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Nye steder – Alltid hjemme
Det finnes stunder da man ikke vil kompromisse. Når man bare 
vil slappe av og ha det bekvemt. Det kan være eventyrlig og 
strabasiøst, eller rolig og fredelig. Som hjemme, men på et nytt 
sted. Alltid med din standard og på dine vilkår. 

Vi bestreber oss på alltid å ligge et skritt foran og overraske 
med teknikk og bekvemmeligheter ut over det vanlige. Med 
funksjoner som gir tilværelsen et løft og øker livskvaliteten hvor 
du enn velger å oppholde deg. Fokus ligger alltid på komfort 
og sikkerhet, krydret med smarte løsninger for en større opp-
levelse og smidigere ferie på hjul. 

Velkommen hjem til din KABE!
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MODELLPROGRAM 2022

Definisjon – KABE Classic
KABE Classic har en litt kortere utstyrsliste og litt færre valg, men KABEs høye kvalitet tvers igjennom. Den firer vi ikke på. Og mye av 
det som er standad på en KABE er tilvalg hos andre. KABE Classic bygges på Fiat Ducatos stabile bobilbasis, som er utviklet av Fiat 
sammen med de fremste bobilprodusentene. Med din sikkerhet og komfort i fokus. Den finnes som halvintegrert, og crossover samt 
helintegrert i lengden 740.  

Revolusjon – KABE Royal
Halvintegrerte KABE Royal var et eksklusivt tilskudd i modellprogrammet for 2021. Bygd på en Mercedes-Benz Sprinter-basis av høyeste 
kvalitet. 170 hk motor, 9-trinns automatgirkasse, Heavy-Duty, skinnratt, autobrems, MBUX 10,25 og oppmerksomhetsassistent er noen 
eksempler på hva som inngår. Bilen kommer i lengdene 780 og 880. 

Innovasjon – KABE Crown
KABE Crown er en helintegrert premiumserie med design av høyeste klasse og et grunnutstyr langt ut over det vanlige. For deg som vil 
ha det beste. Crown-serien bygges på en basis fra Mercedes-Benz, i lengdene 760, 810 og 860. 

Perfeksjon – KABE Imperial 
Bedre enn dette blir det ikke – i design, kvalitet, komfort og kjøreegenskaper. Alle våre Imperial-modeller bygges på Mercedes-Benz 
med AL-KO-chassis, noe som både synes og merkes så vel under kjøring som i smarte funksjoner og en svært komfortabel boopp-
levelse. Velg mellom lengdene 810, 860 og 910.  

Evolusjon – KABE Van  
Smart og gjennomtenkt med sikte på et bekymringsfritt liv. KABE Van er evolusjon av beste sort med tanke på smidighet. Optimert og 
kompakt i størrelse, uten å fire på KABEs høye standard og Mercedes-Benz sine mange merverdier. Nytt for 2022 er at du kan bestille 
din Van med tvillinghjul og dermed øke lastvekten med ca. 850 kilo og få en tillatt vogntogvekt på 7 tonn.

KABE bobiler finnes i fem modellserier, alle med ulike karaktertrekk, design og funksjonsfokus. Men med samme høye kvalitet. 
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Design, sikkerhet og kvalitet – det er det KABE står for. De stil-
fulle, klassiske særtrekkene kjennes tydelig igjen når bobilen 
kommer rullende langs veien. Og når du har gjor deg kjent med 
din KABE, med alle disse gjennomtenkte detaljene og bekvem-
melighetene, innser du helt og fullt verdien i det gjennomarbeide-
de designet. Som for eksempel våre unike ID-karosseriplate der 
mønsteret er trykt rett på platen, med høy UV-resistens som gjør 
at fargen holder i mange år uten å falme. 

Alle KABE Crown og Imperial har LED-frontykter, som gir høyere 
sikkerhet. (Tilvalg for Royal.)

Allerede til modellåret 2020 ble bodelsdøren bredere på alle 
modellene våre. I Classic-modellene (ikke 740T som har Dometic-
dør) og Royal er døren Hartal Evolution montert. I våre Crown- og 
Imperial-modeller er døren HartaLux montert, med ekstra sterke 
hengsler, karm og håndtak samt trepunktslås. 

Alle funksjoner – som for eksempel isolering, ventilasjon, varme-
system og vinduer – er av aller høyeste kvalitet. Ingen kompro-
misser. Faktum er at vi legger mye arbeid i stadig å utvikle våre 
bobiler, alltid å ligge i forkant og til og med et steg foran. For å 
kunne tilby deg som KABE-eier det aller beste – en bobil som 
holder høy standard og gir en eksklusiv følelse innenfra og ut.

EKSTERIØR 
Et stilsikkert uttrykk
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Vinduer med smarte detaljer
De utvendig plane og tonede vindusrutene beskytter mot varmeinnslipp. 
Trinnløse integrert myggnett og mørkleggingsgardiner i alle karmer. Samtlige 
vinduer kan åpnes trinnløst (ikke kjøkken).

iWall gir et solid og fuktsikkert karosseri
Karosseriet bygges etter ”sandwich-prinsippet”: glassfiber, innerplate og 
veggtapet som suger opp eventuell kondens. Med den nye iWall-konstruk-
sjonen blir karosseriet maksimalt stabilt og helt fuktsikkert. Aluminiumsplate 
på begge sider av Ecoprimisolasjonen gir mindre påvirkning fra temperatur-
forskjeller. 

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

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

UTVENDIG / KAROSSERI – SLIK BYGGER VI

Nordenspesifikasjon med ekstra varmepakke
Alle Travel Master har Norden-spesifikasjon. Stort batteri og dynamo samt 
oppvarmet drivsto¦lter. Ekstra varmepakke i sideseksjonen koplet til gulv-
varmesystemet (Crown, Imperial).

Webasto forbrenningsvarmer
KABEs bobiler er utstyrt med Webasto forbrenningsvarmer for oppvarming 
av motorkretsen. Webasto-tidsstyring gjør at du kan varme opp kupeen når 
motoren er slått av opp til 24 timer før avreise. Ved hjelp av varmeveksleren 
kan Webasto også gi varme i bodelen. (Ikke Classic)
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Å bo i en KABE bobil er å leve med høy komfort og kvalitet i alle 
detaljer, hver dag. Alle materialer er valgt med største omhu, for å 
tilfredsstille dine forventninger hva angår så vel det estetiske som 
holdbarheten. Linjene i designet ligger i tiden, men er også veldig 
klassiske. Derfor kan du kjenne deg trygg på at din KABE alltid 
kommer til å føles moderne, stilren og elegant.  

Nå er det Nordic Oak på all innredning i alle modellene våre. En 
trefolie i en varm lys, hvitlasert tone med et moderne og samtidig 
klassisk uttrykk som kommer til å holde stilen i mange år frem-
over. Ut fra Nordic Oak har vi tilpasset resten av interiøret for å 
skape en enhetlig følelse. Blant annet får gulv- og veggkledning 
en matchende nyanse, i likhet med bord- og benkeplater.

Å bo bekvemt er det samme som å bo funksjonelt. Derfor fyller 
vi alle våre bobiler til randen med ekstra utstyr og praktiske 
funksjoner og løsninger. Et eksempel er våre svingbare stoler 
med maksimal plass imellom, for fleksibel bruk. Et annet er våre 
bekvemme dinettsofaer med slide-out-funksjon ved belteplassen. 
Fra kjørestilling til hvilestilling rundt matbordet på noen sekunder! 
En KABE er en investering i livskvalitet, derfor har vi ikke overlatt 
noe til tilfeldighetene. Tanken bak hver detalj er at du skal få det 
aller beste.

KABE Crown og Imperial har eksklusive seter i førerhuset med 
integrert sikkerhetsbelte. Og setene i førerhuset til Classic og 
Royal har formsydd trekk med flotte salsømmer.

Bodelens innsteg har fått ny belysning. Innstegslampen, hånd-
taket på innsiden og belysningsrampen ved innsteget tennes når 
du låser opp bodelsdøren.

Vi har utstyrt alle våre bobiler med en helstøpt takmatte, som 
isolerer mot både innvendig og utvendig lyd. 

INTERIØR 
Nesten som hjemme

Sengen er ikke bare et sted å sove. Man kryper også opp i den 
med en bok eller avis for å kople av en stund. For å gjøre det 
mest mulig bekvemt finnes det en sengegavl i et mykt materiale. 
En vattert mokkaimitasjon med trykt 3D-mønster, for et naturlig 
pent uttrykk.

Sengerammen i aluminium er solid og stabil (standard i Royal, 
Crown, Imperial), og gir mulighet for en hodeende som kan heves 
og senkes elektrisk (standard i Imperial, tilvalg i Royal og Crown). 
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Når man bor i en bobil, skal livet være enkelt. Derfor har vi gått 
hele veien – og litt til – i våre bestrebelser på å fylle bobilene 
våre med så mange smarte løsninger, funksjoner og bekvemme-
ligheter som fysisk mulig. Vi har skapt bobiler som vi selv vil bo 
og leve i. For at du skal få det aller beste. 

Allerede i ªor byttet vi ut dusjkabinettene våre med et nytt og 
romsligere kabinett (ikke Classic). Vi skapte også mer alburom i 
spisedelen ved å gi dinettesofaen en avrundet form. Classic-
serien fikk oppgradert komfort på soverommet, en kledd senge-
gavl med belysning over. Når kjøkkenet ikke brukes til matlaging, 
er det koselig med en mer dempet belysning. Stemningsbelys-
ningen kan selvsagt styres fra panelet.

Men mye av kvaliteten i en KABE finnes bak den stilrene og ele-
gante fasaden. Du finner den i unike konstruksjoner og avanserte 
tekniske løsninger. Ergonomisk utformede sofaer,stillbare senger 
med spiralmadrass, fleksibelt kjøkken uten kompromisser og tek-
stiler av høyere kvalitet. Det er noen eksempler på komfort du 
opplever med det samme. 

Det er også viktig at alt er veldig lett. Det er jo tross alt et mobilt 
hjem som skal ferdes trygt, sikkert og miljøvennlig på veiene. Alt 
det der «ekstra» er simpelthen standard hos oss*. 

Vil du vite mer? Se side 20.

MADE IN SWEDEN
Svensk design

* Classic-serien har et standardutstyrsnivå som kan avvike fra beskrivelsen. 
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Putekolleksjoner 2022

For å styrke designfølelsen ytterligere på putene våre, har de fått en ekstra pen søm. 
Årets kolleksjon består av tre puter i sto° og tre i skinn.

STOFF

SKINN

GLADSTONE (svart)
Royal, Crown, Imperial

MADISON (mørkegrå)
Royal, Crown (pristillegg)
Imperial (standard)

BLOOMINGTON (lysebeige/grå)
Royal, Crown (pristillegg)
Imperial (standard)

ROCKFORD (svart)
Royal, Crown (pristillegg)
Imperial (standard)

NYE HAMILTON (brun)
Royal, Crown, Imperial

LEXINGTON (lysegrå)
Royal, Crown, Imperial

NYE HAMILTON (brun)
Classic

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

Tekstiler av høyeste kvalitet
Møbelsto°er av kvaliteter med svært høy slitestyrke. Seks ulike putekollek-
sjoner å velge mellom. Mulighet for å kombinere gardinsett med putetrekk. 
(Classic har to putekolleksjoner.)

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

Flere komfortdetaljer
Senger med ledende lameller følger kroppen når man hviler. Sengene er 
oppfellbare og har gassdempere for e°ektivere rengjøring.

Hygienerom med dusjmulighet
Dusjkar, våttapet, praktisk uttrekkbar hånddusj og foldedør eller fast dusj-
vegg. Dusjkabinett inngår i flere planløsninger. Lås til toalettdøren. 

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

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

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

KABE-kvalitet i innredning og snekkerarbeider
Møbelkonstruksjon og innredning kommer fra KABEs eget snekkerverksted. 
KABEs unike iWall-konstruksjon gir et ubegrenset antall festepunkter – viktig 
ved montering av tilleggsutstyr.

Kjøkken som har det meste
Innebygd vifte i kjøkkenskap med belysning og to hastigheter. Viften har 
uttakbart fettfilter for enkel rengjøring. Elektrisk tenning på komfyr. Markedets 
beste kjøleskapsventilasjon. AES helautomatisk kjøleskap. TecTower i alle 
helintegrerte biler (ikke Classic).

INTERIØR – SLIK BYGGER VI
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Det skandinaviske klimaet stiller ekstreme krav. Det vet vi. Det 
kan variere mellom varm og tørr sommer, fuktig og vindfull høst, 
og kald vinter med mye snø. Men, du kan være trygg på at våre 
bobiler takler både veiunderlag, vind og temperaturskifter på en 
overbevisende måte. De tekniske løsningene i vårt karosseri og 
vår unike varme- og ventilasjonsløsning Smart Climate System 
gjør din KABE til en av markedets absolutt beste helårsbiler. 

Vårt mål er å gjøre din vinterferie like bekvem som sommerens 
fridager. Derfor overlater vi ikke noe til tilfeldighetene. Isolering, 
vinduer, vegger, varme og ventilasjon er alle utviklet for å etter-
komme de høye krav som naturen stiller oss ovenfor, uansett 
årstid. I alle våre bobiler* inngår dessuten en lang rekke smarte 
varmesystemer som standard. Varmekonvektorer som skaper 
behagelige varmesoner i både bil- og bodel, varmevekslere og 
mulighet til å varme opp kupeen når motoren er avslått opptil 24 
timer før avreise. Det er bare noen eksempler.

HELÅRSBRUK Smart komfort

Varmesystem KABE bobiler

Tilpasset vannbåren 
varme sammen med 
AGS II eller AGS II 
Pro vannbåren gulv-
varme.

