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Uusia ympäristöjä. Aina kotona. 
Joskus ei haluaisi tinkiä mistään, varsinkaan kun haluaa vain ren-
toutua, löytää itsestään uusia puolia ja tutustua uusiin ympäristöi-
hin mukavalla tavalla. Päivät voivat olla seikkailuntäyteisiä ja jopa 
hieman rasittaviakin tai ihan vain rauhallisia ja leppoisia. Kuin 
kotona mutta uudessa paikassa. Aina sinun tavallasi ja omilla eh-
doillasi. 

Tavoitteenamme on olla aina askeleen edellä muita ja tarjota asi-
akkaillemme poikkeuksellisen laadukkaita teknisiä ja mukavuutta 
parantavia ratkaisuja. Matkailuautojemme ominaisuudet ja toimin-
not nostavat tunnelmaa ja elämänlaatua, olitpa missä päin maail-
maa tahansa. 

Tänä vuonna esittelemme ylpeänä uuden, ylelliselle Mercedes-
Benzin alustalle rakennetun puoli-integroidun matkailuauton. 
Henkilöauton kaltaista mukavuutta ja turvallisuutta tarjoavassa 
matkailuautossa on tietenkin myös premiumbrändin tutuksi tullut 
mukavuus. Katso sivu 6.
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KABE ei vastaa mahdollisista painovirheistä. Saatavana myös muita tehdasasenteisia varusteita.  
KABE pidättää oikeuden rakenteen ja tietojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta.  
Tämän esitteen kuviin voi sisältyä lisävarusteita.
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MALLISTO 2021.

Määritelmä. KABE TM740. 
KABE TM740 varusteluettelo on hieman suppeampi ja valinnaisvarusteita on hieman vähemmän, mutta se on silti 
kauttaaltaan KABEn korkeaa laatua. Siitä emme tingi. Ja paljon varusteita jotka KABE.ssa on vakiona ovat muissa 
lisävaruste. KABE TM740 rakennetaan Fiat Ducaton vakaalle matkailuautoalustalle, jonka Fiat on kehittänyt 
yhdessä johtavien matkailuautovalmistajien kanssa. Turvallisuus ja mukavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä ominai-
suuksia. Valittavana on sekä puoliintegroituja että crossover-malleja sekä 740-pituinen täysintegroitu malli.

Vallankumous. Uusi KABE Royal.  
Puoli-integroitu, uusi KABE Royal on tämän vuoden suuri uutuus. Se on eksklusiivinen lisä mallivalikoimaamme, 
ja se on rakennettu huippulaadukkaalle Mercedes-Benz Sprinter -alustalle. Auton pituusvaihtoehdot ovat 780 ja 
880.

Innovaatio. KABE Crown. 
Täysintegroitu premiumsarja KABE Crown tarjoaa huippuluokan designia sekä perusvarustelun, joka on aivan omaa 
luokkaansa – sinulle, joka haluat vain parasta. Crown-sarja rakennetaan Mercedes-Benzin alustalle, ja pituudet ovat 760, 
810 ja 860. 

Täydellinen. KABE Imperial.  
Tätä parempaa ei löydy – muotoilussa, laadussa, mukavuudessa ja ajo-ominaisuuksissa. Kaikki Imperial-mallimme rakennetaan 
Mercedes-Benzin ja AL-KOn alustayhdistelmälle, mikä tarjoaa erinomaista ajomukavuutta ja älykkäitä toimintoja sekä erittäin mukavaa 
majoitusta. Valittavana pituudet 810, 860 ja 910.  

Evoluutio. KABE Van.   
Älykäs ja harkiten suunniteltu matkailu-
auto huoletonta käyttöä varten. KABE 
Van tarjoaa uudenlaisia ominaisuuksia, 
jotka edustavat evoluutiota parhaim-
millaan. Malli on optimoitu ja kooltaan 
kompakti – KABEn korkeasta stan-
dardista ja Mercedes-Benzin monista 
lisäarvoa tuottavista ominaisuuksista 
silti tinkimättä.

KABE matkailuautoja on viisi mallisarjaa: kaikissa on eri ominaispiirteet, muotoilu ja toiminnot. 
Mutta laatu on aina yhtä korkea. 
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Uusi Royal, 
Mercedes-Benz
alustalla.
Moderni uusi design, joka herättää 
huomiota liikenteessä!

• Mercedes-Benz Sprinter

• Iso moottori, 170 HK

• 9-vaihteinen automaatti

• Heavy Duty alusta

• Nahkainen ohjauspyörä

• Jarruavustin

• MBUX 10,25 näyttö

• Vireystila-avustin

• Royal, tyylipuhdas takaseinä
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Muotoilu, turvallisuus ja laatu – niistä KABE tunnetaan. Tyylikkäät, 
klassiset erityispiirteet tunnistaa selvästi, kun näkee matkailuauton 
tien päällä. Ja kun opit tuntemaan oman KABEsi ja sen kaikki har-
kitut yksityiskohdat ja mukavuudet, ymmärrät täysin sen muotoilul-
listen ratkaisujen arvon. 

Kaikki toiminnot – esimerkiksi eristys, ilmanvaihto, lämmitysjärjes-
telmä ja ikkunat – ovat parasta laatua. Ei kompromisseja. Teemme 
todella paljon työtä kehittääksemme jatkuvasti matkailuautojam-
me, pysyäksemme aina kehityksen kärjessä ja jopa askeleen sen 
edellä. Ja voidaksemme tarjota sinulle kaikkein parasta KABEa 
– korkeatasoisen matkailuauton, joka tuntuu ylelliseltä niin sisältä 
kuin ulkoa.

Uutuudet 2021

Ainutlaatuinen ID-peltimme on uutta tyylikästä designia, jossa 
kuvio painetaan suoraan peltiin. Kaben sileän pinnan tutut omi-
naispiirteet säilyttävät värit muuttumattomina monien vuosien ajan 
erinomaisen UV-säteilyn kestävyytensä ansiosta. 

Kaikissa KABE Crown ja Imperial malleissa on LED ajovalot va-
kiona. Lisävaruste Royal.

Isommat ikkunat 800x350mm mihin sopii.

Uusi Made in Sweden merkintä kaikissa autoissa.

Jo vuosimalliin 2020 asunto-osan ovea on levennetty kaikissa 
malleissa, mikä lisää käyttömukavuutta ja käytännöllisyyttä. TM740 
(ei 740T) ja Royal-malleissa on Hartal Evolution-ovi. Crown- ja Im-
perial-malleissa on HartaLux-ovi, jossa on erittäin vahvat saranat, 
karmi ja kahva sekä kolmen pisteen lukko.

ULKOPUOLI
Varma tyylivalinta.

Uusi Innovation Design. 

Kaikissa KABE malleissa! 

Keittiön ikkuna suurenee 700mm 
x 300mm - 800mm x 350mm missä 
mahdollista.

LED-ajovalot parantavat turvalli-
suutta. Vakio CROWN, IMPERIAL. 
Lisävaruste ROYAL.
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Fiksusti varustellut ikkunat. 
Ulkopinnaltaan sileät ja sävytetyt ikkunaruudut estävät sisätilojen liiallisen läm-
penemisen. Kaikissa kehyksissä on portaattomasti säädettävät hyttysverhot 
ja pimennysverhot. Kaikki asunto-osan ikkunat avautuvat portaattomasti (ei 
keittiössä).

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

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

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

ULKOPUOLI / KORI – NÄIN ME RAKENAMME

Pohjoismainen varustelu lisälämmittimillä. 
Kaikki Travel Masterit on varusteltu pohjoisiin oloihin. Iso akku ja laturi sekä 
lämmitetty polttoainesuodatin. Lisälämpöpaketti joka on kytketty lattialämmi-
tykseen (Crown ja Imperial).

Webasto-polttoainelämmitin. 
KABEn matkailuautot on varustettu Webasto-polttoainelämmittimellä, joka 
lämmittää moottorin lämmityspiirin. Kun moottori on sammutettu, voit 
Webaston aikaohjauksella lämmittää ohjaamoa, jopa 24 tuntia ennen matkalle 
lähtöä. Lämmönsiirtimen avulla Webasto voi antaa läm-pöä myös asunto-
osaan. (Ei TM740 / TMi740 / TMx740)
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KABE-matkailuautossa voit asua joka päivä äärimmäisen muka-
vissa ja kaikilta osiltaan laadukkaissa tiloissa. Kaikki materiaalit on 
valittu erittäin huolellisesti vastaamaan esteettisyydelle ja kestä-
vyydelle asettamiasi odotuksia. Muotoilulliset linjat seuraavat ai-
kaansa, mutta ovat samalla hyvin klassisia. Siksi voit luottaa siihen, 
että KABEsi tuntuu aina modernilta, tyylipuhtaalta ja elegantilta.

Mukava asunto on toimiva asunto. Siksi täytämme kaikki matkailu-
automme lisävarusteilla ja käytännöllisillä toiminnoilla ja ratkai-
suilla. Yksi esimerkki ovat kääntyvät istuimemme, joiden välissä 
on maksimaalisen paljon monikäyttöistä tilaa. Toinen esimerkki 
ovat mukavat slide out -säädettävät kulmasohvamme vyöpaikal-
la. Ajoasennosta leppoisaan asentoon ruokapöydän ympärille 
muutamassa sekunnissa! KABE on investointi elämänlaatuun. Siksi 
emme ole jättäneet mitään sattuman varaan. Jokaisessa yksityis-
kohdassa olemme ajatelleet sinun parastasi. 

Uutuudet 2021

Sisustuksen uusi design tarjoaa entistä upeamman kokonaiselä-
myksen. Uudessa Nordic Oak -puukalvossa on lämmin ja moder-
ni valkolaseerattu ilme. Olemme sen pohjalta sovittaneet koko 
sisustuksen ja luoneet yhtenäistä kokonaisilmettä. Sekä lattia- että 
seinämatto ovat saaneet uuden värisävyn. Pöytä, työtaso ja muut 
levyt ovat uutta laminaattia, ja pleksiyksityiskohdat, esimerkiksi 
baarikaappi, ovat saaneet uuden, yhteensopivan sävyn. 

TM740-mallien keittiön ja nukkumaosan taustaseinät on vaihdettu 
tyylikkääseen puukalvoon. Ja Imperial-autoissa keittiönseinän kor-
keakiiltoinen pinnoite on korvattu Nordic Oak -kalvolla. Moderni ja 
samalla klassinen ilme pysyvät tyylikkään ajankohtaisina monien 
vuosien ajan. 

TM740- ja Royal-mallien ohjaamoistuimissa on tyylikkäin satu-
laompelein somistettu muotoon ommeltu verhoilu. KABE Crown- 
ja Imperial-mallien ohjaamossa on uudet, integroidulla turvavyöllä 
varustetut ylelliset istuimet. 

Olemme varustaneet kaikki matkailuautomme yhtenäisellä sisäka-
tolla, ja se eristää sekä ulkopuolelta kuuluvia että sisällä muodos-
tuvia ääniä. 

Uusi alumiininen sängynkehys on reilunkokoinen ja vakaa (vakio-
varustus malleissa Royal, Crown ja Imperial). Pääpuolta voidaan 
nostaa ja laskea sähkömoottorin avulla (vakiovarustus mallissa 
Imperial, lisävaruste malleissa Royal ja Crown). 

Sänky ei sovellu pelkästään nukkumiseen, vaan se on oivallinen 
ja mukava paikka myös oleiluun ja kirjan tai sanomalehden luke-
miseen. Mukavuutta on parannettu pehmeästä materiaalista val-
mistetulla uudella sängynpäädyllä. Pehmustetun mokkajäljitelmän 
3D-painokuvio luo luonnollista ja tyylikästä ilmettä.

SISÄPUOLI
Melkein kuin kotona.

Uudet detaljit jotka sopivat Nordic 
Oak kalusteväriin. Uusi väriin 
sointuva seinäpinnoite.

ROYAL, CROWN. 
Uusi harmaameleerattu laminaatti 
työtasossa ja etusivupöydissä.

CROWN, IMPERIAL. 
Uudet ohjaamon istuimet integroi-
duilla turvavöillä.

TM740, ROYAL, CROWN, IMPERIAL. 
Uusi lattiamatto.

TM740. Tehosteseinän vari muuttuu 
keittiössä ja makuuhuoneessa puun 
väriseksi.

Uusi Nordic Oak kalusteväri. 

Kaikki mallit!

TM740, ROYAL, CROWN, IMPERIAL.
Uusi, lattenvärinen laminaatti 
pöydissä.
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Matkailuautossa asumisen on oltava helppoa. Sen vuoksi olemme 
tehneet kaikkemme – ja hieman enemmänkin – pyrkiessämme 
täyttämään matkailuautomme niin monilla älykkäillä ratkaisuilla, 
toiminnoilla ja mukavuuksilla kuin se fyysisesti on mahdollista. Jot-
ta sinä saisit kaikkein parasta, olemme valmistaneet matkailuauto-
ja, joissa haluamme itse asua ja elää. 

Vuoden 2021 malleissamme on uusi, modernia muotoilua edus-
tava ja entistä tilavampi suihkukaappi (ei TM740). Olemme myös 
luoneet ruokailuosaan lisää tilaa pyöristämällä sohvan muotoja. 
TM740-sarjan makuuhuoneosa on päivitetty entistä mukavam-
maksi, pehmustetulla sängynpäädyllä ja valaisimilla. Kun keittiötä 
ei käytetä ruoanlaittoon, viihtyisyyttä voidaan lisätä himmentämäl-
lä valaistusta. Tunnelmavalaistusta ohjataan tietenkin paneelista.

Suuri osa KABEn laadusta löytyy kuitenkin hillityn tyylikkään julki-
sivun takaa. Huomaat sen ainutlaatuisista rakenteista ja edistyk-
sellisistä teknisistä ratkaisuista. Ergonomisesti muotoillut sohvat, 
kierrejousipatjalla varustetut säädettävät sängyt, tinkimättömän 
joustava keittiö ja laadukkaat tekstiilit ovat muutamia esimerkkejä 
mukavuudesta, jonka koet välittömästi. 

Lisäksi kaiken on oltava hyvin kevyttä. Liikkuvan kodin on kuljet-
tava tien päällä luotettavasti, turvallisesti ja ympäristöystävällises-
ti. Siksi kaikki odotukset ylittävät hienot ominaisuudet ovat meille 
vakiovarusteita*. 

Haluatko tietää enemmän? Katso sivu 20.

MADE IN SWEDEN
Ruotsalaista 
muotoilua.

* Travel Master 740-sarjan vakiovarusteet ja varustelutaso voivat poiketa
kuvauksesta. 

Pyöristetty istuinryhmä.

Uusi sängynpääty TM740, jonka 
päällä valaisimet.

