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Nieuwe plaatsen. Altijd thuis.
Er zijn momenten waarop er geen plaats is voor compromissen. 
Wanneer je wilt ontspannen en in alle rust nieuwe kanten van 
jezelf en van de wereld om je heen wilt ontdekken. Soms op een 
avontuurlijke en inspannende manier, soms in alle rust. Net als 
thuis maar op een nieuwe plaats. Altijd met de standaard die je 
past, op je eigen voorwaarden. 

Ons streven is om altijd een stap verder te zijn en om te verras-
sen met techniek en comfort die boven het gewone uitstijgen. 
Met functies die het bestaan op een hoger niveau tillen en die de 
levenskwaliteit verhogen, waar u u ook wilt bevinden. 

We zijn er trots op om dit jaar een nieuwe halfgeïntegreerde 
camper te kunnen presenteren op een exclusieve basis van 
Mercedes-Benz. Qua comfort en veiligheid verbazingwekkend 
gelijkend op een personenauto en uiteraard met het bekende. 
Kijk op pagina 6. 
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MODELPROGRAMMA 2021.

Definitie. KABE Travel Master 740. 
De KABE Travel Master 740 heeft een enigszins kortere uitrustingslijst en wat minder keuzemogelijkheden, 
maar de hoge KABE-kwaliteit is overal zichtbaar. Daar wordt niet aan getornd. Wat bij ons standaard is, wordt bij 
andere merken als optie aangeboden. De KABE Travel Master 740 wordt gebouwd op de stabiele camperbasis 
van Fiat Ducato, ontwikkeld door Fiat in samenwerking met de meest vooraanstaande camperproducenten. 
Gericht op uw veiligheid en comfort. Hij is verkrijgbaar als halfgeïntegreerd en als crossover en bovendien als 
volledig geïntegreerd model in de lengte 740. 

Revolutie. De nieuwe KABE Royal.  
De nieuwe halfgeïntegreerde KABE Royal is dit jaar het grote nieuws. Een exclusieve aanvulling op het model-
programma, gebouwd op een Mercedes-Benz Sprinter-basis van de hoogste kwaliteit. Deze camper is verkrijg-
baar in de lengten 780 en 880.

Innovatie. KABE Crown. 
De KABE Crown is een volledig geïntegreerde premiumserie met design van topklasse en een basisuitrusting die ver 
uitsteekt boven het gemiddelde. Voor wie alleen het beste goed genoeg is. De Crown-serie wordt gebouwd op een 
basis van Mercedes-Benz en in de lengten 760, 810 en 860. 

Perfectie. KABE Imperial.  
Beter is er niet te vinden – qua design, kwaliteit, comfort en rijeigenschappen. Al onze Imperial-modellen worden gebouwd op 
Mercedes-Benz met AL-KO chassis en dat zie en voel je, zowel tijdens het rijden als door de vele slimme functies en een uitzonderlijk 
comfortabele kwaliteit van wonen. U kunt kiezen tussen de lengten 810, 860 en 910. 

Evolutie. KABE Van.   
Slim en doordacht met het oog op het 
zorgeloze leven. Optimaal en compact 
van formaat, zonder concessies op 
het gebied van de hoge KABE-
standaard en de vele meerwaarden 
van Mercedes-Benz.

KABE campers zijn er in vijf modelseries, alle met verschillende karaktereigenschappen, ontwerpen en 
functionele focus. Maar met dezelfde hoge kwaliteit. 
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De nieuwe Royal 
op Mercedes-
Benz.
Een modern design en is daarmee een 
absolute blikvanger op de straat! 

• Mercedes-Benz Sprinter Chassis

• Grote motor met 170 pk

• 9 versnellingen automaat

• Heavy Duty motor

• Lederen stuurwiel

• Active Break Assist

• MBUX 10.25

• Vermoeidheidssensor Attention Assist

• Royal heeft een stijlvolle achterzijde



KABE 2021  98  KABE 2021

Design, veiligheid en kwaliteit – dat zijn de kenmerken van KABE. 
Het stijlvolle klassieke uiterlijk is direct herkenbaar als de camper 
aan komt rijden. En als u uw KABE wat beter leert kennen, met al 
zijn uitgekiende details en comfort, zult u zijn doordachte ontwerp 
op waarde weten te schatten.  

Alle functies – zoals isolatie, ventilatie, verwarming en ramen – 
zijn van topkwaliteit. Geen compromissen. Het is een feit dat wij 
veel investeren in de voortdurende ontwikkeling van onze cam-
pers, in onze positie als marktleider en meer dan dat. Allemaal 
om u als KABE-bezitter het allerbeste te kunnen bieden – een 
camper die aan de hoogste eisen voldoet en een exclusieve uit-
straling heeft, zowel binnen als buiten.

Nieuw in 2021

Ons unieke ID-plaatwerk, met direct op de plaat gedrukt patro-
on, heeft een nieuw stijlvol design gekregen. Een glad oppervlak 
met de welbekende KABE-kenmerken die jarenlang hun kleur be-
houden dankzij de hoge UV-resistentie. 

Onze Crown en Imperial modellen hebben LED-balken. Optio-
neel in Royal. 

Groter keukenraam van 700 x 300 mm naar 800 x 350 mm daar 
waar mogelijk. 

Al in het modeljaar 2020 is de deur van het woongedeelte op 
alle modellen verbreed. Onze 740-modellen (behalve 740T) en 
Royal-modellen hebben een deur van het type Hartal Evolution. 
Onze Crown- en Imperial-modellen zijn voorzien van een deur 
van het type HartaLux, met extra versterkte scharnieren, kozijnen 
en handgrepen en een driepuntsslot. 

EXTERIEUR 
Een stijlvolle uit-
straling.

Nieuw ontwerp van Innovation 
Design met hoge UV-resistentie 
voor alle KABE-modellen! 

Groter keukenraam daar waar 
mogelijk. 

LED-verlichting voor meer veilig-
heid. Standaard in CROWN, 
IMPERIAL. Optioneel in ROYAL.
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Ramen met slimme details. 
De uitwendig vlakke en getinte ruiten beschermen tegen warmtestraling van 
buiten. Traploze geïntegreerde horren en verduisteringsgordijnen in alle 
kozijnen. Alle ramen kunnen traploos worden geopend (geldt niet voor de 
keuken).

iWall zorgt voor een stabiele vochtbestendige carrosserie. 
De carrosserie wordt gebouwd volgens het ”sandwichprincipe”: glasvezel, 
binnenplaat en wandbekleding die eventuele condens opzuigt. Met de 
nieuwe iWall-constructie wordt de carrosserie maximaal stabiel en absoluut 
vochtbestendig. Aluminiumplaat aan beide zijden van de Ecoprim isolatie 
zorgt voor minder gevoeligheid voor temperatuurverschillen.

Kunststo£alken. 
KABE maakt in alle delen van de carrosserie die aan vocht worden blootge-
steld gebruik van kunststo¦alken met ingegoten luchtkanalen. Voor deze 
zelf ontwikkelde kunststo¦alken heeft KABE patent aangevraagd. Plastic 
balken hebben uitstekende isolerende eigenschappen en maken de verbin-
dingen tussen de verschillende delen van de carrosserie extra betrouwbaar. 

Hermetische daknaden. 
Het dak wordt overlappend over de wanden aangebracht. Dit is een garantie 
tegen lekkage. De KABE-isolatie van wanden en ramen zorgt 's winters voor 
warmte en 's zomers voor koelte.

EXTERIEUR / CARROSSERIE – HOE WIJ BOUWEN

Scandinavië specificatie met extra verwarmingspakket. 
Alle Travel Masters zijn uitgerust met de Scandinavië specificatie. Een 
krachtige accu en een generator alsmede een verwarmd brandsto©lter. Extra 
verwarmingspakket in de kast is aangesloten op het vloerverwarmingssys-
teem (Crown, Imperial). 

Webasto motorverwarmer. 
De campers van KABE zijn uitgerust met een Webasto motorverwarmer voor 
verwarming van het motorcircuit. Met de Webastothermostaat met tijdin-
stelling kunt u bij uitgeschakelde motor de cabine maximaal 24 uur voor het 
vertrek verwarmen. Met behulp van de warmtewisselaar kan de Webasto ook 
het woongedeelte van warmte voorzien. (Niet in TM740)
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Wonen in een KABE camper is leven met comfort en kwaliteit tot 
in elk detail, elke dag weer. Alle materialen zijn met de grootste 
zorgvuldigheid geselecteerd om te voldoen aan uw verwachtin-
gen, zowel esthetisch als qua duurzaamheid. De belijning van het 
ontwerp is actueel maar tevens klassiek. Daarom kunt u ervan ver-
zekerd zijn dat uw KABE altijd een moderne, stijlvolle en elegante 
verschijning blijft.

Comfortabel wonen is functioneel wonen. Daarom zitten onze 
campers over hun hele breedte vol met extra uitrusting, prakti-
sche functies en oplossingen. Zoals onze draaibare stoelen met 
maximale tussenruimte voor flexibel gebruik en onze comfortabele 
dinettebanken met slide-out functie bij de plaatsen met veilig-
heidsgordel. In een paar seconden van rijpositie naar relaxpositie 
rond de eettafel! Een KABE is een investering in levenskwaliteit en 
daarom laten we niets aan het toeval over. Achter elk detail schuilt 
een idee, voor u is alleen het beste goed genoeg. 

Nieuw in 2021

Nu tillen we de totale beleving van het interieur naar een nieuw 
niveau. De nieuwe houtkleur Nordic Oak heeft de uitstraling van 
lichte lak, warm en modern. Op basis van dit uitgangspunt hebben 
we het hele interieur aangepast zodat een harmonieuze eenheid 
wordt gecreëerd. Zowel de wandbekleding als de vloerbedekking 
hebben een nieuwe kleur. De tafel, het werkblad en de andere pa-
nelen zijn gemaakt van een nieuw laminaat en de onderdelen van 
pleximateriaal zoals de barkast hebben een nieuwe bijpassende 
kleur. 

In onze Travel Master 740-modellen zijn de achterwanden in de 
keuken en de slaapkamer nu uitgevoerd in mooie houtfolie. In de 
campers van het type Imperial is de hoogglans van de keuken-
wand vervangen door Nordic Oak-kleur voor een moderne en 
tegelijk klassieke uitstraling die jarenlang zijn actualiteit zal behou-
den. 

De cabinestoelen in de Travel Master 740 en de Royal hebben 
een nieuwe voorgevormde bekleding met fraaie zadelstiksels. De 
KABE Crown en Imperial hebben nieuwe exclusieve cabinestoelen 
met geïntegreerde veiligheidsgordel. 

We hebben al onze campers voorzien van een plafondbekleding 
uit één stuk die isoleert tegen geluid van binnen en van buiten. 

Het bedframe van aluminium is sterk en stabiel (standaard in de 
Royal, Crown en Imperial) en is desgewenst voorzien van een 
elektrisch verstelbaar hoofdeinde (standaard in de Imperial, optio-
neel in de Royal en Crown). 

Het bed is niet alleen maar een plaats om te slapen. Hier kun je je 
heerlijk terugtrekken met een boek of tijdschrift voor een moment 
van ontspanning. Om het zo comfortabel mogelijk te maken is het 
hoofdeinde uitgevoerd in zacht materiaal, gewatteerd imitatiesuè-
de met gedrukt 3D-patroon voor een fraaie natuurlijke uitstraling. 

INTERIEUR 
Bijna zoals thuis.

Alle details in het interieur zijn 
aangepast aan de nieuwe kleur 
Nordic Oak. 

ROYAL, CROWN.
Nieuw, grijsgemêleerd laminaat 
werkbladen. 

CROWN, IMPERIAL. 
Nieuwe bestuurders- en passagier-
stoel met geïntegreerde gordel. 

TM740, ROYAL, CROWN, IMPERIAL.
Nieuwe kleur vloerbedekking.

TM740.
Nieuwe houten laminaat in keuken 
en slaapkamer.

Nieuw interieur in Nordic Oak-kleur 
in alle modellen! 

TM740, ROYAL, CROWN, IMPERIAL.
Nieuwe, licht beige laminaat voor 
de tafels. 
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Als je in een camper woont moet het leven niet te gecompliceerd 
zijn. Daarom hebben we er alles – en nog wat extra – aan ge-
daan om onze campers te voorzien van zo veel mogelijk slimme 
oplossingen, functies en gemakken als fysiek mogelijk is. We 
hebben onze campers zo gecreëerd als we zelf zouden willen 
wonen en leven. Opdat u verzekerd bent van het allerbeste. 

De modellen voor 2021 hebben een nieuwe, ruimere doucheca-
bine in modern design (niet TM740). In het eetgedeelte hebben 
meer bewegingsruimte gecreëerd door de dinette-bank een 
nieuwe afgeronde vorm te geven. In de Travel Master 740-serie is 
de slaapkamer aangepast voor extra comfort, met beklede hoofd-
einde en met verlichting erboven. Als de keuken niet wordt ge-
bruikt voor het koken is het prettig als de verlichting wat gedempt 
is. Deze sfeerverlichting kan natuurlijk worden geregeld vanaf het 
bedieningspaneel.

