagiersstoel, gekoppeld aan
het vloerverwarmingssysteem.
Verwarmde carterventilatie.
Geeft op de koudste dagen
extra warmte. (Niet in TM740)

Meer verwarmingsfuncties.
Alle geïntegreerde campers
hebben een verwarmde dubbele vloer. Hierdoor zijn de
bergruimten verwarmd en het
zorgt voor een beter warmteklimaat in het woongedeelte.
Warmteconvectors onder het
instrumentenpaneel, de opbergconsole en bij de instap,
dubbele beglazing in deuren en
zijramen van het autogedeelte.
Ingebouwde voorruitverwarming (standaard in de i910,
een optie bij de andere geheel
geïntegreerde modellen).
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HET BESTE OGENBLIK
IS ONDERWEG.
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Garanties die zekerheid bieden. Het kopen van een KABE is een investering
in rust en zekerheid. Wij willen dat uw investering u een veilig gevoel geeft en
dat u volledig kunt genieten van alle heerlijke dagen in uw camper. Met andere
woorden, dat uw camper een probleemloos bezit is. Daarom geven wij zeven
jaar dichtheidsgarantie op alle nieuwe caravans en campers. Als eigenaar van
een camper krijgt u bovendien twee jaar hulp bij pech onderweg van Fiat.

Veilig, confortabel
en eenvoudig.
Zorgvuldige tests voor de hoogste kwaliteit. Wij willen er zeker van zijn dat
elke KABE van de hoogste kwaliteit is, tot in elk detail. Daarom kiezen wij
ervoor de volledige controle te hebben over het hele fabricagetraject. Wij
construeren en testen nieuwe oplossingen in onze eigen ontwikkelingshal. Wij
beschikken over onze eigen elektriciens en hebben een eigen meubelfabriek.
Onze toeleveranciers zijn in Europa toonaangevend in hun specialiteit. En
onze productie vindt plaats in een van de modernste caravan- en camperfabrieken van Europa.

Puur handwerk voor uw zekerheid. Hoge kwaliteit in alle details en betrouwbaarheid in alle stadia. Dat is door de jaren heen kenmerkend voor caravans
en campers van KABE. Al bijna 60 jaar. Zo zijn alle KABE campers uitgerust
met leksensors voor handmatige controle van het flessengassysteem, met
schoksensors en slangbreukkleppen die ervoor zorgen dat het gas tijdens het
rijden niet hoeft worden afgesloten, en met aardlekschakelaars en brandmelders in het slaapgedeelte.
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Geautoriseerde dealers. Voor uw zekerheid. Een sterk, stabiel merk wordt
gekenmerkt door een hoge tweedehandswaarde. Een van onze vanzelfsprekende doelstellingen is altijd geweest dat KABE ook als occasion een goede
naam heeft. U kunt ervan verzekerd zijn dat de waarde van uw KABE ook in
de toekomst op niveau blijft. Veel van onze geautoriseerde dealers verkopen
al tientallen jaren KABE. Zij hebben ons volste vertrouwen en wij weten dat zij
goed werk doen en u als klant zo goed mogelijk van dienst zijn. Daar kunt u
op vertrouwen.

Wij testen het
kleinste
onderdeel.

In de klimaatkamer worden
caravans en campers
zorgvuldig getest.

De campers worden getest
bij temperaturen van -35
tot +55 graden.

Met behulp van warmtecamera’s zorgen wij ervoor
dat de constructie exact de
gewenste kwaliteitswaarden heeft.

Er wordt gebruik gemaakt
van een geheel nieuwe
techniek om de hermetische
afdichting van de campers
te controleren.

Weegschalen voor het
balanceren en optimaliseren
van de gewichtsverdeling
over de assen.

Meetinstrument voor de
trekinrichting.

Met behulp van druk wordt
de sterkte van de producten
getest.

De luchtstromen worden
gecontroleerd met behulp
van rook.

Correcte ventilatie is een
essentiële functie die
nauwkeurig wordt
gecontroleerd.

Het flessengassysteem wordt
onder druk getest.

Het elektrische systeem en
andere belangrijke functies
worden gecontroleerd
voordat de caravans en
campers onze fabriek
verlaten.

Op een schudbank wordt
de soliditeit getest, deze
simulatie komt overeen met
100.000 km normaal rijden.

In de regenkamer worden
de campers onder hoge druk
bespoten.

De diverse delen van de
carrosserie worden aan
duurzaamheidstests
onderworpen.

Ons vakkundige personeel
wordt terzijde gestaan
door de meest moderne
techniek.

Niets in een KABE wordt aan het toeval overgelaten. Waar u ook kijkt en voelt vindt u een stijlvol
ontwerp van hoge kwaliteit en bijna pedante
perfectie. Om dat te bereiken, voeren wij uitvoerige tests uit tot op de kleinste onderdelen en
functies. Zo beschikken wij over een klimaatruimte waar de camper wordt getest om
bestand te zijn tegen temperatuurverschillen
van niet minder dan 90 graden. Met behulp
van de allernieuwste techniek wordt de camper gecontroleerd op lekkage. Verder wordt
getest op weerstandsvermogen, duurzaamheid,
luchtstroom, elektrisch systeem en nog veel
meer. Goedkeuring wordt pas verleend als op
alle punten aan de eisen is voldaan. Een kwestie
van KABE-kwaliteit.
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KIES VOOR DE
ZEKERE WEG.
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Wij hebben veel respect voor de uitdagingen die

Zomer en
winter.

we op de wegen in Scandinavië tegenkomen.
Gladheid, nat wegdek en snelle temperatuurschommelingen om er maar een paar te noemen.
Daarom investeren we veel in uw veiligheid.
Wie een KABE koopt, krijgt een camper die is
gebouwd in een van de modernste camperfabrieken van Europa, ontwikkeld voor maximale
veiligheid en comfort onderweg. Al onze campers
zijn gebouwd op het beste camperchassis van de
markt, de Fiat Ducato. Fiat – Europa’s toonaangevende fabrikant van transportvoertuigen – heeft
dit model ontwikkeld in samenwerking met de
belangrijkste camperfabrikanten van Europa.

Wij bouwen al onze campers op het Ducato-chassis van Fiat, Europa’s toonaangevende fabrikant
van transportvoertuigen. De nieuwe Fiat Ducato is
ontwikkeld in samenwerking met de belangrijkste
camperfabrikanten van Europa met als doel het
beste camperchassis van de markt te bouwen. Met
een camper op Fiat-basis bent u verzekerd van de
optimale voorwaarden voor een comfortabele en
probleemloze reis.

De Fiat Ducato biedt een maximum aan rijcomfort:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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doordachte rijhouding
verstelbaar stuur met comfortabele helling
zitting en rugleuning op veel manieren instelbaar
hydraulische servobesturing
warmte reflecterende voorruit en zijramen die de
hoeveelheid warmte van het zonlicht beperken
cabine met geluidsisolatie en zo ontworpen dat
ongewenst binnendringen van lucht wordt
voorkomen
het beste zicht in zijn klasse (naar voren en opzij)
verwarmingssysteem dat is berekend op snel en
effectief verwarmen
achteruitkijkspiegels die niet beslaan
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Het interieur van de nieuwe Fiat Ducato is aantrekkelijk en doordacht, zowel voor bestuurder als
passagiers. De ruimte tussen de stoelen is zo
royaal mogelijk gemaakt voor een gemakkelijke
doorgang tussen bestuurders- en woongedeelte. De stoelen zijn draaibaar waardoor ze
kunnen worden opgenomen in de zitgroep. De
luchtstromen worden zo geleid dat het autogedeelte snel en gelijkmatig wordt verwarmd.
Verder is de auto voorzien van veel handige
opberg-ruimte, bekerhouders en deurpanelen met
bergvak.

LAAT HET AVONTUUR
BEGINNEN.

KABE 2018
42

KABE 2018
43

MODELPROGRAMMA 2018
Een perfecte
KABE.
TRAVEL MASTER
Een instapmodel met een wat minder uitgebreide uitrustingslijst.
Maar met KABE-kwaliteit over de hele linie. Dit model is er als
volledig en als halfgeïntegreerde camper in de lengte 740.

Of u nu kiest voor een wat kleinere camper of
voor een groot model, u bent verzekerd van
comfort in alle seizoenen, hoge kwaliteit,
betrouwbaarheid en slimme oplossingen. Dat zijn
voor ons vanzelfsprekendheden waar niet aan
valt te tornen.

HALF GEÏNTEGREERD
Voor wie extra hoge eisen stelt aan uitrusting en comfort. Deze
modelserie is er met en zonder neerlaatbaar plafondbed. Met een
technisch geavanceerde standaarduitrusting en een woongedeelte
van maar liefst 250 cm breed.

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD

IMPERIAL

Onze premiumserie met alle extra's is er in drie lengten: 760, 810 en
860. Het neerlaatbare plafondbed is standaard.

Ons vlaggenschip, extra groot en exclusief. Alle modellen in de serie
zijn volledig geïntegreerd en leverbaar in de lengten 810 en 910.
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Indeling: LXL
Tweepersoonsbed en toilet met douchecabine langs de twee zijden helemaal achterin de
camper. L=L-vormige keuken.

MODELSERIES

Indelingen.

Travel Master
Instapmodel met KABE-kwaliteit over de hele linie.
Half Geïntegreerd
Voor diegenen met extra hoge eisen aan uitrusting en

Net als bij het kopen van een woonhuis heeft

comfort. Met en zonder neerlaatbaar plafondbed.

iedereen zijn eigen behoeften en wensen als het
om de indeling van de camper gaat. We zijn nu

Volledig Geïntegreerd

eenmaal allemaal verschillend. Daarom bieden

Premium serie met alle mogelijke extra’s. Met neer-

wij een reeks verschillende indelingen die het

klapbaar plafondbed.

mogelijk maakt om uw camper te bouwen volgens uw persoonlijke wensen.

Imperial
Onze geheel nieuwe premiumserie met alle extra's.

Indeling: B, LB

Indeling: GB, LGB

Twee verhoogde eenpersoonsbedden (in de lengte geplaatst) achterin de
camper. Onder de bedden een garage / laadruimte, toilet en douche bevinden zich in het midden van de camper langs de een zijde.

Dezelfde indeling als B en LB, maar met verhoogde bedden waardoor ruimte
ontstaat voor een garage/laadruimte.