Tunnelmavalaistus keittiössä joka 
ohjataan paneelista.

Uusi suihkukaappi, T-mallit (ei 
TM740).
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Verhoilut 2021.

EKEBY – tekstiili
Royal, Crown, Imperial

UUSI LEXINGTON – tekstiili
Royal, Crown, Imperial

UUSI GLADSTONE – tekstiili
Royal, Crown, Imperial

UUSI MADISON – nahka
Royal, Crown (lisähinta)
Imperial (vakiona)

HALMSTAD – nahka
Royal, Crown (lisähinta)
Imperial (vakiona)

SPRINGFIELD – nahka
Royal, Crown (lisähinta)
Imperial (vakiona)

Tyynyjen muotoilua on parannettu uusilla tyylikkäillä ompeleilla. Tänä vuonna 
valittavana on kolme tekstiili- ja kolme nahkamallistoa. 

EKEBY – tekstiili
TM740

UUSI LEXINGTON – tekstiili
TM740
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Markkinoiden paras istuinmukavuus. 
Ergonomisesti muotoillut sohvat, joissa pehmusteena on vanhenemista kes-
tävä ja kierrätettävä Premium Foam-mate-riaali. Vyöpaikalla olevaa sohvaa voi 
säätää slide-out-toiminnolla (ei TM740).

Tekstiilit parasta laatua. 
Erittäin kestävät huonekalukangaslaadut. Valittavana kuusi erilaista tyyny-
mallistoa. Mahdollisuus yhdistää toisiinsa kaksi erilaista verhosarjaa ja tyyny-
jen verhoilu (TM740 / TMi740 / TMx740 on kaksi tyynymallistoa).

Erittäin mukavat vuoteet. 
Kierrejousipatjat ja paksut sijauspatjat takaavat hyvät yöunet. Säädettävällä 
päänalusella varustetuissa sängyissä lukeminen on entistä mukavampaa (ei 
TM740).

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

Hygieniatila suihkumahdollisuudella. 
Hygienatila suihkumahdollisuudella. Suihkuallas, märkätilatapetti, käytännölli-
nen ulosvedettävä käsisuihku sekä taitettava tai kiinteä suihkuseinä. Monissa 
pohjaratkaisuissa on suihkukaappi ja lukko wc:n ovessa.

Enemmän ja parempaa valoa. 
Valorampit upotetuilla kohdevaloilla. Epäsuora valaistus yläkaappien yläpuo-
lella. Yövalojen katkaisin sängyn vieressä. Sisäpuolinen katkaisin ulkovalolle. 
Valot vaatekomeroissa ja vuodelaatikoissa (ei TM740 / TMi740 / TMx740).

Kuivauskaappi. 
Kuivauskaapissa on itse suunnittelemamme tippuallas kenkien kuivattami-
seen. Kuivauskaapissa on erikoispatteri ja säädettävä kattoventtiili. 

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

KABE-laatua sisustuksessa ja kalusteissa. 
Kalusteet tulevat KABEn omasta verstaasta. KABEn ainutlaatuisessa iWall-
rakenteessa voidaan käyttää rajattomasti kiinnityspisteitä – tärkeä ominaisuus 
lisävarusteita asennettaessa.

Keittiössä on lähes kaikki ajateltavissa oleva. 
Keittiökaapissa on valaisimella varustettu kaksinopeuksinen liesituuletin. 
Liesituulettimessa on puhdistuksen helpottamiseksi irrotettava rasvasuodatin. 
Lieden sähkösytytys. Jääkaapinilmanvaihto on markkinoiden paras. Täys-
automaattinen AES-jääkaappi. Tec-Tower kaikissa täysintegroiduissa autoissa 
(ei TM740 / TMi740 / TMx740).

SISÄPUOLI – NÄIN ME RAKENAMME
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* Travel Master 740-sarjan varustelutaso voi olla erilainen, kysy jälleenmyyjältäsi.

Pohjoismainen ilmasto asettaa äärimmäisiä vaatimuksia. Me tie-
dämme sen. Kesällä sää voi olla lämmin ja kuiva, syksyllä kostea 
ja tuulinen ja talvella kylmä ja runsasluminen. Mutta voit luottaa 
siihen, että matkailuautoissamme selviydyt ongelmitta kaikilla ke-
leillä ja kaikissa tuulissa ja lämpötiloissa. Korimme tekniset ratkai-
sut ja ainutlaatuinen lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisumme Smart 
Climate System tekevät KABEstasi yhden markkinoiden ehdotto-
masti parhaista autoista, joita voi käyttää ympäri vuoden. 

Tavoitteemme on tehdä talvilomailustasi yhtä mukavaa kuin kesä-
lomastasi. Sen vuoksi emme jätä mitään sattuman varaan. Eristys, 
ikkunat, seinät, lämmitys ja ilmanvaihto on kaikki kehitetty vastaa-
maan niitä ankaria vaatimuksia, joita luonto meille asettaa, vuo-
denajasta riippumatta. 

Kaikkiin matkailuautoihimme* sisältyy lisäksi suuri joukko fiksuja  
lämmitysjärjestelmiä vakiovarustuksena. Lämpöpatterit, jotka muo-
dostavat miellyttäviä lämpövyöhykkeitä sekä auto- että asunto-
osaan, lämmönvaihdin ja mahdollisuus lämmittää ohjaamo, kun 
moottori on pysäytettynä, jopa 24 tuntia ennen ajoa. Ne ovat vain 
muutamia esimerkkejä. 

Yli 60 vuoden kokemuksen ja jatkuvan kehitystyön oikeuttamana 
voimme ylpeästi sanoa, että jokainen KABE-matkailuauto täyttää 
tiukimmatkin vaatimukset – reippaasti!

Haluatko tietää enemmän? Katso sivu 26.

YMPÄRIVUOTISEEN 
KÄYTTÖÖN 
Älykästä mukavuutta.

Nestekiertoinen lattialämmitys

Kuormatilat ja kuormaluuk-
kujen ympärystät

Ikkunoiden alla

Lämmitys sisään-
käynnissä

Lämpöpatteri kojelau-
dan alla

Lisälämpöpaketti joka 
on kytketty lattialämmityk-
seen.

Välilattiassa

Lämmitys sisäänkäynnissä

Ohjaamossa lattialäm-
mitysmatto

Lämpöseinä auto- ja 
asunto-osan välissä

Lämmitysjärjestelmä KABE-matkailuautot
Lämmitysjärjestelmään sisältyy 11 eri lämmityskohdetta

MAAILMAN LUOKAN UUTUUS 2021!
Imperial -mallissa on vakiovarusteena, Alde-vyöhykelämmitys. Järjestelmällä voidaan ohjata 
lämpöä kahdella eri vyöhykkeellä, etu- ja takaosassa. Takaosan lattiaan on sijoitettu ylimää-
räisiä lämmitysputkia, ja wc lämpiää aina taloudellisesti paluusilmukalla. 

Crown- ja Imperial-malleissa lisävarusteena saatava Istuin-
lämmitin on nyt täysin uusi istuin, jossa on sekä lämpö- että 
jäähdytystoiminto. Lämpimällä säällä istuimen tuulettimet 
tuottavat haluttaessa miellyttävää viileyttä – lisämukavuutta 
vuodenajasta ja sääolosuhteista riippumatta. 
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Älykäs lämmitysjärjestelmä. 
Erinomainen mukavuus ja tyytyväisyys vaativat kaikilta yksityiskohdilta ja kom-
ponenteilta korkeaa tasoa. Tiedämme, että meidän on tehtävä kaikkemme, 
jotta sinä olisit tyytyväinen. Seuraavat sisältyvät aina vakiona KABEn matkailu-
autoihin: ALDE Compact lämmitin, AGS II tai AGS II Pro vesikiertoinen lattia-
lämmitys, Tiheärakenteiset lämpöpatterit, Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä, 
Sisustus sovitettu esteettömän ilmankierron varmistamiseksi, iWall-rakenne.

LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO – NÄIN ME AJATTELEMME

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

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

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

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

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

AGS II Pro. 
AGS II Prolla (ei TM740 / TMi740 / TMx740) lattialämmitys voidaan pitää päällä 
erikseen. Shunttiventtiili säätää lattiassa kiertävän veden lämpötilaa. Tuore- ja 
harmaavesisäiliöt ovat eristettyjä ja lämmitettyjä.

Seinien sisäpuolella levy. 
KABEn sandwich-rakenteen osat ovat ulkopelti, Ecoprim-eriste, sisäpelti ja 
seinätapetti. Lämpöpattereista lämpö leviää ylös seiniä pitkin. Seinien sisä-
pelti jakaa lämmön koko seinälle, verrattuna esimerkiksi vaneriseiniin, jotka 
eivät johda lämpöä lainkaan. Lattialämmitys levittää lämpöä lattialle lämmitys-
levyjen avulla.

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

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

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

Tuulettuvat sohvat ja vuoteet. 
Sohvien selkäosat ja kaapelikourut ovat kulmikkaat, jolloin ilma virtaa ikku-
noiden edessä nopeammin. Seiniä pitkin kiertävä lämmin ilma pitää sohvien 
selkäosat ja vuoteiden ilmaraot lämpiminä.

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

Lisää lämmitystoimintoja. 
Vedon estämiseksi raitisilmaaukkojen ja pattereiden eristykset on toteutettu 
erittäin huolellisesti. Eristyksen ansiosta lämmönvaihto on optimaalinen ja 
auto vedoton. Kahden lämpötila-anturin avulla, yksi makuuosassa ja toinen 
eturyhmässä, voidaan lämpö sovittaa oleskelutilan mukaan (lisävaruste 
joissain malleissa).

Automaattinen tehon lisäys. 
Lämmitin tunnistaa automaattisesti, kun tehon lisäämiseksi tarvitaan neste-
kaasua.

Parhaat lämmitysjärjestelmät. 
Parhaat lämmitysjärjestelmät. Lämmönsiirtimellä lämpö on helppo johtaa 
moottorista asunto-osaan. Kampikammion lämpötuuletus. Antavat lisälämpöä 
erittäin kylminä pakkaspäivinä. (Ei TM740 / TMi740 / TMx740)
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Sähkötoimisesti säädettävät ja lämmitettävät peruutuspeilit. 
Nahkapäällysteisessä monitoimiohjauspyörässä on MBUX-järjestelmää 

ohjaavat napit. Avaimeton käynnistys.

TURVALLISUUS 
KABE + Mercedes-Benz.
Royal, Crown, Imperial

KABE:n turvallisuuspaketti on paras! 
Sinun turvallisuuden takia.

Meidät tunnetaan siitä, että emme tingi laadusta. Nyt otamme jäl-
leen askeleen pidemmälle niitä varten, jotka haluavat vain parasta 
tasoa ja markkinoiden parhaat ajo-ominaisuudet säähän ja tieolo-
suhteisiin katsomatta. Markkinoiden ylellisin, Mercedes-Benzin 
valmistama matkailuautoalusta takaa maksimaalisen turvallisuu-
den ja alan kärkitekniikkaa edustavat navigointiominaisuudet.

Olemme tehneet monta päivitystä, jotka parantavat turvallisuutta, 
jos onnettomuus sattuisi: 

• Uusi stabiili metallinen kehys, joka pitää akun paikalla myös  
 kolaritilanteessa. 

• Sohvan alla stabiili metallinen kehys, joka pitää vesisäiliön  
 turvallisesti paikallaan.

• Kolariturvallinen jääkaappi, teräskehyksellä ( tietyissä mal 
 leissa).

• Pöytä on siirrettävä, ja voidaan ajon ajaksi siirtää pystyasen 
 toon kuljettajan penkin taakse (ei Van). Tämä antaa lisää tilaa  
 ja paremman turvallisuuden matkustajille.

Mercedes-Benz-alustalle rakennetut mallisarjat Royal, Crown ja 
Imperial tarjoavat ylellistä mukavuutta ja huippuluokan designia. 
Mitään ei jätetä sattuman varaan ja monet tekniset toiminnot anta-
vat ensiluokkaisen kokonaiselämyksen. 

KABE Royal malleihin sisältyy Heavy-Duty alusta, hätäjarruavustin 
ja vireystila-avustin. Jos valitset lisäksi Merceds Mukavuuspaketin 
saat lisäksi kaista- ja liikennemerkkitunnistimet, ajovaloautomatii-
kan, sähkötoimisen pysäköintijarrun sekä automaatti-ilmastoinnin 
ohjaamoon.

KABE Crown ja Imperial malleihin sisältyy hätäjarruavustin, sade-
tunnistin, ajovaloautomatiikka, sivutuuliavustin (ei telialustat) sekä 
vireystila-avustin. Kaista-avustimen ja liikennmerkkitunnistimen 
avulla lisäät vielä turvallisuutta (lisävaruste).

Teliakselilla varustetuissa malleissa kokonaispaino on aina 
5.500kg vakiona.
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Auton etuosa on tyylikkäästi muotoiltu, ohjaamossa on ylellinen varustelu ja autossa on monia käteviä teknisiä ominaisuuksia ja 
verkkoon liitettyjä toimintoja.  

MBUX-multimediajärjestelmässä on 10,25 tuuman (26 cm) kosketusnäyttö, joka 
tarjoaa kaikki toivomasi ominaisuudet ja toiminnot tietoviihdettä, navigointia ja 
viestintää varten. Erityisen innovatiivista on se, että järjestelmää voidaan hallita 
korkearesoluu-tioisesta kosketusnäytöstä tai monitoimiohjauspyörän kosketus-
painikkeilla.

•  Älykäs puheohjaus oppii jatkuvasti lisää tekoälyn avulla.

• 3D-grafiikka.

•  Dynaaminen kohdeohjaus voi auttaa välttämään jonoja ja siten lyhentää 
 ajoaikaa.

•  Älypuhelinten integrointi Android Auto-, Apple CarPlay- tai MirrorLink-
 palvelujen avulla sekä Bluetooth-yhteydellä handsfree-toiminnolla mahdollis 
 taa puhelut ajon aikana huomiokyvyn häiriintymättä.

•  Liikennetiedot reaaliajassa.

Merecedes-Benz huippumoderni henkilöautotekniikka 
varmistaa vakaan ja turvallisen ajokokemuksen. 9G-
Tronic on täysin integroitu uusi 9-vaihteinen automaatti-
vaihteisto. 9G-Tronic on sovitettu matkailuauton kulutus-
ta ja päästöjä koskeviin erityisvaatimuksiin.

Uutuus 2021! Pöytä on siirrettävä, ja voidaan ajon ajaksi siirtää 
pystyasentoon kuljettajan penkin taakse (ei Van). Tämä antaa lisää 
tilaa ja paremman turvallisuuden matkustajille.