Maar veel van de kwaliteit in een KABE bevindt zich achter de 
stijlvolle elegante façade. U vindt het in unieke constructies en 
geavanceerde technische oplossingen. Ergonomisch vormgege-
ven banken, verstelbare bedden met spiraalmatras, een flexibele 
keuken zonder compromissen en sto±ering van de hoogste kwa-
liteit. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van comfort dat direct in 
het oog springt. 

Het is ook belangrijk dat alles weinig weegt. Het gaat immers om 
een mobiele woning die zich veilig, zeker en milieuvriendelijk 
over de wegen moet kunnen verplaatsen. Al deze ”extra’s” zijn bij 
ons gewoon standaard *. 

Wilt u meer weten? Kijk op pagina 20.

MADE IN SWEDEN
Zweeds design.

* De 740-serie heeft een standaard- en uitrustingsniveau dat van deze 
beschrijving kan afwijken. 

Dinette zitgroep met afgeronde 
hoeken.

Nieuw hoofdeinde met bekleding 
TM740 met daarboven verlichting. 

U bedient de sfeerverlichting in de 
keuken via het paneel.

Nieuwe douchecabine in T-
badkamer (niet TM740). 
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Bekledingcollectie 2021.

EKEBY – textiel
Royal, Crown, Imperial

DE NIEUWE LEXINGTON – textiel
Royal, Crown, Imperial

DE NIEUWE GLADSTONE – textiel
Royal, Crown, Imperial

DE NIEUWE MADISON – leder
Royal, Crown (meerprijs)
Imperial (standaard)

HALMSTAD – leder
Royal, Crown (meerprijs)
Imperial (standaard)

SPRINGFIELD – leder
Royal, Crown (meerprijs)
Imperial (standaard)

Om het gevoel van design nog verder te verhogen zijn onze kussens nu gemaakt met een mooi nieuw stiksel. 
U hebt dit jaar de keuze uit drie textiel- en drie ledercollecties. 

EKEBY – textiel
TM740

DE NIEUWE LEXINGTON – textiel
TM740
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Het beste zitcomfort dat er te koop is. 
Ergonomisch gevormde banken met vulling van duurzaam en recyclebaar 
Premium Foam. De bank is op de plaatsen met veiligheidsgordel instelbaar 
met een slide-out functie (niet TM740).

Sto¦ering van de beste kwaliteit. 
Meubelsto±en van kwaliteiten die bijzonder slijtvast zijn. Zes verschillende 
kussencollecties om uit te kiezen. De gordijnset, die in twee uitvoeringen 
leverbaar is, kan worden gecombineerd met de bekleding van de kussens. 
(TM740 – twee collecties.) 

Maximaal slaapcomfort. 
Spiraalmatrassen en dikke opdekmatrassen garanderen een goede nach-
trust. Bedden met verstelbaar hoofdeinde voor extra comfortabel lezen in 
bed (niet TM740).

Meer comfortdetails. 
Bedden met lattenbodem volgen het lichaam tijdens het rusten. De bedden 
zijn opklapbaar en hebben gasdempers voor e±ectiever schoonmaken.

Sanitaire ruimte met douchemogelijkheid. 
Douchebak, douchebekleding, een praktische uittrekbare handdouche en 
een vouwbare of vaste douchewand. In meerdere indelingen is een douche-
cabine opgenomen. Slot op de toiletdeur.

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

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

Een zacht, licht reflecterend en isolerend plafond. 
KABE is de enige camper met een zacht plafond, waardoor de akoestiek in 
de camper aanzienlijk verbetert. Het zachte plafond heeft een geluiddem-
pend e±ect en verbetert de isolerende eigenschappen van het dak.

KABE-kwaliteit in inrichting en meubelen. 
De meubelen en de inrichting zijn a¶omstig uit de eigen meubelfabriek van 
KABE. De unieke iWall-constructie van KABE biedt een onbeperkt aantal 
bevestigingspunten – belangrijk bij montage van extra uitrusting.

Een keuken die bijna alles heeft. 
Ingebouwde afzuigkap in het keukenkastje met verlichting en twee snel-
heden. De afzuigkap heeft een uitneembaar vetfilter voor eenvoudig schoon-
maken. Elektrische ontsteking van het fornuis. De beste koelkastventilatie 
van de markt. AES volledig automatische koelkast. TecTower in alle volledig 
geïntegreerde voertuigen (niet in TM740).

INTERIEUR – HOE WIJ BOUWEN
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* De 740-serie kan een ander uitrustingsniveau hebben, raadpleeg uw dealer.

Het Scandinavische klimaat stelt extreme eisen. Dat weten we. 
Het kan variëren van een warme droge zomer, een vochtige 
winderige herfst tot een koude winter met veel sneeuw. U kunt 
erop vertrouwen dat onze campers zonder problemen zijn opge-
wassen tegen de bijbehorende weeromstandigheden, wind- en 
temperatuurwisselingen. De technische oplossingen van onze 
carrosserieën en onze unieke verwarmings- en ventilatieoplos-
sing Smart Climate System maken uw KABE tot een van de abso-
luut beste campers voor alle seizoenen die er te koop zijn. 

Ons doel is om uw wintervakantie even comfortabel te laten 
verlopen als uw vrije tijd in de zomer. Daarom laten we niets aan 
het toeval over. Isolatie, ramen, wanden, verwarming en ventila-
tie zijn allemaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen 
die de natuur stelt, ongeacht het seizoen. Al onze campers* zijn 
bovendien standaard uitgerust met een hele reeks intelligente 
verwarmingssystemen. Verwarmingsconvectors die zorgen voor 
aangename warmtezones in zowel bestuurders- als woonge-
deelte, warmtewisselaars en de mogelijkheid om tot 24 uur voor 
vertrek de cabine te verwarmen als de motor is uitgeschakeld. En 
dat zijn nog maar enkele voorbeelden. 

Met meer dan 60 jaar ervaring en steeds verdere ontwikkeling 
kunnen wij trots zeggen dat elke KABE-camper aan de zwaarste 
eisen voldoet. Royaal.

Wilt u meer weten? Kijk op pagina 26.

VOOR GEBRUIK HET 
HELE JAAR DOOR 
Slim comfort.

Vloeistof vloerverwarming

Verwarming in het laadruim en 
rondom de laadluiken

Onder de ramen

Verwarming in 
de instap

Convector onder het 
instrumentenpaneel

Extra verwarmingspakket in de 
kast is aangesloten op het vloer-
verwarmingssysteem

In de tussenvloer

Verwarming in de entree

Mat met vloerver-
warming in de cabine

Verwarmde afscheiding tussen 
auto- en woongedeelte

Verwarmingssysteem KABE campers
11 verschillende systemen voor warmteafgifte

WERELDNIEUWS 2021!
De Imperial is nu exclusief uitgerust met Alde zoneverwarming. Met dit systeem kunt u de 
verwarming in twee aparte zones regelen, in het voor- en het achtergedeelte. In de vloer van 
het achtergedeelde worden extra verwarmingsbuizen gelegd en het toilet wordt altijd ver-
warmd via de retourleiding. 

In de modellen Crown en Imperial is de optie stoelverwar-
ming nu geactualiseerd in een nieuwe stoel met zowel een 
verwarmings- als een koelfunctie. Als het warm is kunnen in 
de stoel ingebouwde ventilatoren worden ingeschakeld die 
zorgen voor aangename verkoeling. Extra comfort, ona�an-
kelijk van het jaargetijde en de weersomstandigheden. 
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Intelligente verwarmingssysteem. 
Een hoog niveau van comfort en tevredenheid vereist een hoge standaard van 
alle details en componenten. Wij zien het als onze opdracht om alles te doen 
om u tevreden te stellen. Daarom is het volgende altijd standaard in alle cam-
pers van KABE: ALDE compact verwarmingsketel, AGS II of AGS II Pro vloerver-
warming met watercircuit, compacte convectors, geoptimaliseerd ventilatiesy-
steem, inrichting aangepast voor volledige luchtcirculatie, iWall-constructie.

VERWARMING EN VENTILATIE – HOE WIJ DENKEN

Centrale verwarming. 
Verwarmingsketel ALDE Compact 3020 met touch-screen display en elek-
trisch element van 3 kW. Het verwarmingssysteem heeft een 12V circulatie-
pomp, een geïntegreerde heetwaterboiler en een apart expansievat. De 
mantel rondom de flessengaseenheid zorgt voor maximaal warmtevermogen.

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

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

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

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

Ags II Pro. 
Met AGS II Pro (niet in TM740) kan de vloerverwarming apart worden inge-
schakeld. Een mengkraa regelt de temperatuur van het water dat in de vloer 
circuleert. De tanks voor vers en grijs water zijn geïsoleerd en verwarmd.

Aluminium binnenplaat in de wanden. 
De sandwichconstructie van KABE bestaat uit buitenplaatwerk, isolatie van 
ecoprim, binnenplaatwerk en wandbekleding. De warmte van de radiatoren 
wordt langs de wanden verspreid. De binnenplaat in de wanden verdeelt 
de warmte over de hele wand, in tegenstelling tot bijvoorbeeld plywood 
dat helemaal geen warmte geleidt. De vloerwarmte wordt verspreid via ver-
warmingsplaten op de vloer.

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

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

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

Geventileerde banken en bedden. 
Rugleuningen en kabelgoten zijn afgeschuind waardoor een versnelde lucht-
stroom langs de ramen wordt geleid. Als de warme lucht langs de wand 
passeert, zorgt deze dat de rugleuningen en de luchtspleten bij de bedden 
verwarmd worden.

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

Meer verwarmingsfuncties. 
Alle volledige geïntegreerde campers hebben een verwarmde dubbele vloer. 
Hierdoor zijn de bergruimten verwarmd en het zorgt voor een beter warmte-
klimaat in het woongedeelte. Warmteconvectors onder het instrumenten-
paneel, de opbergconsole en bij de instap, dubbele beglazing in deuren en 
zijramen van het autogedeelte. Ingebouwde voorruitverwarming (beschikbaar 
als optie in verschillende modellen). 

Automatische verhoging van het vermogen. 
De ketel registreert automatisch wanneer flessengas nodig is voor extra 
vermogen.

De beste verwarmingssystemen. 
Met warmtewisselaars kunt u eenvoudig de warmte van de motor naar het 
woongedeelte leiden. Verwarmde krukkastventilatie. Voor extra warmtetoe-
voer als het echt koud is. (Niet in TM740)
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VEILIGHEID 
KABE + Mercedes-Benz.
Royal, Crown, Imperial

KABEs veiligheidspakket is het beste! 
Alles voor uw veiligheid.

Wij staan erom bekend dat we niet tornen aan de kwaliteit. Nu 
gaan we nog een stap verder, voor wie waarde hecht aan de 
hoogst mogelijke standaard en de allerbeste rijeigenschappen 
van de markt, ongeacht klimaat en rijomstandigheden. Met de 
meest luxueuze camperbasis van de markt, Mercedes-Benz, krijgt 
u een camper die qua veiligheid niet te evenaren is en met de 
meest geavanceerde navigatietechniek in de sector.

We hebben diverse aanpassingen doorgevoerd om de veiligheid 
bij een eventuele aanrijding nog verder te verbeteren. 

• Een nieuwe stabiele metalen houder zorgt dat de accu ook bij 
 een botsing veilig op zijn plaats blijft. 

• Bovendien houdt deze constructie het waterreservoir, dat zich  
 in de bank bevindt, in een veilige greep.

• Koelkast met stalen frame voor meer veiligheid in geval van  
 een botsing (bepaalde modellen).

• De tafel is standaard inklapbaar (niet Van) en kan naar voren  
 worden ingeklapt waardoor meer ruimte ontstaat tussen  
 

Achteruitkijkspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmd. 
Multifunctioneel lederen stuurwiel met touch-knoppen voor MBUX.

Keyless Start.

 de bestuurdersstoel en de passagiers op de bank dat de rit
 voor de passagier met veiligheidsgordel nog veiliger maakt. 

Onze modelseries Royal, Crown en Imperial worden gebouwd op 
Mercedes-Benz, met exclusief comfort en design van topklasse. 
Hier wordt niets aan het toeval overgelaten en de vele techni-
sche functies maken uw verblijf in deze camper tot een niet te 
evenaren ervaring.

KABE Royal omvat onder andere het heavy-duty chassis, active 
break assist en attention assist. Het Mercedes comfortpakket 
omvat bovendien  verkeersbordenassistent, adaptive high-beam 
assistant, elektrische parkeerrem en airconditioning in de cabine. 

Onze Crown en Imperial modellen hebben active break assist, 
regensensor, grootlichtassistent, zijwindassistent (niet voor tande-
mas) en attention assist. Actieve spoorassistent en verkeersbor-
denassistent voegen nog meer veiligheid toe. 

Onze tandemas campers hebben altijd een maximaal toelaatbaar 
gewicht van 5.500 kg.
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Het elegante exterieur van de voorpartij, het exclusieve bestuurdersgedeelte en een groot aantal technische- en internetfuncties. 

Met de allermodernste personenwagentechniek van 
Mercedes-Benz kunnen we een stabiel en veilig wegge-
drag aanbieden. De 9G-tronic is een geheel nieuwe 
volledig geïntegreerde automatische versnellingsbak 
met 9 versnellingen. 9G-tronic is aangepast aan de 
specifieke eisen die een camper stelt wat betreft lager 
verbruik en minder uitstoot.  