Zo kiest u uw eigen indeling.

L=L-vormige keuken.

Half Geïntegreerd

L=L-vormige keuken.

Enkelas

Tandemas

Volledig Geïntegreerd

Crossover
Enkelas

Tandemas

Enkelas

Tandemas

Travel Master
Travel Master 740

LB, LGB, LXL, T

LGB, LXL

LGB

Travel Master King Size
Travel Master 780

LB, LGB, LXL, LT

Travel Master 880

LB, LGB, LXL, LT
LT, LQB

LT, LQB

Travel Master
Travel Master i760

LB, LGB, LXL, LT

Travel Master i810

Indeling: T, LT

Indeling: QB, LQB

Twee eenpersoonsbedden (in de lengte geplaatst) in het midden van de
camper, het toilet en de aparte douchecabine bevinden helemaal achterin
over de volledige breedte. L=L-vormige keuken.

Een groot tweepersoonsbed, in het midden geplaatst helemaal achterin de
wagen.
L=L-vormige keuken.

LB, LGB, LQB, LT, LXL

Travel Master i860

LB, LGB, LQB, LT, LXL
LGB, LQB

Travel Master Imperial
Travel Master i810

LB, LGB, LQB, LT, LXL

Travel Master i910

B, GB, QB, T

Indelingen
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LXL

Tweepersoonsbed en toilet met douchecabine langs de twee zijden helemaal achterin de camper.

B, LB

Twee verhoogde eenpersoonsbedden (in de lengte geplaatst) achterin de camper. Onder de bedden een garage / laadruimte, toilet
en douche bevinden zich in het midden van de camper langs de een zijde.

GB, LGB

Dezelfde indeling als B en LB, maar met verhoogde bedden waardoor ruimte ontstaat voor een garage/laadruimte.

T, LT

Twee eenpersoonsbedden (in de lengte geplaatst) in het midden van de camper, het toilet en de aparte douchecabine bevinden
helemaal achterin over de volledige breedte.

QB, LQB

Een groot tweepersoonsbed, in het midden geplaatst helemaal achterin de wagen.

L

L-vormige keuken.
KABE 2018
47

KABE Travel Master.
Instapmodel met alle kwaliteiten van
een KABE.
Een modelserie met een wat minder uitgebreide uitrustingslijst en wat minder opties,
maar kwalitatief door en door een KABE. Daar valt niet aan te tornen.

STANDAARDUITRUSTING
MOTOR / CHASSIS
• ABS antiblokkeerremmen
• Airbag op de bestuurdersplaats
• Alumnium wanden en dak, Innovation Design
• In de achteruitkijkspiegel gemonteerde antenne
• Wielbasis 4035 mm
• Accucapaciteit 110 Ah
• Brandstoftank 80 liter
• Fiat 2,3 litermotor 130 pk
• Fiat speciaal chassis 36,5q 15” wielen
• Bestuurders- en passagiersstoel met dubbele
armleuningen
• In hoogte verstelbare bestuurders- en
passagiersstoel
• Bestuurders- en passagiersstoel met draaibaar
onderstel
• Versterkte banden
• Dynamo 200 A
• Sierdeksels
• Bestuurdersstoelen
• Gelakte bumper voor
• Lederen stuurwiel en lederen versnellingspook
• Bekerhouder + houder voor tablet in auto
• Scandinavië specificatie
• Partikelfilter
• Bescherming onder de voorstoelen
• Spoorbreedte voor 1810 mm, achter 1930 mm
• Versnellingsbak 6 versn. Handschakeling
• Buitenspiegels met verlengde arm
KLIMAAT / VERWARMING
• 12V circulatiepompen
• Alde Compact 3020 centrale verwarming
• Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II
• Elektrisch element 230V, 3 kW, 3-traps
• KABE Air Vent
• Boiler
• Winterbestendig watersysteem

EXTERIEUR
• Ecoprim isolatie 36 mm
• Ecoprim isolatie in wanden, vloer, plafond
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening, ook
voor de deur van het woongedeelte
• Keukenraam
• Hordeur
• Kunststof balken
• Sandwichconstructie
• Stabiele, vochtbestendige carrosserie
• Getinte dubbele ramen
INTERIEUR
• Werkblad met 3-pits flessengaskookplaat
• Afvalbak met sorteerfunctie
• Douche met wegklapbare wanden of douche in
aparte douchecabine
• Elektrisch legen van de afvalwatertank (ook met de
hand te bedienen)
• Enkelgreepsmengkraan in keuken en toilet
• Ergonomisch gevormde zitkussens van Bultex
• Exclusieve deurtjes voor de bovenkastjes
• Drinkwatertank, 90 liter
• Gasdempers voor de bovenkastjes
• Tafel- en werkbladen in hoogglans
• Meubelen van de hoogste kwaliteit
• Inrichting met optimale luchtcirculatie
• Afzuigkap met motor en vetfilter
• Geluidsisolerende zachte plafondbekleding
• Verduisteringsgordijnen
• Neerklapbare bank
• Geoptimaliseerde koelkastventilatie
• Geoptimaliseerd ventilatiesysteem
• Instelbare rolgordijnen en horren in alle te openen
ramen
• Gordijnenset met lichtlijsten
• Soft-close keukenlades
• Spiraalmatras en dik opdekmatras
• Fornuis met elektronische ontsteking
• Grote koelkast met vriesvak
• Hoofdeinde bed met verlichting
• Toiletruimte met wastafel, douchebak en kast
• Getinte ramen
• Verwarmde afvalwatertank, 90 liter
• Ventilerende dakluiken Mini Heki met hor en
verduisteringsgordijn
• Ventilerende wandbekleding
• Draaibaar toilet met waterspoeling, vast
geïnstalleerd, uitwendig te legen
• Kies uit de 2 bekledingen
• Bedsprei
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ALARM / VEILIGHEID
• Brandmelder
• Fiat Motorhome assistentie, 2 jaar (voor nieuwe auto)
• Aardlekschakelaar
GELUID / BEELD
• Console voor LCD-TV
• Luidsprekers achter
• KABE Smart D met touch screen en scherm voor
klok, binnen- en buitentemperatuur
• Bergruimteverlichting
• LED-verlichting
• Multimediaspeler met o.a. CD, DVD, Radio,
Mp3-speler, achteruitrijcamera
• TV-antenne met versterker
• Uitwendige 230V / 12V / TV-aansluiting / ingang voor
centrale antenne

MODELLEN

HALF GEÏNTEGREERD
Travel Master 740

CROSSOVER
Travel Master x740

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master i740

BEKLEDINGCOLLECTIE

ACCU / ACCULADER
• Acculader 35 A
• Elektrische centrale 230V (16 A)
• Extra krachtige accu in het woongedeelte 75 Ah
• Servicecenter met controlepaneel

CROSSOVER
• Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de cabine,
Elektrisch
TMCI
• DRL daytime running light
• Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” wielen

Denver

Falun
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KABE TRAVEL MASTER

De huiskamer waar iedereen
zich thuis voelt.
Om op een gezellige en comfortabele manier van het verblijf in de camper te kunnen genieten,
moet er genoeg ruimte zijn voor iedereen. Met een enkele handgreep draait u de stoelen van
bestuurder en passagier rond, en het diner kan beginnen! U zit altijd comfortabel, met alles wat
u nodig hebt binnen handbereik. De stijl van de inrichting bepaalt u zelf dankzij keuze uit twee
fraaie kussenbekledingen.

Een keuken bijna zoals thuis.
Een keuken moet praktisch, goed uitgerust en slim ingedeeld zijn. Wij hebben ervoor gezorgd
dat al onze keukens aan deze eisen voldoen. Maar daar blijft het niet bij. Welk model u ook kiest,
u kunt erop vertrouwen dat de keuken in alle opzichten van hoge kwaliteit is. En het doordachte
ontwerp is kenmerkend voor een KABE.

U kunt kiezen uit onze textielconnecties en zo uw eigen stempel op het interieur drukken. Voor uw Travel Master zijn er twee kussenbekledingen: Falun en Denver.

De afgeronde spoelbak en een mooie opbouwkraan, in combinatie met het nieuwe stijlvolle
werkblad, geven stijl aan de keuken. De oppervlakken kunnen tegen een stootje en zijn gemakkelijk schoon te houden. Uiteraard kunt u uw afval scheiden in aparte bakken, net als thuis.
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Alle laden en deurtjes zijn voorzien van softclose en een centraal slot.

De bovenkastjes zijn voorzien van
een plank, ingebouwde luchtkanalen,
tussenwandjes, gasdempers en een
druksluiting.

In het schoenenvak bij de deur zijn uw schoenen in
een mum van tijd droog dankzij geïntegreerde verwarmingskanalen.
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Op de bank in L-vorm kunt u comfortabel reizen en
even comfortabel de maaltijd gebruiken.

KABE TRAVEL MASTER

Een echte badkamer onderweg.
Het stijlvolle ontwerp en de doordachte details die uw hele KABE camper kenmerken, vindt u
vanzelfsprekend ook terug in de badkamer. U kunt kiezen tussen een grote ruime badkamer met
ingebouwde douchecabine en een centraal geplaatste badkamer die een natuurlijke afscheiding
vormt tussen de verschillende ruimten van de camper. We laten niets aan het toeval over. Het
gaat erom dat u zich thuis voelt.

Slaapkamers voor een goede nachtrust.

Ten behoeve van uw gemak is elke KABE Travel Master
vanzelfsprekend voorzien van een echte douche.

Wij weten hoe belangrijk het is om 's nachts goed te slapen. Daarom hebben we al onze bedden
voorzien van comfortabele matrassen. Hoeveel bedden hebt u nodig? Wij richten het slaapgedeelte in
volgens uw behoeften en wensen. Een van de oplossingen is Grand Lit, waarbij de twee in de lengte
geplaatste bedden worden omgetoverd in een gigantisch tweepersoonsbed. Verduisteringsgordijnen en
geluidsisolerende wanden staan borg voor heerlijke nachten en uitgeruste ochtenden.

Details zoals knoppen, hangers en handgrepen zijn niet alleen
praktisch maar natuurlijk ook vormgegeven met finesse.