KABEn Royal, Crown- ja Imperial-mallit rakennetaan uudelle vahvalle Mercedes-
Benzin ja AL-KOn alustaydistelmälle. Erinomainen jousitus ja iskunvaimennus, 
jotka AL-KO on yhdessä Mercedes-Benz kanssa hienosäätänyt entistäkin tehok-
kaammiksi.

Alustoissa on tietenkin valmiudet hydraulisten HY4-nurkkatukien (vakio Imperial), 
vetojärjestelmän, mekaanisten ClickFix-tukijalkojen ja kuljetustelineiden asenta-
miseen.

Pohjolan teillä liikkuvat voivat kohdata tunnetusti monenlaisia 
haasteita. Liukkaus, märkyys ja nopeat lämpötilavaihtelut ovat 
vain muutamia esimerkkejä. Siksi käytämme paljon resursseja tur-
vallisuuden varmistamiseksi. Kun ostat KABEn, saat auton, joka on 
rakennettu yhdessä Euroopan nykyaikaisimmista matkailuautoteh-
taista ja joka tarjoaa maksimaalista turvallisuutta ja ajomukavuutta.

Lisäksi Mercedes multimediajärjestelmä 10,25 tuuman näytöllä 
ja peruutuskamera sisältyy varusteisiin.
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TM740 - mallisarja rakennetaan Fiat Ducaton vakaalle matkailu-
autoalustalle. Alustan on kehittänyt Euroopan johtava kuljetus-
ajoneuvojen valmistaja Fiat yhdessä Euroopan merkittävimpien 
matkailuautovalmistajien kanssa. Tuloksena on huippulaadukas ja 
turvallinen alusta.

TURVALLISUUS. KABE + Fiat Ducato.
TM740

Fiat Ducato tarjoaa kuljettajalle ja matkustajille kotoisat ja harkitut sisä-
tilat. Istuinten välinen tila on maksimoitu helpottamaan kulkua auto- ja
asunto-osan välillä. Istuimet voidaan kääntää osaksi istuinryhmää. Ilma-
virrat on suunniteltu auto-osan nopeaa ja tasaista lämmitystä ajatellen.
Autossa on myös useita fiksuja säilytyslokeroita, mukinpitimet ja taskul-
linen ovipaneeli.

Fiat Ducato antaa parhaan ajomukavuuden:

• Harkittu ajoasento. Useilla säädöillä varustetut istuin  
 ja selkänoja. Kuljettajan- ja matkustajanistuimissa  
 on käsinojat molemmilla puolilla sekä kääntyvä alusta.  
 Säädettävä korkeus.

• Miellyttävään ajoasentoon kallistettu säädettävä 
 ohjauspyörä.

• Nahkaratti ja nahkainen vaihdevipu.

• Hydraulinen ohjaustehostin.

• Lämpöä heijastavat tuulilasi ja sivuikkunat, vähentävät  
 auringonvalon lämpösäteilyä.

• Lämmitysjärjestelmä mitoitettu nopeaan ja tehokka-
 aseen lämmitykseen.

Huurtumattomat, sähkölämmittei-
set ja pidennetyt sivupeilit.

KABEn TM740-mallit rakennetaan galvanisoiduille AL-KO-alustoille, jotka sovitetaan joka 
malliin yksilöllisesti. Tunnusomaista KABElle on se, että autoissa on pitkä akseliväli ja 
kohtuullinen takaylitys. Kuorma jakautuu siten tasaisemmin, ja yksilöllinen jousitus takana 
parantaa ajomukavuutta ja vakautta. 

TM740 mallistossa on vakiona manuaalinen vaihteisto. Ducato 9-vaihteisen automaatin saa lisävarusteena. 
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EHDOTTOMAN TIIVIIT. Matkailu-
autojen ehdottoman tiiviyden var-
mistamiseen käytetään täysin uutta 
tekniikkaa. 

-35 – +55 ASTETTA. Matkailuautot 
testataan -35 – +55 asteen lämpö-
tiloissa.

LAATU. Lämpökameroiden avulla 
varmistamme, että rakenteen laatu 
täyttää tavoitteemme.

VETO. Vedon mittauslaite. KESTÄVYYS. Painetta käytetään tuot-
teiden lujuuden testaukseen.

ILMAVIRRAT. Ilmavirrat tarkastetaan 
savun avulla.

ILMASTOKAMMIO. Ilmastokammios-
sa matkailuautolle tehdään huolelliset 
testit.

KAASU. Kaasujärjestelmälle tehdään 
painekoe.

KORIN KESTÄVYYSTESTIT. Korin eri 
osille tehdään lujuuskokeet.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ. Sähköjärjes-
telmät ja muut tärkeät toiminnot tar-
kastetaan, ennen kuin matkailuautot 
toimitetaan tehtaalta.

KESTÄVYYSTESTI VEDETTÄESSÄ. 
Kestävyyttä simuloidaan täristyspen-
kissä kokeessa, joka vastaa 100 000 
kilometrin normaalia ajoa.

VALMISTUS. Uusin tekniikka täyden-
tää pätevän henkilöstömme osaa-
mista. 

SADEKAMMIO. Sadekammiossa mat-
kailuautojen päälle ruiskutetaan vettä 
kovalla paineella. 

ILMANVAIHTO. Oikea ilmanvaihto on 
elintärkeä toiminto, joka tarkastetaan 
huolellisesti.

OPTIMOITU PAINOJAKAUMA. Vaa’at 
akseleiden välisen painonjakauman 
tasapainottamiseksi ja optimoimi-
seksi.

KABEssa mitään ei jätetä sattuman varaan. Tutustuessasi KABEen 
panet kaikkialla merkille korkealaatuisen tyylikkään muotoilun.
Päästäksemme siihen testaamme tuotteemme pienintä yksityis-
kohtaa ja toimintoa myöten. Meillä on muun muassa ilmastokam-
mio, jossa matkailuautoa testataan niin, että se kestää jopa 90 
asteen lämpötilaeroja. Täysin uudella tekniikalla tarkastetaan, että 
matkailuauto on ehdottoman tiivis. Lisäksi testataan kestävyys, 
ilmavirrat, sähköjärjestelmä ja paljon muuta. Hyväksymme auton 
vain, jos se täyttää vaatimukset kaikilta ominaisuuksiltaan. Kyse on 
KABE-laadusta.

TARKKAAN TESTATTU
Elintärkeitä ratkaisuja. 
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Ohjauspaneeli KABE SMART D valvoo kaikkia matkailuautosi. Täs-
tä voit myös ohjata eri toimintoja. Ohjauspaneelin suunnittelus-
sa on paneuduttu erityisesti käyttäjäystävällisyyteen ja siinä on 
havainnollinen kosketusnäyttö. Siitä voit tarkistaa tuoreveden ja 
harmaaveden tasot ja akkukapasiteetin. Voit ohjata valaistusta, il-
mastointia, lämmityslaitetta tai lämpötilaa ja valittuja lisävarusteita.  
Järjestelmässä on myös useita hälytystoimintoja, jotka muistutta-
vat, kun on aika huollattaa auto tai vaihtaa palanut sulake. Kaikki 
kätevästi samalla näytöllä. Vakiovarusteena kaikissa malleissa.

Nyt voit valita KABE Smart D -järjestelmässä haluamasi kielen yhtä 
kätevästi kuin älypuhelimissa. 

KABE Smart D Remote -mobiilisovelluksella voit kauko-ohjata mat-
kailuauton ohjauspaneelia missä tahansa oletkin. KABE Smart D 
Remote toimii ulkoantenneilla varustetulla 4G-reitittimellä ja mo-
deemilla. Sen lisäksi, että voit ohjata lämmitystä ja valaistusta, ja 
valvoa matkailuauton toimintoja ja hälytyksiä puhelimen välityk-
sellä, saat matkalle myös todella hyvän langattoman internet-
yhteyden. KABE Smart D Remote on saatavana lisävarusteena 
kaikkiin malleihin*.

KABE SMART D – EUROPEAN 
INNOVATION AWARD 
-PALKINNON VOITTAJA.

Aloitussivulla näytetään kaikki valopainikkeet ja digitaali-
set himmennyssäätimet. Täältä näet myös ulko- ja sisä-
lämpötilan sekä kellon.

Tuore- ja harmaaveden tasot ja akkujännite näytetään 
havainnollisella tavalla.

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

TEKNIIKKA 
KABE Smart D.

* Kun ostat KABE Smart D Remote järjestelmän, sisältää se 36 
kuukauden ajan kuukausimaksun. 36 kuukauden jälkeen, asiakas 
maksaa vuosimaksun jos haluaa jatkaa Smart D käyttöä.
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Hyvät valmiudet tv:n katselulle. 
Elektroninen TV-antenni sekä analogiseen että digitaaliseen vastaanottoon. 
Ulkopuolinen liitäntä TV:lle, kaapeli-TV:lle ja 12/230V:lle. TV-antennirasia 
kolmessa paikassa; TV-tasossa, makuuhuoneessa ja sähkökotelossa. Hälytin 
hälyttää, jos antenni on ylhäällä liikkeelle lähdettäessä. TV-kaappi alaslas-
kettavalla TV-kiinnikkeellä useimmissa malleissamme.

Luotettava ja turvallinen. 
KABEn kaikkiin matkailuautoihin vakiona sisältyvä turvallisuusvarustus: turva-
tyynyt, ABS-jarrut ja kolmepisteturvavyöt sekä ohjaamossa että asunto-
osassa. Vuodon-ilmaisin kaasujärjestelmän manuaaliseen tarkastukseen. 
Letkunrikkoventtiili mahdollistaa kaasun käytön ajon aikana (ei TM740 /
TMi740 / TMx740). Makuutilassa palohälytin. Vikavirtakytkin. Törmäystunnistin 
nestekaasujärjestelmässä (ei TM740 / TMi740 / TMx740). 

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

...ja vielä enemmän varusteita  (vakio Imperial, muissa lisävaruste).

• AC asuinosassa
• Keskuslukitus ulkopuolenlukoissa
• Cinderella poltto-WC 
• Invertteri
• Työtaso Corian Matterhorn
• Premium Sound System
• Nahkaverhoilu
• Aurinkopaneeli
• Uniikki ulkopuolen design

Drivers Cabin Heating System (Crown, Imperial).
Lämmönvaihdin – johtaa moottorista lämpöä asunto-osaan – ja päinvastoin. 
Vesikiertoinen lattialämmitysmatto ohjaamossa. Sisäänrakennetut konvektorit 
portaissa (auto-osa). Laskostetut pimennysverhot tuulilasiin ja sivulaseihin. 
Auto- ja asunto-osan välissä olevat konvektorit muodostavat lämpöseinän. 
Lisälämpöpaketti joka on kytketty lattialämmitykseen.

Valmius tukijaloille ja vetokoukulle. 
Kaikissa matkailuautoissa on pidennetty AL-KO-alustarunko. KABEn matkailu-
auto on sen vuoksi helppo varustaa tuki-jaloilla ja vetokoukulla.

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

Tehokkaampi laturi ja tehokkaampi akku. 
Tehostettu sähköjärjestelmämme lisää akun elinikää myös matalissa ulkoläm-
pötiloissa. 

LANGATON LATAAMINEN. Latausalusta matka-
puhelinten langatonta lataamista varten on nyt 
saatavissa vakiovarusteena kaikissa malleis-
samme Royal x780 LB/LGB ja TM740 lukuun 
ottamatta. Alusta on sijoitettu auton etuosaan. 

KÄTEVÄ LUKULAMPPU. Matkailuautoelämän 
pitää olla mukavaa ja rentouttavaa. Eri puolille 
matkailuautoa on sijoitettu USB-liitännällä va-
rustetut pienet lukulamput.

LISÄÄ TILAA TELEVISIOLLE. Olemme suuren-
taneet tv-kaappia, jotta 24 tuuman televisio 
sopii siihen. (Ei koske autoja, joissa on kapea 
sivusohva.)

LANGATON REITITIN. Erilaisten mediavaihto-
ehtojen maksimoimiseksi kaikissa malleissa on 
vakiovarusteena langaton reititin. 

TEKNIKKA – NÄIN ME TEEMME
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Luotettavat takuut. Kun ostaa KABEn, saa mielenrauhaa. Haluam-
me, että voit nauttia turvallisin mielin investoinnistasi ja viettää 
upeita päiviä matkailuautossasi. Hankinnastasi on oltava sinulle 
pelkkää iloa. Sen vuoksi myönnämme seitsemän vuoden tiiviysta-
kuun kaikille uusille matkailuautoille. 

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

Aitoa käsityötä sinun turvallisuutesi vuoksi. Kaikilta osiltaan kor-
keaa laatua ja luotettavuutta joka vaiheessa. Se on aina ollut tun-
nusomaista KABEn matkailuvaunuille ja -autoille. Jo yli 60 vuoden 
ajan. Kaikki KABE-matkailuautot on varustettu esimerkiksi vuodo-
nilmaisimella nestekaasujärjestelmän tarkastamiseksi manuaali-
sesti, törmäystunnistin ja letkunrikkoventtiili, joka sallii kaasun 
käytön ajon aikana, sekä vikavirtakatkaisin ja palohälytin makuu-
osassa. 

Valtuutetut jälleenmyyjät. Vahvalle ja vakaalle tavaramerkille on 
tunnusomaista korkea jälleenmyyntiarvo. Olemme jo pitkään pyr-
kineet varmistamaan, että KABEn vahvuuksia arvostetaan myös 
jälleenmyynnissä. Työ on tuonut tulosta. Voit luottaa siihen, että 
KABE säilyttää hyvin arvonsa myös tulevaisuudessa. Monet val-
tuutetuista jälleenmyyjistämme ovat myyneet KABEa jo vuosikym-
meniä. Meillä on vahva luottamus jälleenmyyjiimme ja tiedämme, 
että he tekevät työnsä hyvin ja auttavat sinua parhaalla tavalla. 
Siihen voit luottaa. Meillä on myös yli sata valtuutettua huoltokor-
jaamoa eri puolilla Pohjois-Eurooppaa. 