De Royal-, Crown- en Imperial-modellen van KABE worden gebouwd op de 
nieuwe sterke combinatie Mercedes-Benz + AL-KO, aangevuld met vering en 
schokbrekers die AL-KO samen met Mercedes-Benz nog verder heeft verfijnd. 

Het chassis is uiteraard voorbereid voor montage van HY4 hydraulische steun-
poten (standaard Imperial), trekhaak, ClickFix mechanische steunpoten en ba-
gagehouder.

Het MBUX-multimediasysteem met 10,25” (26 cm) aanraakscherm laat niets te 
wensen over op het gebied van infotainment, navigatie en communicatie in de 
auto. De bediening via het HR-aanraakscherm of de aanraakregelknoppen op 
het multifunctionele stuurwiel is bijzonder innovatief.

•  Intelligente spraaksturing die al doende leert door middel van kunstmatige 
 intelligentie.

• 3D-graphics.

•  Dynamische routebepaling die u kan helpen om files te ontwijken en rij-
 tijden te verkorten.

•  De integratie van smartphones via Android Auto, Apple CarPlay of Mirrorlink  
 en Bluetooth met handsfree-functie maakt het mogelijk om tijdens het rijden  
 te telefoneren zonder te worden afgeleid.

•  Verkeersinformatie in real time.

Nieuw 2021! De tafel is standaard inklapbaar (niet Van) en kan 
naar voren worden ingeklapt waardoor meer ruimte ontstaat tus-
sen de bestuurdersstoel en de passagiers op de bank dat de rit 
voor de passagier met veiligheidsgordel nog veiliger maakt.

We hebben veel respect voor de uitdagingen van het rijden op 
Scandinavische wegen. Gladheid, een nat wegdek en snelle tem-
peratuurwisselingen zijn slechts enkele voorbeelden. Daarom in-
vesteren we veel ten behoeve van uw veiligheid. Wie een KABE 
koopt krijgt een camper die is gebouwd in een van de modernste 
camperfabrieken van Europa en die is ontwikkeld om u zo veilig 
en comfortabel mogelijk te vervoeren. 

Bovendien is het multimediasysteem van Mercedes inbegrepen: 
een 10,25 inch MBUX aanraakscherm met achteruitrijcamera. 
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VEILIGHEID
KABE + Fiat Ducato.
740-serie

Het interieur van de Fiat Ducato is aantrekkelijk en doordacht, zowel 
voor bestuurder als passagiers. De ruimte tussen de stoelen is zo 
royaal mogelijk gemaakt voor een gemakkelijke doorgang tussen 
bestuurders- en woongedeelte. De stoelen zijn draaibaar waardoor ze 
kunnen worden opgenomen in de zitgroep. De luchtstromen worden 
zo geleid dat het autogedeelte snel en gelijkmatig wordt verwarmd. 
Verder is de auto voorzien van veel handige opbergruimte, beker-
houders en deurpanelen met bergvak. 

De Fiat Ducato biedt een maximum aan rijcomfort:

• Doordachte rijhouding. Zitting en rugleuning op veel  
 manieren instelbaar. Bestuurders- en passagiersstoel  
 met dubbele armleuningen, draaibaar onderstel en in  
 de hoogte verstelbaar.

• Verstelbaar stuur met comfortabele helling. 

• Lederen stuurwiel en lederen versnellingshendel.

• Hydraulische servobesturing.

• Warmte reflecterende voorruit en zijramen die de  
 hoeveelheid warmte van het zonlicht beperken. 

• Verwarmingssysteem dat is berekend op snel en  
 e±ectief verwarmen.

Elektrisch verwarmde en 
verlengde achteruitrijspiegels 
die niet beslaan.

De TMI740-modellen van KABE worden gebouwd op een gegalvaniseerd AL-KO 
chassis, volledig individueel aangepast voor elk model. Kenmerkend voor KABE is dat de 
campers een grote asafstand hebben en een beperkte overhang achter. Dit zorgt voor 
een goede verdeling van de belasting, en in combinatie met individuele achter-vering 
voor extra comfort en een veilige stabiliteit op de weg. 

KABE 740 worden gebouwd op het stabiele camperchassis van 
de Fiat Ducato. Ontwikkeld door Fiat – een van de toonaange-
vende fabrikanten van transportvoertuigen in Europa – in samen-
werking met de belangrijkste producenten van campers. Een 
fundamenteel veilige basis van zeer hoge kwaliteit.

Handgeschakelde transmissie standaard in de 740-serie. Ducato Automaat met 9 versnellingen is beschikbaar als optie. 
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HERMETISCH DICHT. Er wordt ge-
bruik gemaakt van een geheel 
nieuwe techniek om de hermetische 
afdichting van de campers te con-
troleren. 

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

KWALITEIT. Met behulp van warmte-
camera’s zorgen wij ervoor dat de 
constructie exact de gewenste kwali-
teitswaarden heeft.

TREKINRICHTING. Meetinstrument 
voor de trekinrichting.

OPTIMALE GEWICHTSVERDELING. 
Weegschalen voor het balanceren en 
optimaliseren van de gewichtsverde-
ling over de assen.

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

LUCHTSTROMEN. De luchtstromen 
worden gecontroleerd met behulp 
van rook.

KLIMAATKAMER. In de klimaatkamer 
worden campers zorgvuldig getest.

GASSYSTEEM. Het flessengassy-
steem wordt onder druk getest.

DUURZAAMHEIDSTEST 
CARROSSERIE. De diverse delen 
van de carrosserie worden aan 
duurzaamheidstests onderworpen.

VENTILATIE. Correcte ventilatie is 
een essentiële functie die nauwkeu-
rig wordt gecontroleerd.

ELEKTRISCH SYSTEEM. Het elektri-
sche systeem en andere belang-
rijke functies worden gecontroleerd 
voordat de campers onze fabriek 
verlaten.

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

FABRICAGE. Ons vakkundige perso-
neel wordt terzijde gestaan door de 
meest moderne techniek. 

REGENKAMER. In de regenkamer 
worden de campers onder hoge druk 
bespoten. 

Niets in een KABE wordt aan het toeval overgelaten. Waar u ook 
kijkt en voelt vindt u een stijlvol ontwerp van hoge kwaliteit. Om 
dat te bereiken, voeren wij uitvoerige tests uit tot op de kleinste 
onderdelen en functies. Zo beschikken wij over een klimaat-
ruimte waar de camper wordt getest om bestand te zijn tegen 
temperatuurverschillen van niet minder dan 90 graden. Met be-
hulp van de allernieuwste techniek wordt de camper gecontro-
leerd op lekkage. Verder wordt getest op weerstandsvermogen, 
duurzaamheid, luchtstroom, elektrisch systeem en nog veel meer. 
Goedkeuring wordt pas verleend als op alle punten aan de eisen 
is voldaan. Een kwestie van KABE-kwaliteit.

ZORGVULDIG 
GETEST
Essentiële 
oplossingen.
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Het bedieningspaneel KABE SMART D bewaakt uw camper. 
Hiervandaan kunt u ook veel functies besturen. Het paneel is 
ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid en heeft een 
overzichtelijk scherm met touchscreen. Hier ziet u verswaterpeil, 
grijswaterpeil en accuspanning. U kunt de verlichting, de aircondi-
tioning, de verwarmingsketel, het bed met elektrisch verstelbaar 
hoofdeinde of de temperatuur instellen en tevens geselecteerde 
accessoires zoals elektrische vergrendeling van de keuken. Het 
systeem heeft verder meerdere alarmfuncties die u eraan herin-
neren als er onderhoud nodig is of als een zekering moet worden 
vervangen. Alles handig bij elkaar op hetzelfde scherm. Stan-
daard in alle modellen.  

Nu kunt u kiezen in welke taal u met KABE Smart D wilt navige-
ren. Het kiezen gaat op dezelfde manier als op uw smartphone. 

KABE Smart D Remote maakt het mogelijk om via een app het 
bedieningspaneel van de camper te regelen, waar u zich ook 
bevindt. KABE Smart D Remote is gebouwd op basis van een 4G-
router met externe antennes en een mobiel modem. U kunt niet 
alleen verwarming en verlichting regelen en alle functies en alar-
men in de camper controleren, maar u beschikt onderweg boven-
dien over een uitstekende draadloze internetaansluiting. KABE 
Smart D Remote is als optie verkrijgbaar op alle modellen. 

KABE SMART D – WINNAAR 
VAN DE EUROPEAN 
INNOVATION AWARD.

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

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

Alle informatie en bediening met betrekking tot de ver-
warming wordt op een apart scherm aangegeven. U 
regelt de verwarming met een handige digitale schuif-
regelaar. 

TECHNIEK 
KABE Smart D.

* Wanneer u het KABE Smart D Remote-systeem aanschaft, zijn 
automatisch de netwerkkosten voor 36 maanden inbegrepen. Na 
36 maanden worden de netwerkkosten per jaar voor de remote-
toegang in rekening gebracht.
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Gereed voor tv-ontvangst. 
Uitwendige aansluiting voor TV, kabel-TV en 12/230V. TV-antenneaansluiting 
op drie plaatsen: in TV-console, slaapkamer-gedeelte en elektriciteitskast. 
Waarschuwingsfunctie voor uitstekende antenne tijdens het starten. TV-kast 
met verzinkbare TV-steun in de meeste modellen.

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

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

...en nog meer uitrusting (standaard Imperial, optioneel overige modellen)

 • Airconditioning woonruimte
• Centrale vergrendeling uitwendige luiken
• Cinderella verbrandingstoilet
• Inverter
• Corian Matterhorn keukenblad
• Premium Sound System
• Lederen bekleding
• Zonnepaneel
• Het unieke design van het exterieur

Drivers Cabin Heating System (Crown, Imperial). 
Warmtewisselaar – sluit de verwarming van de motor aan op die van het 
woongedeelte, en omgekeerd. Vloerverwarmingsmat met watercircuit in de 
cabine. Ingebouwde convectors bij het trapje (autogedeelte). Geplisseerde 
verduisteringsgordijnen voor voorruit en zijramen. Convectors tussen auto- 
en woongedeelte vormen een warmtebarrière. Extra verwarmingspakket in de 
kast is aangesloten op het vloerverwarmingsysteem.

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

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

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

DRAADLOOS LADEN. Een laadpaneel voor 
draadloos opladen van de mobiele telefoon is 
nu standaard in al onze modellen, behalve in 
de Royal x780 LB/LGB en Travel Master 740. 
Dit paneel bevindt zich voor in de auto. 

SLIMME LEESLAMP. Het verblijf in de camper 
moet comfortabel en ontspannend zijn. Op ge-
selecteerde plaatsen in de camper bevindt zich 
een kleine leeslamp met slimme USB-console.

MEER PLAATS VOOR DE TV. We hebben de 
tv-kast vergroot zodat hij geschikt is voor 
24" (geldt niet voor campers met een smalle 
zijbank).

DRAADLOZE ROUTER. Om uw keuzemogelijk-
heden wat betreft verschillende media zo groot 
mogelijk te maken, is een router met draadloze 
verbinding standaard in alle modellen. 

TECHNIEK – WAT WIJ DOEN
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Garanties die zekerheid bieden. Het kopen van een KABE is een 
investering in rust en zekerheid. Wij willen dat uw investering u 
een veilig gevoel geeft en dat u volledig kunt genieten van alle 
heerlijke dagen in uw camper. Met andere woorden, dat uw cam-
per een probleemloos bezit is. Daarom geven wij zeven jaar 
dichtheidsgarantie op alle nieuwe campers. 

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

Puur handwerk voor uw zekerheid. Hoge kwaliteit in alle details 
en betrouwbaarheid in alle stadia. Dat is door de jaren heen ken-
merkend voor caravans en campers van KABE. Al meer dan 60 
jaar. Zo zijn alle KABE campers uitgerust met leksensors voor 
handmatige controle van het flessengassysteem, met schoksen-
sors en slangbreukkleppen (niet in TM740) die ervoor zorgen dat 
het gas tijdens het rijden niet hoeft worden afgesloten, en met 
aardlekschakelaars en brandmelders in het slaapgedeelte. 

Geautoriseerde dealers. Een sterk, stabiel merk wordt geken-
merkt door een hoge tweedehandswaarde. Een van onze van-
zelfsprekende doelstellingen is altijd geweest dat KABE ook als 
occasion een goede naam heeft. U kunt ervan verzekerd zijn dat 
de waarde van uw KABE ook in de toekomst op niveau blijft. Veel 
van onze geautoriseerde dealers verkopen al tientallen jaren 
KABE. Zij hebben ons volste vertrouwen en wij weten dat zij goed 
werk doen en u als klant zo goed mogelijk van dienst zijn. Daar 
kunt u op vertrouwen.

