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Matkailuauto

Aina askeleen edellä...

Tervetuloa KABElle!

Sisältö

Tavoitteenamme on olla aina askeleen edellä muita ja tarjota
asiakkaillemme poikkeuksellisen laadukkaita teknisiä ja
mukavuutta parantavia ratkaisuja. Tuotteidemme ominaisuudet
ja toiminnot nostavat tunnelmaa ja elämänlaatua, olitpa missä
päin maailmaa tahansa. Päivät voivat olla seikkailuntäyteisiä ja
jopa hieman rasittaviakin tai ihan vain rauhallisia ja leppoisia.
Kuin kotona mutta uusissa paikoissa. Etusijalla on aina
mukavuus ja turvallisuus, ryyditettynä fiksuilla ratkaisuilla, jotka
tekevät elämyksestä suuremman ja pyörien päällä vietetystä
arjesta sujuvamman, vuodenajasta riippumatta.
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KABEn matkailuautoissa varustelutaso on markkinoiden
parhaimpia kaikissa eri hintasegmenteissä. Tervetuloa
löytämään suosikkisi!

06 ULKOPUOLI KABE design
10 SISÄTILAT Ole kuin kotonasi
12 KEITTIÖ Varustelu vertaansa vailla
14 OLOHUONE Kaikkien suosikkipaikka
16 MAKUUHUONE Täydelliseen rentoutumiseen
18 KYLPYHUONE Kylpyhuone mukana matkalla
20 TYYLIKÄSTÄ JA VIIHTYISÄÄ Verhoilut 2023
22 MADE IN SWEDEN Ruotsalainen innovaatio
26 ÄLYKÄSTÄ MUKAVUUTTA Ympäri vuoden
32 TURVALLISUUS KABE + Mercedes-Benz
+ AL-KO
38 TARKKAAN TESTATTU Elintärkeitä ratkaisuja
40 TEKNIIKKA KABE Smart D
44 OMISTAMINEN Vaivatonta ja turvallista
46 Vakiovarusteet 2023
51 Sopivan KABEn valinta on helppoa
52 Aina on olemassa täydellinen KABE
54 Yksilöllinen pohjaratkaisu
56 KABE Van
62 LISÄVARUSTEET Van
64 KABE Novum
70 KABE Royal
78 KABE Crown
86 KABE Imperial
94 LISÄVARUSTEET Novum, Royal, Crown, Imperial
98 Tilaa kaikelle ekstralle

KABE ei vastaa mahdollisista painovirheistä. Saatavana myös muita tehdasasenteisia varusteita.
KABE pidättää oikeuden rakenteen ja tietojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta.
Tämän esitteen kuviin voi sisältyä lisävarusteita.

2 KABE 2023

KABE 2023 3

MALLISTO 2023
KABE matkailuautoja on viisi eri mallisarjaa. Kaikissa on eri ominaispiirteet, muotoilu ja toiminnot. Mutta laatu on aina yhtä korkea.
Vuonna 2023 lanseeraamme uuden KABE Novum -mallin.

Evoluutio – KABE Van

Vallankumous – KABE Royal

Älykäs ja harkiten suunniteltu matkailuauto huoletonta käyttöä
varten. KABE Van tarjoaa uudenlaisia ominaisuuksia, jotka
edustavat evoluutiota parhaimmillaan. Malli on optimoitu
ja kooltaan kompakti – KABEn korkeasta standardista
ja Mercedes-Benzin monista lisäarvoa tuottavista
ominaisuuksista silti tinkimättä. Voit tilata KABE Van -auton
varustettuna paripyörillä, jolloin voit kuormata ajoneuvoon
n. 850 kg lisää painoa. Siten ajoneuvon suurin sallittu
yhdistelmämassa on 7 tonnia. Erinomainen ratkaisu, jos haluat
esimerkiksi vetää hevostenkuljetusvaunua, kuljettaa raskaita
työvälineitä tai kuljettaa venettä venetrailerilla.

Puoli-integroitu KABE Royal tarjoaa korkeaa laatua, paljon
joustavuutta ja ajonautintoa. Auton leveys on 2,50 metriä, ja
se on varustettu ylimääräisellä alaslaskettavalla kattosängyllä.
Royal on rakennettu Mercedes-Benz-perusajoneuvon ja
AL-KO-alustan yhdistelmälle. 170 hv:n moottori, 9-vaihteinen
automaattivaihteisto, vaativaan käyttöön suunniteltu rakenne,
nahkapäällysteinen ohjauspyörä, automaattinen hätäjarrutus,
MBUX 10,25 ja vireystila-avustin ovat muutamia esimerkkejä
toimituksen sisällöstä. Auton pituusvaihtoehdot ovat 780 ja
880.