OMISTAMINEN 
Huoletonta 
omistamista.
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MOOTTORI / ALUSTA

Lukkiutumattomat ABS-jarrut a a a a a a a a a a a a

AC ohjaamossa (lisävaruste Mercedes mukavuuspaketti Royal) a a a a a a a a a a

Turvatyyny kuljettajan puolella a a a a a a a a a a a a

Turvatyyny matkustajan puolella a a a a a a a a a a a a

Aluvanteet 16” a a a a a a a

Seinissä ja katossa alumiininen ulkopinta, Innovation Design a a a a a a a a a a a

Peruutuspeiliin asennettu antenni a a a a a

Attention assist -vireystila-avustin a a a a a a a a a

Automaattinen hätäjarrutus (lisäv. Turvallisuuspaketti TM/x740, ei i740) a a a a a a a a a

Akseliväli 4034 mm a a

Akseliväli 4200 mm a

Akseliväli 4325 mm a

Akseliväli 4500 mm a a a

Akseliväli 4600 mm a

Akseliväli 4700 mm (TMI810 Teli – Crown / Imperial 4210 mm) a a a

Akseliväli 4800 mm a

Akkukapasiteetti 92 Ah AGM a a a a a a a

Akkukapasiteetti 110 Ah a a a a a

Polttoainesäiliö 75 litraa a a a a a

Polttoainesäiliö 92 litraa a a a a a a

Polttoainesäiliö 93 litraa a

Alusta: Fiat 3650 kg a

Alusta: Fiat 4250 kg, 4400 kg riippuen moottorista a

Alusta: AL-KO 3850 kg a

Alusta: AL-KO 4500 kg a a

Alusta: AL-KO 5500 kg a a a a a a

Sumuvalot a a a a a a a

DRL-päiväajovalot a a a a a a a a a a a a

Sähköinen käsijarru (lisävaruste Mercedes mukavuuspakettit Royal) a a a a a a a

Sähkökäyttöiset lasinnostimet a a a a a a a a a a a a

Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä ESP a a a a a a a a a a a a

Vakionopeussäädin a a a a a a a a a a a a

Ajovaloavustin (lisäv. Turvallisuuspaketti TM/x740, ei i740) a a a a a a a a a

Kaksi käsinojaa kuljettajan- ja matkustajanistuimessa a a a a a a a a a a a a

Korkeussäädöllä varustetut kuljettajan- ja matkustajanistuimet a a a a a a a a a a a a

Kääntyvä matkustajan- ja kuljettajanistuin a a a a a a a a a a a a

Vahvistetut renkaat a a a a a a a a a a a

Laturi 200 A a a a a a

Laturi 230 A a a a a a a a

Heavy Duty

Koristekapselit a a a a a

Tablettiteline ohjaamossa a a a

Pilotti-istuimet a a a

Painikkeet ohjauspyörässä a a a a a a a a a

Kromattu etusäleikkö a

Maalattu etupuskuri a a a a a a a a a a a a

Kaistavahti (lisäv. Turvallisuuspaketti TM/x740) a

LED-valot: lähi- / kaukovalot (lisävaruste designpakettit Royal) a a a a a a

Nahkaratti ja nahkainen vaihdevipu a a a a a a a a a a a a
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Moottori: Fiat 140 hv a a a

Moottori: Mercedes-Benz Sprinter R3 erittäin korkea, 163 hv a

Moottori: Mercedes-Benz Sprinter 170 hv a a

Moottori: Mercedes-Benz 170 hv a a a a a a

Mukiteline a a a a a a a a a a a a

Pohjoismainen varustelu a a a a a a a a a a a a

Hiukkassuodatin a a a a a a a a a a a a

Sadetunnistin (lisäv. Turvallisuuspaketti TM/x740) a a a a a a a a a

Sivutuuliavustin (ei Tandem-akseli) a a a

Suoja etuistuimien alla a a a a a

Raideleveys edessä 1760 mm, takana 1980 mm a a a a a a

Raideleveys edessä 1810 mm, takana 1980 mm a a a a a

Tandem-akseli a a a a a

Lisälämmitin, kuljettajan istuin a a

Lisälämmitin, matkustajan istuin a a

6-vaihteinen manuaalinen vaihteisto a a a

7-vaihteinen automaattivaihteisto a

9-vaihteinen automaattivaihteisto a a a a a a a a

Pitkävartiset sivupeilit a a a a a

Sivupeilit, sähkötoimiset, lämmitettävät a a a a a a a a a a a a

ILMASTOINTI / LÄMMITYS

12V kiertopumput a a a a a a a a a a a a

Ilmastointi (ACC) asunto-osassa a a a

Alde Compact 3020 keskuslämmitys a a a a a a a a a a a a

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II a a a

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II Pro a a a a a a a a a

Polttoainetoiminen lisälämmitin a a a a a a a a a

Kaksikerroslasit ohjaamossa a a a a a a a

Sähköpatruuna 230V, 3 kW, 3-vaihe a a a a a a a a a a a a

Lisälämpöpaketti joka on kytketty lattialämmitysjärjestelmään a a a a a a

KABE AirVent a a a a a a a a a a a a

Konvektorit oven astinlaudan luona a a a a a a a a a a a a

Lämminvesivaraaja a a a a a a a a a a a a

Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa a a a a a a a a a a a a

Talvikäyttöön sovitettu vesijärjestelmä a a a a a a a a a a a a

Lämmönvaihdin a a a a a a a a a a a a

Alde vyöhykelämmitys a a a

ULKOPUOLELLA

12V / 230V pistoke takatallissa a a a a a a a a a

Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa a a a

Suihkuliitäntä autotallissa a a a

Ecoprim-eristys lattiassa, katossa / pelletti eristys seinissä seinissä a

Ecoprim-eristys seinissä, lattiassa, katossa a a a a a a a a a a a

Kauko-ohjattava keskuslukitus, myös asunto-osan ovissa a a a a a a a a a a a a

Hydrauliset tukijalat a a a

King Size – leveys a a a

Keittiöikkuna a a a a a a a a a a a a

Hyttysverho-ovi a a a a a a a a a a a a

Muovirimat a a a a a a a a a a a

Sandwich-rakenne a a a a a a a a a a a

Skyview a a

Tukeva ja kosteudenpitävä kori a a a a a a a a a a a a

Sävytetyt kaksikerroslasit a a a a a a a a a a a a

Ulosvedettävä, lämmitetty suksiluukku sisävalolla a a a a a a

Vakiovarusteet
2021. 

Vakiovarusteet
2021. 

KABE ei vastaa mahdollisista painovirheistä. KABE pidättää oikeuden rakenteen ja tietojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta.
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SISÄPUOLELLA

Sängynkehys alumiinia a a a a a a a a a

Luistamaton päällyste tyynyjen alapinnassa a a a a a a a a a a a

Työtaso, jossa 3-liekkinen kaasuliesi (KABE Van 2-liekkinen kaasuliesi) a a a a a a a a a a a a

Käsinojat dinettessä a a a a a a a a

Jätesanko lähdelajitteluun a a a a a a a a a a a a

Asunto-osassa leveä ovi – Hartal Evolution (ei TM740T) a a a a a

Asunto-osassa Premium-ovi – HartaLux a a a a a a

Asunto-osassa liukuovi a

Cinderella-polttokäymälä a a a

Corian Matterhorn työtasossa a a a

Suihku, taitt. suihkuseinät / käänt. seinä tai suihku erill. suihkukaapissa a a a a a a a a a a a a

Sähkötoiminen rullaverho tuulilasissa a a a a a a

Ylös nostettava päänalunen sängyssä a a a

Tuorevesisäiliön sähkötoiminen tyhjennys (myös manuaalinen toiminto) a a a a a a a a a

Jätevesisäiliön sähkötoiminen tyhjennys (myös manuaalinen toiminto) a a a a a a a a a

Yksiotehana keittiössä ja wc:ssä a a a a a a a a a a a a

Ergonomisesti muotoillut istuintyynyt a a a

Ergonomisesti muotoillut Premium Foam -istuintyynyt a a a a a a a a

Tyylikkäät yläkaapin ovet a a a a a a a a a a a a

Tuorevesisäiliö, 20/90 litraa (Van 20/80 litraa) a a a a a a a a a

Tuorevesisäiliö, 20/150 litraa a a a

Kaasuvaimennin yläkaapissa a a a a a a a a a a a a

Kaasunsuodatin a a a a a a a a a

Kahva oven sisäpuolella a a a a a a a a a a a

Korkeakiiltoinen laminaattipöytä a a a a a a a a a a a a

Korkealaatuiset kalusteet a a a a a a a a a a a a

Kalusteuuni a a a a a a a a

Upotetut laatikot, keittiö a a a a a a a a a

Ilmankierron optimoiva sisustus a a a a a a a a a a a a

Kompressorijääkaappi a

Jääkaappi pakastelokerolla (TM740 Musta, Royal Pronssinvärinen) a a a a a

Jääkaappi TecTower, pakastelokerollinen – Pronssinvärinen a a a a a a

Liesituuletin, moottori, rasvasuod. / KABE Van liesituul. hiilisuodatin a a a a a a a a a a a a

Laminaatti työtasossa Arctic White a

Laminaatti työtasossa Beige "Latte" a a a

Laminaatti työtasossa harmaa meleerattu "Grey Velvet" a a a a a

Ääntä eristävä, pehmeä sisäkatto a a a a a a a a a a a a

Ilmarako sisä- ja ulkokaton välissä kattosängyssä a a a

Pimennysverhot (myös auto-osassa) a a a a a a a a a a a

Sijattava sohva a a a a a a a a a a a a

Alaslaskettava parivuode istuinryhmän päällä, sähkötoiminen a a a a a a a a a

Optimoitu jääkaapin ilmanvaihto a a a a a a a a a a a a

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä a a a a a a a a a a a a

Rullaverho ja hyttysverkko kaikissa avattavissa ikkunoissa a a a a

Valolistalla varustettu sivuverhoripustus a a a a a a a a a a a

Nahkaverhoilu a a a

Slide-out -sohva a a a a a a a a a

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot a a a a a a a a a a a a

Kierrejousipatja ja paksu sijauspatja a a a a a a a a a a a

Liesi sähkösytytyksellä a a a a a a a a a a a a

Portaaton rullaverho ja hyttysverkko kaikissa avattavissa ikkunoissa a a a a a a a a

Takaistuimet säädettävissä sivu- ja pituussuunnassa a

Sängynpääty – pehmustettu, mokkajäljitelmää a a a a a a a a a

Sängynkehys puuta, reunaprofiili a a a
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WC-osastossa pesuallas, suihkuallas ja kaappi a a a a a a a a a a a a

Sävytetyt ikkunat a a a a a a a a a a a a

Lankakorit vaatekomerossa a a a a a a a a

Korotettava päänalunen a a a a a

Lämmitetty jätevesisäiliö, 90 litraa (Van 58 litraa) a a a a a a a a a a a a

Ulosvedettävä laatikko kaksoislattiassa a a a a a a

Vesilukko wc:n altaan viemärissä a a a a a a a a a a a a

Hyttysverkolla ja pimennysverholla varustettu ilmastoitu Mini Heki -kattoluukku a a a a a a a a a a a a

Hyttysverkolla ja pimennysverholla varustetut ilmastoidut Heki II -kattoluukut a a a a a a

Hengittävä seinätapetti a a a a a a a a a a a a

Kääntyvä vesi-wc, kiinteästi asennettu, ulkopuolelta tyhjennettävä a a a a a a a a a

Pyörivä levy / ulosvedettävä kisko, nestekaasupulloille a a a a a a a

2 vaihtoehtoista kangasverhoilua a a a

3 vaihtoehtoista kangasverhoilua a a a a a a a a a

6 vaihtoehtoista nahkaverhoilua, (lisähintaan, Royal, Crown, ei Van) a a a

Päiväpeitto a a a a a a a a a a a a

AKKU / LATURI

12V / 230V lataus kattosängyssä (x-mallit) a a a a a a a a a a

AGM 95 Ah akku a a

AGM 130 Ah akku, Imperial 2 kpl a a a a a a a a a a

Akkulaturi 35 A a a a a a a a a a a a a

Akkuanturi a a a a a a a a a

Tehovahti a a a a a a a a a

Ekopaketti (aurinkopaneeli, invertteri, kaksi akkua) a a a

Sähkökeskus 230V (16 A) a a a a a a a a a a a a

Ohjauspaneelilla varustettu sähkökeskus a a a a a a a a a a a a

ÄÄNI / KUVA

Vuodelaatikon valaistus a a a a a a a a

Himmennin etummaisessa kattolampussa a a a a a a a a a a a a

TV Teline a a a a a a a a a a a a

Vaatekomeron valaisin a a a a a a a a a

Takakaiuttimet a a a a a a a a a a a a

Epäsuora valaistus yläkaappien luona a a a a a a a a a a a a

KABE Smart D kosketuspaneeli, kellon, sisä- ja ulkolämpötilan näyttö. a a a a a a a a a a a a

Valaistu kuormatila a a a a a a a a a a a a

LED-valot a a a a a a a a a a a a

MBUX (sis. peruutuskameran) a a a a a a a a a

Multimedia + peruutuskamera a a a

Yövalaistus a a a a a a a a

Premium Sound System (sis. wi-fi) a a a

Reititin (ilman liittymää) a a a a a a a a a a a a

Langaton latausalusta (ei x780LB / x780LGB) a a a a a a a a a

TV-antenni vahvistimella a a a a a a a a a a a a

USB-liitäntä a a a a a a a a a a a a

Ulkopuolinen 230V / 12V / TV-pistorasia / liitin keskusantennille a a a a a a a a a a a a

HÄLYTTIMET / TURVALLISUUS

Palovaroitin a a a a a a a a a a a a

Sähköisesti lukittava työtaso a a a

Motorhome assistance a a a a a a a a a a a a

Murtohälyttimessä kuorisuojaus a a a a a a

Vikavirtakytkin a a a a a a a a a a a a

Törmäystunnistin nestekaasujärjestelmässä a a a a a a a a a

Vuotoilmaisin nestekaasulle a a a a a a a a a a a a

Liiketunnistimella varustettu ulkovalo a a a a a a a a

Letkurikkoventtiili nestekaasujärjestelmässä a a a a a a a a a

Vakiovarusteet
2021. 

Vakiovarusteet
2021. 
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KABE on helppo valita. 

Nyt voit luoda unelmiesi KABEn kaikessa rauhassa tietokoneen äärellä. Sivuston kabe.se/fi kätevällä konfigurointityökalulla näet selvästi 
kaikki tarjolla olevat vaihtoehdot ja mahdollisuudet. Voit valita mallin ja pohjaratkaisun sekä verhoilun, valinnaisvarusteita ja muuta 
tarpeellista. Kun olet valmis, saat yhteenvedon unelmiesi matkailuautosta hintatietoineen sekä lähimmän jälleenmyyjän yhteystiedot. 
Helpompaa se ei voisi olla!
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KABE Travel Master 740
Sisääntulomalli, jossa on hieman suppeampi varusteluettelo 
mutta joka on kauttaaltaan korkeaa KABE-laatua. Saatavana 
740-pituisena puoli- ja täysintegroituna sekä Crossover-mallina.

Sivu 60.

Uusi KABE Royal
Sinulle, joka asetat korkeita vaatimuksia varustetasosta ja mu-
kavuudesta. Royal mallisto rakennetaan 2021 alkaen Mercedes-
Benz Sprinter alustalle. Mallistossa on 2 puoli-integroitua mallia, 
Royal x780 och x880 Crossover alaslaskettavalla etuvuoteella, ja 
erinomaisella vakiovarustuksella sekä King Size leveydellä 2,5 m. 