EIGENDOM
Zorgeloos eigendom.
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MOTOR / CHASSIS

ABS antiblokkeerremmen a a a a a a a a a a a a

Airconditioning autogedeelte (optie comfortpakket TM740 en Royal) a a a a a a a

Airbag op bestuurdersplaats a a a a a a a a a a a a

Airbag op passagiersplaats a a a a a a a a a a a a

Aluminium velgen 16” a a a a a a a

Buitenwanden en dak in aluminium, Innovation Design a a a a a a a a a a a

Antenne gemonteerd in de achteruitkijkspiegel a a a a a

Attention assist a a a a a a a a a

Active break assist (optie veiligheidspakket TM740, niet i740) a a a a a a a a a

Asafstand 4034 mm a a

Asafstand 4200 mm a

Asafstand 4325mm a

Asafstand 4500 mm a a a

Asafstand 4600 mm a

Asafstand 4700 mm (TMI810 tandemas – Crown / Imperial 4210 mm) a a a

Asafstand 4800 mm a

Accucapaciteit 92 Ah AGM a a a a a a a

Accucapaciteit 110 Ah a a a a a

Brandstoftank 75 liter a a a a a

Brandstoftank 92 liter a a a a a a

Brandstoftank 93 liter a

Chassis: Fiat 3650 kg a

Chassis: Fiat 4250 kg, 4400 kg a�ankelijk van motor a

Chassis: AL-KO 3850 kg a

Chassis: AL-KO 4500 kg a a

Chassis: AL-KO 5500 kg a a a a a a

Mistlampen a a a a a a a

DRL (signaleringslichten overdag) a a a a a a a a a a a a

Elektrische parkeerrem (optie Mercedes comfortpakket Royal) a a a a a a a

Elektrische ramen a a a a a a a a a a a a

ESP Antislip- en antispinsysteem a a a a a a a a a a a a

Cruise control (optie comfortpakket TM740) a a a a a a a a a

Rijlichtassistent (optie veiligheidspakket TM740, niet i740) a a a a a a a a a

Bestuurders- en passagiersstoel met dubbele armleuningen a a a a a a a a a a a a

Bestuurders- en passagiersstoel in de hoogte verstelbaar a a a a a a a a a a a a

Bestuurders- en passagiersstoel met draaibaar onderstel a a a a a a a a a a a a

Versterkte banden a a a a a a a a a a a

Generator 200 A a a a a a

Generator 230 A a a a a a a a

Heavy Duty chassis a a a a a a a a a a a a

Decorvelgen a a a a a

Houder voor tablet in het autogedeelte a a a

Pilootstoelen a a a

Stuurwiel met bedieningsknoppen a a a a a a a a a

Chromen details in de grille a

Gelakte voorbumpers a a a a a a a a a a a a

Actieve spoorassistent (optie veiligheidspakket TM740) a

LED-verlichting groot licht / dimlicht (optie designpakket Royal) a a a a a a

Lederen stuurwiel en lederen versnellingshendel a a a a a a a a a a a a
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Motor: Fiat 140 pk a a a

Motor: Mercedes-Benz Sprinter R3 superhoog, 163 pk a

Motor: Mercedes-Benz Sprinter 170 pk a a

Motor: Mercedes-Benz 170 pk a a a a a a

Bekerhouder a a a a a a a a a a a a

Scandinavië-specificatie a a a a a a a a a a a a

Deeltjesfilter a a a a a a a a a a a a

Regensensor (optie veiligheidspakket TM740) a a a a a a a a a

Zijwindassistent (niet in tandemas) a a a

Bescherming onder de voorstoelen a a a a a

Spoorbreedte voor 1760 mm, achter 1980 mm a a a a a a

Spoorbreedte voor 1810 mm, achter 1980 mm a a a a a

Tandemas a a a a a

Verwarmingspakket bestuurdersstoel a a

Verwarmingspakket passagiersstoel a a

Versnellingsbak 6 versnellingen manueel a a a

Versnellingsbak 7 versnellingen automaat a

Versnellingsbak 9 versnellingen automaat a a a a a a a a

Achteruitrijspiegels met verlengde arm (buiten) a a a a a

Elektrisch verwarmde achteruitkijkspiegels (optie comfortpakket TM740) a a a a a a a a a

KLIMAAT / VERWARMING

12V circulatiepomp a a a a a a a a a a a a

Airconditioning woongedeelte a a a

Alde Compact 3020 centrale verwarming a a a a a a a a a a a a

Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II a a a

Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II Pro a a a a a a a a a

Motorverwarming a a a a a a a a a

Dubbele ramen bestuurdersgedeelte a a a a a a a

Elektrisch element 230V, 3 kW, 3-traps a a a a a a a a a a a a

Extra verwarmingspakket in kast aangesloten op het vloerverwamringssysteem. a a a a a a

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

Convectors bij entreedeur a a a a a a a a a

Boiler a a a a a a a a a a a a

Vloerverwarming met watercircuit in de cabine a a a a a a a a a

Watersysteem berekend op de winter a a a a a a a a a a a a

Warmtewisselaar a a a a a a a a a

Alde zoneverwarming a a a

EXTERIEUR

12V / 230V stopcontact garage a a a a a a a a a

Centrale vergrendeling van uitwendige luiken a a a

Doucheaansluiting garage a a a

Ecoprim-isolatie / korrels isolatiemateriaal in vloer, plafond en wanden a

Ecoprim-isolatie in wanden, vloer, plafond a a a a a a a a a a a

Centrale vergrendeling met afstandsbediening, ook voor de entreedeur a a a a a a a a a a a a

Hydraulische steunpoten a a a

King Size-breedte a a a

Keukenraam a a a a a a a a a a a a

Hordeur a a a a a a a a a a a a

Kunststof balken a a a a a a a a a a a

Sandwichconstructie a a a a a a a a a a a

Skyview a a

Stabiele vochtwerende carrosserie a a a a a a a a a a a a

Getinte dubbele ramen a a a a a a a a a a a a

Uittrekbaar en verwarmd skivak met verlichting a a a a a a

Standaarduitrusting
2021.

Standaarduitrusting
2021.

Drukfouten en veranderingen van constructie, uitvoering en speciale uitrusting voorbehouden. 
Met het verschijnen van deze lijst verliezen alle voorgaande catalogi hun geldigheid.
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INTERIEUR

Bedframe van aluminium a a a a a a a a a

Antislipbekleding onder de kussens a a a a a a a a a a a

Werkblad met 3-pits kooktoestel voor flessengas (KABE Van 2-pits) a a a a a a a a a a a a

Armsteunen dinette a a a a a a a a

Afvalemmer met afvalscheiding a a a a a a a a a a a a

Brede deur woongedeelte  – Hartal Evolution (niet TM740T) a a a a a

Deur woongedeelte Premium  – HartaLux a a a a a a

Schuifdeur woongedeelte a

Cinderella verbrandingstoilet a a a

Corian Matterhorn keukenblad a a a

Douche met vouwwanden, draaiwand of douche in aparte douchecabine a a a a a a a a a a a a

Voorruit met elektrische zonwering a a a a a a

Bed met elektrisch verstelbaar hoofdeinde a a a

Elektrische leging van de verswatertank (ook handmatig te bedienen) a a a a a a a a a

Elektrische leging van de afvalwatertank (ook handmatig te bedienen) a a a a a a a a a

Mengkraan in keuken en toilet a a a a a a a a a a a a

Ergonomisch gevormde zitkussens a a a

Ergonomisch gevormde zitkussens in Premium Foam a a a a a a a a

Exclusieve deurtjes in de bovenkasten a a a a a a a a a a a a

Verswatertank, 20/90 liter (Van 20/80 liter) a a a a a a a a a

Verswatertank, 20/150 liter a a a

Gasveren in de bovenkasten a a a a a a a a a a a a

Gasfilter a a a a a a a a a

Handgreep bij de deur a a a a a a a a a a a

Tafel en banken van hoogglanzend laminaat a a a a a a a a a a a a

Timmerwerk van hoge kwaliteit a a a a a a a a a a a a

Ingebouwde oven a a a a a a a a

Verzonken laden in de keuken a a a a a a a a a

Inrichting met optimale luchtcirculatie a a a a a a a a a a a a

Compressorkoelkast a

Koelkast met vriesvak (TM740 zwart, Royal bronskleurig) a a a a a

Koelkast TecTower met vriesvak, bronskleurig a a a a a a

Afzuigkap met motor en vetfilter / KABE Van afzuigkap met koolsto©lter a a a a a a a a a a a a

Laminaat werkblad Arctic White a

Laminaat werkblad licht beige a a a

Laminaat werkblad gemêleerd grijs a a a a a

Geluidsisolerend zacht plafond a a a a a a a a a a a a

Luchtspleet tussen plafond en dak voor max. slaapcomfort in het plafondbed a a a

Verduisteringsgordijnen (ook in het autogedeelte) a a a a a a a a a a a

Slaapbank a a a a a a a a a a a a

Tweepersoonsbed boven de zitgroep met elektrische liftfunctie a a a a a a a a a

Optimale koelkastventilatie a a a a a a a a a a a a

Optimaal ventilatiesysteem a a a a a a a a a a a a

Rolgordijnen en horren in alle te openen ramen a a a a

Zijgordijnvoorziening met lichtlijst a a a a a a a a a a a

Lederen bekleding a a a

Bank met slide-out a a a a a a a a a

Keukenladen met soft-close a a a a a a a a a a a a

Spiraalmatras en dik opdekmatras a a a a a a a a a a a

Fornuis met elektrische ontsteking a a a a a a a a a a a a

Traploos instelbare rolgordijnen en horren in alle te openen ramen a a a a a a a a

Achterste stoelen zijwaarts en in rijrichting verstelbaar a

Bedhoofdeinde – zachte bekleding van imitatiesuède met verlichting a a a a a a a a a

Bedframe van hout met randprofiel a a a
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Toiletruimte met wastafel, douchebak en kast a a a a a a a a a a a a

Getinte ramen a a a a a a a a a a a a

Draadmanden in de garderobekast a a a a a a a a

Opklapbaar hoofdeinde a a a a a

Verwarmde afvalwatertank, 90 liter (Van 58 liter) a a a a a a a a a a a a

Uittreklade in de dubbele vloer a a a a a a

Stankafsluiter toilet a a a a a a a a a a a a

Geventileerd dakluik Mini Heki met hor en verduisteringsgordijn a a a a a a a a a a a a

Geventileerde dakluiken Heki II met hor en verduisteringsgordijn a a a a a a

Ventilerende wandbekleding a a a a a a a a a a a a

Draaibaar spoeltoilet, vast geïnstalleerd met leging van buitenaf a a a a a a a a a

Draaiplateau / uittrekrail flessengas a a a a a a a

Keuze uit 2 kussensto±eringen, textiel a a a

Keuze uit 3 kussensto±eringen, textiel a a a a a a a a a

Keuze uit 6 kussensto±eringen, leder (meerprijs, Royal, Crown, niet Van) a a a

Sprei a a a a a a a a a a a a

ACCU / LAADAPPARAAT

12V / 230V lading bij het plafondbed a a a a a a a a a a

AGM 95 Ah accu a a

AGM 130 Ah accu, Imperial 2 st. a a a a a a a a a a

Acculader 35 A a a a a a a a a a a a a

Accusensor a a a a a a a a a

Vermogenssensor a a a a a a a a a

Ecopakket (zonnecel, inverter, dubbele accu's) a a a

Elektrische centrale 230V (16 A) a a a a a a a a a a a a

Servicecenter met controlepaneel voor het sturen van alle functies – Smart D a a a a a a a a a a a a

GELUID / BEELD

Verlichting bedlade a a a a a a a a

Dimmer plafondlamp voor a a a a a a a a a a a a

Steun voor TV a a a a a a a a a a a a

Garderobekastverlichting a a a a a a a a a

Luidsprekers achter a a a a a a a a a a a a

Indirecte verlichting bij de bovenkastjes a a a a a a a a a a a a

KABE Smart D met aanraakscherm, scherm voor klok, binnen- en buitentemp. a a a a a a a a a a a a

Laadruimteverlichting a a a a a a a a a a a a

LED-verlichting a a a a a a a a a a a a

MBUX (incl. achteruitrijcamera) a a a a a a a a a

Multimedia + achteruitrijcamera a a a

Nachtverlichting a a a a a a a a

Premium Sound System (incl. wifi) a a a

Router (excl. contract) a a a a a a a a a a a a

Draadloos laadpaneel (niet x780LB / x780LGB) a a a a a a a a a

TV-antenne met versterker (niet in Benelux)

USB-aansluiting a a a a a a a a a a a a

Uitwendige 230V / 12V / TV-aansluiting voor centrale antenne a a a a a a a a a a a a

ALARM / VEILIGHEID

Rookmelder a a a a a a a a a a a a

Elektrische vergrendeling van de keuken a a a

Motorhome assistentie a a a a a a a a a a a a

Inbraakalarm met buitenbeveiliging a a a a a a

Aardlekschakelaar a a a a a a a a a a a a

Botssensor op het flessengassysteem a a a a a a a a a

Lekindicator voor flessengas a a a a a a a a a a a a

Buitenverlichting met bewegingssensor a a a a a a a a

Slangbreukklep op het flessengassysteem a a a a a a a a a

Standaarduitrusting
2021.

Standaarduitrusting
2021.
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Het kiezen van een KABE is eenvoudig.

Nu kunt u in alle rust uw eigen droom-KABE creëren, aan de computer. Met ons handige configuratieprogramma op kabe.nl 
ziet u duidelijk welke keuzes en mogelijkheden er zijn. U kunt modellen en indelingen kiezen, maar ook sto±ering en extra 
opties. Als u gereed bent, ontvangt u een overzicht van uw droomcamper, inclusief prijsopgave en contactinformatie van de 
dichtstbijzijnde dealer. Eenvoudiger kan niet!
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KABE Travel Master 740.
Een instapmodel met een wat minder uitgebreide uitrustingslijst. 
Maar met KABE-kwaliteit over de hele linie. Dit model is er als 
volledig en als halfgeïntegreerde camper in de lengte 740.