Konvektor i lasterom, 
rundt lasteluker og 
under vinduer.

Innredning tilpasset 
for full luftsirkulasjon. 
Konvektorer inne-
bygd i luftspalte.

Varmevegg mellom 
bil- og bodel.
Varme i innsteg.

iWall-konstruksjon, 
ventilert sandwich-
konstruksjon for 
å takle ekstreme 
temperaturer.

Optimalisert ventila-
sjonssystem til hver 
modell.

Alde Compact sentral-
varmer.

Varmespredning fra 
rør samt konvektor 
ved innsteg.

Konvektor under instru-
mentpanel. Gulvvarme-
matte i førerhus. Ekstra 
varmepakke i sidesek-
sjonen koplet til gulv-
varmesystemet.

KABE AirVent takluke 
med 12 V vifte.

AGS II Pro, en shunt-
ventil regulerer tem-
peraturen på vannet 
som sirkulerer i 
gulvet.

Vinduer med dobbelt-
glass og PU-karm.

Automatisk e�ekt- 
økning – sentral-
varmeren registrerer 
automatisk når det 
trengs gass til økt 
e�ekt.

Sonevarme gjør det 
mulig å regulere var-
men i to separate soner 
og velge ulike tempera-
turer i bodelens fremre 
og bakre ende (stan-
dard i Imperial).

I våre Imperial-biler er Alde sonevarme standard. Med dette sys-
temet kan du styre varmen i to separate soner, henholdsvis bak 
og foran. Toalettet er alltid økonomisk oppvarmet via retursløyfen. 

I modellene Crown og Imperial fås forsetene med både varme 
og kjølefunksjon som tilvalg. Når det er varmt, kan vifter i setet 
aktiveres for å gi en deilig svalhet. Ekstra komfort uansett årstid 
og værforhold.

Med mer enn 60 års erfaring og kontinuerlig utvikling kan vi stolt 
si at enhver KABE bobil når opp til de tø°e kravene, og vel så det.

Vil du vite mer? Se side 26.

* Classic-serien kan ha et annet utstyrsnivå, hør med din forhandler.
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Intelligent varmesystem
Høy bekvemmelighet og høy tilfredshet krever høy standard i alle detaljer og 
på alle komponenter. Derfor inngår følgende alltid som standard i alle bobiler 
fra KABE: ALDE Compact sentralvarmer, AGS II eller AGS II Pro vannbåret 
gulvvarme, tettpakket med konvektorer, optimert ventilasjonssystem, innred-
ning tilpasset for full luftsirkulasjon, iWall-konstruksjon.

VARME OCH VENTILASJION – SLIK TENKER VI

Sentralvarme
Sentralvarmer ALDE Compact 3030 med berøringsskjerm og elpatron på 
3 kW, med propangassdrift gir sentralvarmeren maks. 5,5 kW (5500 W). 
Varmesystemet har 12 V sirkulasjonspumpe, integrert varmtvannsbereder 
og separat ekspansjonsbeholder. Mantel rundt gassenheten gir størst varmt-
vannse°ekt.

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

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

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

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

AGS II Pro
Med AGS II Pro (ikke Classic) kan gulvvarmen være på separat. En shuntventil 
regulerer temperaturen på vannet som sirkulerer i gulvet. Fersk- og gråvanns-
tanker er isolert og oppvarmet.

Innerplate i veggene
KABEs sandwichkonstruksjon består av ytterplate, ecoprimisolering, inner-
plate og veggtapet. Varmen fra radiatorene spres opp langs veggene. Inner-
platen i veggene fordeler varmen ut over hele veggen, sammenlignet med 
om man for eksempel har kryssfinér i veggene som ikke leder noen varme 
overhodet. Gulvvarmen spres via varmeplater på gulvet.

God og jevn varmefordeling
KABEs bobiler er konstruert for best mulig varmespredning. KABEs konstruk-
sjon gjør at luftstrømmene har fri passasje fra gulv, under senger og sofaer, 
opp mot taket, gjennom de ventilerte overskapene.

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

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

Ventilerte sofaer og senger
Sofarygger og kabelrenner er vinklet for å akselerere luftstrømmen forbi 
vinduene. Sofarygg og luftspalte ved senger blir oppvarmet når varm luft 
passerer langs veggen.

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

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

Beste varmesystemet
Med varmeveksler kan du enkelt lede varmen fra motoren til bodelen under 
kjøring. Dette gir ekstra varmetilskudd på skikkelig kalde dager (ikke Classic).

Belastningsvakt/E�ektvakt
E°ektuttaket på strøm fra sentralvarmeren reduseres automatisk ved spesielt 
hard belastning, for eksempel når flere elektriske apparater brukes samtidig 
(ikke Classic).
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SIKKERHET 
KABE + 
Mercedes-Benz
Van, Royal, Crown, Imperial

KABEs sikkerhetspakker er de beste! Alt for din sikkerhet.

Vi har utviklet de passive sikkerhetssystemene (kollisjonssikker-
heten) og utstyrt bobilene våre med flere aktive sikkerhets-
systemer.  

PASSIV SIKKERHET (kollisjonssikkerhet) 

Stabilt karosseri: Bil- og bodel sammenføyes med en stålkon-
struksjon. Veggene og bobilfronten bygges etter sandwichprin-
sippet for å maksimere vridningsstivheten. A-stolpen utføres som 
en helstøpt, solid konstruksjon. Stålkonstruksjonen sammenføyes 
med chassiset med solide stålplater, noe som gir en kraftig inn-
festing mot bildelen. Innerveggene sammenføyes i ytterveggen 
med en F-formet aluminiumsprofil.

Dinettesofaens nye konstruksjon hindrer at passasjerer glir 
under beltet: Dinettesofaen er utstyrt med en metallist som hukes 
fast i et hakk på undersiden av sofaputen og hindrer at puten glir 
bort ved en eventuell kollisjon. 

Stålramme inni dinettesofaen: Sitteplassene med sikkerhetsbelte 
i dinetten har fått en forsterket metallramme inni sofasku°en for 
å hindre at sofaen kollapser ved en eventuell kollisjon. Metallram-
men holder dessuten vanntanken i et sikkert grep. Selve sofaen 
har blitt integrert med vanntankens stativ, som er skikkelig foran-
kret i gulvet. Det minsker risikoen for at sofaen går i stykker eller 
løsner fra gulvet ved en eventuell kollisjon. 

Kollisjonssikret kjøleskap med stålbjelke (gjelder noen modeller, 
avhengig av kjøleskapets plassering).

Stålramme rundt batteriet: En ny og stabil metallholder holder 
bodelens batteri sikkert på plass selv ved en kollisjon.

Bordplaten som felles ned: Bordet kan felles forover (ªernes i 
Van) for å gi mer plass mellom førersetet og passasjerer i sofaen, 
slik at den fastspente passasjeren ferdes enda tryggere.

AKTIV SIKKERHET (system for å forhindre ulykke) 

Våre modellserier Royal, Crown og Imperial bygges på Mercedes-
Benz, med påkostet komfort og design av høyeste klasse. Her 
overlates ikke noe til tilfeldighetene og en mengde tekniske funk-
sjoner gir deg en førsteklasses helhetsopplevelse. 

I KABE Royal inngår Heavy-Duty-chassis, autobrems og oppmerk-
somhetsassistent. Hvis du kjøper Mercedes Komfortpakke i til-
legg, får du dessuten veiskiltassistent, ªernlysassistent, elektrisk 
parkeringsbrems samt AC Bildel.

I våre Crown og Imperial inngår autobrems, regnsensor, kjørelys-
assistent, sidevindassistent (ikke tandem) og oppmerksomhets-
assistent. 

På kjøretøy med tandemaksel får du alltid en totalvekt på 5500 
kg som standard.

DISTRONIC standard i Imperial, tilvalg i Royal og Crown. 

Les mer på side 31.

Vi er kjent for ikke å fire på kvaliteten. Nå tar vi det enda et steg 
videre, for deg som vil ha høyest mulig standard og markedets 
beste kjøreegenskaper uansett klima og veiunderlag. Med mar-
kedets mest luksuriøse bobilbasis Mercedes-Benz får du en bil 
med fokus på maksimal sikkerhet og navigering med bransje-
ledende teknikk.

Vi har gjennomført flere oppgraderinger for å øke sikkerheten 
ytterligere ved en eventuell kollisjon.
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Frontpartiets elegante eksteriør, den påkostede førerdelen og en lang rekke tekniske og oppkoplede funksjoner.

MBUX-multimediesystemet med 10,25 tommers (26 cm) berøringsskjerm opp-
fyller de fleste ønsker hva angår infotainment, navigasjon og kommunikasjon 
i bilen. Manøvreringen via den høyoppløste berøringsskjermen eller touch 
controlknappene på multifunksjonsrattet er spesielt innovativ.

•  Intelligent stemmestyring som lærer seg løpende med hjelp av AI.

• 3D-grafikk.

•  Dynamisk stemmestyring som kan hjelpe deg å unngå køer og korte ned 
 på kjøretiden.

•  Integreringen av smarttelefoner via Android Auto, Apple CarPlay eller Mirror-
 link samt Bluetooth med håndfrifunksjon som gjør det mulig å føre telefon 
 samtaler under kjøring uten at oppmerksomheten avledes.

•  Trafikkinformasjon i sanntid.

Med Mercedes-Benz sin toppmoderne personbilteknikk tilbyr vi 
en stødig og sikker kjøreopplevelse. 9G-tronic er en helt ny 
helintegrert automatgirkasse med 9 trinn. 9G-tronic er tilpasset 
en bobils spesifikke krav når det gjelder redusert forbruk og 
utslipp.

KABEs Royal-, Crown- og Imperial-modeller bygges på den sterke kombina-
sjonen Mercedes-Benz + AL-KO. I tillegg har de ªæring og støtdemping som 
AL-KO sammen med Mercedes-Benz har oppgradert ytterligere.

Selvsagt er chassisene forberedt for montering av HY4 hydrauliske støtteben 
(standard Imperial), drag, ClickFix mekaniske støtteben og lastholder.

Vi har stor respekt for de utfordringer du stilles overfor på de skandinaviske veiene. Holke, vann og raske temperatursvingninger er 
bare noen eksempler. Derfor bruker vi store ressurser på din sikkerhet. Når du kjøper en KABE får du en bobil bygd ved en av Europas 
mest moderne bobilfabrikker, utviklet for å gjøre din kjøring mest mulig sikker og bekvem. 

Dessuten inngår det nyeste multimediesystemet fra Mercedes, 10,25 tommers MBUX berøringsskjerm med ryggekamera.

Sladrespeil, elektrisk justerbare og oppvarmede. 

Multifunksjonsratt i skinn med touch-kontroller for MBUX.

Still inn ønsket avstand i assistenten DISTRONIC. Den aktive avstandsassistenten 
DISTRONIC kan holde den avstanden føreren har stilt inn til kjøretøyet 

foran og avlaster føreren ved f.eks. kjøring på motorvei eller i stop-and-go-
trafikk (standard Imperial, tilvalg Royal og Crown) .

Keyless Start.

KABE + Mercedes-Benz
Van, Royal, Crown, Imperial
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Interiøret i Fiat Ducato byr på et hyggelig og gjennomtenkt fører- og 
passasjermiljø. Plassen mellom setene er maksimert for å forenkle 
overgangen mellom bil- og bodel. Setene er svingbare og kan brukes 
som en del av sittegruppen. Luftstrømmene er slik at de sørger for 
rask og jevn oppvarming av bildelen. Bilen har også mange smarte 
oppbevaringsrom, koppholdere og dørpanel med lomme. Fiat Ducato gir maksimal kjørekomfort:

• Gjennomtenkt kjørestilling. Sete og ryggstø med  
 mange innstillinger. Fører- og passasjerstol med doble  
 armlener, svingbart understell og høydejustering.

• Justerbart ratt med bekvem helling.

• Skinnratt og skinn girspak.

• Elektrisk servostyring.

• Varmereflekterende frontrute og sidevindu, reduserer  
 mengden varme fra sollys.

• Oppvarmingssystem dimensjonert for rask og e°ektiv  
 oppvarming.

• 3,5" digital instrumentering.

• Ny USB, 12 V-lader og krus-/mobilholder.

• AC bildel.

• Nytt design på luftinntak og dørpanel.

Duggfrie speil, elektrisk opp-
varmet og forlenget.

KABEs Classic i740 bygges på galvaniserte AL-KO-chassis tilpasset hver enkelt modell. 
Kjennetegnende for KABE er at bilene har lang akselavstand og moderat overheng bak. 
Noe som betyr god lastfordeling, og i kombinasjon med individuell ªæring bak gir det 
også god komfort og veisikker stabilitet. 

KABE Classic bygges på Fiat Ducatos stabile bobilbasis. Utviklet 
av Fiat – en av Europas ledende produsenter av transportkjøretøy 
– i samarbeid med de fremste bobilprodusentene. En gjennom-
gående sikker basis av veldig høy kvalitet. Tilvalg Sikkerhets-
pakke Classic 740, x740: Autobrems, kjørefeltvarsler, regnsensor, 
kjørelysassistent (automatisk nedblending av ªernlys), adaptiv 
fartsholder, veiskiltassistent, oppmerksomhetsassistent.

SIKKERHET
KABE + Fiat Ducato
Classic

Classic-serien har manuell 
girkasse som standard. 
Ducato 9-trinns automatgir-
kasse fås som tilvalg.
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ABSOLUTT TETTE

Helt ny teknikk benyttes for å kontrol-
lere at bobilene er absolutt tette. 

-35 OPP TIL +55 GRADER

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

KVALITET

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

DRAG

Måleinstrument for drag.

OPTIMERE VEKTFORDELING

Vekter for å balansere og optimere 
vektfordeling mellom aksler.