Een- of tweepersoonsbedden: richt de slaapkamer van uw camper in op de manier die u en uw gasten het beste uitkomt.
Grand Lit is een praktische oplossing! De ruimte tussen de twee bedden wordt eenvoudig afgedekt waardoor er plaats is voor
meerdere personen in één gigantisch bed.
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Hoe u de badkamer in uw nieuwe KABE ook wilt gebruiken, wij hebben gegarandeerd een indeling die
u past en die altijd zorgt voor uniek comfort. Onze T- en LXL-modellen hebben een nieuw ontworpen
wastafel.
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Een compacte woning vereist extra aandacht voor
bewaarmogelijkheden. Stijlvolle haakjes leveren
hun praktische bijdrage aan het geheel.

Travel Master 740 LXL

new!

De KABE Travel Master 740 LXL voldoet in alle opzichten aan de basisbehoeften voor
een comfortabel en functioneel vakantieverblijf. Ongeacht het seizoen.

Travel Master x740 LXL

De Travel Master x740 LXL heeft een genereuze breedte van 2,5 meter met de mogelijkheid van een extra slaapplaats boven de dinette. Een wagen die royaal voldoet aan
alle basisbehoeften voor een comfortabel en functioneel vakantieverblijf.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

4856 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

4856 mm

Breedte inwendig:

2238 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7400 mm

Lengte totaal:

7400 mm

Breedte totaal:

2410 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Hoogte totaal:

3050 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1960x1320/1000 mm

Slaapruimte achter:

1960x1400/1120 mm

Slaapruimte dinette:

2150x1380x915 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380x915 mm

Luikopening B/H:

670x600 mm

Slaapruimte plafondbed:

1980x1380/1050 mm

Luikopening B/H:

690x590 mm

Indeling
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2.5m
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Travel Master 740 LGB
In de Travel Master 740 LGB is plaats voor al uw vakantiebagage in de royaal bemeten
laadruimte. Door het grote uitwendige laadluik kunt u overal goed bij.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

4856 mm

Breedte inwendig:

2238 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7400 mm

Breedte totaal:

2410 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1960x780 mm

Slaapruimte dinette:

2150x1175/586 mm

Luikopening B/H:

690x1070 mm x2

Indeling

new!

Travel Master x740 LGB

2.5m

Een slimme camper voor wie op reis veel uitrusting meeneemt. Dankzij een groot
uitwendig luik is uw bagage in de bergruimte goed bereikbaar. De ”bult” op het dak
biedt ruimte voor een extra slaapplaats boven de dinette.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling
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Lengte inwendig, woongedeelte:

4856 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7400 mm

Breedte totaal:

2490 mm

Hoogte totaal:

3050 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-6

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1960x820 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1175x586 mm

Slaapruimte plafondbed:

1980x1100/845 mm

Luikopening B/H:

690x1070 mm x2

Travel Master 740 T

new!

De twee aparte eenpersoonsbedden en de grote badkamer over de volledige achterbreedte
(uiteraard met douchecabine) creëren een camper waar u heel lang van kunt genieten.

Travel Master 740 LB

De Travel Master 740 LB is een goed en praktisch instapmodel met alle voordelige kenmerken
van de Travel Master 740 en twee eenpersoonsbedden achterin de wagen. Als u met meer
personen bent, kunnen eenvoudig nog twee slaapplaatsen worden ingericht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

4856 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

4856 mm

Breedte inwendig:

2238 mm

Breedte inwendig:

2238 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7400 mm

Lengte totaal:

7400 mm

Breedte totaal:

2410 mm

Breedte totaal:

2410 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x780+1790x780 mm

Slaapruimte achter:

1940x780 mm x2

Slaapruimte dinette:

1640x1175x1065 mm

Slaapruimte dinette:

2150x1175/586 mm

Luikopening B/H:

670x1335+660x375 mm

Luikopening B/H:

690x590 mm x2

Indeling
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OPTIES TM740.
Richt uw KABE geheel naar eigen smaak in.
KABE Travel Master 740 is de perfecte camper voor de eerste camperreis. Een economisch vakantie eigendom van hoge
kwaliteit en een goed standaarduitrusting. Maar natuurlijk wenst men de nodige extra’s die het leven nog aangenamer maken.
Daarom bieden wij een assortiment van meest gevraagde accessoires aan. Deze extra’s worden af fabriek gemonteerd
maar natuurlijk is het ook mogelijk dat uw KABE dealer deze opties naderhand voor u monteert.

MOTOR / CHASSIS

KLIMAAT / VERWARMING

Meer opties:

Meer opties:

Chassis 42 heavy

Warmtewisselaar

Comfortpakket
• Airconditioning cabine
• Airbag
• Cruise control
• Elektrische achteruitkijkspiegels, instelbaar,
verwarmd

Verwarmingspakket onder
passagiersstoel

Airconditioning woongedeelte
Fresh Jet FJ2200

Aluminium velg 16"

Verwarmingsmat in de cabine met
verwarming in de instap

ALARM / VEILIGHEID

INTERIEUR

Travel Master i740 LGB
Een geheel nieuw model, gebouwd op basis van onze absolute bestseller, met een grote
garageruimte. In dezelfde uitvoering als zijn grotere broers in de volledig geïntegreerde
serie, maar aangepast aan het economische niveau van de Travel Master 740.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

4824 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

2026 mm

Lengte totaal:

7466 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1960x765+1960x700 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x700x1050 mm

Vijfde stoel met veiligheidsgordel

Hefbed voorzijde

Kinderstoelbevestiging aan de
vloer.

Thermogordijn

Oven

EXTERIEUR

KABE Smart D Remote. KABE Smart D Remote
maakt het mogelijk om het bedieningspaneel van
de camper op afstand te besturen, waar u zich
ook bevindt, via een app in uw smartphone. Het
systeem is opgebouwd rond een 4G-router met
externe antennes en een mobiel modem. Behalve
dat u via de telefoon verwarming en verlichting
kunt regelen en de functies en de alarminstallatie
van de camper kunt bewaken, hebt u onderweg
ook nog toegang tot uitstekend draadloos internet.

Indeling

Fietsendrager voor drie fietsen,
met handbediende lift Y0335
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Luifel
740 LGB, LXL		
740 T		

Skyview dakraam
4,0 m
4,5 m
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KABE Halfgeïntegreerd.
Niets anders dan topklasse.
In de halfgeïntegreerde campers van KABE is de luxueuze uitrusting standaard. Een perfecte
keuze voor wie prijs stelt op de nieuwste technische snufjes en alleen genoegen neemt met het allerbeste.
U kiest zelf of u al dan niet de voorkeur geeft aan een Crossover-uitvoering, d.w.z. extra
slaapruimte boven het bestuurdersgedeelte. Comfortabel en flexibel, zoals alle campers van KABE.

STANDAARDUITRUSTING
MOTOR / CHASSIS
• ABS antiblokkeerremmen
• Airbag op de bestuurdersplaats
• Airbag op de passagiersplaats
• Alumnium wanden en dak, Innovation Design
• In de achteruitkijkspiegel gemonteerde antenne
• Wielbasis 4700 mm
• Accucapaciteit 110 Ah
• Brandstoftank 80 liter
• Designpaket Fiat front
• DRL daytime running light
• Elektrisch bediende ramen
• ESP antislip- en antispinsysteem
• Cruise control
• Fiat 2,3 litermotor 150 pk
• Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 5500 kg
• Bestuurders- en passagiersstoel met dubbele
armleuningen
• In hoogte verstelbare bestuurders- en
passagiersstoel
• Bestuurders- en passagiersstoel met draaibaar
onderstel
• Versterkte banden
• Dynamo 200 A
• Sierdeksels
• Bestuurdersstoelen
• Bedienknoppen op het stuurwiel
• Lederen stuurwiel en lederen versnellingspook
• Bekerhouder + houder voor tablet in auto
• Scandinavië specificatie
• Partikelfilter
• Bescherming onder de voorstoelen
• Spoorbreedte voor 1810 mm, achter 1930 mm
• Versnellingsbak 6 versn. Automaat
• Buitenspiegels met verlengde arm
• Buitenspiegels, elektrisch, verwarmd
KLIMAAT / VERWARMING
• 12V circulatiepompen
• Alde Compact 3020 centrale verwarming
• Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II
• Elektrisch element 230V, 3 kW, 3-traps
• Extra verwarmingselement met ventilator onder de
passagiersstoel
• Extra verwarmingselement met ventilator onder de
bestuurdersstoel
• KABE Air Vent
• Comfortpakket
• Convector bij de cabine-instap (Fiat)
• Airconditioning (ACC), autogedeelte
• Boiler
• Vloerverwarming met watercircuit in de cabine
• Webasto motorverwarmer met timer
• Winterbestendig watersysteem
• Verwarmingspakket met ventilator onder de
voorstoelen
• Warmtewisselaar met circulatiepomp

EXTERIEUR
• 12V/230V garage
• Ecoprim isolatie 36 mm
• Ecoprim isolatie in wanden, vloer, plafond
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening, ook
voor de deur van het woongedeelte
• King Size 2,50 meter breed
• Keukenraam
• Hordeur
• Kunststof balken
• Sandwichconstructie
• Skyview
• Stabiele, vochtbestendige carrosserie
• Getinte dubbele ramen
INTERIEUR
• Werkblad met 3-pits flessengaskookplaat
• Armsteun eethoek
• Afvalbak met sorteerfunctie
• Douche met wegklapbare wanden of douche in
aparte douchecabine
• Elektrisch legen van de afvalwatertank (ook met de
hand te bedienen)
• Enkelgreepsmengkraan in keuken en toilet
• Ergonomisch gevormde zitkussens van Bultex
• Exclusieve deurtjes voor de bovenkastjes
• Drinkwatertank, 90 liter
• Gasdempers voor de bovenkastjes
• Tafel- en werkbladen in hoogglans
• Meubelen van de hoogste kwaliteit
• Ingebouwde oven
• Inrichting met optimale luchtcirculatie
• Afzuigkap met motor en vetfilter
• Geluidsisolerende zachte plafondbekleding
• Verduisteringsgordijnen
• Neerklapbare bank
• Geoptimaliseerde koelkastventilatie
• Geoptimaliseerd ventilatiesysteem
• Instelbare rolgordijnen en horren in alle te openen
ramen
• Gordijnenset met lichtlijsten
• Bank met slideout
• Soft-close keukenlades
• Spiraalmatras en dik opdekmatras
• Fornuis met elektronische ontsteking
• Traploos instelbare rolgordijnen en horren in alle te
openen ramen
• Grote koelkast met vriesvak
• Hoofdeinde bed met verlichting
• Toiletruimte met wastafel, douchebak en kast
• Getinte ramen
• Kast met draadmanden
• Oven in de keuken
• Opklapbaar hoofdeinde
• Verwarmde afvalwatertank, 90 liter
• Ventilerende dakluiken Mini Heki met hor en
verduisteringsgordijn
• Ventilerende wandbekleding
• Draaibaar toilet met waterspoeling, vast
geïnstalleerd, uitwendig te legen
• Kies uit de 8 bekledingen
• Bedsprei
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ALARM / VEILIGHEID
• Brandmelder
• Flessengassysteem met schoksensor
• Fiat Motorhome assistentie, 2 jaar (voor nieuwe auto)
• Aardlekschakelaar
• Lekindicator voor flessengas
• Bewegingssensor buitenverlichting
• Flessengassysteem met veiligheidsklep