Pagina 60.

De nieuwe KABE Royal.
Voor wie extra hoge eisen stelt aan uitrusting en comfort. In 2021 
is de Royal-serie gebouwd op de Mercedes-Benz Sprinter als 
twee halfgeïntegreerde Royal x780 en x880 Crossover modellen 
met neerlaatbaar plafondbed. De Royal heeft een standaarduit-
rusting met de nieuwste technische snu½es en een woongedeel-
te met King Size breedte. 

Pagina 68.

KABE Imperial.
Voor iedereen die prijst stelt op alle eigenschappen van een 
KABE Crown, en nog wat meer. Ons vlaggenschip, extra groot 
en exclusief. Alle modellen in deze serie zijn gebouwd op basis 
van Mercedes-Benz samen met een speciaal aangepast AL-KO 
chassis. De camper lijkt in veel opzichten op een personenauto 
wat betreft comfort en veiligheid en is volgebouwd met intelligen-
te functies en design van de hoogste kwaliteit. Alle modellen in 
deze serie zijn volledig geïntegreerd en leverbaar in de lengten 
810, 860 en 910.  

Pagina 86.

Kies uw KABE.

Om tegemoet te komen aan alle verschillende behoeften en wensen van onze klanten heeft KABE vijf modelseries ontwikkeld, elk 
met unieke eigenschappen. Ongeacht of u kiest voor een KABE Van, een wat kleinere camper of een groot geïntegreerd model, 
u kunt ervan op aan dat u beschikt over comfort in alle seizoenen, hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en intelligente oplossingen. Voor 
ons zijn dit vanzelfsprekendheden waar wij nooit aan tornen. Wat bij ons standaard is, wordt bij andere merken als optie aangeboden. 

KABE Van.
Als u avontuur centraal stelt is de KABE Van de perfecte keuze. 
Een handig ingerichte Van met dezelfde verwarming en ventila-
tie, betimmering en eigenschappen voor alle seizoenen als onze 
andere campers. We bouwen het woongedeelte in Zweden op 
basis van de Mercedes-Benz Sprinter.

Pagina 54.

KABE Crown.
De KABE Crown wordt gebouwd op Mercedes-Benz met AL-
KO chassis, en met alle karakteristieke eigenschappen van dit 
premiummerk. Design van hoge kwaliteit en een doordachte 
intelligente functionaliteit op alle punten. Voorwielaandrijving en 
automatische versnellingsbak zijn standaard. KABE Crown is ver-
krijgbaar in de lengten 760, 810 en 860.

Pagina 78.
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Indelingen.
Net als bij het kopen van een woonhuis heeft iedereen zijn eigen 
behoeften en wensen als het om de indeling van de camper gaat. 
We zijn nu eenmaal allemaal verschillend. Daarom bieden wij een 
reeks verschillende indelingen die het mogelijk maakt om uw 
camper te bouwen volgens uw persoonlijke wensen. 

Zo kiest u uw eigen indeling.

Indeling: LXL
Tweepersoonsbed en toilet met douchecabine helemaal achterin de camper. 

L=L-vormige keuken.

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

L=L-vormige keuken.

Indeling: GB, LGB
Dezelfde indeling als LB, maar met verhoogde bedden waardoor ruimte 
ontstaat voor een garage/laadruimte.

L=L-vormige keuken.

Indeling: T, LT
Twee eenpersoonsbedden (in de lengte geplaatst) in het midden van de cam-
per, het toilet en de aparte douchecabine bevinden helemaal achterin over de 
volledige breedte.  

L=L-vormige keuken.

Indeling: QB, LQB
Een groot tweepersoonsbed, in het midden geplaatst helemaal achterin de 
camper.

L=L-vormige keuken.

Indelingen

LXL Tweepersoonsbed en toilet met douchecabine helemaal achterin de camper.

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

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

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

QB, LQB Een groot tweepersoonsbed, in het midden geplaatst helemaal achterin de camper.

L L-vormige keuken.

Enkelas Tandemas Enkelas Tandemas Enkelas Tandemas

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,

HALF GEÏNTEGREERD CROSSOVER VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
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KABE bouwt zijn nieuwe Van op de Mercedes-Benz Sprinter – topkwaliteit waar u op kunt vertrouwen. Deze wagen communiceert op 
een geheel nieuw niveau met o.a. ingebouwde digitale wagenparkdiensten. Verder is hij voorzien van het volledig nieuwe besturings-
systeem MBUX met intelligente spraaksturing. De KABE Van wordt gebouwd op de Sprinter met achterwielaandrijving, als optie is ook 
vierwielaandrijving leverbaar. Motor: Mercedes 4-cilinder dieselmotor van 163 pk, milieuklasse Euro-6.

De nieuwe KABE Van is met zijn lengte van 6,9 meter een intelligente en doordachte auto 
voor alle seizoenen. 

Voor nog meer vielig-
heid, verschijnt de 
achteruitrijcamera in 
het aanraakscherm. 

Het elegante exterieur en het exclusieve interieur – De KABE Van is een 
compacte en geoptimaliseerde auto in de hoogste klasse.

De Mercedes Sprinter lijkt wat betreft comfort en veiligheid erg op een personenauto. 

KABE Van 
De best uitgeruste Van van de markt.
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KABE Van.
Soms heb je behoefte aan een eenvoudig ongecompliceerd le-
ven waarin avontuur centraal staat. Dan is de nieuwe KABE Van 
de perfecte keuze. Het interieur van de Van heeft dezelfde com-
plete basisuitrusting als de campers van KABE en is met zijn 6,9 
meter lengte aangepast voor gebruik in alle seizoenen. De in-
richting van de Van, uitgevoerd in Nordic Oak, wordt gepro-
duceerd in onze eigen meubelwerkplaats en omvat een groot 
aantal handige bergruimten. De twee eenpersoonsbedden kun-
nen eenvoudig worden veranderd in een comfortabel tweeper-
soonsbed, door een uittrekgedeelte in het midden. In de bad-
kamer is de wastafel draaibaar om meer ruimte te creëren voor 
de douche. De KABE Van is een bijzonder flexibel voertuig dat u 
eenvoudig kunt aanpassen voor maximale bergruimte tijdens de 
reis en voor een maximale oppervlakte en comfort als u onder-
weg een stop maakt.  

Het volgende is altijd standaard in alle KABE Vans:

u	Een echte premium-Van, gebouwd in Zweden

u	Gebouwd op de Mercedes-Benz Sprinter  

u	Actieve veiligheidssystemen

u	6,90 meter lang met verhoogd dak: de stahoogte   
 in het woongedeelte is niet minder dan 196 cm 

u	Mercedes 4-cilinder dieselmotor van 163 pk,         
 milieuklasse Euro-6.

u	Achterwielaandrijving, als optie is ook vierwiel-
 aandrijving leverbaar

u	Communicatie met digitale diensten

u	4 zitplaatsen met veiligheidsgordel + 4 slaapplaatsen

u	De ingebouwde waarden, comfort en gemakken   
 van een KABE

u	Unieke isolatiemethode!

u	Voor gebruik in alle seizoenen – even goed in de   
 zomer als in de winter

u	Vloerverwarming met watercircuit, dubbele vloer   
 en extra veel convectors

u	Thermisch gordijn bij schuifdeur en achterdeur

u	Geïsoleerde tanks

u	Het bekroonde elektrische systeem Smart D

u	Compressorkoelkast

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 4307 mm
Breedte inwendig 1787 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 6967 mm
Breedte totaal 2020 mm
Hoogte totaal – achterwielaandrijving (std.) 3050 mm
Hoogte totaal – vierwielaandrijving (optie) 3170 mm
Breedte tussen wielkasten 1350 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 4
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1930 x 1610 mm
Slaapruimte dinette 1600 x 600 mm

Grijs RoodBeige

Bekleding collecties
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OPTIES Van.

KABE Van – De enige Van met eigenschappen voor alle seizoenen.

Het beste warmtecomfort.

De vloer van de carrosserie is geïsoleerd met 10 mm celplastic 
voor het isoleren van de ruimte tussen de carrosserievloer en de 
vloer van het woongedeelte. Deze ruimte bevat o.a. de water-
tanks en de waterleidingen die goed zijn beschermd tegen vorst. 
Voor een aangenaam klimaat in het woongedeelte is de extra 
vloer van het woongedeelte voorzien van 25 mm Ecoprim-isolatie 
en van vloerverwarming met een watercircuit. 

Ons vloerverwarmingssysteem met watercircuit, AGS II Pro, met 
vier lussen, zorgt voor een extra gelijkmatige verwarming. De 
lussen zijn aangebracht in buizen van aluminium en zijn doorge-
trokken tot aan de entreedeur, het werkblad en de toiletruimte. 
Verwarmingspanelen verdelen de warmte gelijkmatig over de 
hele vloer.

Voor gebruik in alle seizoenen.

Isolatie in alle holle ruimten.

Het isolatiemateriaal is ingespoten in het plafond, de wanden, de bal-
ken en in elke holle ruimte achter de betimmerde wanden. Dit is een

nieuwe techniek waarbij kleine korrels met een lijmcoating worden 
ingespoten en gehard tot een duurzame vaste isolatie van 35-50 
mm dikte. Deze techniek garandeert dat de kans op koude zones 
minimaal is. 

Geoptimaliseerde isolatie in combinatie met het Alde verwarmingsysteem 
en uitstekende ventilatie zorgen ervoor dat de warmte op de unieke KABE-
manier over het hele woongedeelte wordt verspreid. 

Volledige luchtcirculatie. Onze inrichting is aangepast voor optimale 
luchtcirculatie in de hele auto, ook achter kasten en banken.

Een met water gevulde convectorlus loopt rondom het hele woonge-
deelte, in combinatie met drie verschillende thermische gordijnen die 
eventuele tocht een halt toeroepen. 

De thermische gordijnen bestaan uit convectors onder de vloer. Ze 
bevinden zich tussen de cabine en het woongedeelte, tussen de 
entree en het woongedeelte en bij de achterdeuren en het woonge-
deelte.

De ramen van het woongedeelte zijn voorzien van geïsoleerde KABE-
kozijnen.

Motor 190 pk V6

Douche aansluiting buiten Uitwendige flessengasaansluiting

Vloerbevestiging voor kinderstoel

MOTOR / CHASSIS

INTERIEUR

EXTERIEUR

Distronic / Adaptieve cruise control Vierwielaandrijving 

Winterscherm achter

Winterscherm voor

Trekhaak Mercedes Elektrische luifel 4,0 m

ACCU / LADER

Extra accu voor het woongedeelte 
130AH 

Inverter

Zonnepaneel Smart D RemoteInbraakalarm

ALARM / VEILIGHEID

AANSLUITINGEN

Airconditioning woongedeelte 
(niet in combinatie met zonnepaneel)

KLIMAAT / VERWARMING
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De KABE 740 is een modelserie met een wat beperktere uitrus-
ting en wat minder opties, maar met de hoge KABE-kwaliteit op 
alle punten. Op dat gebied doen we geen concessies. De KABE 
Travel Master 740 wordt gebouwd op het stabiele camperchas-
sis van de Fiat Ducato, ontwikkeld door Fiat in samenwerking met 
de belangrijkste producenten van campers. Veiligheid en comfort 
staan daarbij centraal. Dit jaar bieden we voor de Travel Master 
740-serie twee kussencollecties aan: Lexington in lichtgrijs en 
Ekeby in een lichtbruine tint.

HALF GEÏNTEGREERD
Travel Master 740

CROSSOVER
Travel Master x740

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD 
Travel Master i740

Modellen

KABE TM740.Het volgende is standaard in alle campers van KABE – naast nog veel en 
veel meer: 

u	Met leder bekleed stuurwiel en versnellingshendel

u	Motor: Fiat 2,3 liter 140 pk (alleen TM 740)

u	Maximaal aantal radiatoren (convectors)

u	Droogkast met druipbak en ventilator

u	Vloerverwarming met watercircuit en Alde verwarmingsketel – AGS II

u	KABE iWall carrosserie bestand tegen extreme temperaturen

u	Centrale vergrendeling met afstandsbediening

u	Hordeur

u	Goed geïsoleerde ramen met dubbel glas

u	Afvalemmer met sorteerfunctie

u	Ergonomische zitkussens

u	Inrichting van topklasse uit onze eigen meubelfabriek

u	Inrichting aangepast voor volledige luchtcirculatie

u	Bekleed hoofdeinde

u	Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting

u	Optimaal ventilatiesysteem

u	Rolgordijn en hor in de ramen die u kunt openen

u	Spiraalmatras, opdekmatras en sprei

u	Grote koelkast en ”soft close” keukenladen

u	Servicecenter met besturingspaneel voor veel functies – Smart D

u	Royaal voorzien van LED-verlichting

u	Multimediaspeler met o.a. cd, dvd, radio, mp3-speler, achteruitrijcamera 

u	Draadloze router

u	Brandmelder 

u	Aardlekschakelaar

OPTIE Comfortpakket: OPTIE Veiligheidspakket:
u	Airconditioning cabine u	Automatische rem
u	Cruise control u	Regensensor
u	Elektrische achteruitkijk-  u	Lane departure warning
 spiegels, instelbaar, verwarmd u	Grootlichtassistent
  u	Rijlichtassistent

Meer opties vindt u op pagina 67.
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KABE TRAVEL MASTER 740

KABE Travel Master 740 2021 
We hebben een geheel nieuw interieur in Nordic Oak. De vloer- 
en wandbedekking hebben een nieuwe kleur gekregen. Tafels, 
werkbladen en andere oppervlakken hebben een nieuw laminaat 
en het pleximateriaal in bijvoorbeeld de barkast hebben een 
andere tint. De keukenwand is nu in elegant houtlaminaat. Bo-
venkastdeuren in Nordic Oak hebben moderne, antraciet grijze 
details. 