Sivu 68.

KABE Imperial.
Suunniteltu niille, jotka haluavat kaikki KABE Crown -mallin omi-
naisuudet ja vielä hieman enemmän. Lippulaivamme, jossa on 
erikoissuuret ja ylelliset tilat. Kaikki mallisarjan mallit rakennetaan 
Mercedes-Benz-perusajoneuvon ja siihen erityisesti suunnitellun 
AL-KO-alustan yhdistelmälle. Henkilöauton kaltaista mukavuutta 
ja turvallisuutta tarjoavassa autossa on nerokkaita toimintoja ja laa-
dukas muotoilu. Sarjan kaikki mallit ovat täysintegroituja, ja saata-
vana ovat pituudet 810, 860 ja 910.

Sivu 86.

Valitse oma KABEsi.

Voidaksemme tarjota sopivan tuotteen kaikkiin niihin erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin, joita tiedämme KABE-omistajilla olevan, olemme 
kehittäneet viisi mallisarjaa, joista jokaisella on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa. Riippumatta siitä, valitsetko KABE Van -mallin, 
vähän pienemmän matkailuauton tai suuren integroidun mallin, voit luottaa siihen, että saat ympärivuotista mukavuutta, korkeaa laatua, 
luotettavuutta ja fiksuja ratkaisuja. Meille ne ovat ominaisuuksia, joista emme koskaan tingi. Ja paljon varusteita jotka KABE.ssa on 
vakiona ovat muissa lisävaruste. 

KABE Van.
Kun haluat keskittyä seikkailuun, KABE Van on juuri oikea valinta. 
Monikäyttöinen, sisustettu pakettiauto on varustettu samoilla 
lämpö- ja ilmanvaihto-ominaisuuksilla, kalusteilla ja ympärivuoti-
seen käyttöön soveltuvilla ominaisuuksilla kuin muutkin matkai-
luautomme. Rakennamme asuinosan Ruotsissa, Mercedes-Benz 
Sprinter perusajoneuvoon. 

Sivu 54.

KABE Crown.
Mercedes-Benz-perusajoneuvon ja AL-KO-alustan yhdistelmälle 
rakennetussa KABE Crown -mallissa on kaikki premiumbrändin 
tunnusomaiset ominaisuudet, kuten laadukas muotoilu ja kaikilta 
osiltaan harkittu, älykäs toimivuus. Etupyöräveto ja automaattivaih-
teisto ovat vakiovarusteita. KABE Crown -mallista on saatavana 
pituudet 760, 810 ja 860.

Sivu 78.
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Pohjaratkaisuja.
Aivan kuten pysyvälle asunnolle, myös matkailu-auton pohjarat-
kaisulle on jokaisella autoa ostavalla omat tarpeensa ja toiveensa. 
Kaikki me olemme erilaisia. Siksi meillä on useita erilaisia pohja-
ratkaisuja, joiden ansiosta matkailuautosi voidaan rakentaa omien 
henkilökohtaisten vaatimustesi mukaisesti.

Näin valitset pohjaratkaisun.

Pohjaratkaisu: LXL
Parivuode ja suihkukaapilla varustettu wc auton takakulmassa.

L=L-muotoinen keittiö.

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

L=L-muotoinen keittiö.

Pohjaratkaisu: GB, LGB
Sama pohjaratkaisu kuin LB, mutta vuoteet on nostettu hieman ylemmäksi tallin/
kuormatilan mahduttamiseksi.

L=L-muotoinen keittiö.

Pohjaratkaisu: T, LT
Kaksi yksittäisvuodetta (pitkää vuodetta) auton keskellä, wc ja erillinen suihku-
kaappi on sijoitettu aivan taakse koko matkailuauton leveydelle.

L=L-muotoinen keittiö.

Pohjaratkaisu: QB, LQB
Suuri parivuode, keskellä auton takana.

L=L-muotoinen keittiö.

Pohjaratkaisut

LXL Parivuode ja suihkukaapilla varustettu wc auton takakulmassa.

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

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

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

QB, LQB Suuri parivuode, keskellä auton takana.

L L-muotoinen keittiö.

1 akseliset Teliakseliset 1 akseliset Teliakseliset 1 akseliset Teliakseliset

TRAVEL MASTER

Travel Master 740 LXL, LB, LGB, T LXL, LGB LGB

TRAVEL MASTER ROYAL

Travel Master Royal 780 LXL, LB, LGB, LT, LQB

Travel Master Royal 880 LT, LQB

TRAVEL MASTER CROWN

Travel Master Crown i760 LXL, LGB, LT

Travel Master Crown i810 LXL, LGB, LT, LQB

Travel Master Crown i860  LGB, LQB

TRAVEL MASTER IMPERIAL

Travel Master Imperial i810 LXL, LGB, LT, LQB

Travel Master Imperial i860  LGB, LQB

Travel Master Imperial i910 GB, T, QB,

PUOLI-INTEGROITU CROSSOVER TÄYSINTEGROITU
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KABE rakentaa uuden Van-mallin Mercedes-Benz Sprinter -alustalle, mikä varmistaa luotettavuuden ja korkean laadun. Auton liitettävyys 
on täysin uudella tasolla ja tarjoaa mm. sisäisiä digipohjaisia ajokalustopalveluja. Lisäksi autossa on täysin uusi MBUX-käyttöjärjestelmä 
ja älykäs puheohjaustoiminto. KABE Van rakennetaan takapyörävetoiseen Sprinter-perusajoneuvoon; nelipyöräveto saatavana valinnai-
sena. Moottori: Mercedesin 4-sylinterinen 163 hv:n dieselmoottori, ympäristöluokka Euro-6.

Fiksu ja harkiten suunniteltu uusi 6,9-metrinen KABE Van soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.

Peruutuskameran kuva 
näkyy näytöllä lisäten 
turvallisuutta.

Tyylikäs ulkopuolelta ja ylellinen sisäpuolelta – KABE Van on 
korkeimman luokan kompakti ja optimoitu auto.

Mercedes-Benz Sprinter tarjoaa henkilöauton kaltaista mukavuutta ja turvallisuutta. 

KABE Van 
Markkinoiden parhaiten varusteltu 
retkeilyauto.
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KABE Van.
Joskus on kaikkein mieluisinta elää yksinkertaisesti ja joustavasti 
ja keskittyä seikkailuun. Silloin KABE Van on erinomainen valinta. 
Sisustetussa pakettiautossa on sama laadukas perusvarustelu 
kuin KABEn matkailuautoissa. 6,9 metrin pituinen auto on suun-
niteltu ympärivuotiseen käyttöön. Auton Nordic Oak -sisustus 
valmistetaan omassa puusepänverstaassamme ja sisältää koko 
joukon fiksuja säilytysratkaisuja. Kaksi yhden hengen sänkyä 
voidaan kätevästi muuttaa ulosvedettävän keskiosan avulla mu-
kavaksi parivuoteeksi. Kylpyhuoneen pesuallas voidaan kääntää 
sivuun antamaan tilaa suihkulle. Kauttaaltaan joustava KABE Van 
-malli voidaan helposti sovittaa maksimaalista säilytystä varten 
matkan ajaksi. Ja kun on aika pysähtyä, auto tarjoaa runsaasti tilaa 
ja mukavuuksia.  

Nämä varusteet sisältyvät aina vakiona KABE:n 
Van autoon:

u	Aito ruotsalaisrakenteinen premium-van

u	Rakennettu Mercedes-Benz Sprinter -alustalle  

u	Aktiiviset turvajärjestelmät

u	Pituus 6,90 metriä, korkea katto: seisonta korkeus 
 196 cm 

u	Mercedesin 4-sylinterinen 163 hv:n dieselmoottori,  
 ympäristöluokka Euro-6.

u	Takavetoinen, nelipyöräveto saatavana lisä-
 varusteena

u	Liitettävyys digipohjaisiin palveluihin

u	4 turvavyöllistä istumapaikkaa + 4 makuupaikkaa

u	KABEn tarjoamat arvot, viihtyisyys ja mukavuudet

u	Ainutlaatuinen eristysmenetelmä!

u	Ympärivuotiseen käyttöön – yhtä mukava niin  
 kesällä kuin talvella

u	Vesikiertoinen lattialämmitys, kaksoislattia ja      
 tavallista enemmän pattereita

u	Lämpösulku liukuovea ja takaovea vasten

u	Eristetyt vesisäiliöt

u	Palkittu Smart D -sähköjärjestelmä

u	Kompressorijääkaappi

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 4307 mm
Sisäleveys 1787 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 6967 mm
Kokonaisleveys (ilman sivupeilejä) 2020 mm
Kokonaiskorkeus – takaveto (vakio) 3050 mm
Kokonaiskorkeus – neliveto (lisävaruste) 3170 mm
Pyöräkoteloiden välinen leveys 1350 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 4
Matkustajamäärä 1 + 3
Makuutila takana 1930 x 1610 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 1600 x 600 mm

Harmaa PunainenBeige

Verhoilut
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LISÄVARUSTEET Van.

KABE Van – Ainoa VAN aidosti ympärivuotiseen käyttöön.

Parasta lämmitysmukavuutta.

Korin lattiassa on 10 mm:n vahvuinen solumuovieriste korin lattian 
ja asunto-osan lattian välisen tilan eristämiseksi. Mm. vesisäiliöt ja 
vesiputket on sijoitettu tähän tilaan, jossa ne ovat suojassa pakka-
selta. Asunto-osassa on miellyttävä sisäilma 25 mm:n vahvuiselle 
Ecoprim-materiaalilla eristetyn kaksoislattian (asunto-osan lattia) 
sekä vesikiertoisen lattialämmityksen ansiosta. 

KABEn vesikiertoisen AGS II Pro -lattialämmitysjärjestelmän neljä 
silmukkaa tuottavat entistä tasaisempaa lämpöä. Lämmityssilmu-
kat ovat alumiiniputkien sisällä ja ulottuvat ulko-ovelle, työtasoon 
ja wc:hen asti. Lämpölevyt jakavat lämmön tasaisesti koko lattialle. 

Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.

Eristys kaikissa onteloissa.

Eristettä on ruiskutettu kattoon, seiniin, palkkeihin ja kaikkiin sisus-
tettujen seinien sisässä piileviin onkaloihin. Tässä uudessa tekniikassa 
onkaloihin ruiskutetaan liimapintaisia pieniä eristepellettejä, jotka 
kovettuvat kestäväksi ja kiinteäksi 35–50 mm:n paksuiseksi eristeeksi. 
Tekniikalla minimoidaan mahdolliset kylmät vyöhykkeet. 

Optimoitu eristys yhdistettynä Alde-lämpöjärjestelmään ja hyvään 
ilmanvaihtoon varmistaa KABEn ainutlaatuisen lämmön leviämisen 
koko asunto-osaan. 

Esteetön ilmankierto. Kalustus sovitetaan niin, että ilma kiertää opti-
maalisesti koko retkeily-autossa, myös kaappien ja sohvien takana.

Vesikiertoinen patteri verkosto kiertää koko asunto-osaa, ja siihen on 
yhdistetty kolme eri lämpösulkua mahdollisen vedon estämiseksi. 

Lämpösulut koostuvat lattian alle sijoitetuista pattereista. Niitä on 
ohjaamon ja asunto-osan välissä, sisääntulon ja asunto-osan välissä 
sekä takaovien ja asunto-osan välissä. 

Asunto-osan ikkunoissa on KABEn eristetyt kehykset.

Moottori 190 hv V 6 

Ulkosuihku Ulkopuolinen kaasuliitäntä

Lasten turvaistuimen kiinnitys lattiaan 

MOOTTORI / ALUSTA

SISÄPUOLI

ULKOPUOLI

Distronic / adaptiivinen vakiono-
peuden säädin 

Neliveto 

Talvipeite takaosaan

Talvipeite etuosaan

Vetokoukku Mercedes Markiisi, sähkötoiminen 4,0 m

AKKU / LATURI

Asunto-osan vara-akku 130 AH Invertteri  Dometic 1500w

Aurinkopaneeli Smart D Remote (app)Murtohälytin 

HÄLYTTIMET / TURVALLISUUS

LIITÄNNÄT

Asunto-osan ilmastointi Fresh jet (ei 
aurinkokennon kanssa)

ILMASTOINTI / LÄMMITYS
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KABE TM740.
KABE TM740 -mallisarjan varusteluettelo on hieman suppeampi
ja valinnaisvarusteita on hieman vähemmän, mutta se on silti
kauttaaltaan KABEn korkeaa laatua. Siitä emme tingi. KABE 
TM740 rakennetaan Fiat Ducaton vakaalle matkailuautoalustalle,
jonka Fiat on kehittänyt yhdessä johtavien matkailuautovalmista-
jien kanssa. Turvallisuus ja mukavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä
ominaisuuksia. TM740 mallistossa on kaksi kangasvaihtoehtoa, 
uusi vaaleanharmaa Lexington ja vaalean ruskea Ekeby.

PUOLI-INTEGROITU
Travel Master 740

CROSSOVER 
Travel Master x740

TÄYSINTEGROITU
Travel Master i740

Mallit

Nämä ovat KABE:n kaikissa matkailuautoissa vakiovarusteita, kaiken 
muun ohella: 

u	Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdetanko

u	Moottori: Fiat 2,3 litran moottori 140 hv (vain TM740)

u	Tehokkaat patterit (konvektorit)

u	Kuivauskaapissa on tippuallas ja ilmanvaihto

u	Vesikiertoinen lattialämmitys Alde-lämmittimellä – AGS II

u	KABE iWall, vakaa kori, joka kestää äärilämpötiloja

u	Kauko-ohjattu keskuslukitus

u	Hyttysverho-ovi

u	Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat

u	Jäteastia lähdelajitteluun

u	Ergonomiset istuintyynyt

u	Sisustus ensiluokkaisesta materiaalista omasta puusepäntehtaasta

u	Sisustus sovitettu esteettömän ilmankierron varmistamiseksi

u	Päällystetty sängynpääty

u	Rasvasuodattimella ja valaistuksella varustettu liesituuletin

u	Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

u	Hyttysverkko avattavissa ikkunoissa

u	Kierrejousipatja, sijauspatja ja päiväpeite

u	Iso jääkaappi ja pehmeästi sulkeutuvat keittiöla-atikot

u	Huoltokeskuksen ohjauspaneelilla ohjataan kaikkia toimintoja – Smart D

u	Runsaasti LED-valoja

u	Multimediasoitin, mm. CD, DVD, radio, mp3-soitin, peruutuskamera 

u	Reititin

u	Palovaroitin 

u	Vikavirtakytkin

LISÄVARUSTE Mukavuuspaketti LISÄVARUSTE Turvallisuuspaketti:
(Vakio Suomessa): u	Automaattinen hätäjarrutus
u	AC ohjaamossa u	Sadetunnistin
u	Vakionopeussäädin  u	Kaistavahti
u	Sivupeilit, sähkötoimiset, u	Kaukovalojen automaattinen häikäisysuoja
 lämmitettävät u	Ajovaloavustin

Lisää lisävarusteita sivulla 67.
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KABE TRAVEL MASTER 740

KABE Travel Master 740 2021 
Uuteen Nordic Oak kalusteväriin on valittu uusia detaljeja, jotka 
sopivat värimaailmaan. Lattia- ja seinämatto ovat saaneet uuden 
värin. Pöydät ja työtasot saavat uudet laminaatit ja pleksiovien vä-
rit muuttuvat. Keittiön tehosteseinä on nyt puun värinen. Yläkaap-
pien luukut ovat Nordic Oak värisiä jossa on antarasiitin harmaa 
raita. 