MODELLEN

GELUID / BEELD
• Verlichting van de bedlade
• Dimmer op voorste plafondlamp
• Console voor LCD-TV
• Kastverlichting
• Luidsprekers achter
• Indirecte verlichting bij de bovenkastjes
• KABE Smart D met touch screen en scherm voor
klok, binnen- en buitentemperatuur
• Bergruimteverlichting
• LED-verlichting
• Multimediaspeler met o.a. CD, DVD, Radio,
Mp3-speler, achteruitrijcamera
• Nachtverlichting
• TV-antenne met versterker
• USB-aansluiting
• Uitwendige 230V / 12V / TV-aansluiting / ingang voor
centrale antenne

HALFGEÏNTEGREERD
Travel Master 780

ACCU / ACCULADER
• Acculader 35 A
• Vermogenssensor
• Elektrische centrale 230V (16 A)
• Extra krachtige accu in het woongedeelte 115 Ah
• Servicecenter met controlepaneel

CROSSOVER
Travel Master x780

HALFGEÏNTEGREERD
Travel Master 880

CROSSOVER
Travel Master x880

Aspen (prijstoeslag)

Boston (prijstoeslag)

Orlando (prijstoeslag)

Avignon

Denver

Falun

Kiel

Lund

BEKLEDINGCOLLECTIE

CROSSOVER
• 12V/230V stopcontact hefbed (x-variant)
• Ventilatieopeningen nabij de wanden voor het beste
slaapcomfort
• Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de cabine,
Elektrisch
880
• Wielbasis 4600
• Fiat 2,3 litermotor 180 pk
• Tandem
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KABE HALFGEÏNTEGREERD

Een woonkamer voor een
zachte landing.
De woonkamer is voor velen de favoriete ruimte. Hier kun je ontspannen, tot jezelf komen na een
avontuurlijke dag. Hier gaan comfort en design hand in hand. De pure lijnen van de tafel met een gevoel
van glas zijn gecombineerd met een praktisch uitklapbaar extra blad. De mooie hoekbank heeft bij de
plaatsen met veiligheidsgordel bovendien een slide-out functie zodat de zithoek kan worden ingesteld
op maximaal comfort. Uiteraard kunt u uw eigen stempel op het interieur drukken door te kiezen uit
onze zorgvuldig geteste stofferingen en bekledingen.

Een keuken voor culinaire hoogstandjes.

Al onze modellen zijn ingericht met een comfortabele bank in L-vorm. Om de bewegingsvrijheid in
de ruimte te vergroten heeft de zijbank rechts voor een afgeronde hoek. (Dit geldt niet voor banken
met een vijfde plaats met veiligheidsgordel.)

De hoogglansdeurtjes van bovenkastjes en servieskast
dragen bij aan de frisse en luxueuze indruk.

Welkom in een goed uitgeruste keuken met veel bergruimte en een doordacht ontwerp.
Moderne, tijdloze lijnen, betimmeringen van materiaal van topklasse uit onze eigen timmerfabriek
in Småland en een zeer hoog niveau van alle uitrusting. Enkele voorbeelden van exclusieve
details zijn de afgeronde spoelbak met opbouwkraan, het 3-pitsfornuis van hoge kwaliteit, de
verlichte afzuigkap met twee snelheden en de beste koelkastventilatie die er te krijgen is.
De koelkast is bovendien volautomatisch en schakelt zelf over tussen 230V, 12V en flessengas,
afhankelijk van het aanbod. Een keuken die gebruikt wil worden!

Het 3-pits fornuis heeft een gedeeld deksel
voor praktische extra werkruimte.

Uiteraard kunt u uw afval scheiden in aparte bakken,
net als thuis.
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Alle laden en deurtjes zijn voorzien van softclose en een centraal slot.

De bank met slide-out en armleuning maakt uw reis extra comfortabel. Aan de zitgroepen in een camper worden heel andere eisen gesteld dan aan de bank bij
u thuis. Omdat de zitplaatsen ook tijdens het rijden comfortabel en veilig moeten zijn, hebben wij een geheel nieuw type bank ontwikkeld met slide-out-functie
op de plaatsen met veiligheidsgordel. Zo kunt u de helling van zitting en rugleuning eenvoudig instellen.
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KABE HALFGEÏNTEGREERD

Een slaapkamer om uit te rusten.
In de half-geïntegreerde campers van KABE kunt u uw slaapkamer helemaal inrichten naar
uw eigen wensen en behoeften, en elke ochtend uitgeslapen opstaan. Alle bedden zijn van
topkwaliteit, met spiraalmatrassen, extra dikke opdekmatrassen en meegevende lamellen. Als
u kiest voor een Crossover-model beschikt u bovendien over extra slaapplaatsen in het neerlaatbare plafondbed boven de dinette. Hier kunt u 's nachts comfortabel slapen en 's morgens
wordt het bed eenvoudig weggetoverd zodat u rondom de tafel kunt ontbijten.
Voor wie nog iets heel speciaals wenst, is er als optie een exclusieve houten douchebodem leverbaar. In 2018 hebben de campers een nieuwe wastafel in het
stijlvolle KABE design. De toiletten hebben magnetische sloten en grote handgreep (niet in LXL).

Een badkamer met stijl.
Elk klein detail draagt bij aan het geheel, opdat alles net zo functioneert als u thuis gewend bent.
Daarom hebben wij doordachte badkamers gecreëerd met de nadruk op functie en kwaliteit, zonder
ook maar enige concessie te doen aan het design. Welke indeling u ook kiest, uw badkamer heeft
een hoge comfortfactor. De inrichting in stijlvolle Shannon Oak met exclusieve hangers en handgrepen is met zorg gekozen en in de meeste modellen is een complete douchecabine standaard.

De wandkastjes langs het plafond nemen niet veel
ruimte in maar kunnen des te meer spullen bevatten.

De elegante bedlampjes zijn handig op het hoofdeinde aangebracht.

De bedden zijn voorzien van spiraalmatrassen,
dikke opdekmatrassen en bedbodems met
soepele lamellen. Meerdere modellen hebben
bedden met een verstelbaar hoofdeinde zodat u
ook comfortabel in bed kunt lezen.

Met het neerlaatbare tweepersoonsbed tovert u de ruimte boven de dinette om in een comfortabele
slaapkamer voor de nacht.
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U kunt kiezen tussen een grote ruime badkamer achterin en een badkamer die een natuurlijke afgrenzing vormt tussen het slaapgedeelte en de omgangsruimte.
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Travel Master 780 LXL

Crossover x780 LXL

2.5m

Een van de populairste indelingen. U beschikt over een tweepersoonsbed, een toiletgedeelte met
aparte douchecabine, een grote hoekkeuken en een ruime zitgroep met een royale bank.

2.5m

De x780 LXL heeft een uitnodigende royale indeling met keuken in l-vorm. De twee
twee-persoonsbedden, waarvan het ene neerlaatbaar vanaf het plafond, creëren
effectieve ruimte en bieden plaats aan twee extra logés.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

5190 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

5190 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Hoogte totaal:

3050 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-3

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1960x1400/1120 mm

Slaapruimte achter:

1940x1400/1120 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1030/1175 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1030/1175 mm

Luikopening B/H:

670x600 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1390 mm

Luikopening B/H:

670x600 mm

Indeling

KABE 2018
68

KABE 2018
69

Travel Master 780 LB

Travel Master 780 LGB

2.5m

De 780 LB is een camper met twee in de lengterichting geplaatste eenpersoonsbedden die
eenvoudig kunnen worden omgetoverd in een breed tweepersoonsbed (Grand Lit).

Een camper met twee in de lengterichting geplaatste eenpersoonsbedden die eenvoudig
kunnen worden omgetoverd in een breed tweepersoonsbed (Grand Lit). Dezelfde specificaties
als de KABE Travel Master 780 LB, maar met de grote garage.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

5190 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

5190 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x820 mm

Slaapruimte achter:

2x1960x820 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/915 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/915 mm

Luikopening B/H:

670x600+618x471 mm

Luikopening B/H:

670x1080+670x600 mm

Indeling

Crossover x780 LB

2.5m

Indeling

Crossover x780 LGB

2.5m

Dit is de camper voor wie de voorkeur geeft aan een wagen met opstelling van de bedden
in de lengterichting. Met zijn gebruiksvriendelijke hoekkeuken en ruime zitgroep is dit de ideale
camper voor een of twee personen, met desgewenst plaats voor een paar gasten in het
neerlaatbare plafondbed.