Welkom in een goed voorziene keuken met veel bergruimte en 
een doordacht ontwerp. De afgeronde gootsteen en een fraaie 
opbouwkraan bepalen de stijl van deze keuken, samen met het 
nieuwe, stijlvolle werkblad van laminaat en kasten in het nieuwe 
Nordic Oak. Door een afdekplaat die u over de gootsteen legt 
beschikt u nu over een groter doorlopend werkblad in onze 
Travel Master 740-modellen.

Alle laden in de keuken zijn voorzien van soft-close.

Een- of tweepersoonsbedden: richt de slaapkamer van uw cam-
per in op de manier die u en uw gasten het beste uitkomt. Onze 
740-modellen hebben een nieuw bekleed hoofdeinde bij het bed 
met verlichting. 

Ten behoeve van uw gemak is elke KABE Travel Master vanzelf-
sprekend voorzien van een echte douche. 

Op de bank in L-vorm (niet in T-modellen) kunt u comfortabel rei-
zen en even comfortabel de maaltijd nuttigen. Al onze kussens 
hebben antislipbe-kleding op de rug waardoor ze altijd op hun 
plaats blijven liggen.
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Travel Master 740 LXL
De KABE Travel Master 740 LXL voldoet in alle opzichten aan de basisbehoef-
ten voor een comfortabel en functioneel vakantieverblijf. Ongeacht het seizoen.

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

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

Travel Master x740 LGB
Een slimme camper voor wie op reis veel uitrusting meeneemt. Dankzij een 
groot uitwendig luik is uw bagage in de bergruimte goed bereikbaar. De ”bult” 
op het dak biedt ruimte voor een extra slaapplaats boven de dinette.

Travel Master 740 LB
De Travel Master 740 LB is een goed en praktisch instapmodel met alle voor-
delige kenmerken van de Travel Master 740 en twee eenpersoonsbedden ach-
terin de camper. Als u logés wilt meenemen kunt u een extra bed te voorschijn 
toveren.

Travel Master 740 T
De twee aparte eenpersoonsbedden en de grote badkamer over de volledige 
achterbreedte (uiteraard met douchecabine) creëren een camper waar u heel 
lang van kunt genieten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 4856 mm
Breedte inwendig 2238 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 7400 mm
Breedte totaal 2410 mm
Hoogte totaal 2850 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 4
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1960 x 1320 / 1000 mm
Slaapruimte dinette 2150 x 1380 / 915 mm
Luikopening B/H 690 x 590 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 4856 mm
Breedte inwendig 2316 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 7400 mm
Breedte totaal 2464 mm
Hoogte totaal 3050 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1960 x 1400 / 1120 mm
Slaapruimte dinette 2230 x 1380 / 915 mm
Slaapruimte plafondbed 1980 x 1380 / 1050 mm
Luikopening B/H 690 x 590 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 4856 mm
Breedte inwendig 2316 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 7400 mm
Breedte totaal 2464 mm
Hoogte totaal 3050 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2 x 1960 x 820 mm
Slaapruimte dinette 2230 x 1175 / 555 mm
Slaapruimte plafondbed 1980 x 1100 / 845 mm
Luikopening B/H 2 x 690 x 1070 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 4856 mm
Breedte inwendig 2238 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 7400 mm
Breedte totaal 2410 mm
Hoogte totaal 2850 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 3
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2 x 1940 x 780 mm
Slaapruimte dinette 2150 x 1175 / 555 mm
Luikopening B/H 2 x 690 x 590 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 4856 mm
Breedte inwendig 2238 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 7400 mm
Breedte totaal 2410 mm
Hoogte totaal 2850 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 4
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2 x 1960 x 780 mm
Slaapruimte dinette 2150 x 1175 / 555 mm
Luikopening B/H 2 x 690 x 1070 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 4856 mm
Breedte inwendig 2238 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 7400 mm
Breedte totaal 2410 mm
Hoogte totaal 2850 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 4
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1940 x 780 + 1790 x 780 mm
Slaapruimte dinette 1640 x 1175 / 1065 mm
Luikopening B/H 670 x 1335 + 660 x 375 mm

KABE TRAVEL MASTER 740
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 4824 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 2026 mm
Lengte totaal 7466 mm
Breedte totaal 2310 mm
Hoogte totaal 2980 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1960 x 780 + 1960 x 700 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 700 x 1050 mm

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

KABE TRAVEL MASTER 740

Verwarmingsmat in de cabine met 
verwarming in de instap

Warmtewisselaar

Luifel:
740 LGB, LXL – 4,0 m
740 T, i740 LGB – 4,5 m

Skyview dakraam

Oven

Aluminium velg 16" incl. 4 originele 
Fiat stalen velgen en wieldeksels

Automatische versnellingsbak 
incl. ESP

Motor Fiat 2,3l 160 pk (meerprijs t.o.v. 
140 pk)

Meer opties: Chassis 42 heavy

Airconditioning woongedeelte 
Fresh Jet FJ2200

Plafondbed TMi740

Geplooide winterbekleding

KLIMAAT / VERWARMING

MOTOR / CHASSIS GELUID / BEELD

INTERIEUR

Vijfde stoel met veiligheidsgordel

Enkele stoel met veiligheidsgordel, 
naar achteren gericht: 740LB / LGB, 
x740LB / LGB, i740LGB (niet 740T)

Dubbele stoel met veiligheidsgordel, 
naar voren gericht: 740LXL, x740LXL

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

* Wanneer u het KABE Smart D 
Remote-systeem aanschaft, zijn 
automatisch de netwerkkosten voor 
36 maanden inbegrepen. Na 36 
maanden worden de netwerkkosten 
per jaar voor de remote-toegang in 
rekening gebracht.

EXTERIEUR

Opties Travel Master 740.

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

OPTIEPAKKETTEN TM740.

Airconditioning cabine Elektrische achteruitkijkspiegels, instelbaar, verwarmd

Automatische rem, Regensensor Rijlichtassistent, Grootlichtassistent Lane departure warning

Cruise control

COMFORTPAKKET

VEILIGHEIDSPAKKET
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In de Royal-serie van KABE is een luxueuze uitrusting standaard. 
Een perfecte keuze voor wie prijs stelt op geavanceerde techniek 
en alleen tevreden is met het beste. Onze nieuwe Royal-model-
len met Crossover (extra bed boven de dinette) zijn beschikbaar 
in de lengten 780 en 880. Vanaf nu is de Royal-serie gebouwd 
op Mercedes-Benz Sprinter en zit vol slimme oplossingen welke 
het leven zo gemakkelijk mogelijk maken. De bestuurders- en de 
passagiersruimte zijn gezellig en doordacht, de ruimte wordt op-
timaal benut en de rijeigenschappen zijn van topklasse, niet in de 
laatste plaats dankzij het lage op maat gemaakte AL-KO chassis. 

CROSSOVER
Travel Master Royal x780

CROSSOVER
Travel Master Royal x880

Modellen

KABE Royal.De KABE Royal modellen zijn o.a. ook uitgerust met het volgende, 
bovenop de kenmerken van onze 740-modellen (p. 60):

u AL-KO chassis

u Vermoeidheidssensor Attention Assist

u Active break assist

u Voorwielaandrijving, 9 versnellingen automaat

u Motor: Mercedes 170 pk

u Zijwindassistent

u Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II Pro

u Dieselmotorwarmer

u Convectors bij de entree

u Vloerverwarming met watercircuit in de cabine

u Warmtewisselaar

u Keuze uit drie stoffen bekledingen en
drie ledercollecties (meerprijs)

u Armsteunen voor de dinette en bank met slide-out functie

u Brede premiumdeur voor het woongedeelte (Hartal evolution)

u Ingebouwde oven

u AGM 130 Ah accu met accusensor

u Vermogensbegrenzer

u MBUX (inclusief achteruitrijcamera)

u Inbraakalarm met buitenbeveiliging

u Crashsensor en lekindicator voor flessengas

u Buitenverlichting met bewegingssensor

OPTIE comfortpakket: OPTIE designpakket:
u Verkeersbordenassistent u Verchroomde radiatorgrille
u Adaptive high-beam assistant u	Aluminiumvelgen x780 / x880
u Airconditioning cabine  (verschillende prijzen)
u Elektrische parkeerrem u Decoratie rond skyview dakraam

u LED-verlichting

Meer opties vindt u op pagina 95-98.

De voorstoelen in Royal hebben nieuwe bekleding met elegante stiksels. 



KABE 2021  7170  KABE 2021

KABE ROYAL

KABE Royal 2021 
Het leven moet praktisch zijn, maar niet ten koste van de schoon-
heid! Ons nieuwe houtlaminaat Nordic Oak is een lichte lak, warm 
en modern. Het hele interieur is aangepast aan deze uitstraling. 
Verzonken deuren en laden en een nieuw werkblad met mooi 
imitatiesteen in de keuken zijn nu standaard in onze Royal-mo-
dellen. Een stijlvol ontwerp dat altijd actueel en modern blijft. Het 
3-pits fornuis heeft een gedeelde afdekplaat die zorgt voor waar-
devolle extra afstelruimte.  

Dit jaar hebben sommige Royal-modellen een groter keuken-
raam. 

De bank met slide-out en armleuning maakt uw reis extra comfor-
tabel. Omdat de zitplaatsen ook tijdens het rijden comfortabel en 
veilig moeten zijn, hebben wij een geheel nieuw type bank ont-
wikkeld met slide-out-functie op de plaatsen met veiligheidsgor-
del. Zo kunt u de helling van zitting en rugleuning eenvoudig 
instellen. Al onze kussens hebben antislip-bekleding op de rug 
waardoor ze altijd op hun plaats blijven liggen. In 2021 bieden we 
twee nieuwe textiel collecties: Gladstone en Lexington. U kunt 
ook kiezen voor de populaire Ekeby. Leder is verkrijgbaar tegen 
meerprijs. 

Een laadpaneel voor draadloos opladen van de mobiele telefoon 
is nu standaard in al onze modellen.

De gezelligheidsfactor wordt versterkt met nieuwe verlichtings-
pots. 

Het hoofdeinde in zacht, gewatteerd imitatiesuède met gedrukt 
3D-patroon biedt extra comfort. De bedden zijn voorzien van 
spiraalmatrassen, dikke opdekmatrassen en bedbodems met 
soepele lamellen. Meerdere modellen hebben bedden met een 
verstelbaar hoofdeinde. 

Een handige handgreep voor steun als u de camper instapt, ui-
teraard met ingebouwde verlichting.

In al onze Royal-modellen vindt u extra extra slaapplaatsen in 
het neerlaatbare plafondbed boven de dinette (Crossover). Hier 
kunt u 's nachts comfortabel slapen en 's morgens wordt het bed 
eenvoudig weggetoverd zodat u rondom de tafel kunt ontbijten 
(pagina 74-75).

De dinette heeft nieuwe, afgeronde hoeken voor meer ruimte in 
de eethoek. 
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KABE ROYAL

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 6215 mm
Breedte inwendig 2316 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 9060 mm
Breedte totaal 2450 mm
Hoogte totaal 2980 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1940 x 820 + 1900 x 820 mm
Slaapruimte dinette 2230 x 1380 / 1260 mm
Slaapruimte plafondbed 1980 x 1380 / 1050 mm
Luikopening B/H 670 x 1335 + 660 x 375 mm 

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5190 mm
Breedte inwendig 2316 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8060 mm
Breedte totaal 2450 mm
Hoogte totaal 2980 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 5
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1940 x 820 + 1880 x 820 mm
Slaapruimte dinette 2230 x 1175 / 555 mm
Slaapruimte plafondbed 1980 x 1100 / 845 mm
Luikopening B/H 670 x 1335 mm

Travel Master Royal x780 LT
De x780 LT is het nieuwste Crossover-model in de KABE-familie. De uitnodigen-
de zitgroep, de heerlijke bedden in lengteopstelling en het toilet met douche 
zijn standaard.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5190 mm
Breedte inwendig 2316 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8060 mm
Breedte totaal 2450 mm
Hoogte totaal 2980 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2 x 1940 x 820 mm
Slaapruimte dinette 2230 x 1380 / 825 mm
Slaapruimte plafondbed 1980 x 1380 / 1050 mm
Luikopening B/H 2 x 690 x 590 mm

Travel Master Royal x780 LXL
De x780 LXL heeft een uitnodigende royale indeling met keuken in l-vorm. 
De twee tweepersoonsbedden, waarvan het ene neerlaatbaar vanaf het pla-
fond, creëren e±ectieve ruimte en bieden plaats aan twee extra logés. 