Määritelmä – Uusi KABE Novum

Innovaatio – KABE Crown

Mercedes Benz ja AL-KO alustalle rakennettu uusi KABE
Novum matkailuauto on puoli-integroitu Crossover malli, joka
täyttää vaativammankin käyttäjän toiveet. Siinä on täydellinen
KABE varustelu mutta kuitenkin kokonaispainoltaan vain
3500kg. Auto on 7,5 m pitkä ja sen voi saada myös 4500kg
alustalla, jolloin siinä on alaslaskettava kattovuode (lisävauste
Novum Heavy).

Täysintegroitu premiumsarja KABE Crown tarjoaa
huippuluokan designia sekä perusvarustelun, joka on
täysin omaa luokkaansa. Crown on suunniteltu niille, jotka
haluavat parhaan mahdollisen matkailuauton, joka ei
kuitenkaan ole kooltaan kaikkein suurimpia. Crown-sarja on
rakennettu Mercedes-Benz-perusajoneuvon ja AL-KO-alustan
yhdistelmälle, ja pituudet ovat 760, 810 ja 860.

Täydellinen – KABE Imperial
Tätä parempaa ei löydy – muotoilussa, laadussa,
mukavuudessa ja ajo-ominaisuuksissa. Kaikki Imperialmallimme rakennetaan Mercedes-Benzin ja AL-KOn
erikoismuotoillulle alustayhdistelmälle, joka tarjoaa erinomaista
ajomukavuutta ja älykkäitä toimintoja sekä erityisen mukavaa
majoitusta. Imperial nostaa matkailuautoilun aivan uusiin
ulottuvuuksiin. Valittavana pituudet 810, 860 ja 910.
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ULKOPUOLI
KABE muotoilua
Muotoilu, turvallisuus ja laatu – niistä KABE tunnetaan.
Tyylikkäät, klassiset erityispiirteet on helppo tunnistaa, kun
matkailuauton näkee tien päällä. Ja kun opit tuntemaan oman
KABEsi ja sen kaikki harkitut yksityiskohdat ja mukavuutta
parantavat ominaisuudet, ymmärrät täysin sen muotoilullisten
ratkaisujen arvon.
Yksityiskohdat ratkaisevat.
KABEn matkailuautot tunnetaan tyylikkäästä ulkoasustaan,
ja vahva muotokieli korostuukin kaikissa malleissamme.
Koristelu on painettu suoraan Innovation Design -peltiin,
jonka UV-kestävyys on erittäin hyvä ja jossa väri pysyy
haalistumattomana monien vuosien ajan.
Suuret ikkunat tarjoavat erittäin valoisan sisämiljöön.
Kaikissa KABE Crown- ja Imperial-malleissa on turvallisuutta
lisäävät LED-ajovalot. (Lisävaruste Novum ja Royal,
Designpaketti.)
Jo mallivuonna 2020 asunto-osan ovi oli aiempaa leveämpi
kaikissa malleissamme. Uusi Novum- (ei 750T-mallissa, jossa
on Dometic-ovi) ja Royal-malleissa on Hartal Evolution -ovi.
Crown- ja Imperial-malleissa on HartaLux-ovi, jossa on erittäin
vahvat saranat, karmi ja kahva sekä kolmen pisteen lukitus.
Teemme todella paljon työtä kehittääksemme jatkuvasti
matkailuautojamme, pysyäksemme aina kehityksen kärjessä
ja jopa askeleen sen edellä. Haluamme tarjota sinulle
kaikkein parasta KABEa – turvallisen ja huippulaadukkaan
matkailuauton, joka tuntuu ylelliseltä niin sisältä kuin ulkoa.
UUTUUS! Vuonna 2023 kaikki Royal-, Crown- ja Imperialmallit saavat päivitetyn, tyylikkään KABE-logon.
UUTUUS! Uudet äärivalot.
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ULKOPUOLI / KORI:
Näin me rakennamme!

Fiksusti varustellut ikkunat
Ulkopinnaltaan sileät ja sävytetyt
ikkunaruudut estävät sisätilojen
liiallisen lämpenemisen. Kaikissa
kehyksissä on portaattomasti
säädettävät hyttysverhot ja
pimennysverhot. Kaikki asunto-osan
ikkunat avautuvat portaattomasti (ei
keittiössä).
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iWall tekee korista tukevan
ja kosteudenpitävän
Kori rakennetaan ”sandwichperiaatteella”: lasikuitu, sisäpuolen
levy ja seinätapetti, joka imee
mahdollisen kondenssin. iWallrakenne tekee korista maksimaalisen
vakaan ja ehdottoman
kosteudenpitävän. Alumiinilevyt
Ecoprim-eristeen molemmin
puolin vähentävät tehokkaasti
lämpötilaerojen vaikutusta.