2.5m

Hier is plaats voor alles wat nodig is op lange en korte reizen. De KABE x780 LGB heeft
twee bedden in lengteopstelling met eronder een garageruimte. Verder heeft deze camper
een praktische keuken in L-vorm, een eethoek voor vijf personen en een toilet met
douchewanden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

5190 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

5190 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Hoogte totaal:

3050 mm

Hoogte totaal:

3050 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-6

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x820 mm

Slaapruimte achter:

2x1960x820 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/915 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/915 mm

Slaapruimte plafondbed:

1980x1380/1050 mm

Slaapruimte plafondbed:

1980x1380/1050 mm

Luikopening B/H:

670x600+618x471 mm

Luikopening B/H:

670x1080+670x600 mm

Indeling
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Travel Master 780 LT

2.5m

De camper voor wie de voorkeur geeft aan een indeling met bedden in lengteopstelling.
Hier is genoeg ruimte voor alles wat u nodig hebt om comfortabel te wonen en tegelijkertijd
veel ruimte te hebben.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

5190 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x820+1840x820 mm

Slaapruimte dinette:

2220x1130/820 mm

Luikopening B/H:

670x1335 mm

Indeling

Crossover x780 LT

2.5m

De x780 LT is het nieuwste Crossover-model in de kabe-familie. De uitnodigende zitgroep,
de heerlijke bedden in lengteopstelling en het toilet met douche zijn standaard.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling
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Lengte inwendig, woongedeelte:

5190 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7745 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Hoogte totaal:

3050 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x820+1840x820 mm

Slaapruimte dinette:

2220x1130/820 mm

Slaapruimte plafondbed:

1980x1100/845 mm

Luikopening B/H:

670x1335 mm

new!

Travel Master 880 LQB

new!

2.5m

Een halfgeïntegreerde ruime camper met een breedte van niet minder dan 250 cm,
voor wie extra comfortabel wil wonen. Alle uitrusting is uiteraard voorzien van de nieuwste
technische snufjes en helemaal achterin de wagen kunt u zich uitstrekken in een groot
tweepersoonsbed.

Crossover x880 LQB

In de x880 LQB hebt u royaal de ruimte voor uzelf en uw gasten. Helemaal achterin de wagen
staat een centraal geplaatst groot tweepersoonsbed. Boven de dinette vindt u bovendien
een neerlaatbaar extra bed voor twee personen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

6215 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

6215 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8780 mm

Lengte totaal:

8780 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Hoogte totaal:

3050 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

4

Slaapplaatsen incl. dinette:

6

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1980x1580/1100 mm

Slaapruimte achter:

1980x1580/1100 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380x1015 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380x1015 mm

Luikopening B/H:

690x995 mm x2

Slaapruimte plafondbed:

1980x1380/1050 mm

Luikopening B/H:

690x995 mm x2

Indeling

KABE 2018
74

2.5m
2.5m
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Travel Master 880 LT

2.5m

De 880 LT heeft een apart slaapgedeelte met twee in de lengte geplaatste bedden
en een sanitaire afdeling met een echte douchecabine die de hele achtergevel beslaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

6215 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8780 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Hoogte totaal:

2800 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x820+1900x820 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/1260 mm

Luikopening B/H:

670x1335+660x375 mm

Indeling

Crossover x880 LT

2.5m

De x880 LT heeft een apart slaapgedeelte met twee bedden in de lengterichting en een
badkamer die de volledige breedte achterin de camper beslaat. Het neerlaatbare bed boven
de dinette biedt bovendien extra slaapruimte.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

6215 mm

Breedte inwendig:

2316 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8780 mm

Breedte totaal:

2428 mm

Hoogte totaal:

3050 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1940x820+1900x820 mm

Slaapruimte dinette:

2230x1380/1260 mm

Slaapruimte plafondbed:

1980x1380/1050 mm

Luikopening B/H:

670x1335+660x375 mm

Indeling
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KABE Volledig geïntegreerd.
Een mobiele woning van topklasse.
In de volledig geïntegreerde campers van KABE is geen plaats voor compromissen tussen woning en auto. Dichter bij ”thuis”
dan zo is op de weg nauwelijks denkbaar. De camper is gevuld met intelligente functies die het leven veraangenamen en
de rij-eigenschappen zijn uiteraard van hoge klasse. Niet vreemd dus dat deze modelserie in korte tijd een echt verkoopsucces is
geworden onder de campers van KABE!

STANDAARDUITRUSTING
MOTOR / CHASSIS
• ABS antiblokkeerremmen
• ACS Comfortvering
• Aguti stoelen
• Airbag op de bestuurdersplaats
• Airbag op de passagiersplaats
• Aluminium velgen 16”
• Alumnium wanden en dak, Innovation Design
• In de achteruitkijkspiegel gemonteerde antenne
• Wielbasis 4600 mm
• Accucapaciteit 110 Ah
• Brandstoftank 80 liter
• Mistlampen
• DRL daytime running light
• Elektrisch bediende ramen
• ESP antislip- en antispinsysteem
• Cruise control
• Fiat 2,3 litermotor 180 pk
• Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 5500 kg
• Bestuurders- en passagiersstoel met dubbele
armleuningen
• In hoogte verstelbare bestuurders- en
passagiersstoel
• Bestuurders- en passagiersstoel met draaibaar
onderstel
• Versterkte banden
• Dynamo 200 A
• Sierdeksels
• Bedienknoppen op het stuurwiel
• Gelakte bumper voor
• Airconditioning (AC), autogedeelte
• Lederen stuurwiel en lederen versnellingspook
• Bekerhouder + houder voor tablet in auto
• Scandinavië specificatie
• Partikelfilter
• Bescherming onder de voorstoelen
• Spoorbreedte voor 1810 mm, achter 1930 mm
• Versnellingsbak 6 versn. Automaat
• Buitenspiegels, elektrisch, verwarmd
KLIMAAT / VERWARMING
• 12V circulatiepompen
• Alde Compact 3020 centrale verwarming
• Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II
• Dubbele ramen bestuurdersgedeelte
• Elektrisch element 230V, 3 kW, 3-traps
• Extra verwarmingselement met ventilator onder de
passagiersstoel
• Extra verwarmingselement met ventilator onder de
bestuurdersstoel
• KABE Air Vent
• Convector bij de cabine-instap (Fiat)
• Boiler
• Vloerverwarming met watercircuit in de cabine
• Webasto motorverwarmer met timer
• Winterbestendig watersysteem
• Warmtewisselaar met circulatiepomp

EXTERIEUR
• 12V/230V garage
• Ecoprim isolatie 36 mm
• Ecoprim isolatie in wanden, vloer, plafond
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening, ook
voor de deur van het woongedeelte
• Keukenraam
• Hordeur
• Kunststof balken
• Sandwichconstructie
• Stabiele, vochtbestendige carrosserie
• Getinte dubbele ramen
INTERIEUR
• 12V/230V stopcontact hefbed
• Werkblad met 3-pits flessengaskookplaat
• Armsteun eethoek
• Afvalbak met sorteerfunctie
• Douche met wegklapbare wanden of douche in
aparte douchecabine
• Elektrisch legen van de afvalwatertank (ook met de
hand te bedienen)
• Enkelgreepsmengkraan in keuken en toilet
• Ergonomisch gevormde zitkussens van Bultex
• Exclusieve deurtjes voor de bovenkastjes
• Drinkwatertank, 90 liter
• Gasdempers voor de bovenkastjes
• Tafel- en werkbladen in hoogglans
• Meubelen van de hoogste kwaliteit
• Ingebouwde oven
• Inrichting met optimale luchtcirculatie
• Koelkast TecTower
• Afzuigkap met motor en vetfilter
• Geluidsisolerende zachte plafondbekleding
• Verduisteringsgordijnen
• Neerklapbare bank
• Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de
cabine
• Geoptimaliseerde koelkastventilatie
• Geoptimaliseerd ventilatiesysteem
• Instelbare rolgordijnen en horren in alle te openen
ramen
• Gordijnenset met lichtlijsten
• Bank met slideout
• Soft-close keukenlades
• Spiraalmatras en dik opdekmatras
• Fornuis met elektronische ontsteking
• Traploos instelbare rolgordijnen en horren in alle te
openen ramen
• Hoofdeinde bed met verlichting
• Toiletruimte met wastafel, douchebak en kast
• Getinte ramen
• Kast met draadmanden
• Opklapbaar hoofdeinde
• Verwarmde afvalwatertank, 90 liter
• Geventileerde dakramen Heki II met hor en
verduisteringsgordijn
• Ventilerende dakluiken Mini Heki met hor en
verduisteringsgordijn
• Ventilerende wandbekleding
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• Draaibaar toilet met waterspoeling, vast
geïnstalleerd, uitwendig te legen
• Kies uit de 8 bekledingen
• Bedsprei
ALARM / VEILIGHEID
• Brandmelder
• Flessengassysteem met schoksensor
• Fiat Motorhome assistentie, 2 jaar (voor nieuwe auto)
• Aardlekschakelaar
• Lekindicator voor flessengas
• Bewegingssensor buitenverlichting
• Flessengassysteem met veiligheidsklep
GELUID / BEELD
• Verlichting van de bedlade
• Dimmer op voorste plafondlamp
• Console voor LCD-TV
• Kastverlichting
• Luidsprekers achter
• Indirecte verlichting bij de bovenkastjes
• KABE Smart D met touch screen en scherm voor
klok, binnen- en buitentemperatuur
• Bergruimteverlichting
• LED-verlichting
• Multimediaspeler met o.a. CD, DVD, Radio,
Mp3-speler, achteruitrijcamera
• Nachtverlichting
• TV-antenne met versterker
• USB-aansluiting
• Uitwendige 230V / 12V / TV-aansluiting / ingang voor
centrale antenne
ACCU / ACCULADER
• Acculader 35 A
• Vermogenssensor
• Elektrische centrale 230V (16 A)
• Extra krachtige accu in het woongedeelte 115 Ah
• Servicecenter met controlepaneel

MODELLEN

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master i760

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master i810

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master i860

Aspen (prijstoeslag)

Boston (prijstoeslag)

Orlando (prijstoeslag)

Avignon

Denver

Falun

Kiel

Lund

BEKLEDINGCOLLECTIE

i810, i860
• Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II Pro
• Elektrische jaloezie voorruit
• Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de cabine,
Elektrisch
• Inbraakalarm met ruimtedetectie
• Multimediaspeler met o.a. CD, DVD, Radio,
Mp3-speler, achteruitrijcamera, navigatie

KABE 2018
79

KABE VOLLEDIG GEÏNTEGREERD

Een woonkamer om naar te verlangen.
Een plaats voor samenzijn – met het hele gezin of met goede vrienden – betekent veel. In onze volledig
geïntegreerde campers hebben wij geen onsje bespaard, noch op comfort, noch op kwaliteit. En dat voelt u.
Genereus bemeten banken met ergonomisch gevormde kussens, een tafel met hoogglanzend, op glas lijkend
blad en slimme bergruimten zijn slechts enkele voorbeelden.
Om de bank ook tijdens het rijden comfortabel te maken hebben we een slide-out functie ingebouwd
waarmee u de zitting en de rugleuning van de plaatsen met veiligheidsgordel kunt instellen.