Tervetuloa hyvin varusteltuun keittiöön, jossa on paljon säilytys-
tilaa ja harkittu muotoilu. Pyöristetty astianpesuallas, sulavalin-
jainen pinta-asennettu vesihana ja tyylipuhdas laminaattitaso ja 
kaapinovien Nordic Oak ovet luovat keittiöön tyylikkään ilmeen. 
Tiskialtaan päälle asetettu kansi tarjoaa nyt TM740-malleissamme 
suuremman yhtenäisen pöytätilan. Kaikki laatikot on varustettu 
soft-close mekanismilla sekä keskuslukituksella.

Kaikki keittiön laatikot on varustettu soft-close mekanismeilla.

Erillis- tai parisänky. Sisusta matkailuauton makuuhuoneosa sinul-
le ja matkakumppaneillesi sopivalla tavalla. TM740 malleissa on 
uusia sängynpääty jonka yläpuolella on valaisimet. 

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

L-muotoisella sohvalla (ei T-mallit) on mukava istua sekä matkalla 
että päivällisellä. Kaikissa tyynyissämme on alapinnassa luistama-
ton päällyste, joka pitää ne aina paikallaan.
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Travel Master 740 LXL
KABE 740 LXL täyttää reilusti kaikki mukavalle ja toimivalle loma-asumiselle 
asetetut vaatimukset. Vuodenajasta riippumatta.

Travel Master x740 LXL
Reilunlevyiseen TM x740 LXL -malliin on saatavana lisäsänky istuinryhmän 
yläpuolelle. Auto, joka täyttää reilusti kaikki mukavalle ja toimivalle loma-
asumiselle asetetut vaatimukset.

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

Travel Master x740 LGB
Fiksu matkailuauto, kun matkalle halutaan ottaa mukaan paljon varusteita. 
Suuren ulkopuolisen luukun ansiosta matkatavarat ovat hyvin käsillä tava-
ratilassa. Katon ”kupla” antaa tarvittaessa tilaa lisämakuupaikalle istuinryhmän 
yläpuolelle.

Travel Master 740 LB
TM 740 LB on hyvä ja käytännöllinen sisääntulomalli, jossa on TM 740 -sarjan 
kaikki hintansa arvoiset edut ja kaksi erillissänkyä auton takaosassa. Kun nukku-
jia on useampia, lisävuode on helppo taikoa esiin.

Travel Master 740 T
Auton kaksi erillissänkyä ja koko auton takaosan levyinen kylpyhuone (varus-
tettu tietysti suihkukaapilla) luovat auton, jossa on helppo viihtyä.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 4856 mm
Sisäleveys 2238 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 7400 mm
Kokonaisleveys 2410 mm
Kokonaiskorkeus 2850 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 4
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1960 x 1320 / 1000 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2150 x 1380 / 915 mm
Tavaraluukun aukko 690 x 590 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 4856 mm
Sisäleveys 2316 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 7400 mm
Kokonaisleveys 2464 mm
Kokonaiskorkeus 3050 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1960 x 1400 / 1120 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2230 x 1380 / 915 mm
Makuutila kattosänky 1980 x 1380 / 1050 mm
Tavaraluukun aukko 690 x 590 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 4856 mm
Sisäleveys 2316 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 7400 mm
Kokonaisleveys 2464 mm
Kokonaiskorkeus 3050 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2 x 1960 x 820 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2230 x 1175 / 555 mm
Makuutila kattosänky 1980 x 1100 / 845 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 690 x 1070 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 4856 mm
Sisäleveys 2238 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 7400 mm
Kokonaisleveys 2410 mm
Kokonaiskorkeus 2850 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 3
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2 x 1940 x 780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2150 x 1175 / 555 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 690 x 590 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 4856 mm
Sisäleveys 2238 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 7400 mm
Kokonaisleveys 2410 mm
Kokonaiskorkeus 2850 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 4
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2 x 1960 x 780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2150 x 1175 / 555 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 690 x 1070 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 4856 mm
Sisäleveys 2238 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 7400 mm
Kokonaisleveys 2410 mm
Kokonaiskorkeus 2850 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 4
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1940 x 780 + 1790 x 780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 1640 x 1175 / 1065 mm
Tavaraluukun aukko 670 x 1335 + 660 x 375 mm

KABE TRAVEL MASTER 740
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TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 4824 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 2026 mm
Kokonaispituus 7466 mm
Kokonaisleveys 2310 mm
Kokonaiskorkeus 2980 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1960 x 780 + 1960 x 700 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 555 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 700 x 1050 mm

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

KABE TRAVEL MASTER 740

Lämpöpaketti matkustajan istumen alla

Lämmönvaihdin 

Markiisi:
TM740 LGB, LXL – 4,0 m
TM740 T, i740LGB – 4,5 m

Skyview-kattoikkuna

Uuni 

Aluvanteet 16" sis. 4 Fiat-original 
teräsvannetta ja pölykapselia

Automaattivaihteisto sis. ESP Moottori Fiat 2,3 L 160 hv (keskihinta 
alkaen 140 hv)

Lisää valinnaisvarusteita: 
Alusta 42 heavy

Asunto-osan ilmastointi Fresh Jet 
FJ2200

Kattosänky edessä TMi740

Laskostettu talvipeite

ILMASTOINTI / LÄMMITYS

AKKU / LATURI ÄÄNI / KUVA

SISÄPUOLELLA

Viides vyöpaikka

Vyöpaikka selkä menosuuntaan:  
740LB / LGB, x740LB / LGB, i740LGB 
(ei 740T)

Vyöpaikka menosuuntaan: 740LXL, 
x740LXL

KABE Smart D Remote. KABE Smart 
D Remote* mahdollistaa matkai-
luauton käyttöpaneelin kaukooh-
jauksen kaikkialta älypuhelimen 
sovelluksella. Se toimii ulkoantenneil-
la varustetulla 4G-reitittimellä ja mo-
deemilla. Sen lisäksi, että voit ohjata 
lämmitystä ja valaistusta, ja valvoa 
matkailuauton toimintoja ja hälytyksiä 
puhelimen välityksellä, saat matkalle 
myös todella hyvän langattoman 
internetyhteyden.

* Kun ostat KABE Smart D Remote jär-
jestelmän, sisältää se 36 kuukauden 
ajan kuukausimaksun. 36 kuukauden 
jälkeen, asiakas maksaa vuosimaksun 
jos haluaa jatkaa Smart D käyttöä.

ULKOPUOLELLA

Lisävarusteet TM740.

Mausta KABEsi oman maun mukaan. TM740 on sopiva auto jokaiselle automatkailijalle. Jos autoon haluaa lisää varusteita mukavuuden 
parantamiseksi, tarjoamme mahdollisuuden varustaa autoa lisävarusteilla. Lisävarusteet asennetaan tehtaalla ennen toimitusta. Jälleen-
myyjämme voivat näiden lisäksi asentaa haluamanne lisävarusteet myös jälkikäteen.

LISÄVARUSTEPAKETTI TM740.

AC ohjaamossa Sivupeilit, sähkötoimiset, lämmitettävät

Automaattinen hätäjarrutus, Sadetunnistin Ajovaloavustin, Kaukovalojen automaattinen 
häikäisysuoja

Kaistavahti

Vakionopeussäädin

MUKAVUUSPAKETTI (Vakio Suomessa)

TURVALLISUUSPAKETTI
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KABE Royal -sarjassa on ylellinen vakiovarustelu. Se on erin-
omainen valinta sinulle, joka haluat olla tekniikan ehdottomassa 
eturintamassa etkä tyydy muuhun kuin kaikkein parhaaseen. Uu-
det Royal- Crossover mallit löytyvät 780 ja 880 kokoisena (alas-
laskettavalla etusängyllä). Royal sarja rakennetaan 2021 alkaen 
Mercedes-Benz Spinter alustalle, jossa on fiksuja ominaisuuksia.  
Viihtyisät kuljettajan- ja matkustajanpaikat on suunniteltu harkiten, 
tilat ovat maksimaalisen tilavat ja ajo-ominaisuudet ovat huippu-
luokkaa – erityisesti sarjaa varten räätälöidyn matalaprofiilisen AL-
KO-alustan ansiosta. 

CROSSOVER 
Travel Master Royal x780

CROSSOVER 
Travel Master Royal x880

Mallit

KABE Royal.KABE Royalin vakiovarusteita, TM740 vakiovarusteiden lisäksi 
(katso sivu 60):

u AL-KO-alusta

u Vireystila-avustin (attention assist)

u Automaattinen hätäjarrutus

u Etupyöräveto, 9 vaihteinen automaatti

u Moottori: Mercedes 170 hv

u Sivutuuliavustin

u Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II Pro

u Dieselmoottorin lämmitin

u Lämpöpatterit astinlaudan kohdalla

u Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa

u Lämmönvaihdin

u Valittavissa kolme kangasmallistoa sekä
kolme nahkamallistoa (lisähintaan)

u Käsinojallinen dinette ja slide-out-sohva

u Asunto-osassa leveä Premium-ovi (Hartal evolution)

u Kalusteuuni

u Akkutunnistimella varustettu AGM 130 Ah -akku

u Tehovahti

u MBUX (sis. peruutuskameran)

u Murtohälytin, kuorisuoja

u Törmäysanturi ja vuodonilmaisin nestekaasulle

u Ulkovalo ja liiketunnistin

LISÄVARUSTE Mukavuuspaketti: LISÄVARUSTE Designpaketti:
• Liikennemerkkitunnistin • Kromattu etusäleikkö
• Ajovaloautomatiikka • Aluvanteet 780/880 (eri hinnat)
• AC ohjaamossa • Koriste Skyview:n ympärillä
• Sähköinen pysäköintijarru • LED-ajovalot

Lisää lisävarusteita sivulla 95-98.

Royal ohjaamon istuimissa uusi, muotoon-ommellut päälliset.
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KABE Royal 2021 
Matkailun pitää tietenkin sujua kätevästi mutta myös tyylikkäästi! 
Uusi Nordic Oak on vaalea, laseeratun oloinen, antaen modernin 
ja lämpimän tunteen. Sen pohjalta olemme valinneet muut värit 
siihen sopivaksi. Upotetut ovet ja laatikot ja keittiössä, tyylikäs ki-
veä jäljittelevä työtaso kuuluvat nyt Royal-malleissamme vakiova-
rustukseen. Tyylikäs design tuntuu aina ajattomalta ja modernilta. 
3-liekkisessä liedessä on jaettu kansi, mikä antaa lisää arvokasta 
laskutilaa. 

Tietyt mallit saavat isomman keittiöikkunan.

Käsinojallinen slide-out -sohva tekee matkustamisesta entistä 
miellyttävämpää. Koska sohvan on oltava mukava ja turvallinen 
istumapaikka myös ajon aikana, olemme kehittäneet täysin 
uudentyyppisen sohvan, jossa on slide-out-toiminto vyöpaikalla. 
Sekä istuinosan että selkänojan kallistusta on helppo säätää. 
Kaikissa tyynyissämme on alapinnassa luistamaton päällyste, joka 
pitää ne aina paikallaan. 2021 tarjoamme 2 uutta kangasvaihto-
ehtoa: Gladstone ja Lexington.Voit myös valita suositun Ekeby 
kankaan. Nahkaverhoilun saa lisähintaan.

Latausalusta matkapuhelinten langatonta lataamista varten on nyt 
saatavissa vakiovarusteena.

Uudet kohdevalot lisäävät viihtyisyyttä.

Pehmustettu moccaimitaatiolla päällystetty sängynpääty, 3D 
kuvioinnilla on pehmeä ja mukava. Sängyt ovat varustettu kier-
rejousipatjoilla, paksuilla petauspatjoilla ja vartaloa myötäilevillä 
sälepohjilla. Useassa mallissa on säädettävä päänalunen. 

Sisäänrakennetulla valaistuksella varustettu tyylikäs kahva helpot-
taa matkailuautoon kiipeämistä. 

Kaikissa Royal malleissa on lisävuodepaikkoja alaslaskettavassa 
ylävuoteessa (Crossover). Siinä nukkuu yöllä mukavasti ja aamulla 
sen saa kätevästi nostettua ylös, jolloin mahtuu syömään aamia-
ista pöydän ääreen (katso sivu 74-75).