Travel Master Royal x780 LB
Dit is de camper voor wie de voorkeur geeft aan een camper met opstelling van 
de bedden in de lengterichting. Met zijn gebruiksvriendelijke hoekkeuken en 
ruime zitgroep is dit de ideale camper voor een of twee personen, met desge-
wenst plaats voor een paar gasten in het neerlaatbare plafondbed.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5190 mm
Breedte inwendig 2316 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8060 mm
Breedte totaal 2450 mm
Hoogte totaal 2980 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1960 x 1400 / 1120 mm
Slaapruimte dinette 2230 x 1030 / 1180 mm
Slaapruimte plafondbed 1980 x 1380 / 1050 mm
Luikopening B/H 690 x 590 mm

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5190 mm
Breedte inwendig 2316 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8060 mm
Breedte totaal 2450 mm
Hoogte totaal 2980 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2 x 1960 x 820 mm
Slaapruimte dinette 2230 x 1380 / 825 mm
Slaapruimte plafondbed 1980 x 1380 / 1050 mm
Luikopening B/H 690 x 1070 + 690 x 590 mm

Travel Master Royal x780 LQB
Er is genoeg ruimte in onze x780LQB! Een groot tweepersoonsbed achter in de 
camper, alsmede een he¦ed voor 2 personen boven de dinette. De L-vormige 
keuken, eethoek voor 5 en een aparte badkamer met douche zorgen voor een 
comfortabele vakantie.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5190 mm
Breedte inwendig 2316 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8060 mm
Breedte totaal 2450 mm
Hoogte totaal 2980 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 5
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1980 x 1520 / 1100 mm
Slaapruimte dinette 2230 x 1175 / 555 mm
Slaapruimte plafondbed 1980 x 1100 / 845 mm
Luikopening B/H 2 x 690 x 1070 mm
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Travel Master Royal x880 LQB
In de x880 LQB hebt u royaal de ruimte voor uzelf en uw gasten. Helemaal ach-
terin de camper staat een centraal geplaatst groot tweepersoonsbed. Boven de 
dinette vindt u bovendien een neerlaatbaar extra bed voor twee personen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 6215 mm
Breedte inwendig 2316 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 9060 mm
Breedte totaal 2450 mm
Hoogte totaal 2980 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1980 x 1520 / 1100 mm
Slaapruimte dinette 2230 x 1380 / 950 mm
Slaapruimte plafondbed 1980 x 1380 / 1050 mm
Luikopening B/H 2 x 690 x 995 mm 

In onze Crossover-modellen beschikt u bovendien over extra slaapplaatsen in het elektrisch neerlaatbare plafondbed 
boven de dinette. Hier kunt u 's nachts comfortabel slapen en 's morgens wordt het bed eenvoudig weggetoverd 
zodat u rondom de tafel kunt ontbijten.
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Aluminiumvelgen x780 / x880 
(verschillende prijzen)

Decoratie rond skyview dakraam

Verkeersbordenassistent

LED-verlichting

Airconditioning cabine Elektrische parkeerrem

Verchroomde radiatorgrille

Adaptive high-beam assistant

DESIGNPAKKET, EXTERIEUR

MERCEDES-BENZ COMFORTPAKKET

OPTIEPAKKETTEN Royal. 

De nieuwe KABE Royal op Mercedes-Benz basis wordt voor hoge eisen aan standaarduitrusting en comfort gebouwd. Dat moet 
uw leven in de camper comfortabel en eenvoudig maken. Hoe u uw leven op basis van dit basisconcept vormgeeft, is aan u. 
In 2021 introduceren wij twee nieuwe optiepakketten: Mercedes-Benz Comfortpakket en Designpakket!  
Deze zijn bij levering vakkundig in uw camper ingebouwd. Natuurlijk kunt u ook andere opties op elk gewenst moment laten monteren 
door uw KABE dealer. 

Meer opties vindt u op pagina 95-98.
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VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master Crown i760

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master Crown i810

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master Crown i860

Modellen

KABE Crown-modellen zijn gebouwd op de exclusieve combina-
tie van het Mercedes-Benz en AL-KO chassis en lijkt qua comfort 
en veiligheid opvallend veel op een personenauto. Crown zijn 
ontwerp onderscheidt zich van het gemiddelde. Stijlvolle, exklu-
sieve betimmering, een goed uitgeruste en ruime keuken, extra 
comfortabele bedden en veel praktische bergruimte. De vele 
verschillende indelingen maken dat u de perfecte camper kunt 
creëren die aan al uw behoeften voldoet. Technisch gezien is de 
Crown topklasse, met een groot aantal intelligente oplossingen, 
zowel voor het rijden als op de standplaats. De KABE Crown is 
kort gezegd een camper die imponeert en levert wat hij belooft.

KABE Crown.De KABE Crown modellen zijn o.a. ook uitgerust met het volgende, 
bovenop de kenmerken van onze 740-modellen (p. 60):

u	AL-KO chassis

u	Aluminium velgen 16”

u	Vermoeidheidssensor Attention Assist

u	Active break assist

u	Elektrische parkeerrem

u	Voorwielaandrijving 9 versnellingen automaat

u	Motor: Mercedes 170 pk

u	Regensensor

u	Zijwindassistent (niet tandemas)

u	Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II Pro

u	Dieselmotorwarmer 

u	Verwarmingspakket aangesloten op vloerverwarmingssysteem

u	Convectors bij de entree

u	Vloerverwarming met watercircuit in de cabine

u	Warmtewisselaar

u	Uittrekbaar skivak met verwarming en verlichting 

u	Keuze uit drie sto¦en bekledingen en
 drie ledercollecties (meerprijs)

u	Armsteunen voor de dinette en bank met slide-out functie

u	Ingebouwde oven

u	Brede premiumdeur voor het woongedeelte (HartaLux)

u	AGM 130 Ah accu met accusensor

u	Vermogensbegrenzer

u	MBUX (incl. achteruitrijcamera)

u	Inbraakalarm met buitenbeveiliging

u	Crashsensor en lekindicator voor flessengas

u	Buitenverlichting met bewegingssensor
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KABE Crown 2021 
De KABE Crown heeft het beste dat er te krijgen is. Alle intel-
ligente en praktische oplossingen van de Royal-serie, op een 
nog wat hoger niveau. Een camper voor alle seizoenen met een 
standaard van topklasse wat betreft zowel technische oplossin-
gen als comfort en design. Onder andere de bredere deur van 
het woongedeelte. Deze biedt een extra makkelijke instap en 
een grotere lichtinval in het interieur. Het laminaat in Tweed bij de 
entree is nieuw in 2021. 

Onze Crown-modellen zijn uitgevoerd in de nieuwe houtkleur 
Nordic Oak en het hele interieur is aan deze lichte en frisse 
uitstraling aangepast. Zowel de kasten als de bovenkastdeuren 
hebben dit nieuwe houtlaminaat en een beige striping maakt 
het geheel af. Beige keukenbovenkastdeuren worden optioneel 
aangeboden. 

In 2021 kunt u van de sfeerverlichting genieten in onze keuken 
door een zachte, rustgevende verlichting. 

In een KABE Crown slaapt u gegarandeerd minstens even goed 
als thuis. Comfortabele matrassen, slimme opbergmogelijkheden 
en zowel sfeerverlichting als uitstekende leeslampen maken dat 
u hier veel aangename uren zult doorbrengen. Het zachte hoofd-
einde van imitatiesuède met geprint 3D-patroon is standaard in 
de KABE Crown. Het nieuwe bedframe van aluminium is degelijk 
en stabiel en biedt optioneel de mogelijkheid van een elektrisch 
in de hoogte verstelbaar hoofdeinde. 

Een nieuwe, kleine leeslamp met slimme USB-aansluiting is ge-
monteerd op bepaalde plaatsen in de camper. 

De lichtinval door het grote dakraam laat u 's morgens op tijd 
wakker worden. Goede opbergmogelijkheden helpen mee uw 
camper schoon en opgeruimd te houden. 

De bank in L-vorm is uitzonderlijk comfortabel en biedt veel 
plaats. Uiteraard standaard in al onze campers. Het bankgedeelte 
is voorzien van een slide-out functie met eenvoudig in te stellen 
helling in zowel zit- als rugkussens van de plaatsen met veilig-
heidsgordel, voor optimaal comfort. Al onze kussens hebben 
antislipbekleding op de rug waardoor ze altijd op hun plaats blij-
ven liggen. 

De diepe laadruimten in de dubbele vloer van de camper zijn 
voorzien van uittrekbare laden voor nog handiger laden en be-
waren. 

De volledig geïntegreerde KABE-campers hebben een draaipla-
teau of uittrekrails in de flessengasko±er wat het hanteren van 
zware gasflessen aanzienlijk vergemakkelijkt.

Dit jaar zijn de optionele verwarmde stoelen vervangen door 
stoelen met zowel een verwarmings- als een koelfunctie. Warm 
en comfortabel in de winter en verkoelend in de zomer! 
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Travel Master Crown i760 LXL
Dit is een camper voor een groot gezelschap. Geschikt voor vier personen tij-
dens het rijden en maximaal 6 personen voor overnachten! In het achtergedeel-
te van de camper bevinden zich een tweepersoonsbed en een badkamer met 
douchecabine. Boven de dinettegroep bevindt zich nog een tweepersoonsbed 
dat kan worden neergelaten.

Travel Master Crown i760 LGB
In de royale bagageruimte van de i760 LGB zijn uw spullen gemakkelijk te vind-
en via het grote bagageluik achterop de zijwand van de camper. Deze ruimte 
bevindt zich onder de verhoogde bedden die in de lengterichting in het achter-
gedeelte van de camper zijn aangebracht. Een ideale camper voor iedereen 
die veel wil meenemen. 

Travel Master Crown i760 T
Als u prijs stelt op een wat grotere badkamer is de i760 T een goede keus. Hier 
is de badkamer achterin geplaatst over de hele breedte van de camper, binnen 
het slaapgedeelte dat twee eenpersoonsbedden bevat. Boven de zitgroep be-
vindt zich bovendien een neerlaatbaar tweepersoonsbed.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5064 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 7820 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1940 x 1280 / 800 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 940 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 700 x 800 mm 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5064 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 7820 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1960 x 780 + 1960 x 700 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 555 mm 
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5064 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 7820 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 4
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1940 x 780 + 1840 x 780 mm
Slaapruimte dinette –
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 700 x 800 mm
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Travel Master Crown i810 LXL
De LXL is een van onze absoluut meest geliefde indelingen, met 2 tot 6 slaap-
plaatsen (incl. de dinette). Dit model heeft een genereuze lengte en – zoals al 
onze Crown-modellen – een groot aantal praktische en comfortverhogende 
oplossingen van de hoogste kwaliteit. 

Travel Master Crown i810 LGB
Een camper waarbij het pakken nooit een probleem is! De genereuze bagage-
ruimte die u bereikt via het bagageluik aan de buitenkant van de camper heeft 
massa’s ruimte en bevindt zich onder de verhoogde bedden die in de lengte-
richting in het achtergedeelte van de camper zijn aangebracht. Ook de keuken 
heeft veel bergruimte en is in een gezellige hoek ten opzichte van de zitgroep 
geplaatst. Deze camper heeft maximaal 6 slaapplaatsen.

Travel Master Crown i810 LT
Een volledig geïntegreerd model dat aan al uw verwachtingen voldoet! Hier 
vindt u alles wat u voor een aangenaam verblijf nodig hebt, in de vorm van een 
praktische hoekkeuken, een grote badkamer helemaal achterin en heerlijke 
bedden in de lengterichting. 

Travel Master Crown i810 LQB
Helemaal achterin de camper staat een groot queen-size bed en boven de zit-
groep wat verder naar voren kan nog een tweepersoonsbed worden neerge-
laten. In totaal zijn er, incl. de dinette, slaapplaaten voor vijf personen in deze 
genereuze i810 LQB. Een grote hoekkeuken en meerdere slimme bergruimten 
maken deze camper tot een verblijf waar het goed leven is. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1940 x 1280 / 800 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 1215 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 700 x 800 mm 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 5
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2 x 1940 x 780 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 700 x 800 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 5
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1995 x 1380 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Crown i860 LQB
Een grote ruime camper met veel praktische bergruimte. De dinette staat dwars 
op de ruime keuken wat zorgt voor een gezellige verblijfsruimte overdag. Meer 
naar achteren vindt u de gedeelde douche- en toiletruimte, elk aan een zijde 
van de camper, en achteraan in het midden staat een groot comfortabel queen-
size bed.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 6060 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8822 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1995 x 1380 mm 
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 835 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Crown i860 LGB
Het grootste Crown-model met een genereuze indeling. De camper heeft een 
groot garagegedeelte. Verhoogde bedden in de lengterichting, afzonderlijke 
douche en toilet, een ruime hoekkeuken en in totaal plaats voor 7 slapers. Alles 
op een basis van het premiummerk Mercedes-Benz.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 6060 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8822 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 7
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Slaapruimte dinette v
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm
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VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master Imperial i810

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master Imperial i860

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Travel Master Imperial i910

De Imperial-serie is een collectie juwelen in het absolute camper-
premiumsegment. De standaard is te omschrijven als luxueus, op 
alle manieren. Aparte inbouwoven, ruime badkamer met ver-
brandingstoilet, ecopakket, Premium Sound System en WiFi, 
exclusieve meubels en lederen bekleding, automatische zone-
verwarming, achteruitrijcamera en navigatiesysteem zijn slechts 
enkele voorbeelden van de standaarduitrusting. Gebouwd op 
Mercedes-Benz met AL-KO chassis en tandemas achter biedt 
deze camper onovertro±en stabiele, veilige en comfortabele rij-
eigenschappen. De KABE Imperial is er voor wie geen genoegen 
neemt met minder dan het allerbeste.