STYRKEN

Trykk benyttes for å teste produkte-
nes styrke.

LUFTSTRØMMEN

Luftstrømmene kontrolleres med 
røykbelegging.

KLIMAKAMMER

I klimakammeret utføres grundige 
tester på bobilene.

GASSYSTEM

Gassystemet trykktestes.

UTHOLDENHETSTEST KAROSSERI

Utholdenhetstester gjøres på de 
ulike delene av karosseriet.

VENTILASJONEN

Det er livsviktig at ventilasjonen fun-
gerer som den skal og dette kontrol-
leres grundig.

ELSYSTEM

Elsystemet og andre viktige funk-
sjoner kontrolleres før bobilene får 
forlate fabrikken.

HOLDBARHETSTEST KJØRING

Holdbarhetstest simuleres i en vibra-
sjonsbenk og tilsvarer 10 000 mil 
normal kjøring.

PRODUKSJON

Den nyeste teknologien kompletterer 
det dyktige personalet vårt. 

REGNKAMMER

I regnkammeret sprutes det vann på 
bobilene under høyt trykk. 

Ingenting i en KABE er en tilfeldighet. Hvor du en ser eller kjenner 
etter, finner du et stilsikkert design av høy kvalitet. Og for å nå dit 
gjennomfører vi omfattende tester ned til minste detalj og funk-
sjon. Blant annet har vi et klimakammer der bobilen blir testet for 
å klare temperaturforskjeller på hele 90 grader. Med helt ny tek-
nikk kontrolleres det at bobilen er helt tett. Tester gjøres også på 
utholdenhet, holdbarhet, luftstrømmer, elsystem og mye mer. Vi 
godtar ikke noe annet enn oppnådde krav på alle punkter. 
Det er et spørsmål om KABE-kvalitet.

GRUNDIG TESTET
Livsviktige løsninger
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Styringspanelet KABE SMART D overvåker din bobil. Herfra kan 
du også styre funksjoner. Panelet er designet med fokus på 
brukervennlighet og har et svært oversiktlig berøringsskjerm-
display. Her kan du se ferskvannsnivå, spillvannsnivå og batteri-
spenning. Du kan styre belysning, AC, sentralvarmer eller tempe-
ratur samt den nedsenkbare sengen og noen tilvalg. Systemet 
har også flere alarmfunksjoner som minner deg på når det er tid 
for service eller om en sikring har gått. Alt smidig samlet på sam-
me skjerm. Standard på alle modeller. 

Hvilket språk vil du navigere med i KABE Smart D? Du kan enkelt 
velge språktilpassing på samme måte som på smarttelefonen din.

KABE Smart D Remote gjør det mulig å ªernstyre, via en app, 
bobilens betjeningspanel uansett hvor du befinner deg. KABE 
Smart D Remote er oppbygd sammen med en 4G-ruter med 
intern antenne og et mobilt modem (ekstern antenne fås som 
tilvalg). I tillegg til å kunne styre oppvarming, belysning og holde 
styr på bobilens funksjoner og alarm via telefonen får du også til-
gang til riktig bra trådløs internettilkopling på reisen. KABE Smart 
D Remote fås som tilvalg på alle modeller*.

KABE SMART D – 
VINNER AV EUROPEAN 
INNOVATION AWARD

På startsiden vises alle knapper for belysning og digitale 
skyvebrytere for dimmer. Her ser du også temperatur, 
både ute og inne, og klokke.

Aktuell statusinformasjon om ferskvannsnivå, spillvanns-
nivå og batterispenning vises på en oversiktlig måte.

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

TEKNIKK
KABE Smart D

* Når du kjøper KABE Smart D Remote, er et 36-måneders abonnement inklu-
dert i kjøpet. Etter 36 måneder betaler du en årlig avgift for bruk av appen.
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Forberedt for TV-mottaking
Elektronisk TV-antenne for både analog og digital mottaking. Utvendig til-
kopling for TV, kabel-TV og 12/230 V. TV-antenneuttak på tre steder; i 
TV-benk, soveromsdel og elboks. Alarm indikerer om antennen er oppfelt 
ved start. TV-skap med nedsenkbart TV-feste i mesteparten av modellene 
våre.

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

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

...og enda mer utstyr (standard Imperial, fås som tilvalg i andre).

• AC bodel
• Sentrallås utvendige luker
• Cinderella forbrenningstoalett
• Inverter
• Arbeidsbenk Corian Matterhorn
• Premium Sound System
• Skinntrekk
• Solcellepanel
• Unikt eksteriørdesign

Driver's Cabin Heating System (Crown, Imperial)
Varmeveksler som kopler motorens varme sammen med bodelens. Vann-
båren gulvvarmematte i førerhus. Innebygde konvektorer ved stigtrinnet (bil-
del). Plisserte mørkleggingsgardiner for frontrute og sidevinduer. Konvektorer 
mellom bil- og bodel danner en varmevegg. Ekstra varmepakke i sku°esek-
sjon på siden koplet til gulvvarmesystemet.

Forberedt for støtteben og tilhengerfeste
Alle bobiler er bygd med AL-KO rammeender (ikke Classic 740 / x740). Derfor 
kan KABEs bobiler enkelt utstyres med støtteben og tilhengerfeste (ikke 
Classic 740 / x740).

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

Kraftigere dynamo og kraftigere batteri
Vårt ekstra kraftige elsystem øker batteriets levetid selv ved lave ute-
temperaturer.

TEKNIKK – SLIK GJØR VI

NYHET! MULTIMEDIESYSTEM MED DAB. Multimedie-
spiller med DAB (Royal og Crown). KABE Premium 
Sound System med DAB er standard i Imperial.

TRÅDLØS LADING. En ladeplate for trådløs lading av 
mobiltelefon er standard i alle våre modeller, unntatt 
Royal x780 LB/LGB og Classic. Platen er plassert foran 
i bilen. 

TRÅDLÖS ROUTER. For å gi deg flest mulig valgmulig-
heter når det gjelder ulike medier, finnes det en ruter 
for trådløst nettverk som standard i alle biler. Ekstern 
antenne til ruteren fås som tilvalg.
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EIERSKAP 
Bekymringsløst og 
trygt

10 grunner til å velge KABE: 

HELÅRSKOMFORT
KABEs campingvogner og bobiler er konstruert for det skandina-
viske klimaet, slik at de fungerer like godt gjennom kalde vintre 
som varme somre. Derfor tar vi ingen snarveier når det gjelder 
isolasjon, ventilasjon og oppvarming. Karosseriet bygges i sam-
svar med KABEs egen iWall-konstruksjon for å oppnå maksimal 
stabilitet og fullstendig fuktsikkerhet. Samtlige modeller er utstyrt 
med Alde 3030 sentralvarmer samt vannbåren gulvvarme som 
standard. Mange av de viktige helårsfunksjonene er innebygd i 
konstruksjonen og synes kanskje ikke første gang du stiger inn i 
bobilen eller campingvognen. Men du merker forskjellen når du 
bruker din KABE.

KVALITET
For oss er det viktig at hver enkelt KABE holder høyeste kvalitet 
og har godt design, i alle detaljer. Slik har vi alltid tenkt, i mer enn 
60 år. Derfor konstruerer og tester vi nye løsninger i vår egen 
utviklingshall, og bygger hver eneste KABE i en av Europas mest 
moderne campingvogn- og bobilfabrikker. Vår egen. Vi har dykti-
ge medarbeidere, egne elektrikere, eget snekkerverksted og 
en moderne maskinpark. Og underleverandørene våre hører til 
Europas ledende innenfor de ulike områdene.

VERDI SOM VARER
Uansett hvilken KABE-modell du velger, kan du være sikker på 
at du får markedets beste kvalitet innenfor hvert prissegment. 
Kvalitet som holder. Vi videreutvikler hele tiden våre campingvog-
ner og bobiler ved KABEs moderne fabrikker i Tenhult, med mål 
om å oppfylle både dine og neste eiers høye krav. Derfor kan du 
føle deg trygg på at verdien på din KABE kommer til å holde seg 
bra også i fremtiden.

TEKNIKK
I en ny KABE får du alltid den nyeste teknikken, og allerede i stan-
dardutførelsen er den en av markedets mest velutstyrte. Vi mener 
at fremtidens utfordringer krever fremtidens løsninger og legger 
mye energi i den tekniske utviklingen. De siste årene har vi fått 
flere prestisjefylte utmerkelser for våre innovasjoner, blant annet 
innenfor ventilasjon og varmegjenvinning. Vi har alt som skal til 
for at du skal kunne bo riktig så bekvemt på farten. Så, før du 
begynner å sammenligne priser – finn ut hva som faktisk inngår i 
en KABE.  

KLIMA OG MILJØ
For oss har miljøspørsmålene høyeste prioritet og vi engasjerer 
oss hele veien – fra materialvalg og produksjonsteknikk til energi-
verdier og utslippsnivåer. Vi vil lede utviklingen mot en enda mer 
klima- og miljøtilpasset campingvogn- og bobilbransje. Vi stiller 
oss selvsagt bak FNs globale mål for en bærekraftig utvikling og 
jobber for gode arbeidsvilkår, økt mangfold og likestilling, og for å 
holde et høyt nivå i forretningsetiske spørsmål.

TRYGT OG SIKKERT
Å kjøpe en KABE er å investere i sikkerhet. Vi vil at du skal føle 
deg trygg på investeringen din og nyte herlige dager fullt ut i 
campingvognen eller bobilen din. Derfor gir vi sju års tetthetsga-
ranti på alle nye campingvogner og bobiler. Du skal selvsagt også 
føle deg trygg på veien. Våre campingvogner og bobiler er utstyrt 
med flere aktive sikkerhetssystemer. Og skulle ulykken likevel 
være ute, har din KABE velutviklede passive sikkerhetssystemer 
som beskytter deg ved en kollisjon. Et stabilt karosseri og en 
robust konstruksjon samt stålrammer som holder batteri og vann-
tank i et fast grep, er noen eksempler. 

FUNKSJONALITET
KABE har mer enn 60 års erfaring med å utvikle og produsere 
campingvogner og bobiler for aktiv bruk hele året. I din KABE 
finner du derfor mange smarte løsninger som gjør campinglivet 
akkurat så enkelt og avkoplende som du vil at det skal være. Det 
kan være alt fra den praktiske skiboksen med belysning til sen-
trallåsen på kjøkkensku°ene eller USB-uttaket som er plassert 
akkurat der hvor du vil at det skal være.

DESIGN
Designet på KABEs innredning er preget av den skandinaviske 
tradisjonen, med lyse farger og materialvalg som gir et fresht og 
luftig inntrykk. Innfelte luker, avrundede hjørner og ergonomisk 
utformede sitteputer er eksempler på detaljer som skaper den 
spesielle KABE-følelsen, der design og funksjon alltid går hånd i 
hånd. Også eksteriørmessig kjennetegnes karosseriet av gjen-
nomtenkte detaljer og elegante linjer som gir hver KABE sin dis-
tinkte karakter.

AUTORISERTE FORHANDLERE  
KABEs autoriserte forhandlere og serviceverksteder finnes i hele 
Skandinavia og flere land i Europa. Hos forhandlerne våre får du 
ekspertråd og hjelp med finansieringsordninger og forsikring når 
du skal kjøpe din KABE. Når du så er ute på veien, finnes det over 
hundre autoriserte verksteder med profesjonell service over hele 
Nord-Europa hvis du skulle få behov for hjelp. Mange av dem har 
jobbet sammen med oss i årtier, så du er er i trygge hender.

VALGFRIHET
Det finnes en KABE for alle. Det gjelder bare å finne ut hvilken 
størrelse, planløsning, utstyr og prisklasse som passer deg og din 
familie best. Når du har funnet favorittmodellen din velger du den 
mest optimale planløsningen ved hjelp av KABEs Flexline-system, 
som gir mange valgmuligheter og virkelig stor fleksibilitet. Det 
enkleste er å bygge din KABE i vår produktkonfigurator, som du 
finner på kabe.no under fanen ”Bygg din KABE”, eller ved å besø-
ke en av våre forhandlere.
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MOTOR / CHASSI

ABS blokkeringsfrie bremser a a a a a a a a a a a a

AC bildel (tilvalg Mercedes Komfortpakke Royal) a a a a a a a a a a

Kollisjonspute på førerplass a a a a a a a a a a a a

Kollisjonspute på passasjerplass a a a a a a a a a a a a

Alufelger 16” a a a a a a a

Aluminiumsutside vegger og tak, Innovation Design a a a a a a a a a a a

Antenne montert i sladrespeil a a a a a

Oppmerksomhetsassistent a a a a a a a a a

Autobrems (tilvalg Sikkerhetspakke Classic, ikke i740) a a a a a a a a a

Akselavstand 4035 mm a a

Akselavstand 4200 mm a

Akselavstand 4210 mm a a

Akselavstand 4325 mm a

Akselavstand 4500 mm a a a

Akselavstand 4700 mm a

Akselavstand 4800 mm a a

Batterikapasitet AGM 92 Ah a a a a a a a

Batterikapasitet 110 Ah a a a a a

Drivstofftank 75 liter a a a

Drivstofftank 92 liter a a a a a a a a

Drivstofftank 93 liter a

Chassis: Fiat 3650 kg a

Chassis: Fiat 4250 kg, 4400 kg avhengig av motor a

Chassis: AL-KO 3850 kg a

Chassis: AL-KO 4500 kg a a

Chassis: AL-KO 5200 kg a

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

Tåkelys a a a a a a a

Distronic a a a

DRL dagskjørelys a a a a a a a a a a a a

Elektrisk håndbrems (tilvalg Mercedes Komfortpakke Royal, ikke Van 5-tonn) a a a a a a a