Sohva on saanut uuden pyöristetyn kulman, joka antaa enemmän 
tilaa.
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TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 6215 mm
Sisäleveys 2316 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 9060 mm
Kokonaisleveys 2450 mm
Kokonaiskorkeus 2980 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1940 x 820 + 1900 x 820 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2230 x 1380 / 1260 mm
Makuutila kattosänky 1980 x 1380 / 1050 mm
Tavaraluukun aukko 670 x 1335 + 660 x 375 mm 

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

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5190 mm
Sisäleveys 2316 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8060 mm
Kokonaisleveys 2450 mm
Kokonaiskorkeus 2980 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 5
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1940 x 820 + 1880 x 820 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2230 x 1175 / 555 mm
Makuutila kattosänky 1980 x 1100 / 845 mm
Tavaraluukun aukko 670 x 1335 mm

Travel Master Royal x780 LT
x780 LT on KABE-perheen uusin Crossover-malli. Istumaan houkutteleva istuin-
ryhmä, mukavat pitkittäisvuoteet ja suihkullinen wc ovat vakiovarusteita.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5190 mm
Sisäleveys 2316 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8060 mm
Kokonaisleveys 2450 mm
Kokonaiskorkeus 2980 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2 x 1940 x 820 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2230 x 1380 / 825 mm
Makuutila kattosänky 1980 x 1380 / 1050 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 690 x 590 mm

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

Travel Master Royal x780 LB
Tämä on matkailuauto sinulle, joka haluat aidon pitkävuodeauton. Käytännölli-
sine kulmakeittiöineen ja tilavine istuinryhmineen se on matkailuauto sekä 
yhdelle että kahdelle, ja tilaa on myös parille vieraalle alas laskettavassa katto-
sängyssä.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5190 mm
Sisäleveys 2316 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8060 mm
Kokonaisleveys 2450 mm
Kokonaiskorkeus 2980 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1960 x 1400 / 1120 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2230 x 1030 / 1180 mm
Makuutila kattosänky 1980 x 1380 / 1050 mm
Tavaraluukun aukko 690 x 590 mm

Travel Master Royal x780 LGB
Täällä on tilaa kaikelle tarvittavalle niin pitkille kuin lyhyillekin matkoille. X780 
LGB:ssä on kaksi pitkittäisvuodetta ja niiden alla tallitila. Lisäksi autossa on 
käytännöllinen L-muotoinen keittiö, ruokailutila viidelle ja suihkuseinillä varus-
tettu wc.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5190 mm
Sisäleveys 2316 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8060 mm
Kokonaisleveys 2450 mm
Kokonaiskorkeus 2980 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2 x 1960 x 820 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2230 x 1380 / 825 mm
Makuutila kattosänky 1980 x 1380 / 1050 mm
Tavaraluukun aukko 690 x 1070 + 690 x 590 mm

Travel Master Royal x780 LQB
x780 LQB -mallissa on reilusti tilaa. Auton takaosassa on iso parivuode ja istuin-
ryhmän yläpuolelta laskeutuu parivuode. Monipuolinen L-mallinen keittiö, tilaa 
viidelle ruokailijalle istuinryhmässä sekä erilliset suihkulla varustetut pesutilat 
tarjoavat erinomaiset edellytykset mukavaan lomailuun.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5190 mm
Sisäleveys 2316 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8060 mm
Kokonaisleveys 2450 mm
Kokonaiskorkeus 2980 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 5
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1980 x 1520 / 1100 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2230 x 1175 / 555 mm
Makuutila kattosänky 1980 x 1100 / 845 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 690 x 1070 mm
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Travel Master Royal x880 LQB
x880 LQB:ssä on paljon tilaa sekä sinulle että vieraille. Taaimpana autossa on 
keskelle sijoitettu suuri parisänky. Istuinryhmän yläpuolella on lisäksi sähkötoimi-
sesti alaslaskettava lisäsänky, jossa kaksi henkeä nukkuu mukavasti.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 6215 mm
Sisäleveys 2316 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 9060 mm
Kokonaisleveys 2450 mm
Kokonaiskorkeus 2980 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1980 x 1520 / 1100 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2230 x 1380 / 950 mm
Makuutila kattosänky 1980 x 1380 / 1050 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 690 x 995 mm 

Sähkötoimisesti alaslaskettavassa kattosängyssä on lisää makuupaikkoja. Tässä nukkuu 
yöllä mukavasti, ja kun aamulla vuode nostetaan ylös, tilaa on mukavasti useammallekin 
ruokailijalle. 



KABE ROYAL
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Aluvanteet 780/880 (eri hinnat) Koriste Skyview:n ympärillä

Liikennemerkkitunnistin

LED-ajovalot

AC ohjaamossa Sähköinen pysäköintijarru

Kromattu etusäleikkö

Ajovaloautomatiikka

DESIGNPAKETTI, ULKOPUOLI

MERCEDES-BENZ MUKAVUUSPAKETTI

LISÄVARUSTEPAKETTI Royal. 

Uusi KABE Royal Mercedes-Benz on rakennettu huomioonottaen korkean varustelutason ja mukavuuden. 
2021 esittelemme 2 uutta varustepakettia: Mercedes-Benz Mukavuuspakettia ja Designpaketti. 
Nämä asennetaan tehtaalla valmiiksi ajoneuvoon.

Lisää lisävarusteita sivulla 95-98.
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TÄYSINTEGROITU 
Travel Master Crown i760

TÄYSINTEGROITU 
Travel Master Crown i810

TÄYSINTEGROITU
Travel Master Crown i860

Mallit

KABE Crown mallisto rakennetaan eksklusiiviselle yhdistelmälle, 
Mercedes Benz ja AL-KO. Crown-sarjan ajo-ominaisuudet ovat 
verrattavissa henkilöauton mukavuuteen ja turvallisuuteen. Auto 
on suunniteltu erittäin tasokkaaksi, mikä näkyy tyylikkäissä, eks-
klusiivisissa kalusteissa, hyvin varustellussa ja tilavassa keittiössä, 
erittäin mukavissa sängyissä ja monissa käytännöllisissä säilytys-
ratkaisuissa. Valittavana on useita erilaisia pohjaratkaisuja, jotta 
voit luoda juuri omia tarpeitasi vastaavan auton. Teknisesti huip-
puluokkaa edustava Crown-auto tarjoaa monia fiksuja ratkaisu-
ja niin ajoon kuin paikallaan olemista varten. KABE Crown -auto 
tarjoaa erinomaista toimivuutta ja käyttömukavuutta.

KABE Crown.Kun valitset KABE Crown auton sisältyvät seuraavat varusteet 
TM740 vakiovarusteiden lisäksi: (s 60): 

u	AL-KO-alusta

u	Alumiinivanteet 16"

u	Vireystila-avustin (attention assist)

u	Automaattinen hätäjarrutus

u	Sähköinen seisontajarru

u	Etupyöräveto, 9 vaihteinen automaatti

u	Moottori: Mercedes 170 hv

u	Sadetunnistin

u	Sivutuuliavustin (ei tandem)

u	Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II Pro

u	Dieselmoottorin lämmitin

u	Lisälämpöpaketti joka on kytketty lattialämmitykseen

u	Lämpöpatterit astinlaudan kohdalla

u	Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa

u	Lämmönvaihdin

u	Ulosvedettävä, lämmitetty ja valaistu suksikotelo 

u	Valittavissa kolme kangasmallistoa sekä
 kolme nahkamallistoa (lisähintaan)

u	Käsinojallinen dinette ja slide-out-sohva

u	Kalusteuuni

u	Asunto-osassa leveä Premium-ovi (HartaLux)

u	Akkutunnistimella varustettu AGM 130 Ah -akku

u	Tehovahti

u	MBUX (sis. peruutuskameran)

u	Murtohälytin, kuorisuoja

u	Törmäysanturi ja vuodonilmaisin nestekaasulle

u	Ulkovalo ja liiketunnistin
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KABE Crown 2021 
KABE Crown tarjoaa parasta mahdollista. Kaikki Royal-sarjan 
nerokkaat ja käytännölliset ratkaisut ovat nyt entistäkin tasok-
kaampia. Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan auton tekniset 
ratkaisut, mukavuus ja design ovat huippuluokkaa. Esimerkiksi 
asunto-osan ovi on entistä leveämpi. Se helpottaa autoon nou-
semista ja tekee sisätilasta valoisamman. Tehosteseinä Tweed 
ulko-oven sisäpuolella on uutuus 2021.

Crown malleihimme tulee myös Nordic Oak kalusteväri ja muu 
sisustus on sovitettu siihen värimaailmaan. Keittiön kaapit ja muut 
yläkaappien luukut ovat samaa sävyä beigellä raidalla. Keittiön 
yläkaappeihin voi lisävarusteena saada beiget kaapinovet. 

Keittiössä on uusi tunnelmavalaistus, joka on himmennettävissä.

KABE Crown nukut taatusti vähintään yhtä hyvin kuin kotona. 
Mukavat patjat, fiksut säilytystilat sekä tunnelmavalaistus ja todella 
hyvät lukulamput luovat viihtyisät puitteet lomanautinnoille. Sän-
gynpääty on verhoiltu pehmeällä, pehmustetulla 3D-painokuvioi-
dulla mokkajäljitelmällä ja kuuluu KABE Crown -mallin vakiovarus-
teluun. Uusi alumiininen sängynkehys on reilunkokoinen ja vank-
ka, ja lisävarusteena on saatavana sähköisesti säädettävä pää-
puoli. 

Uusi pieni lukulamppu, jossa on USB pistoke löytyy valituista 
paikoista autossa. 

Kattoikkunan ihanaan valoon väsyneinkin herää virkeämpänä. 
Hyvät säilytysmahdollisuudet luovat parhaat edellytykset kodin 
siisteydelle.

L-muotoisessa sohvassa on tilaa monelle ja se on luonnollisesti 
vakiona kaikissa matkailuautoissamme. Sohvaosassa on slide-out 
-toiminto, jolla sekä istuin- että selkätyynyn voi kallistaa mahdolli-
simman miellyttävään asentoon. Kaikissa tyynyissämme on alapin-
nassa luistamaton päällyste, joka pitää ne aina paikallaan.

Matkailuauton syvät kuormatilat on sisustettu ulosvedettävillä laa-
tikoilla, mikä tekee pakkaamisesta ja säilyttämisestä entistä jous-
tavampaa. 

Täysintegroidut KABE Crown -mallit saavat kääntölevyn (ei ulos-
vedettävä) kaasupullokoteloon, mikä helpottaa kaasupullojen 
vaihtoa. 

Lisävaruste penkinlämmitin muuttuu penkinlämmittimeksi ja pen-
kinjäähdyttimeksi, lämmin talvella ja viileä kesällä.
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Travel Master Crown i760 LXL
Tämä auto sopii monille. Matkustustilaa on neljälle ja yöpymistilaa jopa 6 hen-
gelle! Auton takaosassa on parisänky ja suihkukaapilla varustettu kylpyhuone. 
Sohvaryhmän yläpuolella on lisäksi yksi alaslaskettava parisänky.

Travel Master Crown i760 LGB
i760 LGB -mallin tilava kuormatila on helposti ulottuvilla auton pitkän sivun taka-
osassa olevan ison tavaraluukun kautta. Auton sisäpuolella tämä tila sijaitsee 
auton takaosassa korotettujen pitkittäisvuoteiden alla. Auto on erinomainen 
valinta erityisesti silloin, kun mukaan pakataan paljon matkatavaroita. 

Travel Master Crown i760 T
Jos haluat tavallista isomman kylpyhuoneen, i760 T on sinulle hyvä valinta. Kyl-
pyhuone on sijoitettu auton takaosan koko leveydelle, kahdesta erillisvuoteesta 
koostuvaan makuuosaan. Istuinryhmän yläpuolella on lisäksi yksi alaslaskettava 
parisänky.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5064 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 7820 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1940 x 1280 / 800 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 940 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 700 x 800 mm 

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5064 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 7820 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1960 x 780 + 1960 x 700 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 555 mm 
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm 

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5064 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 7820 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 4
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1940 x 780 + 1840 x 780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä –
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 700 x 800 mm
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Travel Master Crown i810 LXL
LXL-malli on yksi ehdottomasti suosituimmista tilaratkaisuistamme ja tarjoaa 2–6 
makuupaikkaa (sohvaryhmä mukaan luettuna). Reilunpituinen automalli tarjoaa 
kaikkien muiden Crown-mallien tavoin runsaasti käytännöllisiä ja mukavuutta 
lisääviä huippulaadukkaita ratkaisuja. 

Travel Master Crown i810 LGB
Tässä autossa tavaramäärä ei ole koskaan ongelma! Auton ulkopuolelta tava-
ratilan kautta ulottuvilla olevaan isoon kuormatilaan mahtuu paljon. Se sijaitsee 
auton takaosassa korotettujen pitkittäisvuoteiden alla. Runsaasti säilytystilaa 
löytyy myös keittiöstä, joka on mukavassa kulmassa istuinryhmään nähden. 
Autossa on enimmillään 6 makuupaikkaa.

Travel Master Crown i810 LT
Tämä täysintegroitu malli lunastaa kaikki odotuksesi! Täältä löytyy kaikki tarvit-
tava mukavaan asumiseen: käytännöllinen kulmakeittiö, takaosassa iso kylpy-
huone ja mukavat pitkittäisvuoteet. 

Travel Master Crown i810 LQB
Auton takaosassa on iso queen-size-vuode, ja lisäksi istuinryhmän päälle voi-
daan laskea yksi parisänky. Sohvaryhmä mukaan luettuna tilavassa i810 LQB 
-mallissa on viisi makuupaikkaa. Iso kulmakeittiö ja monet kätevät säilytystilat 
lisäävät käyttömukavuutta huomattavasti. 

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1940 x 1280 / 800 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 1215 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 700 x 800 mm 

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 555 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm 

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 5
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2 x 1940 x 780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 555 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 700 x 800 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 5
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1995 x 1380 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 555 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Crown i860 LQB
Tilavassa autossa on monia käytännöllisiä säilytystiloja. Sohvaryhmä on kulmas-
sa tilavaan keittiöön nähden, mikä tarjoaa mukavaa oleilutilaa. Taempana auton 
molemmilla puolilla on jaettu wc ja suihkuhuone, ja takana keskellä iso ja muka-
va queen-size-vuode.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 6060 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8822 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1995 x 1380 mm 
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 835 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Crown i860 LGB
Suurimmassa Crown-mallissa on avara peruspohjaratkaisu. Autossa on iso tallio-
sa, korotetut pitkittäisvuoteet, erillinen suihku ja wc, reilunkokoinen kulmakeittiö 
ja yöpymistilaa yhteensä 7 hengelle. Kaikki Mercedes-Benz-premiumbrändin 
alustalla.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 6060 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8822 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 7
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 835 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm
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TÄYSINTEGROITU 
Travel Master Imperial i810

TÄYSINTEGROITU 
Travel Master Imperial i860

TÄYSINTEGROITU 
Travel Master Imperial i910

Imperial-sarja on todellinen helmi matkailuautojen premium-seg-
mentissä. Sarja tarjoaa luksustasoa joka suhteessa ja on raken-
nettu Mercedes-Benz ja AL-KO alustalle, jonka teliakseli tekee 
autosta todella vakaan, turvallisen ja mukavan ajaa. Erillinen ka-
lusteuuni, suuri ja tilava poltto-wc:llä varustettu kylpyhuone, Eko-
paketti, Premium Sound System ja wi-fi, ylelliset kalusteet ja upea 
nahkaverhoilu, automaattinen lattialämmitys, peruutuskamera ja 
navigaattori ovat vain muutamia esimerkkejä varustelusta. Malli 
on rakennettu Mercedes-Benz-perusajoneuvon ja AL-KO-alustan 
eksklusiiviselle yhdistelmälle, jossa takaosan ajoa tehokkaasti 
vakauttava teliakselisto parantaa ajon turvallisuutta ja mukavuutta. 
KABE Imperial sopii sinulle, jolle vain ehdottomasti paras on kyllin 
hyvää.