Een luxe keuken met een
fantastische uitstraling.
De mooie houtsoorten en betimmeringen, het hoge niveau van alle uitrusting en het doordachte
ontwerp van alle functies. Een KABE-keuken is altijd topklasse, van begin tot eind. De volautomatische
TecTower koelkast die zelf overschakelt naar de beschikbare energiebron is standaard in al onze
volledig geïntegreerde campers. Hier kunt u zich thuisvoelen.
De heerlijke bank in L-vorm is standaard in al onze modellen. Banken en bedden zijn opklapbaar zodat u overal gemakkelijk kunt schoonmaken.

Een opbouwkraan zoals die thuishoort in
een echte keuken.

Ophanglijst met twee haakjes onder de servieskast.
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Een nieuwe elektrische jalousie met
inkijkbescherming maakt dat uw privacy
is gewaarborgd, wanneer u maar wilt.

Televisie in het zijkastje rechts voor. Verschillende
modellen hebben een neerlaatbare TV-steun voor extra
flexibiliteit.
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Barkast.

KABE VOLLEDIG GEÏNTEGREERD

Slaapkamer deluxe, net als thuis.
Een goede nachtrust maakt veel verschil. Daarom hebben we uw KABE voorzien van minstens even
comfortabele bedden als bij u thuis. Wij hebben geïnvesteerd in spiraalmatrassen van hoge kwaliteit met
daarop extra dikke opdekmatrassen. Voor uw comfort. Uiteraard vindt u hier ook finesses zoals sfeerverlichting in het hoofdeinde van het bed en een verstelbare bedbodem. Het neerlaatbare tweepersoonsbed
voorin de camper is standaard in al onze volledig geïntegreerde modellen. In de i810 en de i860 wordt
de bediening bovendien elektronisch geregeld.

Een badkamer zonder compromissen.

In onze QB-modellen is bij het voeteneinde plaats
is voor laden met handige opbergmogelijkheden.

Een eigen douche en toilet staan vaak hoog op de wensenlijst als het gaat om dagelijks comfort in
de camper. Een ontwerp van niveau maakt het verblijf in deze ruimten extra aangenaam. Daarom hebben
wij onze badkamers ingericht met stijlvolle Shannon Oak, met exclusieve handgrepen en hangers. Alle
modellen hebben standaard een aparte douchecabine. Of u nu kiest voor een extra ruime wagen of
voor meer compact wonen, u kunt altijd verzekerd zijn van standaard en functies van het hoogste niveau.

De bedlampjes hebben gericht licht dat de
naastliggende persoon niet stoort.

Alle details zijn zorgvuldig geselecteerd en
hebben een luxe uitstraling die overeenstemt
met de hoge kwaliteit.

In een bed met een echte spiraalmatras en een extra dikke opdekmatras is het goed slapen. Daarom is dit
standaard in alle campers van KABE. Uw slaap is het waard.
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Een grote ruime badkamer die een gevoel geeft van luxe is een van de kenmerken van onze campers. De deur van het toilet is – net als alle garderobedeuren –
rubbergedempt zodat hij zacht sluit. Alle toiletten (behalve in het model LXL) voorzien van de magnetische sloten en de grote handgrepen.
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Integrated i760 LXL

Integrated i760 LGB

De i760 LXL heeft een tweepersoonsbed achterin en direct daarnaast een grote badkamer
met aparte douchecabine. Het neerlaatbare tweepersoonsbed boven de dinette-groep biedt
extra slaapruimte.

De i760 LGB heeft een grote bagageruimte onder de bedden, die royaal plaats biedt aan
uw vakantiebagage en goed bereikbaar is via het grote bagageluik. De comfortabele bedden
in lengteopstelling bevinden zich een niveau hoger in de camper.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

5064 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

5064 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7706 mm

Lengte totaal:

7706 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-6

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1900x1280 mm

Slaapruimte achter:

1960x765+1960x700 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

700x800 mm

Luikopening B/H:

2x700x1050 mm

Indeling

Indeling

Integrated i760 LB

Integrated i760 T

De i760-serie staat voor onze kleinste volledig geïntegreerde camper. De Travel Master i760 LB
heeft een afzonderlijk slaapgedeelte met twee bedden in lengteopstelling, een hoekkeuken,
een zitgroep met zijbank en een praktisch toilet met uitvouwbare douchewanden.

Een populaire indeling met een grote badkamer over de hele achterbreedte van de camper.
Dit model biedt met zijn twee eenpersoonsbedden en het neerlaatbare tweepersoonsbed
boven de zitgroep plaats aan meerdere personen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

5064 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

5064 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

7706 mm

Lengte totaal:

7706 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte achter:

1940x780+1850x780 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte dinette:

-

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x700x800 mm

Luikopening B/H:

700x800 mm

Indeling
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Integrated i810 LXL

Tandem

De LXL-indeling is in korte tijd een van onze absolute toppers geworden. Nu leverbaar
in nog een lengte, als i810 LXL. Een fantastische camper voor wie op zoek is naar
praktische en comfortabele oplossingen!

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

5564 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8206 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1900x1280 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

700x800 mm

Planlösning

KABE 2018
86

KABE 2018
87

Integrated i810 LGB

Tandem

De i810 LGB is een garagemodel met een grote laadruimte onder de verhoogd geplaatste
bedden in lengteopstelling. De keuken – die een hoek maakt met de zitgroep – heeft
een 3-pitsfornuis, een afgeronde spoelbak met opbouwkraan en heel veel bergruimte in
kastjes en laden.

Integrated i810 LB

Tandem

De i810 LB is een camper die de goed uitgeruste hoekkeuken en de uitnodigende zitgroep
combineert met comfortabele bedden in lengteopstelling. De badkamer van de camper heeft
een toilet en een douche met uitvouwbare douchewanden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

5560 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

5564 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8100 mm

Lengte totaal:

8206 mm

Breedte totaal:

2320 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2950 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-6

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2000x780+2000x700 mm

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x760x1040 mm

Luikopening B/H:

2x700x800 mm

Indeling
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Integrated i810 LT

Tandem

De volledig geïntegreerde modellen zijn in korte tijd echte verkoopsuccessen geworden
onder onze campers. Met de i810 LT beschikt u over alles wat nodig is voor een comfortabel
verblijf: heerlijke bedden in lengteopstelling, een praktische hoekkeuken, een ruime
zitgroep en een grote badkamer.

Integrated i810 LQB

Tandem

De i810 LQB heeft een groot queen-size bed, centraal opgesteld midden achterin de
camper, en een neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de zitgroep. De grote hoekkeuken
en de vele praktische opbergruimten creëren in deze camper een zee aan ruimte.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

5564 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

5564 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8206 mm

Lengte totaal:

8206 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte achter:

2010x1380 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

700x800 mm

Luikopening B/H:

2x700x1050 mm

Indeling
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NY BILD 4603

Integrated i860 LQB
De i860 LQB heeft een groot queen-size bed, centraal opgesteld midden achterin de camper,
en een gescheiden toilet en douche, elk aan een zijde van de camper. De grote hoekkeuken en
veel praktische bergruimte creëren een camper met een zee aan ruimte.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

6064 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8706 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2010x1380 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x700x1050 mm

Indeling

Integrated i860 LGB
Met een genereuze indeling is er volop ruimte in de i860 LGB. Een unieke camper
met toilet en doucheruimte, elk aan een zijde van de camper. Bovendien voorzien van
veel bergruimte en een genereus bemeten keuken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

6064 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8706 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2000x780+2000x700 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x760x1040 mm

Indeling
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KABE Imperial.
Als alleen het allerbeste goed genoeg is.
De Imperial-serie bestaat uit een collectie juwelen in het absolute premiumsegment van de campermarkt. De standaard
is van een luxueus niveau, in alle opzichten. Afzonderlijke inbouwoven, grote ruime badkamer met verbrandingstoilet,
zelfvoorzienende elektriciteit, Premium Sound System en wi-fi, exclusieve betimmeringen en exclusieve lederen bekleding,
automatische vloerverwarming, achteruitrijcamera, navigator en dubbele tandemassen achter voor stabieler rijgedrag. Dit zijn
slechts enkele voorbeelden van de standaarduitrusting. De KABE Imperial is de camper voor wie geen genoegen neemt
met minder dan het allerbeste.

STANDAARDUITRUSTING
MOTOR / CHASSIS
• ABS antiblokkeerremmen
• ACS Comfortvering (i810)
• Aguti stoelen
• Airbag op de bestuurdersplaats
• Airbag op de passagiersplaats
• Aluminium velgen 16”
• Alumnium wanden en dak, Innovation Design
• In de achteruitkijkspiegel gemonteerde antenne
• Wielbasis 4700 mm
• Accucapaciteit 110 Ah
• Brandstoftank 80 liter
• Mistlampen
• DRL daytime running light
• Elektrisch bediende ramen
• ESP antislip- en antispinsysteem
• Cruise control
• Fiat 2,3 litermotor 180 pk
• Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 5500 kg
• Bestuurders- en passagiersstoel met dubbele
armleuningen
• In hoogte verstelbare bestuurders- en
passagiersstoel
• Bestuurders- en passagiersstoel met draaibaar
onderstel
• Versterkte banden
• Dynamo 200 A
• Sierdeksels
• Bedienknoppen op het stuurwiel
• Gelakte bumper voor
• Airconditioning (AC), autogedeelte
• Lederen stuurwiel en lederen versnellingspook
• Bekerhouder + houder voor tablet in auto
• Scandinavië specificatie
• Partikelfilter
• Bescherming onder de voorstoelen
• Spoorbreedte voor 1810 mm, achter 1930 mm
• Tandem
• Versnellingsbak 6 versn. Automaat
• Buitenspiegels, elektrisch, verwarmd
KLIMAAT / VERWARMING
• 12V circulatiepompen
• Airconditioning woonruimte
• Alde Compact 3020 centrale verwarming
• Automatisch vloerverwarmingssysteem
AGS II Pro
• Dubbele ramen bestuurdersgedeelte
• Elektrisch element 230V, 3 kW, 3-traps
• Extra verwarmingselement met ventilator onder de
passagiersstoel
• Extra verwarmingselement met ventilator onder de
bestuurdersstoel
• KABE Air Vent
• Convector bij de cabine-instap (Fiat)
• Boiler
• Vloerverwarming met watercircuit in de cabine