El. vindusheiser a a a a a a a a a a a a

ESP antiskrenssystem og antispinnsystem a a a a a a a a a a a a

Fartsholder (tilvalg Sikkerhetspakke Classic, ikke i740) a a a a a a a a a

Kjørelysassistent (tilvalg Sikkerhetspakke Classic, ikke i740) a a a a a a a a a

Fører- og passasjerstol med doble armlener a a a a a a a a a a a a

Fører- og passasjerstol med høydejustering a a a a a a a a a a a a

Fører- og passasjerstol med svingbart understell a a a a a a a a a a a a

Forsterkede dekk a a a a a a a a a a a

Dynamo 200A a a a a a

Dynamo 230A a a a a a a a

Heavy Duty a a a a a a a a a a a a

Hjulkapsler a a a a a

Holder nettbrett i bildel a a a

Kapteinstoler a a a
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Knapper på ratt a a a a a a a a a

Krommet dekor i grill a

Lakkerte støtfangere foran a a a a a a a a a a a a

Kjørefeltvarsler (tilvalg Sikkerhetspakke Classic, ikke i740) a

LED-belysning nær- / fjernlys (tilvalg Designpakke Royal) a a a a a a

Ratt og girspak i skinn a a a a a a a a a a a a

Motor: Fiat 140 hk a a a

Motor: Mercedes-Benz Sprinter R3 ekstra høy, 163 hk a

Motor: Mercedes-Benz Sprinter 170 hk a a

Motor: Mercedes-Benz 170 hk a a a a a a

Koppholder a a a a a a a a a a a a

Nordenspesifikasjon a a a a a a a a a a a a

Partikkelfilter a a a a a a a a a a a a

Regnsensor (tilvalg Sikkerhetspakke Classic, ikke i740) a a a a a a a a a

Sidevindassistent a a a

Beskyttelse under forseter a a a a a

Sporvidde foran 1760 mm, bak 1980 mm a a a a a a a a

Sporvidde foran 1810 mm, bak 1980 mm a a a

Tandem a a a a a a

Girkasse 6 tr Manuell a a a

Girkasse 7 tr Automat a

Girkasse 9 tr Automat a a a a a a a a

Utvendige speil med forlengede armer a a a a a

Utvendige speil, elektriske, oppvarmet (tilvalg Komfortpakke Classic) a a a a a a a a a

KLIMA / VARME

12 V sirkulasjonspumper a a a a a a a a a a a a

ACC bodel a a a

Alde Compact 3030 sentralvarmer a a a a a a a a a a a a

Automatisk gulvvarmesystem AGS II a a a

Automatisk gulvvarmesystem AGS II Pro a a a a a a a a a

Dieselmotorvarmer a a a a a a a a a

Dobbeltvindu førerdel a a a a a a a

Elpatron 230V, 3 kW, 3-trinns a a a a a a a a a a a a

Ekstra varmepakke i sideseksjonen koplet til gulvvarmesystemet a a a a a a

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

Konvektorer ved inngang til dør a a a a a a a a a

Termorgardin nedre a a a a a a a a a a a a

Varmtvannsbereder a a a a a a a a a a a a

Vannbåren gulvvarme i førerhus a a a a a a a a a

Vintertilpasset vannsystem a a a a a a a a a a a a

Varmeveksler a a a a a a a a a

Sonevarme Alde a a a

Standardutstyr
2022

Standardutstyr
2022
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UTVENDIG

12V / 230V uttak garasje a a a a a a a a a

Sentrallås utvendige luker a a a

Dusjuttak garasje a a a

Ecoprim-isolering i gulv, tak / pellets av isolasjonsmateriale i vegger a

Ecoprim-isolering i vegger, gulv, tak a a a a a a a a a a a

Fjernstyrt sentrallås, også bodelsdør a a a a a a a a a a a a

Hydrauliske støtteben a a a

King Size-bredde a a a

Kjøkkenvindu a a a a a a a a a a a a

Myggnettdør a a a a a a a a a a a a

Plastreisverk a a a a a a a a a a a

Sandwichkonstruksjon a a a a a a a a a a a

Skyview a a

Stødig og fuktsikkert karosseri a a a a a a a a a a a a

Tonede dobbeltvinduer a a a a a a a a a a a a

Uttrekkbar, oppvarmet skiboks med belysning a a a a a a

INNVENDIG

Aluminiumsengeramme a a a a a a a a a

Antislipp-bekledning underside puter a a a a a a a a a a a

Arbeidsbenk med 3-bluss gasskomfyr (KABE Van: 2-bluss gasskomfyr) a a a a a a a a a a a a

Armstøtte dinette a a a a a a a a

Avfallsbeholder med kildesortering a a a a a a a a a a a a

Bodelsdør bred – Hartal Evolution (ikke Classic 740T) a a a a a

Bodelsdør Premium – HartaLux a a a a a a

Bodelsdør skyvedør a

Cinderella forbrenningstoalett a a a

Corian Matterhorn arbeidsbenk a a a

Dusj med foldevegger eller separat dusjkabinett (KABE Van: dreibar vegg) a a a a a a a a a a a a

El. sjalusi frontrute a a a a a a

Elektrisk oppfellbar hodeende seng a a a

Elektrisk tømming av ferskvannstank (også manuell funksjon) a a a a a a a a a

Elektrisk tømming av spillvannstank (også manuell funksjon) a a a a a a a a a

Ettgrepsbatteri i kjøkken og toalett a a a a a a a a a a a a

Ergonomisk utformede sitteputer a a a

Ergonomisk utformede sitteputer i Premium Foam a a a a a a a a

Eksklusive luker overskap a a a a a a a a a a a a

Ferskvannstank, 20/90 liter (KABE Van: 20/83 liter) a a a a a a

Ferskvannstank, 20/150 liter a a a a a a

Gassdempere overskap a a a a a a a a a a a a

Gassfilter a a a a a a a a a

Håndtak innenfor dør a a a a a a a a a a a

Høyblankt laminat bord a a a a a a a a a a a a

Snekkerarbeider av høy kvalitet a a a a a a a a a a a a
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Innebygd ovn a a a a a a a a

Innfelte skuffer kjøkken a a a a a a a a a

Innredning med optimal luftsirkulasjon a a a a a a a a a a a a

Kompressorkjøleskap a

Kjøleskap med fryseboks (Classic svart, Royal bronsefarget) a a a a a

Kjøleskap TecTower med fryseboks, bronsefarget a a a a a a

Kjøkkenvifte med motor og fettfilter / KABE Van kjøkkenvifte med kullfilter a a a a a a a a a a a a

Laminat arbeidsbenk Diamond White a

Laminat arbeidsbenk Beige "Latte" a a a

Laminat arbeidsbenk gråmelert "Grey Velvet" a a a a a

Lydisolerende, mykt innertak a a a a a a a a a a a a

Luftspalte mellom innertak og yttertak for beste sovekomfort i takseng a a a

Mørkleggingsgardiner (også bildel) a a a a a a a a a a a a

Omgjørbar sofa a a a a a a a a a a a a

Nedsenkbar dobbeltseng over dinette, elektrisk a a a a a a a a a

Optimert kjøleskapsventilasjon a a a a a a a a a a a a

Optimert ventilasjonssystem a a a a a a a a a a a a

Rullegardin og myggnett i alle vinduer som kan åpnes a a a a

Sidegardinoppsett med lyslist a a a a a a a a a a a

Skinntrekk a a a

Skummadrass a

Slide-out-sofa a a a a a a a a a

Soft-close kjøkkenskuffer a a a a a a a a a a a a

Spiralmadrass og overmadrass a a a a a a a a a a a

Komfyr med elektrisk tenning a a a a a a a a a a a a

Trinnløs rullegardin og myggnett i alle vinduer som kan åpnes a a a a a a a a

Stillbare bakre stoler i sideretning og lengderetning a

Sengegavl – stoppet, i mokkaimitasjon med belysning a a a a a a a a a

Sengeramme i tre med kantprofil a a a

Toalettrom med vask, dusjgulv og skap a a a a a a a a a a a a

Tonede vinduer a a a a a a a a a a a a

Trådkurver i garderobe a a a a a a a a

Oppfellbar hodeende a a a a a

Oppvarmet spillvannstank, 90 liter (Van 83 liter) a a a a a a a a a a a a

Uttrekksskuff i dobbeltgulv a a a a a a

Vannlås i toalett a a a a a a a a a a a a

Ventilert takluke Mini Heki med myggnett og mørkleggingsgardin a a a a a a a a a a a a

Ventilerte takluker Heki II med myggnett og mørkleggingsgardin a a a a a a

Ventilerende veggtapet a a a a a a a a a a a a

Dreibart spyletoalett, fast installert med utvendig tømming a a a a a a a a a

Vendeplate / uttrekksskinne gasskassen a a a a a a a

Velg mellom 2 putetrekk, stoff a a a a

Velg mellom 3 putetrekk, stoff a a a a a a a a

Velg mellom 6 putetrekk (pristillegg, Royal, Crown, ikke Van) a a a

Sengeteppe a a a a a a a a a a a a

Standardutstyr
2022

Standardutstyr
2022
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BATTERI / LADER

12 V / 230 V lading takseng a a a a a a a a a a

AGM 95 Ah batteri a a

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

Batterilader 35 A a a a a a a a a a a a a

Batterisensor a a a a a a a a a

E°ektvakt a a a a a a a a a

Øko-pakke (solcelle, inverter, doble batterier) a a a

El-sentral 230 V (16 A) a a a a a a a a a a a a

Servicesenter med kontrollpanel som styrer alle funksjoner – Smart D a a a a a a a a a a a a

LYD / BILDE

Belysning sengesku° a a a a a a a a

Dimmer fremre taklampe a a a a a a a a a a a a

Feste til TV a a a a a a a a a a a a

Garderobebelysning a a a a a a a a a

Høyttalere bak a a a a a a a a a a a a

Indirekte belysning ved overskap a a a a a a a a a a a a

KABE Smart D med berøringspanel, display for klokke, inne- og utetemp. a a a a a a a a a a a a

Lasteromsbelysning a a a a a a a a a a a a

LED-belysning a a a a a a a a a a a a

MBUX (inkludert ryggekamera) a a a a a a a a a

Multimediespiller a a a

Nattbelysning a a a a a a a a

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

Ruter (ekskl. abonnement) a a a a a a a a a a a a

Trådløs ladeplate (ikke x780LB / x780LGB) a a a a a a a a a

TV-antenne med forsterker a a a a a a a a a a a a

Uttak for USB a a a a a a a a a a a a

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

ALARM / SIKKERHET

Brannalarm a a a a a a a a a a a a

Elektrisk låsing arbeidsbenk a a a

Motorhome assistanse a a a a a a a a a a a a

Innbruddsalarm med skallbeskyttelse a a a a a a

Jordfeilbryter a a a a a a a a a a a a

Kollisjonssensor på gassystemet a a a a a a a a a

Lekkasjeindikator for gass a a a a a a a a a a a a

Bevegelsessensor utebelysning a a a a a a a a

Slangebruddsventil på gassystemet a a a a a a a a a

Standardutstyr
2022

KABE tar forbehold om ev. fakta- og skrivefeil. KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og data uten forutgående kunngjøring.
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Å velge en KABE 
er enkelt 

Nå kan du skape din drømme-KABE i fred og ro, ved datamaski-
nen. Med vårt smidige konfigureringsverktøy på kabe.no ser du 
tydelig alle valg og muligheter som finnes. Velg alt fra modell og 
planløsning til detaljer som trekk og tilvalgsutstyr. Når du er klar 
får du et sammendrag av din drømmebil, med prisopplysninger 
og kontaktinformasjon til din nærmeste forhandler.

Enklere kan det ikke bli!
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KABE Classic
En innstegsmodell med en noe kortere utstyrsliste. Men med 
KABE-kvalitet hele veien. Finnes i både hel- og halvintegrert 
modell i lengde 740.

Side 62.

KABE Imperial
For deg som vil ha alle egenskapene til en KABE Crown, og litt til. 
Våre flaggskip, ekstra store og påkostede. Alle modellene i serien 
bygger på Mercedes-Benz sammen med et spesialtilpasset 
AL-KO chassis. Bilen er forblø°ende lik en personbil både med 
hensyn til komfort og sikkerhet. I tillegg har den en rekke smarte 
funksjoner og et design av høyeste kvalitet. Alle modeller i serien 
er helintegrerte og finnes i lengdene 810, 860 og 910. 

Side 86.

KABE Royal
For deg med ekstra høye krav til utstyr og komfort. Royal-serien 
bygges på Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO chassis i to 
halvintegrerte modeller, Royal x780 og x880 Crossover med 
nedsenkbar takseng og teknisk ledende standardutstyr samt en 
bodel i King Size-bredde. 

Side 70.

Det finnes alltid en perfekt KABE
For å imøtekomme alle de ulike behov og ønskemål som vi vet finnes blant våre KABE-eiere har vi utviklet fem modellserier, hver av 
dem med unike egenskaper. Uansett om du velger en KABE van, en litt mindre bobil eller en stor integrert modell kan du være sikker 
på å få helårskomfort, høy kvalitet, trygghet og smarte løsninger. For oss er det selvfølgeligheter som vi aldri firer på. Og mye av det 
som er standad på en KABE er tilvalg hos andre.

KABE Van
For eventyrlystne er KABE Van det perfekte valget. En smidig, 
innredet kassevogn med samme varme og ventilasjon, snekker-
arbeider og helårsegenskaper m.m. som våre øvrige bobiler. Vi 
bygger bodelen i Sverige, på Mercedes-Benz Sprinter.  

Side 56.