Mallit

KABE Imperial.
TM740 (s60) ja Crown (s78) varusteiden lisäksi saat 
KABE Imperial autoihin seuraavat varusteet:  

u	Moottori: Mercedes 170 hv 

u	2-akselinen AL-KO-alusta 5500 kg 

u	Asunto-osassa ilmastointi (AC) 

u	Alde vyöhykelämmitys

u	Ulkopuolen lukoissa keskuslukitus (useassa)

u	Suihkuliitäntä autotallissa 

u	Hydrauliset tukijalat 

u	Asunto-osassa Premium-ovi (HartaLux) 

u	Cinderella-polttokäymälä 

u	Sähkötoiminen säädettävä pääpuoli 

u	Tuorevesisäiliö, 20/150 litraa 

u	Nahkaverhoilu 

u	2 akkua AGM 130 Ah 

u	Ekopaketti aurinkokennolla, invertterillä ja 
 2 akulla 

u	Premium Sound System 

u	Sähkötoiminen laatikoiden lukitus keittiössä
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KABE IMPERIAL

KABE Imperial 2021
Travel Master Imperial. Ympärivuotiseen käyttöön soveltuva auto, 
jossa kaikki on vakiona ja ehdottomasti parasta ja uusinta uutta. 
Ekopaketti, invertteri, 2 akkua, ympäristöä säästävä polttokäymä-
lä, ylellinen keittiö, erittäin korkealuokkainen queen size -sänky ja 
markkinoiden edistyksellisin vesikiertoinen lattialämmitysjärjestel-
mä sekä hydrauliset tukijalat (vakiona Imperialissa) ovat siitä muu-
tamia esimerkkejä.

Ylelliset kalusteet, kauttaaltaan korkea varustelutaso ja ajaton 
muotoilu virittävät oikeaan tunnelmaan heti sisään astuttaessa. 
2021 päivätämme koko sisustuksen vaaleaksi ja modeniksi! 
Yläkaappien ovet takana ja edessä ovat väriltään Nordic Oak, 
beigellä raidalla.Eksklusiivisessa Imperial keittiössä on modernit 
beiget yläkaapin ovet (Nordic Oak lisävarusteena) ja työtasona 
Corian Matterhorn. Korkeakiiltoinen seinä vaihdetaan Nordic Oak 
väriseksi. Se on varustettu TecTower jääkaapilla, jossa on kaasu-
uuni ja alaslaskettava hylly, jossa on tilaa mm. kahvinkeittimelle 
(i910). 

Lattia ja seinämatto ovat saaneet uuden värin. Tasot ja pöydät 
saavat uuden värin kuten myös pleksiovet. 

Uutuudet! Imperial -mallissa on vakiovarusteena, Alde-vyöhy-
kelämmitys. Järjestelmällä voidaan ohjata lämpöä kahdella eri 
vyöhykkeellä, etu- ja takaosassa. Takaosan lattiaan on sijoitettu 
ylimääräisiä lämmitysputkia, ja wc lämpiää aina taloudellisesti 
paluusilmukalla. 

KABE Imperial 2021 -mallin ohjaamossa on uudet, integroidulla 
turvavyöllä varustetut ylelliset istuimet. 

Nahkaverhoilu on Imperialissa vakiona, nyt uudella ompelutyylillä.

Imperial-kylpyhuoneessa ei ole lainkaan sijaa kompromisseil-
le. Sulavat linjat, hyvä valaistus ja poltto-wc ovat luonnollisesti 
vakiona. Voit valita suuren kylpyhuoneen tai erillisen suihkun ja 
wc:n. Erillisratkaisussa koko makuuhuoneosa voidaan erottaa 
auton etuosan tiloista asettamalla wc-ovi auki asentoon. Mukavaa 
ja yksityistä! 

Sähköisesti säädettävä sängyn pääpuoli on KABE Imperial -mallis-
sa vakiovaruste.

Kylpyhuoneen marmoritaso luo ylellistä tunnelmaa! 

Langaton reititin löytyy Imperialissa vakiona kuten myös langaton 
latausalusta auton etuosassa.
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KABE IMPERIAL

Travel Master Imperial i810 LXL
LXL-pohjaratkaisusta on tullut nopeasti yksi ehdottomista myyntimenestyksis-
tämme. Nyt siinä on Imperialin kaikki premium-edut. Täydellinen matkailuauto 
mukavan käytännöllisiä ja erittäin korkealaatuisia ratkaisuja etsivälle.

Travel Master Imperial i810 LGB
Erittäin korkeatasoinen matkailuauto, jossa matkustat fiksusti ja jossa on paljon 
säilytystilaa. Mallissa on sekä suuri tavaratila korotettujen pitkittäisvuoteiden alla 
että tilavat kapit ja laatikot keittiössä.

Travel Master Imperial i810 LT
Täysintegroidussa Imperial i810 LT:ssä sinulla on kaikki tarvittava mukavaan asu-
miseen: mukavat pitkittäisvuoteet, käytännöllinen kulmakeittiö, tilava istuinryhmä 
ja suuri kylpyhuone. Kaikki ehdotonta premium-tasoa.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1940 x 1280 / 800 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 1215 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 700 x 800 mm 

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 555 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm 

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 5
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2 x 1940 x 780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 555 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 700 x 800 mm

Travel Master Imperial i810 LQB
Erityisen tilava matkailuauto kiitos suuren kulmakeittiön ja monien käytännöllis-
ten säilytystilojen. Suuri queen-size vuode taaimpana keskellä ja alas laskettava 
parisänky istuinryhmän yläpuolella tarjoavat paljon nukkumatilaa.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 5564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 5
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1995 x 1380 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 555 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Imperial i860 LGB
Ainutlaatuinen ja ehdottoman huippulaatuinen matkailuauto. Autossa on tilava  
pohjaratkaisu, jossa on paljon kääntymätilaa. Avara keittiö, wc ja suihku eri puo-
lilla autoa, ja paljon säilytystilaa. 

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 6060 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8822 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 7
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 835 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm 

Travel Master Imperial i860 LQB
Suuren kulmakeittiön ja monien käytännöllisten säilytystilojen ansiosta erittäin 
tilava matkailuauto. Suuri queen size -sänky on sijoitettu auton takimmaiseen 
osaan, ja wc ja suihku eri puolille autoa. Kaikki parasta laatua. 

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 6060 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 8822 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1995 x 1380 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 835 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm 
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Travel Master Imperial i910 GB
KABE i910 GB on yksi suurimmista täysintegroiduista matkailuautoistamme. 
Suuren ulkopuolisen tavaraluukun kautta on helppo käyttää hieman korotettujen 
sänkyjen alla olevaa suurta tavaratilaa.

Travel Master Imperial i910 T
i910 T on matkailuauto, jossa on suuri ja avara kylpyhuone koko matkailuauton 
takaosan leveydellä. Kaksi mukavaa pitkittäisvuodetta, tyylikkäästi kulmittain 
käännetty keittiö lukuisine hienouksineen ja mukava sohvaryhmä luovat täydelli-
sen miljöön rentoutumiseen.

Travel Master Imperial i910 QB
i910 QB:ssä on suuri, ihana queen-size-vuode matkailuauton takimmaisessa  
osassa. Tyylikäs, kulmittain käännetty keittiö ja hyvin sijoitettu istuinryhmä teke-
vät tästä todellisen loistoauton. 

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 6564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 9320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 7
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 1050 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 6564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 9320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 2 x 1940 x 780 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 1125
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 1160 x 700 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus 6564 mm
Sisäleveys 2180 mm
Sisäkorkeus 1960 mm
Kokonaispituus 9320 mm
Kokonaisleveys 2329 mm
Kokonaiskorkeus 3065 mm
Vuodepaikkoja (sis. dinette) 2 - 6
Matkustajamäärä 1 + 3 h
Makuutila takana 1995 x 1380 mm
Makuutila dinette-ryhmässä 2060 x 1175 / 1050 mm
Makuutila kattosänky 1880 x 1220 mm
Tavaraluukun aukko 2 x 760 x 1040 mm
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KABE ROYAL, CROWN, IMPERIAL

Aurinkokenno. Tuota oma sähkösi! Ympäristöystävällisesti, kätevästi ja käytän-
nöllisesti. GoCampin aurinkokennopaketti tuottaa 140 W ja on erittäin korkealaa-
tuinen. Paneelin kehys on vahvaa alumiinia ja siinä on aerodynaamiset spoilerit, 
jotka vähentävät tuulen suhinaa ajon aikana (vakiona Imperial).

ILMASTOINTI / LÄMMITYS

AKKU / LATURI

Akun varausmittari AGM 130 Ah 
(vakiona Imperial)

Invertteri 1800 W (vakiona Imperial)

Alde Flow. Alde Flow'lla voit olla lämpimässä suihkussa niin pitkään kuin haluat! 
Alde Flow'ssa on erillinen lämminvesisäiliö, jonka liität lämmitysjärjestelmään. 
Säiliö esilämmittää tuoreveden, ennen kuin virtaa lämmittimen varsinaiseen 
lämminvesisäiliöön, ja tuottaa tasalämpöisen veden hanoihin. 

Asunto-osan ilmastointi Fresh Jet 
FJ2200 (vakiona Imperial)

Tallilämmitys. KABEn kuivaustoiminnolla kosteat vaatteet ja kengät kuivuvat 
tallissa nopeasti. Tallilämmitys kytketään päälle ja pois päältä painamalla Smart 
D -sähköpaneelin painiketta. Valinnainen G, GB ja QB-malleissa (ei TM 740). 

Istuinlämmitin / jäähdytys (Crown, 
Imperial)

Laskostettu talvipeite

PALJON LISÄVARUSTEITA
Royal, Crown ja Imperial autoosi.

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

Pyyhekuivain, sähkökäyttöinen 
ajastimella / vesikiertoinen

Thetford-wc keraamisella kulholla

Mikro 800 W, 230VSuihkun puulattia

Tuuletin (suihkussa) (löytyy useam-
paan malliin)

Keittiön laatikoiden sähktoiminen 
lukitus (vakiona Imperial)

Cinderella-polttokäymälä
(vakiona Imperial)

Manuaalinen markiisi

Sähkökäyttöinen markiisi (Imperial)

Markiisin valo

Roiskeläpät:
Taakse i760, i810, i860, i910

Vetokoukku (suurin vetomassa 
2000 kg) 
MB yhdistelmämassa: 5880 kg

Ulostyöntyvä astinlauta kuljettajan 
ovessa i760, i810, i860, i910

ULKOPUOLELLA

Ulosvetolaatikko, helmapaketti (V/E)  
x780, x880

Viides vyöpaikka. Haluatko mat-
kalle mukaan vielä yhden ystävän 
tai perheenjäsenen? Valitse autoon 
ylimääräinen, viides vyöpaikka.

Vyöpaikka selkä menosuuntaan: 
760LGB, 810LGB, 810QB, 810LT 
(ei x780LT, x780LQB, 760T)

AL-KO HY4 hydrauliset tukijalat. Säädä auto vaakatasoon helposti käsiohjaimen painiketta pai-
namalla. Painamalla toisen kerran ajoneuvo siirtyy hieman kaltevaan vuodeasentoon. Kolmannen 
kerran painaessasi tukijalat painuvat kokonaan sisään. HY4 -järjestelmää voidaan käyttää myös 
täysin manuaalisesti ja ohjata tukijalkapareja halutulla tavalla. Jokaisessa tukijalassa on oma moot-
tori, ja koko järjestelmä on asennettu alustaan. Autoon ei vedetä öljyletkuja. HY4 on vakiovaruste 
Imperial-mallissa ja valinnainen muissa malleissa.

Pääpuolen sähkötoiminen säätö, 
sänky (vakiona Imperial)

Uutus! Astiakaappi beige (vakiona 
Imperial)

Uutus! Astiakaappi puuväri (vakiona 
Royal, Crown)

Nahkaverhoilu Springfield 
(vakiona Imperial)

Uutus! Nahkaverhoilu Madison 
(vakiona Imperial)

Nahkaverhoilu Halmstad 
(vakiona Imperial)

Varapyöräteline autotalliin

MOOTTORI / ALUSTALIITÄNNÄT

Ulkopuolinen kaasuliitäntä Kaasupullonvaihtaja Duo Control Suihkuliitäntä (vakiona Imperial)

Muotoon ommellut lattiamatot Kattosängyn verho Dog comfort/safety. Ikkunallinen 
koirankuljetushäkki, tavaratilaan, 
x780 LGB. Korkeus 50 cm.

Vyöpaikka menosuuntaan: x780LB, 
x780LGB, x780LXL, x880LT, 
x880LQB, 760LXL, 810LXL, 860LQB, 
860LGB, 910GB, 910T, 910QB

SISÄPUOLELLA
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Haluatko mukaan matkalle enemmän tavaroita? Valitse KABE jossa on iso takatalli. Meidän 
takatallisissa ja QB-malleissa on tilaa polkupyörille, pöydälle ja tuoleille – kaikelle, mitä tarvitset 
mukaan onnistuneelle lomalle. Tallin lämmityksen saa lisävarusteena.

KABEn Integroiduissa malleissa kaksoispohjaa on käytetty hyväksi fiksulla 
tavalla. (Ei TMi740) Tässä Travel Master i810LQB mallissa pääset käsiksi 
kaksoispohjan tavaratilaan kätevästi tallista.

Kätevät kiinnityssilmukat kiskoilla tallissa helpottavat 
pitämään tavarat paikoillaan.

Isot säilytyslaatikot ovat käteviä pienten tavaroiden 
kuljettamisen. Lisävarusteena Royal.

Isot tavaraluukut kaksoispohjassa integroiduissa autoissa helpottaa 
pääsyä säilytystiloihin. (Ei TMi740)

Tilaa kaikelle ekstralle.

HÄLYTTIMET / TURVALLISUUS

Murtohälytin sis. kuorisuojan ja 
sisäpuolisen liiketunnistimen (vakiona 
Crown, Imperial)

Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa
(vakiona Imperial)

ÄÄNI / KUVA

KABE Premium Sound System, Navigointi, GPS (vakiona Imperial, 
lisävarusteet Crown)

KABE Smart D Remote. KABE Smart D Remote* mahdollistaa matkailuauton käyttöpaneelin kauko-ohjauksen kaikkialta älypuhelimen sovelluksella. Se toimii ulko-
antenneilla varustetulla 4G-reitittimellä ja modeemilla. Sen lisäksi, että voit ohjata lämmitystä ja valaistusta, ja valvoa matkailuauton toimintoja ja hälytyksiä puhelimen 
välityksellä, saat matkalle myös todella hyvän langattoman internetyhteyden.

* Kun ostat KABE Smart D Remote järjestelmän, sisältää se 36 kuukauden ajan kuukausimaksun. 36 kuukauden jälkeen, asiakas maksaa vuosimaksun, jos haluaa 
jatkaa Smart D käyttöä.
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