• Webasto motorverwarmer met timer
• Winterbestendig watersysteem
• Warmtewisselaar met circulatiepomp
EXTERIEUR
• 12V/230V garage
• Centrale sluiting van de deur in het woongedeelte
• Doucheafvoer garage
• Ecoprim isolatie 36 mm
• Ecoprim isolatie in wanden, vloer, plafond
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening, ook
voor de deur van het woongedeelte
• Hydraulische uitdraaisteunen
• Keukenraam
• Hordeur
• Kunststof balken
• Sandwichconstructie
• Stabiele, vochtbestendige carrosserie
• Getinte dubbele ramen
INTERIEUR
• 12V/230V stopcontact hefbed
• Werkblad met 3-pits flessengaskookplaat
• Armsteun eethoek
• Afvalbak met sorteerfunctie
• Cinderella verbrandingstoilet
• Douche met wegklapbare wanden of douche in
aparte douchecabine
• Elektrisch legen van de afvalwatertank (ook met de
hand te bedienen)
• Elektrische jaloezie voorruit
• Enkelgreepsmengkraan in keuken en toilet
• Ergonomisch gevormde zitkussens van Bultex
• Exclusieve deurtjes voor de bovenkastjes
• Drinkwatertank, 140 liter
• Gasdempers voor de bovenkastjes
• Tafel- en werkbladen in hoogglans
• Meubelen van de hoogste kwaliteit
• Ingebouwde oven
• Inrichting met optimale luchtcirculatie
• Koelkast TecTower
• Afzuigkap met motor en vetfilter
• Geluidsisolerende zachte plafondbekleding
• Verduisteringsgordijnen
• Neerklapbare bank
• Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de
cabine, elektrisch
• Geoptimaliseerde koelkastventilatie
• Geoptimaliseerd ventilatiesysteem
• Instelbare rolgordijnen en horren in alle te openen
ramen
• Gordijnenset met lichtlijsten
• Lederen bekleding
• Bank met slideout
• Soft-close keukenlades
• Spiraalmatras en dik opdekmatras
• Fornuis met elektronische ontsteking
• Traploos instelbare rolgordijnen en horren in alle te
openen ramen
• Hoofdeinde bed met verlichting
• Toiletruimte met wastafel, douchebak en kast
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•
•
•
•
•
•
•
•

Getinte ramen
Kast met draadmanden
Opklapbaar hoofdeinde
Verwarmde afvalwatertank, 90 liter
Geventileerde dakramen Heki II met hor en
verduisteringsgordijn
Ventilerende dakluiken Mini Heki met hor en
verduisteringsgordijn
Ventilerende wandbekleding
Kies uit de 8 bekledingen
Bedsprei

ALARM / VEILIGHEID
• Brandmelder
• Flessengassysteem met schoksensor
• Elektrische vergrendeling keukenladen
• Fiat Motorhome assistentie, 2 jaar (voor nieuwe auto)
• Inbraakalarm met ruimtedetectie
• Aardlekschakelaar
• Lekindicator voor flessengas
• Bewegingssensor buitenverlichting
• Flessengassysteem met veiligheidsklep
GELUID / BEELD
• Verlichting van de bedlade
• Dimmer op voorste plafondlamp
• Console voor LCD-TV
• Kastverlichting
• Luidsprekers achter
• Indirecte verlichting bij de bovenkastjes
• KABE Smart D met touch screen en scherm voor
klok, binnen- en buitentemperatuur
• Bergruimteverlichting
• LED-verlichting
• Multimediaspeler met o.a. CD, DVD, Radio,
Mp3-speler, achteruitrijcamera, navigatie
• Nachtverlichting
• Premium Sound System (incl. Wi-Fi)
• Smart D Remote
• TV-antenne met versterker
• USB-aansluiting
• Uitwendige 230V / 12V / TV-aansluiting / ingang voor
centrale antenne

MODELLEN

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master Imperial i810

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master Imperial i910

BEKLEDINGCOLLECTIE

Aspen

Boston

Orlando

Avignon

Denver

Falun

Kiel

Lund

ACCU / ACCULADER
• Acculader 35 A
• Vermogenssensor
• Elektrische centrale 230V (16 A)
• Extra krachtige accu in het woongedeelte 115 Ah
• Servicecenter met controlepaneel
• Zelfvoorzienende elektriciteit (zonnepaneel, inverter,
dubbele accu’s)

IMPERIAL I910
• Fiat AL-KO-chassis Goldschmitt 5500 kg
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KABE IMPERIAL

Woonkamer met comfort van
meesterklasse.
De woonkamer straalt in elk opzicht stijl uit, met zorgvuldig geselecteerde exclusieve materialen
en een tijdloos mooi ontwerp. Om de beleving aan uw wensen aan te passen, kunt u kiezen uit
een reeks verschillende textiel- en ledercollecties, maar leder van zeer hoge kwaliteit is al
standaard. Het bankgedeelte is voorzien van een slide-out functie met eenvoudig in te stellen
helling in zowel zit- als rugkussens van de plaatsen met veiligheidsgordel, voor optimaal comfort.

De keuken waar excellent
standaard is.
De keuken in de KABE Imperial is de meest exclusieve uit ons programma. Naast alle complete
faciliteiten van onze andere keukens is de Imperial voorzien van een afzonderlijke inbouwoven in TecTower en een neerlaatbare plank met plaats voor o.a. een koffiezetmachine (i910). De
exclusieve betimmeringen, de hoge standaard in alle details en de tijdloze lijnen zetten al direct
de toon zodra u binnenkomt. Dit is geen gewone camperkeuken.

De gebogen vorm van de keuken maakt het werken daar nog praktischer en aangenamer. De weggewerkte lichtlijsten geven het gevoel van luxe en comfort
nog een extra dimensie.
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De bestuurders- en passagiersstoel zijn
eenvoudig draaibaar waardoor ze kunnen
worden opgenomen in de zitgroep.

Elk beetje ruimte wordt slim gebruikt, zonder afbreuk
te doen aan de esthetische indruk.
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De bank in L-vorm is uitzonderlijk comfortabel en
biedt veel plaats. Uiteraard standaard in al onze
campers.

KABE IMPERIAL

Badkamer in luxeformaat.
In een Imperial-badkamer is geen plaats voor compromissen. Vloeiende lijnen, goede
verlichting en een verbrandingstoilet zijn uiteraard standaard. U kunt kiezen uit een grote
badkamer helemaal achterin of een aparte douche en toilet. In deze laatste oplossing
kunt u het hele slaapkamerdeel afgrenzen van de verblijfsruimte voorin de camper door
de toiletdeur open te zetten. Praktische privacy!

Slaapkamer voor totale ontspanning.

Een aparte douche is vanzelfsprekend in een Imperial
i910.

In onze KABE Imperial hebben wij er alles aan gedaan om slaapkameralternatieven te creëren
voor alle smaken. Uiteraard alle met dezelfde hoge klasse van slaapcomfort, design en smaakvolle keuzes. Welk model bed of plaatsing u ook kiest, u kunt ervan op aan dat uw bed is uitgerust
met een bijzonder comfortabele spiraalmatras, een extra dikke opdekmatras en een verstelbaar
hoofdeinde. Airconditioning is een vanzelfsprekendheid, net als de prettige sfeerverlichting in
het bedhoofdeinde.

Topklasse in elk detail. Dat is KABE.

In een KABE Imperial slaapt u gegarandeerd minstens even goed als thuis. Comfortabele matrassen, slimme opbergmogelijkheden en zowel
sfeerverlichting als uitstekende leeslampen maken dat u hier veel aangename uren zult doorbrengen.
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Het plafondraam zorgt voor aangenaam licht waarvan zelfs de meest vermoeide weer energie krijgt. Goede
opbergmogelijkheden creëren de beste voorwaarden voor een goed opgeruimde badkamer.
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Cinderella verbrandingstoilet.

new!

Travel Master Imperial i810 LT

In de volledig geïntegreerde Imperial i810 LT vindt u alles wat u nodig hebt voor
een comfortabel verblijf: comfortabele bedden in de lengterichting, een praktische
hoekkeuken, een royale zitgroep en een grote badkamer. Alles van absoluut
premiumniveau.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

5564 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8206 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

700x800 mm

Indeling

new!

Travel Master Imperial i810 LGB

new!

Een camper voor wie praktisch wil reizen, met veel bergruimte en de hoogste
standaard. Hij heeft veel opbergruimte onder de verhoogde bedden in de lengterichting
en genereuze kasten en laden in de keuken.

Travel Master Imperial i810 LB

Een intelligente en doordachte camper die een goed uitgeruste hoekkeuken
combineert met een gezellige zitgroep en comfortabele bedden in de lengterichting.
Alles van het hoogste niveau.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

5564 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

5564 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8206 mm

Lengte totaal:

8206 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-6

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2000x780+2000x700 mm

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x760x1040 mm

Luikopening B/H:

2x700x800 mm

Indeling
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new!

Travel Master Imperial i810 LQB

new!

Een extra ruime camper dankzij de grote hoekkeuken en de vele praktische
opbergplaatsen. Het grote queen-size bed, midden achterin geplaatst, en een
neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de zitgroep zorgen voor veel
slaapplaats.

Travel Master Imperial i810 LXL

De LXL-indeling is in korte tijd een van onze absolute bestsellers geworden. Nu leverbaar
met alle premiumvoordelen van het Imperial-model. Een perfecte camper voor wie op zoek is
naar praktische, comfortabele oplossingen van de hoogste kwaliteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

5564 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

5564 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

8206 mm

Lengte totaal:

8206 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-4

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2010x1380 mm

Slaapruimte achter:

1900x1280 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/560 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x700x1050 mm

Luikopening B/H:

700x800 mm

Indeling
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Travel Master Imperial i910 GB

Travel Master Imperial i910 B

De Kabe i910 GB is een van onze grootste volledig geïntegreerde campers. Door zijn
grote uitwendige bagagaluik is de grote bergruimte onder de bedden goed bereikbaar.
Hiervoor zijn de bedden enigszins verhoogd in de camper aangebracht.