KABE Crown
KABE Crown bygges på Mercedes-Benz med AL-KO chassis, og 
alle premiummerkets karakteristiske egenskaper. Design av høy 
kvalitet og en gjennomtenkt, intelligent funksjonalitet tvers igjen-
nom. Forhjulsdrift og automatgir er standard. KABE Crown finnes i 
lengdene 760, 810 och 860. 

Side 78.
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Planløsninger 2022
Akkurat som når man kjøper en permanent bolig, så har alle ulike 
behov og ønskemål om hvordan planløsningen i bobilen skal se 
ut. Alle er ganske enkelt helt ulike. Derfor finnes det en rekke 
ulike planløsninger som gjør det mulig å bygge bobilen din i tråd 
med dine krav.

Slik velger du planløsning

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

L=L-formet kjøkken.

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

L=L-formet kjøkken.

Planløsning: GB, LGB
Samme planløsning som LB, der sengene er hevet et par trinn for å gi plass til 
garasje/lasterom.

L=L-formet kjøkken.

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

L=L-formet kjøkken.

Planløsning: QB, LQB
Stor dobbeltseng, sentralt plassert lengst bak i bilen.

L=L-formet kjøkken.

Planløsning

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

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

GB, LGB Samme planløsning som LB, der sengene er hevet for å gi plass til en større garasje/lasterom.

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

QB, LQB Stor dobbeltseng, sentralt plassert lengst bak i bilen.

L L-formet kjøkken.

Enkelakslet Tandem Enkelakslet Tandem Enkelakslet Tandem

TRAVEL MASTER CLASSIC

Travel Master Classic 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,

HALVINTEGRERT CROSSOVER HELINTEGRERT
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KABE bygger sin Van på Mercedes-Benz Sprinter – en smart og 
gjennomtenkt helårsbil av høyeste kvalitet, hele 6,90 meter lang. 
Bilen er oppkoplet på et helt nytt nivå med blant annet innebygde 
digitale vognparktjenester. Dessuten inngår operativsystemet 
MBUX med intelligent stemmestyring. KABE Van bygges på 
Sprinter med bakhjulsdrift (firehjulsdrift fås som tilvalg). Motor: 
Mercedes’ 4-sylindrede dieselmotor på 163 hk, med miljøklasse 
Euro 6. 

I 2022 introduserer vi KABE Van med hvitt eksteriør som 
standard, grå metallic fås som tilvalg.

Det elegante eksteriøret og det påkostede interiøret – KABE Van er en kompakt og optimert bil av ypperste klasse. Mercedes Sprinter er forblø°ende lik en 
personbil hva angår både komfort og sikkerhet. Ryggekameraets bilde vises på berøringsskjermen for å gi økt trygghet og sikkerhet.

KABE Van 
Markedets mest velutstyrte bybobil

KABE Van – Den eneste Vanen med ekte helårsegenskaper

Best varmekomfort

Gulvet i karosseriet er isolert med 10 mm celleplast for å isolere 
arealet mellom karosserigulv og bodelsgulv. I det arealet plas-
seres bl.a. vanntanker og vannledninger, som dermed er godt 
beskyttet mot frost. For å få et behagelig klima inne i bodelen 
finnes ytterligere et gulv (bodelsgulvet) som er isolert med 25 mm 
Ecoprim-isolasjon og vannbåret gulvvarme. 

Vårt vannbårne gulvvarmesystem, AGS II Pro, med fire sløyfer 
gir enda jevnere varme. Varmen sirkulerer i aluminiumsrør og 
går helt fram til ytterdør, arbeidsbenk og toalettrom. Varmeplater 
fordeler varmen jevnt over hele gulvet. 

For bruk hele året rundt.

Isolering i alle hullrom

Isolasjonen er sprøytet inn i tak,  vegger, bjelker og hvert eneste hull-
rom bak de innredede veggene. Dette er en ny teknikk der limbelagte 
små kuler sprøytes inn og herder til en fast isolasjon med en tykkelse 
på 35–50 mm. Teknikken sikrer at vi minimerer risken for kalde soner. 

Optimert isolering i kombinasjon med Alde varmesystem og god ven-
tilasjon sørger for KABEs unike varmefordeling i hele bodelen. 

Full luftsirkulasjon. Vår innredning tilpasses for å gi optimal luftsirkula-
sjon i hele bybobilen, også bak skap og sofaer. 

En vannbåret konvektorsløyfe går rundt hele bodelen i kombinasjon 
med tre ulike varmeskiller for å stoppe eventuelle kulderas. 

Varmeskillene består av konvektorer plassert under gulvet, disse fin-
nes mellom førerhus og bodel, inngang og bodel samt ved bakdører 
og bodel. 

Bodelens vinduer har KABEs isolerte karmer.
KABE Van leveres i standardutførelsen med et stilrent hvitt eksteriør, Camper-White, og KABEs unike dekalsett med 3D-følelse. Som tilvalg kan du bestille din 
KABE Van i elegant blågrå metallic, Tenorite-Grey, også den med dekalsett med 3D-følelse. NYHET! Utvendig belysning over skyvedøren.
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KABE Van
Iblant vil man bare leve livet enkelt og fleksibelt med fokus på 
eventyrlyst. Da er nye KABE Van det perfekte valget. Den inn-
redede kassevognen holder samme høye basisstandard som 
KABEs bobiler, er tilpasset for helårsbruk og hele 6,90 meter 
lang. Bilens innredning i Nordic Oak produseres ved vårt eget 
snekkeri og inneholder en rekke smarte oppbevaringsløsninger. 
De to enkeltsengene kan lett forvandles til en deilig dobbeltseng. 
I baderommet er servanten svingbar for å gi plass til dusjen. KABE 
Van er en tvers igjennom fleksibel bil som du enkelt tilpasser til 
maksimal oppbevaring under kjøring, og maksimal plass og kom-
fort når du tar en pause på reisen.

Dette inngår alltid som standard i KABE Van:

u	En ekte svenskbygd premiumvan

u	Bygd på Mercedes-Benz Sprinter

u	Aktive sikkerhetssystemer

u	6,90 meter lang med høyt tak; ståhøyde bodel  
 hele 196 centimeter

u	Mercedes 4-sylindret dieselmotor på 163 hk,   
 med miljøklasse Euro-6.

u	Bakhjulsdrift, firehjulsdrift fås som tilvalg

u	Oppkoplet mot digitale tjenester

u	4 belteplasser + 4 soveplasser

u	KABEs innebygde verdier, komfort og 
 bekvemmeligheter

u	Unik isoleringsmetode

u	For helårsbruk – like bra sommer som vinter

u	Vannbåret gulvvarme, dobbeltgulv og ekstra   
 mange konvektorer

u	Varmeteppe mot skyvedør og bakdør

u	Isolerte tanker

u	Prisbelønnet Smart D el-system

u	Kompressorkjøleskap

u	Krokstativ for arbeidsbenk og kjøleskap

u	Veiskiltsassistent

u	Panoramavindu

u	Utvendig belysning over skyvedøren

NYHETER Van!
w	Det store panoramavinduet i taket er en herlig  
 nyhet for 2022. Mørkleggingsgardin og kledd 
 belysningsrampe inngår.

w	Innvendig erstattes den høyblanke folien av en ny,  
 matthvit folie med hvite matchende kantlister. 

w	Bordet får nye laminatet Diamond White. 

w	I 2022 kommer KABE Van med et eksteriør i fargen  
 grå metallic som tilvalg, for den som ikke vil ha 
 standardfargen hvit. 

w	Som en pen nyhet får den hvite vanen hvit støt-
 fanger foran og hvit elektrisk markise. Den grå  
 vanen får en svart elektrisk markise. 

w	Vi har montert ny utvendig belysning over skyve-
 døren. 

w	Gråvannstanken er endret og suppleres med 
 ytterligere en tank slik at den får samme totalvolum  
 som  ferskvannstanken, dvs. 83 liter.

w	Nye solceller gjør at du også får plass til klima-
 anlegg (tilvalg).

w	Tvillinghjul er nytt tilvalg for 2022.
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TILVALG Van

Motor 190 hk 

Dusjuttak, utvendig Gassuttak, utvendig

Barnestolfeste i gulv
Vintertildekning bak
Vintertildekning foran

MOTOR / CHASSIS

INNVENDIGUTVENDIG

TILKOPLINGER

Distronic / adaptiv fartsholder
Ryggekamera 360°

4WD, firehjulsdrift

Hengerfeste MercedesMarkise elektrisk, Thule 5200 12 V
Hvit markise 4,0 m – hvit van
Svart markise 4,0 m – blågrå van

BATTERI / LADER

Bodelsbatteri 130 Ah (1 stk. ekstra) Inverter Solcellepanel

Smart D Remote (app)Innbruddsalarm

ALARM / SIKKERHET

Klimaanlegg bodel Fresh Jet FJ2200

KLIMA / VARME

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 4307 mm
Innvendig bredde 1787 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 6967 mm
Totalbredde (ikke sidespeil) 2020 mm
Totalhøyde – bakhjulsdrift (standard) 3050 mm
Totalhøyde – firehjulsdrift (tilvalg) 3170 mm
Bredde mellom hjulhus 1350 mm
Soveplasser inkl. dinette 4
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1930 x 1610 mm
Soveplass dinette 1600 x 600 mm

Putekolleksjoner Van

KABE Van kan bestilles med et ele-
gant eksteriør i blågrå metallic, 
Tenorite-Grey, med dekalsett med 
3D-følelse.

Tvillinghjul: 5 tonn, ca. 850 kg ekstra 
lastvekt, vogntogvekt 7 tonn

KABE Van 2022

KOSTA (svart/grå) NYBRO (svart/beige)

Litiumbatteri 210 Ah

TILVALG Van
UTVENDIG

"Vannrensing" – Alde AquaClear 
UV-C (til sentralvarmeren Alde 
Compact 3030). E°ektiv vannrensing 
som beskytter brukerens helse på en 
skånsom og miljøvennlig måte. Fjer-
ner uønskede virus og bakterier, plan-
tevernmidler og kjemikalier. Vannet 
desinfiseres med UVC-lys generert av 
lysdioder. Deretter går vannet gjen-
nom et kullfilter som gir et luktfritt 
vann uten dårlig smak eller farge.

LYD / BILDE
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KABE Classic
KABE Classic er en svært prisgunstig, velutstyrt modell med litt 
færre tilvalg, men med KABEs høye kvalitet tvers igjennom. Den 
firer vi ikke på. Mye av det som er standard i KABE Classic, er 
tilvalg hos andre leverandører. Classic bygges på Fiat Ducatos 
stabile bobilbase, med din sikkerhet og komfort i fokus. Til den 
innvendige komforten kan du i år velge mellom to putekollek-
sjoner. 

HALVINTEGRERT
Travel Master Classic 740

CROSSOVER
Travel Master Classic x740

HELINTEGRERT 
Travel Master Classic i740

Modeller

Dette inngår som standard i alle bobiler fra KABE – og mye, mye mer. 

u	AC bildel standard

u	Skinntrukket ratt og girspak

u	Motor: Fiat 2,2 liters 140 hk (kun Classic)

u	Maksimalt antall elementer (konvektorer)

u	Tørkeskap med dryppkar og ventilator

u	Vannbåren gulvvarme med Alde sentralvarmer – AGS II

u	KABE iWall, et stabilt karosseri som takler ekstreme temperaturer

u	Fjernstyrt sentrallås

u	Myggnettdør

u	Godt isolerte vinduer med dobbeltglass

u	Avfallsbeholder for kildesortering

u	Ergonomiske sitteputer

u	Førsteklasses innredning fra eget snekkerverksted

u	Innredning tilpasset for full luftsirkulasjon

u	Kledd sengegavl

u	Kjøkkenvifte med motor, fettfilter og belysning

u	Optimert ventilasjonssystem

u	Rullegardin og myggnett i vinduer som kan åpnes

u	Spiralmadrass, overmadrass og sengeteppe

u	Stort kjøleskap og kjøkkenskuffer med «soft-close»

u	Servicesenter med betjeningspanel som styrer funksjoner – Smart D

u	Sjenerøs LED-belysning

u	Ny multimediespiller 

u	Ruter

u	Brannvarsler 

u	Jordfeilbryter

Tilvalgspakke og tilvalg på side 68-69.
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KABE CLASSIC

KABE Classic 2022
Den pene Nordic Oak-overflaten på innredningen, som vi tilpas-
ser alt øvrig interiør etter. Gulv- og veggkledning, laminatplater på 
bord og arbeidsbenk samt pleksidetaljene på f.eks. barskapet er 
alle i matchende nyanser. Fondveggen i kjøkkenet utføres med 
en pen trefolie og overskapslukene i Nordic Oak har en moderne 
antrasittgrå rand.

Velkommen til et velutstyrt kjøkken med godt med oppbeva-
ringsplass og et gjennomtenkt design. Den avrundede oppvask-
kummen og en smekker utenpåliggende vannkran setter stilen 
i kjøkkenet, sammen med den nye, stilrene laminatplaten og 
serviseskapene i nye Nordic Oak. Med et lokk til å legge over 
oppvaskkummen får du nå et større sammenhengende benke-
areal i våre Classic-modeller.

Alle sku°er er utstyrt med soft-close. 

Enkelt- eller dobbeltseng? Innred bobilens soveromsdel slik det 
passer best for deg og dine. Classic-modellene våre har en kledd 
sengegavl med belysning over.

Av hensyn til komforten er en skikkelig dusj en selvfølge i alle 
KABE Classic.

Sofaen er deilig både underveis og når det er tid for middag. Alle 
våre puter har antislip-belegg på undersiden som gjør at de alltid 
ligger på plass.