Modellen

KABE Imperial.De KABE Imperial modellen zijn o.a. ook uitgerust 
met het volgende, bovenop de kenmerken van onze 
740-modellen (p. 60) en Crown-modellen (p. 78):  

u	Motor: Mercedes 170 pk 

u	AL-KO tandemchassis 5500 kg 

u	Airconditioning woongedeelte 

u	Zoneverwarming Alde

u	Centrale vergrendeling meerdere luiken 

u	Doucheaansluiting in de garage 

u	Hydraulische steunpoten 

u	Premiumdeur voor het woongedeelte – HartaLux 

u	Cinderella verbrandingstoilet 

u	Bed met elektrisch bestuurbaar hoofdeinde 

u	Verswaterreservoir, 20/150 liter 

u	Lederen bekleding 

u	Twee AGM 130 Ah accu’s 

u	Ecopakket met zonnepanelen, inverter en 
 dubbele accu’s 

u	Premium Sound System 

u	Elektrische vergrendeling van de keuken
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KABE Imperial 2021
Travel Master Imperial i860. Een camper voor alle seizoenen 
met standaard het absoluut beste en nieuwste op alle gebie-
den. Ecopakket met zonnepanelen, inverter en dubbele accu’s, 
het mileuvriendelijke verbrandingstoilet. Verdere highlights zijn 
de luxueuze keuken, queensize-bed van topklasse en het meest 
geavanceerde vloerverwarmingssysteem met watercircuit en de 
hydraulische steunpoten welke tot de standaarduitrusting van de 
Imperial behoren. 

Onze eigen meubelmakerij levert exclusieve meubels in een 
gelijkblijvende kwaliteit welk tijdloze ontwerp direct bij het betre-
den opvalt. In 2021 is het hele interieur vernieuwd met een licht, 
modern uiterlijk! Bovenkastdeuren aan de voorzijde alsmede ach-
terin de camper in de kleur Nordic Oak met een beige striping. 
In onze exclusieve Imperial-keuken vindt u een moderne beige 
keukenbovenkast (waarbij de kleur Nordic Oak optioneel wordt 
aangeboden) en een keukenblad in Corian Matterhorn. De hoog-
glans keukenwand is vervangen door Nordic Oak laminaat. Er is 
ook een afzonderlijke inbouwoven in TecTower en een neerlaat-
bare plank met plaats voor o.a. een ko©ezetmachine (i910).  

Vloer- en wandbekleding hebben een nieuwe kleur dit jaar. Tafel-
bladen en andere oppervlakken hebben een nieuw laminaat ge-
kregen en de onderdelen van pleximateriaal zoals de barkast 
hebben een nieuwe bijpassende kleur. 

Nieuws! De Imperial is nu exclusief uitgerust met Alde zonever-
warming. Met dit systeem kunt u de verwarming in twee aparte 
zones regelen, in het voor- en het achtergedeelte. In de vloer van 
het achtergedeelde worden extra verwarmingsbuizen gelegd en 
het toilet wordt altijd verwarmd via de retourleiding. 

KABE Imperial 2021 hebben nieuwe exclusieve cabinestoelen 
met geïntegreerde veiligheidsgordel. 

Lederen bekleding is standaard in onze Imeprial, dit jaar met 
mooie, nieuwe stiksels. 

In een Imperial-badkamer is geen plaats voor compromissen. U 
kunt kiezen uit een grote badkamer helemaal achterin of een 
aparte douche en toilet. In deze laatste oplossing kunt u het hele 
slaapkamerdeel afgrenzen van de verblijfsruimte voorin de cam-
per door de toiletdeur open te zetten. Praktische privacy!

Een elektrisch verstelbaar hoofdeinde van het bed is standaard in 
de KABE Imperial.

Het werkblad van fraai imitatiemarmer in de badkamer geeft het 
gevoel van luxe! 

Een draadloze router is standaard in alle Imperial-modellen, als-
mede een draadloos laadstation voorin de camper. 
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Travel Master Imperial i810 LXL
De LXL-indeling is in korte tijd een van onze absolute bestsellers geworden. Nu 
leverbaar met alle premiumvoordelen van het Imperial-model. Een perfecte 
camper voor wie op zoek is naar praktische, comfortabele oplossingen van de 
hoogste kwaliteit.

Travel Master Imperial i810 LGB
Een camper voor wie praktisch wil reizen, met veel bergruimte en de hoogste 
standaard. Hij heeft veel opbergruimte onder de verhoogde bedden in de 
lengterichting en genereuze kasten en laden in de keuken.

Travel Master Imperial i810 LT
In de volledig geïntegreerde Imperial i810 LT vindt u alles wat u nodig hebt voor 
een comfortabel verblijf: comfortabele bedden in de lengterichting, een prak-
tische hoekkeuken, een royale zitgroep en een grote badkamer. Alles van ab-
soluut premiumniveau.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1940 x 1280 / 800 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 1215 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 700 x 800 mm 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 5
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2 x 1940 x 780 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 700 x 800 mm

Travel Master Imperial i810 LQB
Een extra ruime camper dankzij de grote hoekkeuken en de vele praktische 
opbergplaatsen. Het grote queen-size bed, midden achterin geplaatst, en een 
neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de zitgroep zorgen voor veel slaap-
plaats. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 5564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 5
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1995 x 1380 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Imperial i860 LGB
Een unieke camper van absolute topklasse. Deze camper heeft een genereuze 
indeling die veel ruimte biedt. Een royaal bemeten keuken, toilet en douche 
aan de zijkanten van de camper en heel veel bergruimte. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 6060 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8822 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 7
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 835 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm 

Travel Master Imperial i860 LQB
Een camper met veel ruimte dankzij een grote hoekkeuken en veel praktische 
bergruimte. Helemaal achterin een groot queensize bed met gedeeld toilet en 
douche, elk aan een zijkant van de camper. Alles van het hoogste niveau. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 6060 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 8822 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1995 x 1380 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 835 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm 
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Travel Master Imperial i910 GB
De Kabe i910 GB is een van onze grootste volledig geïntegreerde campers.  
Door zijn grote uitwendige bagagaluik is de grote bergruimte onder de bedden 
goed bereikbaar.  Hiervoor zijn de bedden enigszins verhoogd in de camper 
aangebracht.

Travel Master Imperial i910 T
De i910 T is de camper met een grote ruime badkamer over de volledige ach-
terbreedte van de camper. De twee comfortabele bedden in lengteopstelling, 
de elegant gebogen keuken met massa's finesses en de comfortabele zitgroep 
creëren een perfecte omgeving voor ontspanning.

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 6564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 9320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 7
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 1050 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 6564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 9320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 2 x 1940 x 780 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 1125
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 1160 x 700 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte 6564 mm
Breedte inwendig 2180 mm
Hoogte inwendig 1960 mm
Lengte totaal 9320 mm
Breedte totaal 2329 mm
Hoogte totaal 3065 mm
Slaapplaatsen incl. dinette 2 - 6
Bestuurder + passagier 1 + 3
Slaapruimte achter 1995 x 1380 mm
Slaapruimte dinette 2060 x 1175 / 1050 mm
Slaapruimte plafondbed 1880 x 1220 mm
Luikopening B/H 2 x 760 x 1040 mm
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Garageverwarming. Met de droogfunctie van KABE in de garage kunt u in een 
handomdraai natte kleding en schoenen drogen. U start en stopt de garage-
verwarming door een druk op het elektrische Smart D paneel. Optie op de G, 
GB en QB-modellen (niet op de TM740). 

Zonnepaneel. Produceer uw eigen elektriciteit! Milieuvriendelijk, eenvoudig en 
praktisch. Het zonnepaneelpakket van GoCamp produceert 140 W en is van de 
hoogste kwaliteit. Het frame van het paneel is van sterk aluminium, met aero-
dynamische spoilers die de windruis tijdens het rijden beperken (standaard in 
Imperial).

KLIMAAT / VERWARMING

ACCU / ACCULADER

Accu woongedeelte, extra AGM 130 
Ah (standaard in Imperial)

Inverter 1800 W (standaard in 
Imperial)

Alde Flow. Met Alde Flow kunt u warm douchen zolang u maar wilt! Alde Flow 
is een aparte warmwatertank die wordt aangesloten op het glycolverwarmings-
systeem. De tank verwarmt vers water voordat het de gewone warmwatertank 
van de verwarmingsketel bereikt en zorgt voor permanent warm water in de 
kranen.

Airconditioning woongedeelte 
Fresh Jet FJ2200 (standaard in 
Imperial)

Stoelverwarming / stoelverkoeling 
(Crown, Imperial)

Geplooide winterbekleding

VEEL ACCESSOIRES VOOR UW
Royal, Crown, Imperial.

Geef uw KABE iets extra’s. Wij weten wat er nodig is voor een comfortabel verblijf in de camper. Daarom is elke KABE al in de stan-
daarduitvoering royaal uitgerust. Het is een feit dat wij standaard veel finesses inbouwen waar onze concurrenten extra geld voor 
rekenen. Maar we hebben allemaal verschillende behoeften en u kunt natuurlijk de uitvoering van uw camper verder completeren om 
uw persoonlijke ideaal te creëren. Daarom vindt u bij ons een breed assortiment accessoires. 
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INTERIEUR

Handdoekdroger, elektrisch met 
timer

Toilet Thetford met keramische pot Cinderella verbrandingstoilet
(standaard in Imperial)

Magnetron 800 W, 230VHouten vlonder in de douche

Doucheventilator (beschikbaar in 
vele modellen)

Elektrische vergrendeling van de 
keuken (standaard in Imperial)

Luifel met de hand bediend

Luifel met de elektrisch bediend 
(Imperial)

Verlichting op de luifel

Spatlap:
Achter i760, i810, i860, i910

Trekhaak (max. sleepgewicht 
2000 kg)
MB combinatiegewicht: 5880 kg

Uittrekbare trede bij de bestuurders-
deur i760, i810, i860, i910

EXTERIEUR

Uittreklade, spoilerpakket (L/V) 
x780, x880

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

Enkele stoel met veiligheidsgordel, 
naar achteren gericht beschikbaar 
voor: 760LGB, 810LGB, 810QB, 810LT 
(niet x780LT, x780LQB, 760T)

AL-KO HY4 hydraulische steunpoten. Zet uw camper waterpas met een druk op de knop via het 
controlepaneel. Met een volgende druk op de knop kunt u een lichte helling instellen, met een 
laatste druk op de knop worden de steunpoten ingetrokken. HY4 kan ook volledig handmatig 
worden aangedreven zodat je de steunpoten naar wens kunt aanpassen. Elke steunpoot heeft zijn 
eigen motor en het hele systeem is op het chassis gemonteerd. Er gaan geen slangen de camper 
in. Standaard op de Imperial, als optie op de andere mo-dellen. 

Bed met elektrisch verstelbaar 
hoofdeinde (standaard in Imperial)

Nieuw! Keukenbovenkast beige 
(standaard in Imperial)

Nieuw! Keukenbovenkast houtlami-
naat (standaard in Royal, Crown)

Lederen bekleding Springfield 
(standaard in Imperial)

Nieuw! Lederen bekleding Madison 
(standaard in Imperial)

Lederen bekleding Halmstad 
(standaard in Imperial)

Reservewielhouder garage

MOTOR / CHASSISAANSLUITINGEN

Uitwendige aansluiting voor 
flessengas  

Omschakelaar voor flessengas Duo 
Control

Douche aansluiting (standaard in 
Imperial)

Voorgevormde vloermat Gordijnen bij het plafondbed Dog comfort/safety. Hondenhok met 
raam en traliedeur, onder het bed 
(alleen x780 LGB). Hoogte 50 cm.

Dubbele stoel met veiligheidsgordel, 
naar voren gericht beschikbaar voor: 
x780LB, x780LGB, x780LXL, x880LT, 
x880LQB, 760LXL, 810LXL, 860LQB, 
860LGB, 910GB, 910T, 910QB

INTERIEUR
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Wilt u meer meenemen op reis? Kies voor een KABE met veel opbergruimte. In zowel de garage- 
als de QB-modellen passen fietsen, tafels en stoelen – alles wat u nodig heeft voor een geslaagde 
vakantie! De verwarming in de garage is optioneel.

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

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

Grote opbergladen zijn ideaal voor het opslaan van allerlei 
zaken. Optioneel Royal.
 

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

Ruimte voor alle extra’s.

ALARM / VEILIGHEID

Inbraakalarm met ruimtedetector en 
inwendige bewegingsdetector 
(standard Crown, Imperial)

Centrale vergrendeling uitwendige 
luiken (standaard in Imperial)

GELUID / BEELD

KABE Premium Sound System, Navigatie, GPS (standaard Imperial, optie Crown)

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

* Wanneer u het KABE Smart D Remote-systeem aanschaft, zijn automatisch de netwerkkosten voor 36 maanden inbegrepen. Na 36 maanden worden de netwerk-
kosten per jaar voor de remote-toegang in rekening gebracht.
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