De Kabe i910 B heeft een grote, goed uitgeruste keuken met een ingebouwd
3-pits fornuis, een afgeronde spoelbak met opbouwkraan en een TecTower koelkast
met apart vriesvak en aes.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indeling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte inwendig, woongedeelte:

6564 mm

Lengte inwendig, woongedeelte:

6564 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

9206 mm

Lengte totaal:

9206 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-6

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

1960x765+1960x700 mm

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/1050 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/1050 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

760x1040 mm 2x

Luikopening B/H:

2x700x800 mm

Indeling
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Travel Master Imperial i910 T
De i910 T is de camper met een grote ruime badkamer over de volledige achterbreedte van de camper. De twee comfortabele bedden in lengteopstelling, de elegant
gebogen keuken met massa's finesses en de comfortabele zitgroep creëren
een perfecte omgeving voor ontspanning.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

6564 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

9206 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2x1940x780 mm

Slaapruimte dinette:

-

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

1160x700 mm

Indeling

Travel Master Imperial i910 QB
De i910 QB heeft het heerlijke grote queen-size bed helemaal achterin de camper.
De elegante gebogen keuken en de goed ingedeelde zitgroep maken hem tot
een echte luxecamper.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte:

6564 mm

Breedte inwendig:

2180 mm

Hoogte inwendig:

1960 mm

Lengte totaal:

9206 mm

Breedte totaal:

2310 mm

Hoogte totaal:

2938 mm

Slaapplaatsen incl. dinette:

2-5

Aantal passagiers:

3

Slaapruimte achter:

2010x1380 mm

Slaapruimte dinette:

2060x1175/1050 mm

Slaapruimte plafondbed:

1880x1380 mm

Luikopening B/H:

2x700x1050 mm

Indeling
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GEEF UW KABE IETS
EXTRA’S.
ACCU / ACCULADER
Wij weten wat er nodig is voor een comfortabel
verblijf in de camper. Daarom is elke KABE al in
de standaarduitvoering royaal uitgerust. Het is
een feit dat wij standaard veel finesses inbouwen
waar onze concurrenten extra geld voor rekenen.
Maar we hebben allemaal verschillende behoeften en u kunt natuurlijk de uitvoering van uw
camper verder completeren om uw persoonlijke
ideaal te creëren. Daarom vindt u bij ons een
breed assortiment accessoires.
Zonnepaneel. Produceer uw eigen elektriciteit! Milieuvriendelijk, eenvoudig en praktisch.
Het zonnepaneelpakket van GoCamp produceert 150 W en is van de hoogste kwaliteit.
Het frame van het paneel is van sterk aluminium, met aerodynamische spoilers die de
windruis tijdens het rijden beperken.

KLIMAAT / VERWARMING

Accumeter

Omvormer 1800 W

Garageverwarming. Genoeg van doorweekte kleding, natte schoenen en vochtige golfclubs?
Met de droogfunctie van KABE in de garage zijn ze zo weer droog. Met een eenvoudige druk
op het elektrische bedieningspaneel met Smart D zet u de garageverwarming aan en uit.
Gemakkelijker kan niet!

KLIMAAT / VERWARMING

Shuntpakket vloerverwarming
AGS II Pro
(standaard in i810, i860, i910)
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Airconditioning woongedeelte
Fresh Jet FJ2200

Deze optie is leverbaar voor de campermodellen G, GB en QB (niet voor Travel Master 740).

Elektrisch verwarmde voorruit
i760, i810, i860
(Standaard in Imperial)
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Stoelverwarming, voor Y0405

Thermogordijn voor de bestuurderscabine

AANSLUITINGEN

Uitwendige aansluiting voor
flessengas

EXTERIEUR

Omschakelaar voor flessengas Duo
Control (niet voor Benelux)

Douche aansluiting (alleen G, GB
standaard in Imperial)

Elektrische luifel
Verlichting op de luifel

Fietsendrager voor drie fietsen,
met handbediende lift Y0335

Waterslot toilet Y0374

Trekhaak (max. totaalgewicht
2000 kg)
i760, i810, i860

Y0400

780, 880		

Y0391

Steunpoten achter
Y0368
780, 880, i760, i810, i860,
i910

Binnenschermen met
spatlap 		

Y0348

Spatlap:
Achter i760, i810, i860,
i910		

Y0421

Voor i760, i810, i860, i910 Y0422

MOTOR / CHASSIS

Heki 4 (vervanging van Heki 2)

Elektrische jaloezie voorruit
(standaard i810, i860, i910)

Uittrekbare trede bij de bestuurdersdeur Y0410
i760, i810, i860, i910

Watertank 150 liter

Hydraulische uitdraaisteunen

Uittreklade, spoilerpakket (L/V)
780, x780 (standaard 880)

Uittreklade
i760 LGB, i810 LGB, i860 LGB,
i910 LGB

ALC – AL-KO Level Controller. ALC maakt uw reis nog comfortabeler en het rijden nog meer
ontspannen, veilig en aangenaam. Op een hobbelige weg zorgt dit systeem voor merkbaar
betere vering en demping en meer zijwaartse stabiliteit. ALC vervangt de conventionele
asschokbrekers en houdt de achteras op een constant rijniveau, ongeacht de lading.
Een voordelige optie voor de dubbelassige KABE campers 780, i760 en i810.
ACS – AL-KO Comfort Suspension. Met de comfortabele ACSvering voor de vooras wordt het rijden stabieler, geluidlozer en
aangenamer. De hoogpresterende dempers en spiraalveren zijn
nauwkeurig op elkaar afgestemd en ingesteld op het gewicht
van het voertuig. ACS vangt een groot deel van de oneffenheden van de weg op, zorgt voor een snellere en exactere
stuurreactie en filtert kleine barsten in het wegdek op een
effectieve manier weg. ACS + ALC is een uitstekende combinatie voor stabiliteit en comfort.
Als optie leverbaar voor de modellen 780 en 880. Standaard
op de modellen 760 – i910, behalve op auto’s met verhoogd
gewicht.

Motor FIAT 2,3 l 180 hk
780

Luchtvering AL-KO

Luchtvering AL-KO

780, i760, i810, i860 X2 achteras

780, i760, i810, i860 X4 achteras

880, i910

X2 achteras

880, i910

X4 achteras

i810 Tandem

X2 achteras

i810 Tandem

X4 achteras
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Toename totaalgewicht max
5500 kg
(niet bij keuze x4)

Aluminium velg
(standaard i810, i860, i910)

Garageladen + Uittreklade. Neemt u graag meer bagage mee op reis? Voorzie uw KABE van
extra slimme bergruimte! Alles wat u niet in de auto wilt bewaren is gemakkelijk bereikbaar via
een laadluik of een uittrekbare lade aan de buitenkant van de auto. Kies zelf de grootte die u
nodig hebt.

Reservewielhouder garage
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INTERIEUR

Toilet Thetford met keramische pot

Keuken met witte deurtjes

Cinderella verbrandingstoilet

Magnetron 800 W, 230V

Handdoekdroger
• Elektrisch met timer
• Verwarmingsstang 1700 mm

Houten vlonder in de douche

Elektrische vergrendeling van de
keuken (standaard Imperial)

Leeslamp 		

Y0413

Prullenbak in voordeur

Y0428

Doucheventilator Y0412
(alleen in T, LT)

Spiegel op binnenkant toiletdeur
Y0392

Met motor verstelbaar bed voor
i760 (standaard i810, i860 en i910)
Gordijnen bij het plafondbed
Y0430-Y0432

Grand Lit

Lederen bekleding Aspen

Lederen bekleding Boston

Lederen bekleding Orlando

Centrale stofzuiginstallatie Y0349

Kinderstoelbevestiging aan de
vloer (Y0443)

Dog comfort/safety hondenhok met
raam in het opberggedeelte,
780 LGB, H 50 cm

Vijfde stoel met veiligheidsgordel. Wilt u een extra vriend(in) of familielid uitnodigen voor een reis? Richt
dan een extra vijfde stoel in met veiligheidsgordel.

Voorgevormde vloermat
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GELUID / BEELD
Meer opties:
TV-armsteun		

Y0419

Wandcontact 230V
Vervanging door dubbel

Y0399

RUIMTE VOOR ALLE
EXTRA’S.

1. KABE Premium Sound System,
Navigatie, GPS, achteruitrijcamera
(standaard Imperial)
2. Navigatie, GPS, achteruitrijcamera

Praktische verankeringslussen op de rails van de garage
zorgt ervoor dat alles op zijn plaats blijft.

KABE Smart D Remote. KABE Smart D Remote maakt het mogelijk om het bedieningspaneel
van de camper op afstand te besturen, waar u zich ook bevindt, via een app in uw smartphone. Het systeem is opgebouwd rond een 4G-router met externe antennes en een mobiel
modem. Behalve dat u via de telefoon verwarming en verlichting kunt regelen en de functies
en de alarminstallatie van de camper kunt bewaken, hebt u onderweg ook nog toegang tot
uitstekend draadloos internet

ALARM / VEILIGHEID
Grote opbergladen zijn ideaal voor het opslaan van allerlei
zaken. In sommige van onze modellen is het standaard, in
andere optioneel.
Wilt u meer meenemen op reis? Kies voor een Kabe met veel opbergruimte. In zowel de garageals de QB-modellen passen fietsen, tafels en stoelen – alles wat u nodig heeft voor een geslaagde
vakantie! De verwarming in de garage is optioneel.

Gasmelder, veiligheidsalarm NX5
Y0314

Uitwendige IR-detector voor NX5alarminstallatie Y0315

Inbraakalarm met ruimte-detector
Defa (standard i810, i860, Imperial)

GSM/GPS-module voor inbraakalarm Gas safe Y0397
Y0378

Extra propaansensor voor NX5
Y0433

Brandblusser Y0355

Centrale vergrendeling uitwendige
luiken (880)

Mini safe Y0383
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De royale bagageluiken in de dubbele bodem van onze volledig
geïntegreerde campers maken het gemakkelijk om toegang te krijgen
tot deze bagage.

In Kabe’s volledig geïntegreerde modellen wordt op een slimme
manier gebruikt gemaakt van de dubbele bodem. Hier in de Travel
Master i810 voor toegang tot de ruimte in de garage.
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Altijd een stap verder…
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