NYHETER Classic!
w	Grillen, frontlykter og enkelte detaljer har fått nytt  
 design. En oppgradert pen Fiat-front simpelthen!

w	Førerhuset har et nytt interiør som gir en moderne 
 følelse. Førermiljøet fra Fiat byr blant annet på ny  
 utforming av ratt og girspak i skinn samt på dør-
 paneler. Dessuten ny 3,5" digital instrumentering,  
 USB, 12 V-lader og krus-/mobilholder. Nytt design  
 på ventiler og luftinntak.

w	Bodelen har ny taklampe, kledd i fin mokkaimitasjon  
 og ny belysning i serviseskapviften. 

w	Benkeplaten på toalettet og TDL-dusjen har fått en  
 moderne betonglook. 

w	Du sover godt i senger av høy standard.  

w	Den nye løsningen på dinettesofaen hindrer at 
 passasjeren glir under beltet ved en eventuell 
 kollisjon. 

w	Termogardin til å trekke for den nedre delen av  
 førerhuset blir standard i alle Classic-biler. 

w	Før 2022 har Classic blitt oppgradert med ny 
 multimediespiller med ryggekamera som tilvalg  
 (komfortpakke).
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Travel Master Classic 740 LXL
KABE Classic 740 LXL dekker med god margin alle grunnleggende behov 
knyttet til en bekvem og funksjonell feriebolig, uansett årstid.

Travel Master Classic x740 LXL
Classic x740 LXL har en sjenerøs bredde og mulighet for ekstra sengeplass 
ovenfor dinetten. En bil som med bravur dekker alle grunnleggende behov 
knyttet til det å bo bekvemt og funksjonelt i ferien.

Travel Master Classic 740 LGB
I Travel Master Classic 740 LGB får feriebagasjen plass i det sjenerøst utforme-
de lasterommet. Du kommer enkelt til det via den store utvendige lasteluken.

Travel Master Classic x740 LGB
En smart bobil for deg med mye utstyr på reisen. Takket være en stor utvendig 
luke kommer du enkelt til bagasjen i lasterommet. ”Bulken” på taket gir mulighet 
til ekstra soveplass over dinetten.

Travel Master Classic 740 LB
Classic 740 LB er en bra og praktisk innstegsmodell, med alle Classics pris-
gunstige fordeler og to enkeltsenger i bilens bakre del. Når flere vil være med 
kan en soveplass til trylles fram.

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

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 4856 mm
Innvendig bredde 2238 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 7400 mm
Totalbredde 2410 mm
Totalhøyde 2850 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 4
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1960 x 1320 / 1000 mm
Soveplass dinette 2150 x 1380 / 915 mm
Lukeåpning B/H 690 x 590 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 4856 mm
Innvendig bredde 2316 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 7400 mm
Totalbredde 2464 mm
Totalhøyde 3050 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1960 x 1400 / 1120 mm
Soveplass dinette 2230 x 1380 / 915 mm
Soveplass takseng 1980 x 1380 / 1050 mm
Lukeåpning B/H 690 x 590 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 4856 mm
Innvendig bredde 2316 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 7400 mm
Totalbredde 2464 mm
Totalhøyde 3050 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2 x 1960 x 820 mm
Soveplass dinette 2230 x 1175 / 555 mm
Soveplass takseng 1980 x 1100 / 845 mm
Lukeåpning B/H 2 x 690 x 1070 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 4856 mm
Innvendig bredde 2238 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 7400 mm
Totalbredde 2410 mm
Totalhøyde 2850 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 3
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2 x 1940 x 780 mm
Soveplass dinette 2150 x 1175 / 555 mm
Lukeåpning B/H 2 x 690 x 590 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 4856 mm
Innvendig bredde 2238 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 7400 mm
Totalbredde 2410 mm
Totalhøyde 2850 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 4
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2 x 1960 x 780 mm
Soveplass dinette 2150 x 1175 / 555 mm
Lukeåpning B/H 2 x 690 x 1070 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 4856 mm
Innvendig bredde 2238 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 7400 mm
Totalbredde 2410 mm
Totalhøyde 2850 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 4
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1940 x 780 + 1790 x 780 mm
Soveplass dinette 1640 x 1175 / 1065 mm
Lukeåpning B/H 670 x 1335 + 660 x 375 mm

KABE CLASSIC
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Travel Master Classic i740 LGB
En modell bygd etter samme lest som vår absolutte bestselger med stor gara-
sjeplass. I samme utførelse som storebrødrene i den helintegrerte serien, men 
tilpasset Classics prisgunstige standard. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 4824 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 2026 mm
Totallengde 7466 mm
Totalbredde 2310 mm
Totalhøyde 3000 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1960 x 780 + 1960 x 700 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 700 x 1050 mm

KABE CLASSIC

Varmeteppe i førerhus med varme i 
innsteg
Varmeveksler

Stekeovn

Markise, elektrisk
Markise 4,0 m – 740 LGB, LXL
Markise 4,5 m – 740 T, i740 LGB

Skyview takvindu

Klimaanlegg bodel Fresh Jet FJ2200

KLIMA / VARME

MOTOR / CHASSIS

Takseng Classic i740
Plissert vintertildekning

INNVENDIG

Femte belteplass – x740, i740

Enkeltsofa innenfor døren, belteplass 
bakovervendt: x740LGB, i740LGB

KABE Smart D Remote. KABE Smart 
D Remote* gjør det mulig å ªernstyre 
bobilens betjeningspanel uansett 
hvor du befinner deg, via en app på 
smarttelefonen din. Den er oppbygd 
rundt en 4G-ruter med eksterne 
antenner og et mobilt modem. I til-
legg til å kunne styre oppvarming, 
belysning og holde kontroll på bobi-
lens funksjoner og alarm via telefo-
nen, får du også skikkelig god trådløs 
internettilgang på reisen.

* Når du kjøper KABE Smart D 
Remote, er et 36-måneders abon-
nement inkludert i kjøpet. Etter 36 
måneder betaler du en årlig avgift for 
bruk av appen.

UTVENDIG

TILVALG Classic

Krydre din KABE etter din smak. KABE Classic er en perfekt bil å begynne sin bobilreise i. En økonomisk smart boløsning av høy 
kvalitet og med bra grunnutstyr. Men selvsagt kan man ønske sette gullkant på tilværelsen, med noe som gjør livet enda mer 
bekvemt. Derfor tilbyr vi et ekstrasortiment av de mest etterspurte tilvalgene. Disse fabrikkmonteres før levering, men forhandleren 
din kan selvsagt ettermontere flere tilvalg.

Alufelg 16" inkl. 4 originale Fiat stål-
felger og hjulkapsel

Automatgir inkludert ESP Motor Fiat 2,3l 160 hk (mellomlegg 
fra 140 hk) 

Flere tilvalg: Chassis 42 heavy

LYD / BILDE

TILVALGSPAKKE Classic

KOMFORTPAKKE SIKKERHETSPAKKE 
(ikke Classic i740 LGB)

Ekstern ruterantenne

• Elektriske sidespeil, justerbare og oppvarmede

• Elektrisk parkeringsbrems

• Multimediespiller med ryggekamera

• Autobrems 

• Kjørefeltvarsler

• Regnsensor 

• Kjørelysassistent, Nedblending ªernlys 

• Adaptiv fartsholder 

• Veiskiltassistent 

• Oppmerksomhetsassistent

E°ektiv vannrensing som beskytter 
brukerens helse på en skånsom og 
miljøvennlig måte. Fjerner uønskede 
virus og bakterier, plantevernmidler 
og kjemikalier. Vannet desinfiseres 
med UVC-lys generert av lysdioder. 
Deretter går vannet gjennom et kullfil-
ter som gir et luktfritt vann uten dårlig 
smak eller farge.

Toseters sofa innenfor døren, belte-
plass forovervendt: x740LXL

"Vannrensing" – Alde AquaClear 
UV-C (til sentralvarmeren Alde 
Compact 3030).
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I KABEs Royal-serie er luksusutstyr standard. Et perfekt valg for 
deg som vil ligge i teknikkens absolutte forkant og ikke nøyer 
deg med annet enn det aller beste. Våre nye Royal-modeller med 
Crossover (nedsenkbar takseng ovenfor dinetten) finnes i lengde-
ne 780 og 880. Royal-serien bygges på Mercedes-Benz Sprinter 
og er fylt med smarte funksjoner som gjør livet enklere. Fører- og 
passasjermiljøet er trivelig og gjennomtenkt, plassen er utnyttet 
maksimalt og kjøreegenskapene av høyeste klasse – ikke minst 
takket være skreddersydde AL-KO lavrammechassis. 

CROSSOVER 
Travel Master Royal x780

CROSSOVER 
Travel Master Royal x880

Modeller

KABE RoyalI KABE Royal inngår blant annet følgende, i tillegg til det som er 
inkludert i Classic (se side 62): 

u	Oppmerksomhetsassistent 

u	Autobrems

u	AL-KO-chassis 4500 kg / AL-KO-tandemchassis 5200 kg

u	Forhjulsdrift, 9 girtrinn automatgirkasse

u	Motor: Mercedes-Benz Sprinter 170 hk 

u	Sidevindassistent (ikke Tandem)

u	Automatisk gulvvarmesystem AGS II Pro

u	Dieselmotorvarmer

u	Konvektorer ved innsteg til dør

u	Vannbåren gulvvarme i førerhus

u	Varmeveksler

u	Tre tekstilkolleksjoner å velge blant og
 tre skinnkolleksjoner (pristillegg)

u	Armlene til dinette og slide-out-sofa

u	Premium bodelsdør, bred (Hartal Evolution)

u	Innebygd stekeovn

u	AGM 130 Ah batteri med batterisensor,

u	Effektvakt

u	MBUX (inkl. ryggekamera)

u	Kollisjonssensor og lekkasjeindikator for gass

u	Utebelysning med bevegelsessensor

Tilvalgspakke og tilvalg på side 94-97.
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KABE Royal 2022 
Livet skal være praktisk, men det skal også være fint! Trefolien 
Nordic Oak gir en lys og hvitlasert følelse som er varm og moder-
ne. Vi har tilpasset hele det øvrige interiøret ut fra den. Innfelte 
luker og sku°er, samt benkeplate i en fin steinimitasjon på kjøkke-
net er standard i våre Royal-modeller. Et stilrent design som alltid 
kommer til å føles riktig. Komfyren med 3 bluss har delt lokk – 
noe som gir en verdifull ekstra avlastningsflate. 

Slide-out-sofaen med armstøtte gjør reisen ekstra bekvem. Etter-
som den også skal være en komfortabel og sikker sitteplass 
under kjøring, har vi utviklet en helt ny type sofa med slide-out-
funksjon ved belteplassen. Du justerer enkelt hellingen på både 
sete og ryggstø. Alle våre puter har antislipp-bekledning på 
undersiden som gjør at de alltid ligger på plass. 

I Royal-modellene kan du velge blant fire tekstilkolleksjoner. 
Skinntrekk fås som tilvalg.

En ladeplate for trådløs lading av mobiltelefon er standard. 

Spotlighter øker hyggefaktoren.

Sengegavlen i myk, vattert mokkaimitasjon med trykt 3D-mønster 
gjør det ekstra bekvemt. Sengene har spiralmadrasser, tykke 
overmadrasser og sengebunner med følsomme lameller. I flere av 
våre modeller har sengene stillbar hodeende.

Et smekkert håndtak å holde i når du stiger inn i bobilen, selv-
følgelig med innebygd belysning. 

I alle våre Royal-modeller er det også ekstra soveplasser i den 
nedsenkbare taksengen ovenfor dinetten (Crossover). Her sover 
man bekvemt om natten og om morgenen tryller man enkelt bort 
plassen for å gi plass til frokost rundt bordet (se side 76-77).

NYHETER Royal!
w	Den nye løsningen på dinettesofaen hindrer at 
 passasjeren glir under beltet ved en eventuell 
 kollisjon. 

w	Benkeplaten på toalettet og TDL-dusjen har fått en  
 moderne betonglook med mørke innslag. 

w	Ny taklampe, kledd i fin mokkaimitasjon og ny  
 belysning i serviseskapviften. 

w	Bodelens innsteg har fått ny belysning.

w	Termogardin til å trekke for den nedre delen av  
 førerhuset blir standard i alle Royal-biler. 

w	Distronic fås som tilvalg.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 6215 mm
Innvendig bredde 2316 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 9060 mm
Totalbredde 2450 mm
Totalhøyde 2980 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1940 x 820 + 1900 x 820 mm
Soveplass dinette 2230 x 1380 / 1260 mm
Soveplass takseng 1980 x 1380 / 1050 mm
Lukeåpning B/H 670 x 1335 + 660 x 375 mm 

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

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5190 mm
Innvendig bredde 2316 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8060 mm
Totalbredde 2450 mm
Totalhøyde 2980 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 5
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1940 x 820 + 1880 x 820 mm
Soveplass dinette 2230 x 1175 / 555 mm
Soveplass takseng 1980 x 1100 / 845 mm
Lukeåpning B/H 670 x 1335 mm

Travel Master Royal x780 LT
x780 LT er en av de nyeste Crossover-modellene i KABE-familien. Den inn-
bydende sittegruppen, de deilige langsengene og toalettet med dusj inngår 
som standard.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5190 mm
Innvendig bredde 2316 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8060 mm
Totalbredde 2450 mm
Totalhøyde 2980 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2 x 1940 x 820 mm
Soveplass dinette 2230 x 1380 / 825 mm
Soveplass takseng 1980 x 1380 / 1050 mm
Lukeåpning B/H 2 x 690 x 590 mm

Travel Master Royal x780 LXL
x780 LXL har en innbydende og luftig planløsning med L-formet kjøkken. Begge 
dobbeltsengene, hvorav den ene er nedsenkbar fra taket, skaper e°ektivt plass 
og gir plass til to ekstra nattegjester.

Travel Master Royal x780 LB
Dette er bobilen for deg som vil ha en riktig langsengsbil. Med sitt arbeids-
vennlige vinkelkjøkken og sin rommelige sittegruppe er dette bobilen for både 
en og to, med plass for et par gjester i den nedsenkbare taksengen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5190 mm
Innvendig bredde 2316 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8060 mm
Totalbredde 2450 mm
Totalhøyde 2980 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1960 x 1400 / 1120 mm
Soveplass dinette 2230 x 1030 / 1180 mm
Soveplass takseng 1980 x 1380 / 1050 mm
Lukeåpning B/H 690 x 590 mm

Travel Master Royal x780 LGB
Her får du plass til alt som trengs for både lange og korte reiser. X780 LGB har 
to langsenger med garasjeplass under. Dessuten har bilen et praktisk L-formet 
kjøkken, spiseplass til fem personer og toalett med dusjvegger.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5190 mm
Innvendig bredde 2316 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8060 mm
Totalbredde 2450 mm
Totalhøyde 2980 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2 x 1960 x 820 mm
Soveplass dinette 2230 x 1380 / 825 mm
Soveplass takseng 1980 x 1380 / 1050 mm
Lukeåpning B/H 690 x 1070 + 690 x 590 mm

Travel Master Royal x780 LQB
I x780 LQB finnes det godt med plass! Lengst bak i bilen har vi plassert en 
stor dobbeltseng og over dinetten er det en nedsenkbar seng med plass til 
to personer. Et praktisk L-formet kjøkken, spiseplass til fem personer, separat 
baderom og dusj gjør det ekstra bekvemt på ferien.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5190 mm
Innvendig bredde 2316 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8060 mm
Totalbredde 2450 mm
Totalhøyde 2980 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 5
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1980 x 1520 / 1100 mm
Soveplass dinette 2230 x 1175 / 555 mm
Soveplass takseng 1980 x 1100 / 845 mm
Lukeåpning B/H 2 x 690 x 1070 mm
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Travel Master Royal x880 LQB
I x880 LQB er det godt med plass til både deg og gjester. Lengst bak i bilen 
er det en sentralt plassert, stor dobbeltseng. Over dinetten er det dessuten en 
nedfellbar ekstraseng der to personer kan sove godt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 6215 mm
Innvendig bredde 2316 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 9060 mm
Totalbredde 2450 mm
Totalhøyde 2980 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1980 x 1520 / 1100 mm
Soveplass dinette 2230 x 1380 / 950 mm
Soveplass takseng 1980 x 1380 / 1050 mm
Lukeåpning B/H 2 x 690 x 995 mm 

I våre Crossover-modeller er det også ekstra soveplasser i den elektrisk nedsenkbare taksengen ovenfor dinetten. Her sover 
man bekvemt om natten og når morgenen kommer, trylles plassen enkelt bort for å gi plass til frokost rundt bordet.



KABE 2022  7978  KABE 2022

Modeller

HELINTEGRERT 
Travel Master Crown i760

HELINTEGRERT 
Travel Master Crown i810

HELINTEGRERT 
Travel Master Crown i860

KABE Crown bygges på en eksklusiv kombinasjon av Mercedes-
Benz og AL-KO chassis og er forblø°ende lik en personbil i så vel 
komfort som sikkerhet. Crown har et designnivå utenom det van-
lige. Stilrene, eksklusive snekkerarbeider, velutstyrt og rommelig 
kjøkken, ekstra deilige senger og godt med praktiske oppbeva-
ringsløsninger. En mengde ulike planløsninger gjør at du virkelig 
kan skape din perfekte bil, etter dine behov. Teknisk sett holder 
Crown-bilen toppklasse, med en lang rekke smarte løsninger, 
som gjør både kjøringen og livet på plass enklere. KABE Crown 
er kort og godt en bil som leverer og imponerer.

KABE CrownVelger du en KABE Crown inngår følgende, i tillegg til det som er 
inkludert i Classic (se side 62):

u	Aluminiumsfelger 16”

u	Oppmerksomhetsassistent

u	Autobrems

u	AL-KO-chassis 4500 kg / AL-KO-tandemchassis 5500 kg 

u	Elektrisk håndbrems

u	Forhjulsdrift, 9 girtrinn automatgirkasse

u	Motor: Mercedes 170 hk

u	Regnsensor

u	Sidevindassistent (ikke tandem)

u	Automatisk gulvvarmesystem AGS II Pro

u	Dieselmotorvarmer

u	Ekstra varmepakke i sideseksjonen koplet til gulvvarmesystemet

u	Konvektorer ved innsteg til dør

u	Vannbåren gulvvarme i førerhus

u	Varmeveksler

u	Uttrekkbar skiboks med varme og belysning 

u	Tre tekstilkolleksjoner å velge blant og
 tre skinnkolleksjoner (pristillegg)

u	Armlene til dinette og slide-out-sofa

u	Innebygd stekeovn

u	Premium bodelsdør, bred (HartaLux)

u	Ferskvannstank 20/150 liter 

u	AGM 130 Ah batteri med batterisensor,

u	E�ektvakt

u	MBUX (inkl ryggekamera)

u	Innbruddssalarm med skallsikring

u	Kollisjonssensor og lekkasjeindikator for gass

u	Utebelysning med bevegelsessensor
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KABE Crown 2022 
KABE Crown har alt det beste du kan få. En helårsbil med stan-
dard i toppklasse når det gjelder så vel tekniske løsninger som 
komfort og design. Blant mye annet er den bredere bodelsdøren 
verd å nevne. Den gir både en bekvem innstigning og mer herlig 
lys inne i bilen. 

Crown-modellene våre har trefolien Nordic Oak som basis, og 
den øvrige innredningen er tilpasset foliens freshe og lyse nyan-
se. Både serviseskap og overskapsluker er kledd med trefolien, 
og overskapene kompletteres med en beige rand. 

I kjøkkenet kan du nyte godt av en stemningsbelysning med et 
dust og avslappende lys.

I en KABE Crown kan du være sikker på å sove minst like godt 
som hjemme. Bekvemme madrasser, smart oppbevaring og så vel 
kosebelysning som riktig bra leselamper sørger for mange kva-
litetstimer. Sengegavl i myk, vattert mokkaimitasjon med trykket 
3D-mønster er standard i KABE Crown. Den nye sengerammen i 
aluminium er solid og stabil, elektisk hev- og senkbar hodeende 
fås som tilvalg.

Det finnes en liten leselampe med smart USB-uttak på utvalgte 
steder i bobilen.

Takvinduet gir et herlig lys som vekker selv den trøtteste til live. 
Bra oppbevaringsmuligheter gjør at forutsetningene for en velinn-
redet bobil er de beste. 

Den L-formede sofaen rommer mange og er selvsagt standard 
i alle våre Crown-bobiler. Sofadelen kommer med slide-out-
funksjon, med smidig justerbar helling i både sete- og ryggpu-
te på belteplassen og nedfellbart armlene for best komfort. Alle 
våre puter har antislip-belegg på undersiden som gjør at de alltid 
ligger på plass.

De dype lasterommene i bobilens dobbeltgulv er innredet med 
uttrekkssku°er for enda smidigere pakking og oppbevaring.

KABEs Crown-modeller har en vendeplate (der uttrekksskinne 
ikke finnes) i gasskassen som forenkler håndteringen av tunge 
gassflasker.

Tilvalget “setevarme og setekjøling” er varmt og deilig om vinte-
ren og svalende om sommeren.

NYHETER Crown!
w	Bodelens innsteg har fått ny belysning. Innstegs- 
 lampen, håndtaket på innsiden og belysnings-
 rampen ved innsteget tennes når du låser opp  
 bodelsdøren. 

w	Benkeplaten på toalettet og TDL-dusjen har fått en  
 moderne betonglook med mørkere innslag. 

w	Ny taklampe, kledd i fin mokkaimitasjon og ny  
 belysning i serviseskapviften. 

w	Alle Crown-modeller har fått nye skap under tak- 
 sengen og en ny belysningsrampe bak taksengen. 

w	Under taksengen er det en ny belysningsrampe,  
 kledd i samme mokkaimitasjon som den nye   
 taklampen. 

w	Den nye løsningen på dinettesofaen hindrer at 
 passasjeren glir under beltet ved en eventuell 
 kollisjon.

w	Termogardin til å trekke for den nedre delen av  
 førerhuset blir standard i alle Crown-biler.   

w	Distronic fås som tilvalg.

w	150 liters ferskvannstank blir standard i 2022. 
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Crown i760 LGB

Travel Master Crown i760 LXL
Dette er en bil for mange. Fire personer under kjøring og opp til 6 personer ved 
overnatting! I bilens bakre del er det en dobbeltseng og baderom med dusjka-
binett. Over dinettegruppen er det ytterligere en dobbeltseng til å senke ned.  

Travel Master Crown i760 LGB
i760 LGBs sjenerøse lasterom er lett å komme til via den store bagasjeluken 
lengst bak på bilens langside. Innvendig skjules arealet under de opphøyde 
langsengene i bilens bakre del. En perfekt bil for deg som vi ha mest mulig med 
deg.

Travel Master Crown i760 T
Hvis du vil ha et større bad, er i760 et godt valg. Her er baderommet plassert 
i hele bilens bredde bak, innenfor sovedelen som består av to enkeltsenger. 
Over sittegruppen er det også en nedsenkbar dobbeltseng.  

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5064 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 7820 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1940 x 1280 / 800 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 940 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 700 x 800 mm 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5064 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 7820 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1960 x 780 + 1960 x 700 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 555 mm  
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5064 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 7820 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 4
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1940 x 780 + 1840 x 780 mm
Soveplass dinette –
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 700 x 800 mm
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Travel Master Crown i810 LXL
LXL er en av våre absolutt mest populære planløsninger, med 2-6 soveplasser 
(inkl. dinetten). Denne modellen har en sjenerøs lengde og – i likhet med alle 
våre Crown-modeller – en lang rekke praktiske og bekvemme løsninger av 
høyeste kvalitet. 

Travel Master Crown i810 LGB
En bil der pakkingen aldri blir noe problem! Det sjenerøse lasterommet som 
nås gjennom bagasjeluken på bilens utside rommer mye og befinner seg under 
de opphøyde langsengene i bilens bakre del. Også kjøkkenet har godt med 
oppbevaringsplass og er trivelig plassert i vinkel mot sittegruppen. Bilen har 
maksimalt 6 soveplasser.  

Travel Master Crown i810 LT
En helintegrert modell som lever opp til dine forventninger! Her finnes alt du 
trenger for å bo bekvemt, i form av et praktisk vinkelkjøkken, et stort baderom 
lengst bak og deilige langsenger. 

Travel Master Crown i810 LQB
Lengst bak i bilen er det en stor queen-size-seng og over sittegruppen kan en 
dobbeltseng senkes ned. Totalt, medregnet dinetten, finnes det soveplasser for 
fem i romslige i810 LQB. Et stort kjøkken i vinkel og flere smarte oppbevarings-
rom gjør det enkelt å leve godt i denne bobilen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1940 x 1280 / 800 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 1215 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 700 x 800 mm 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 5
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2 x 1940 x 780 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 700 x 800 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 5
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1995 x 1380 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Crown i860 LQB
En stor og rommelig bil med mange praktiske oppbevaringsrom. Dinetten ligger 
i vinkel med det romslige kjøkkenet som gir en trivelig dagdel. Lengre bak 
finnes det toalett og dusjrom på hver side av bilen, og lengst bak i midten en 
stor og bekvem queen-size-seng.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 6060 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8822 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1995 x 1380 mm 
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 835 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Crown i860 LGB
Den største Crown-modellen med en sjenerøs grunnplanløsning. Bilen har en 
stor garasjedel, opphøyde langsenger, separat dusj og toalett, et fint utformet  
vinkelkjøkken og totalt plass til 7 overnattende. Alt sammen på en basis 
fra premium-merket Mercedes-Benz.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 6060 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8822 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 7
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 835 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm



KABE 2022  8786  KABE 2022

HELINTEGRERT
Travel Master Imperial i810

HELINTEGRERT 
Travel Master Imperial i860

HELINTEGRERT 
Travel Master Imperial i910

Imperial-serien er en samling juveler i bobilenes absolutte premi-
umsegment. Her ligger standarden på luksusnivå, i alle hense-
ender. Separat innbyggingsovn, stort og romslig baderom med 
forbrenningstoalett, Øko-pakke, Premium Sound System og wi-fi, 
eksklusive snekkerarbeider og påkostet skinntrekk, automatisk 
sonevarme, ryggekamera, navigator samt tandemaksler bak som 
gir mer stabil kjøring er bare noen eksempler på hva som inngår. 
Bygd på Mercedes-Benz med AL-KO-chassis med tandemaksler 
bak som gir en uslåelig stabil, trygg og komfortabel kjøring. KABE 
Imperial er for deg som ikke nøyer deg med noe annet enn det 
aller beste. 

Modeller

KABE ImperialI tillegg til det som er inkludert i Classic (side 62) og Crown (side 78) 
får du dessuten i vår topputstyrte KABE Imperial: 

u	ACC bodel 

u	Sonevarme Alde

u	Sentrallås på flere utvendige luker 

u	Dusjuttak i garasje 

u	Hydrauliske støtteben 

u	Cinderella forbrenningstoalett 

u	Elektrisk hodeende på seng 

u	Skinntrekk 

u	2 stk. AGM 130 Ah batteri 

u	Øko-pakke med solceller, inverter og  doble batterier 

u	Premium Sound System 

u	Elektrisk låsing av arbeidsbenk 
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KABE Imperial 2022
Travel Master Imperial er en helårsbil med det absolutt beste og 
nyeste på alle områder som standard. Øko-pakke med solcelle-
panel, inverter og doble batterier, miljøtoalett med forbrenning, 
luksuriøst kjøkken, queen-size-seng av høyeste klasse og marke-
dets mest sofistikerte vannbårne gulvvarmesystem samt hydrau-
liske støtteben som standard er noen eksempler. 

De eksklusive snekkerarbeidene, den gjennomgående høye 
standarden og de tidløse linjene slår an tonen med det samme 
man stiger inn gjennom døren. 

Hele interiøret har en lys og moderne atmosfære. Kjøkkenveg-
gens trefolie Nordic Oak går igjen på overskapslukene både 
foran og bak, komplettert med en pen beige rand. I det eksklusi-
ve kjøkkenet til Imperial får du moderne, beige serviseskapdører 
og arbeidsbenk i Corian Matterhorn. Her finnes også separat 
innbyggingsovn i TecTower og nedsenkbar hylle med plass til 
blant annet ka°etrakter (i910).

Gulv- og veggkledning, bord og andre laminatplater, samt pleksi-
detaljene på f.eks. barskapet – alt går i matchende nyanser til 
Nordic Oak.   

Imperial har Alde sonevarme som standard. Med dette systemet 
kan du styre varmen i to separate soner, bak og foran. Toalettet er 
alltid økonomisk oppvarmet via retursløyfen. 

De eksklusive setene i førerhuset til KABE Imperial har integrert 
sikkerhetsbelte. 

Skinntrekk er standard i våre Imperial-sittegrupper.

På et Imperial-bad er det ikke rom for kompromisser. Du kan velge 
et stort baderom lengst bak eller separat dusj og toalett. I den 
sistnevnte løsningen avgrenses hele soveromsdelen mot bilens 
fremre oppholdsrom når toalettdøren settes opp. Skjønt og privat! 

Elektrisk stillbar hodeende i sengen er standard i KABE Imperial.

Trådløs ruter er standard i alle Imperial-modeller, i likhet med en 
trådløs ladeplate foran i bobilen.

NYHETER Imperial!
w	Under taksengen er det en ny belysningsrampe,  
 kledd i samme mokkaimitasjon som den nye 
 taklampen. 

w	Alle Imperial-modeller har fått nye skap under tak- 
 sengen og en ny belysningsrampe bak taksengen. 

w	Termogardin som kan trekkes for den nedre delen  
 av førerhuset blir standard i alle Imperial-biler. 

w	DISTRONIC standard i Imperial.

w	Den nye løsningen på dinettesofaen hindrer at 
 passasjeren glir under beltet ved en eventuell 
 kollisjon.

w	Bodelens innsteg har fått ny belysning. Innstegs-
 lampen, håndtaket på innsiden og belysnings-
 rampen ved innsteget tennes når du låser opp 
 bodelsdøren. 

w	Ny taklampe, kledd i fin mokkaimitasjon og ny  
 belysning i serviseskapviften. 

w	Benkeplaten på toalettet og TDL-dusjen har fått en  
 moderne betonglook med mørkere innslag. 
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Travel Master Imperial i810 LXL
LXL-planløsningen har raskt blitt en av våre absolutte storselgere. Nå fås den 
med alle Imperials premiumfordeler. En perfekt bobil for deg som søker praktis-
ke og bekvemme løsninger av beste kvalitet.

Travel Master Imperial i810 LGB
En bobil for deg som vil reise smart, med godt med oppbevaringsplass og 
høyeste standard. Her er det både et stort lasterom under de opphøyde lang-
sengene samt sjenerøse skap og sku°er i kjøkkenet.

Travel Master Imperial i810 LT
I helintegrerte Imperial i810 LT har du alt du trenger for å bo bekvemt: deilige 
langsenger, praktisk vinkelkjøkken, rommelig sittegruppe og et stort baderom. 
Alt i absolutt premiumstandard.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1940 x 1280 / 800 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 1215 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 700 x 800 mm 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 5
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2 x 1940 x 780 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 700 x 800 mm

Travel Master Imperial i810 LQB
En ekstra rommelig bobil takket være det store vinkelkjøkkenet og mye praktisk 
oppbevaringsplass. Den store queen-size-sengen, plassert i midten lengst bak, 
og en nedsenkbar dobbeltseng over sittegruppen gir også godt med sove-
plasser.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 5564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 5
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1995 x 1380 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 555 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Imperial i860 LGB
En unik bobil i absolutt toppklasse. Bilen har en sjenerøs planløsning som gir  
godt med armslag. Et funksjonelt utformet kjøkken, toalett og dusjrom på hver 
side av bilen, og masse plass til oppbevaring. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 6060 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8822 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 7
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 835 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm 

Travel Master Imperial i860 LQB
En bobil med mye rom, takket være et stort vinkelkjøkken og mange praktiske 
oppbevaringsrom. En stor queen-size-seng er plassert lengst bak, med delt 
toalett og dusjrom på hver side av bilen. Alt av høyeste standard. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 6060 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 8822 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1995 x 1380 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 835 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm 
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Imperial i910 T

Travel Master Imperial i910 GB
KABE i910 GB er en av våre største helintegrerte bobiler. Med sin store utven-
dige bagasjeluke kommer du lett til det store lasterommet under sengene, som 
vi har plassert litt høyere i bobilen.

Travel Master Imperial i910 T
i910 T er bobilen med et stort og rommelig baderom i hele bobilens bredde 
bak. De to bekvemme langsengene, det elegant buede kjøkkenet med meng-
der av finesser og bekvem sofagruppe skaper et perfekt miljø for avkopling.

Travel Master Imperial i910 QB
i910 QB har den store, herlige queen-size-sengen lengst bak i bobilen. Det 
elegante, buede kjøkkenet og den veldisponerte sittegruppen gjør dette til 
en skikkelig luksusbil. 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 6564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 9320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 7
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2000 x 780 + 2000 x 700 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 1050 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 6564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 9320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 2 x 1940 x 780 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 1125
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 1160 x 700 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Innvendig lengde, bodel 6564 mm
Innvendig bredde 2180 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totallengde 9320 mm
Totalbredde 2329 mm
Totalhøyde 3065 mm
Soveplasser inkl. dinette 2 - 6
Fører + antall passasjerer 1 + 3
Soveplass bak 1995 x 1380 mm
Soveplass dinette 2060 x 1175 / 1050 mm
Soveplass takseng 1880 x 1220 mm
Lukeåpning B/H 2 x 760 x 1040 mm
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Alufelger x780 / x880 (forskjellige 
priser) 

Dekor rundt Skyview

Veiskiltsassistent

Led-hovedlys

AC bildel Elektrisk parkeringsbrems

Forkrommet radiatorgrill

Fjernlysassistent

DESIGNPAKKE

MERCEDES-BENZ KOMFORTPAKKE

TILVALGSPAKKE
Royal 

KABE Royal basert på Mercedes-Benz er bygd med de høyeste krav til utstyr og komfort. For å gjøre livet ditt i bobilen bekvemt og 
enkelt. Hvordan du vil forme hverdagen videre, er helt opp til deg. Vi tilbyr to solide tilvalgspakker: Mercedes-Benz Komfortpakke og 
Designpakke! Disse fabrikkmonteres før levering. Forhandleren kan selvsagt ettermontere flere tilvalg.

MASSEVIS AV TILVALG TIL DIN 
Royal, Crown, Imperial

Gi din KABE det lille ekstra. Vi vet hva som kreves for å gjøre livet i bobil bekvemt. Derfor er hver KABE sjenerøst utstyrt allerede i 
standardutførelsen. Faktum er at vi byr på mange detaljer som våre konkurrenter tar ekstra betalt for. Men vi har alle ulike behov, og du 
har selvsagt muligheten til å komplettere bobilen for å gjøre den perfekt for deg. Vi tilbyr et stort utvalg av tilbehør.

DISTRONIC / adaptiv fartsholder. Still inn ønsket avstand i assistenten. Den 
aktive avstandsassistenten DISTRONIC kan holde den avstanden føreren har 
stilt inn til kjøretøyet foran og avlaster føreren ved f.eks. kjøring på motorvei 
eller i stop-and-go-trafikk (standard Imperial).

MOTOR / CHASSIS

AL-KO HY4 hydrauliske støtteben. Still bilen i vater med ett enkelt knappetrykk 
på håndkontrollen. Et nytt knappetrykk og så er sengeposisjon med en liten 
helling forover innstilt. Nok et knappetrykk og bena går helt inn. HY4 kan også 
kjøres helt manuelt der man kan styre kombinasjoner av støttebenspar slik 
som man ønsker. Hvert ben har en egen motor og hele systemet er montert på 
chassiset. Ingen oljeslanger trekkes inne i bilen. HY4 er standard på Imperial, 
tilvalg på øvrige.

Markise, elektrisk
Markise 4,5 m – x780
Markise 5,0 m – i760
Markise 5,5 m – i810, 860, x880
Markise 6,0 m – i910

Skvettlapp bak: i760, i810, i860, i910

Tilhengerfeste (maks totalvekt 
2,000 kg) 
MB vogntogvekt: 5880 kg

Utskyvbart stigtrinn ved førerdør 
i760, i810, i860, i910

UTVENDIG

Uttrekkbar boks, sideskjørtpakke (V/F) 
x780, x880

Toalett Thetford med keramisk skål

INNVENDIG

Cinderella forbrenningstoalett
(standard Imperial, ikke Royal 780 LB, 
LGB, LXL, LQB og Crown 760 LXL)

Belysning på markise
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Håndkletørker, elektrisk med timer 
(910 GB, QB, 860 LGB, LQB, 810 LXL, 
LGB, LQB, 760 LXL, LGB, 780 LXL)

Mikrobølgeovn 800 W, 230 V

Tregulv i dusj 

Elektrisk låsing arbeidsbenk  
(standard Imperial)

Formsydd gulvteppe

Solcellepanel. Skap din egen strøm! 
Miljøvennlig, smidig og praktisk. Sol-
cellepakke fra GoCamp gir 140 W 
og er av høyeste kvalitet. Panelets 
ramme er av kraftig aluminium, med 
aerodynamiske spoilere som minsker 
vindstøyen under kjøring (standard 
Imperial).

KLIMA / VARME

BATTERI / LADER

Bodelsbatteri, ekstra AGM 130 Ah 
(standard Imperial)

Inverter 1800 W (standard Imperial)

Klimaanlegg bodel Fresh Jet FJ2200
(standard Imperial)

Setevarme / setekjøling foran (Crown, 
Imperial)

Plissert vintertildekning

STØY / SIKKERHET

Innbruddsalarm med skallsikring og 
innvendig bevegelsesdetektor
(standard Crown, Imperial)

Sentrallås utvendige luker (standard 
Imperial)

INNVENDIG

Skinntrekk Rockford (standard 
Imperial)

Skinntrekk Madison (standard 
Imperial)

Skinntrekk Bloomington (standard 
Imperial)

Forheng ved takseng

Toseters sofa innenfor døren, forover-
vendt belteplass gjelder modellene: 
x780LB, x780LGB, x780LXL, x880LT, 
x880LQB, 760LXL, 810LXL, 860LQB, 
860LGB, 910GB, 910T, 910QB

Elektrisk hev- og senkbar hodeende 
(standard Imperial)

TILKOPLINGER

Gassuttak utvendig  

Gassomkopler Duo Control Dusjuttak (standard Imperial)

LYD / BILDE

Ekstern ruterantenne

Håndkletørker elektrisk, stang, 
lengde 170 cm (910 T, 880 LT, LQB, 
810 LT, 760 T, 780 LT, LQB)

Vifte i dusj (fås til flere modeller)

KABE Smart D Remote. KABE Smart 
D Remote* gjør det mulig å ªernstyre 
bobilens betjeningspanel uansett 
hvor du befinner deg, via en app på 
smarttelefonen din. Den er oppbygd 
rundt en 4G-ruter med eksterne 
antenner og et mobilt modem. I til-
legg til å kunne styre oppvarming, 
belysning og holde kontroll på bobi-
lens funksjoner og alarm via telefo-
nen, får du også skikkelig god trådløs 
internettilgang på reisen.

* Når du kjøper KABE Smart D Remo-
te, er et 36-måneders abonnement 
inkludert i kjøpet. Etter 36 måneder 
betaler du en årlig avgift for bruk av 
appen.

Litiumbatteri 210 Ah

Femte belteplass. Vil du kunne invi-
tere med en ekstra venn eller familie-
medlem på reisen? Velg til en ekstra, 
femte belteplass i bilen.

Enkeltsofa innenfor døren, bakover-
vendt belteplass gjelder modellene: 
760LGB, 810LGB, 810QB, 810LT 
(ikke x780LT, x780LQB, 760T)

"Vannrensing" – Alde AquaClear 
UV-C (til sentralvarmeren Alde 
Compact 3030). E°ektiv vannrensing 
som beskytter brukerens helse på en 
skånsom og miljøvennlig måte. Fjer-
ner uønskede virus og bakterier, plan-
tevernmidler og kjemikalier. Vannet 
desinfiseres med UVC-lys generert av 
lysdioder. Deretter går vannet gjen-
nom et kullfilter som gir et luktfritt 
vann uten dårlig smak eller farge.

KLIMA / VARME
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Vil du ha mye mer med deg på reisen? Velg en KABE med stort lasterom. I våre 
Garasje-modeller samt QB er det plass til sykler, bord og stoler – alt man behøver 
for en vellykket ferie! Varme i garasjen fås som tilvalg.

I KABEs helintegrerte biler utnyttes dobbeltgulvet på en smart måte. 
Her i Travel Master i810 LQB kommer du til arealet fra garasjen.

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

Store oppbevaringssku°er er perfekte til oppbevaring 
av alle mulige ting. Tilvalg Royal.

De skikkelig dimensjonerte lastelukene i dobbeltgulvet på våre 
helintegrerte bobiler gjør det lett å komme til all bagasje.

Plass til alt det ekstra
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