Muovirimat

Tiiviit kattosaumat

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

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

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

Webasto-polttoainelämmitin
KABEn matkailuautot on varustettu
Webasto-polttoainelämmittimellä, joka
lämmittää moottorin lämmityspiirin.
Kun moottori on sammutettu, voit
Webaston aikaohjauksella lämmittää
ohjaamoa, jopa 24 tuntia ennen
matkalle lähtöä. Lämmönsiirtimen
avulla Webasto voi antaa lämpöä
myös asunto-osaan. (Ei Novum Light.)
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SISÄTILAT
Ole kuin kotonasi
KABE-matkailuautossa voit asua joka päivä äärimmäisen
mukavissa ja kaikilta osiltaan laadukkaissa tiloissa. Kaikki
materiaalit on valittu erittäin huolellisesti vastaamaan
esteettisyydelle ja kestävy-ydelle asettamiasi odotuksia.
Muotoilulliset linjat seuraavat aikaansa, mutta ovat samalla
hyvin klassisia. Siksi voit luottaa siihen, että KABEsi näyttää ja
tuntuu aina modernilta, puhdastyyliseltä ja elegantilta.
Sisätiloille on ominaista eksklusiivinen, lämmin ja moderni
ilme. Kalusteet on viimeistelty vaalealla Nordic Oak
-puufoliolla, joka pysyy ajattomana ja tyylikkäänä monien
vuosien ajan. Olemme sovittaneet Nordic Oak -sävyn
pohjalta kaiken muun sisustuksen ja siten luoneet yhtenäisen
pohjoismaisen yleisilmeen. Seinä- ja lattiapäällyste sekä
pleksipinnat ja pöydät ovat sävyiltään yhteensopivat.
Kääntyvien istuimien väliin jää maksimaalisesti hyötytilaa.
Istuimen voi kääntää muutamassa sekunnissa mukavaan
asentoon ruokapöytään päin! KABE Crown- ja Imperial-mallien
ohjaamossa on integroidulla turvavyöllä varustetut ylelliset
istuimet.
Kaikissa matkailuautoissamme on yhtenäinen sisäkatto, joka
eristää tehokkaasti niin ulkopuolelta kuuluvia kuin sisällä
muodostuvia ääniä.
Valaistuksella on suuri merkitys kodin tunnelmalle, ja se
vaikuttaa tietenkin myös matkailuauton viihtyisyyteen.
Asunto-osan oven yhteyteen tuli uudet valaisimet jo viime
vuonna. Astinkotelon valaisin, sisäpuolisen kahvan valaistus
ja astinkotelon valoramppi syttyvät, kun asuinosan ovi
avataan. Toiminto luo sekä mukavuutta että turvallisuutta.
Muita yksityiskohtia ovat mm. epäsuora valaistus
yläkaapeissa, valaistus vaatekomerossa ja tavaratilassa sekä
himmennystoiminto etuosan kattovalaisimessa.
Crown- ja Imperial-mallien tuulilasissa on vakiovarusteena
näkösuojalla varustettu sähkötoiminen rullaverho – sen avulla
on helpompi luoda matkailuautoon yksityisyydensuojaa ja
lisätä viihtyisyyttä, jota useimmat ihmiset haluavat hämärän
koittaessa.
UUTUUS! Kaikissa Mercedes-ohjaamojemme istuimissa on
vuodesta 2023 alkaen KABEn oma verhoilu – myös malleissa
Van, Novum ja Royal!

Mukava asunto on toimiva asunto. Sen vuoksi kaikissa
matkailuautoissa on paljon lisävarusteita sekä monia käteviä
toimintoja ja ratkaisuja. Suurin osa näistä on jo KABEn
vakioversiossa. Lue lisää sivulta 24-25.
KABEn matkailuauto on investointi elämänlaatuun – emme
jätä mitään sattuman varaan.

UUTUUS! Kokoontaitettava 5. vyöpaikka eteenpäin
käännetyssä istuimessa lisävarusteena.
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KEITTIÖ
Varustelu vertaansa
vailla
Kaikki KABE-keittiöt ovat hyvin varusteltuja, ja niissä on
paljon säilytystilaa ja harkittua muotoilua. Tiedämme, että
toimiva ruoanlaitto vaatii oman tilansa. Fiksut ratkaisut antavat
lisää työtilaa silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Laatikot ovat
pehmeästi sulkeutuvia ja keskuslukittavia. Vaunussa on myös
monia eksklusiivisia yksityiskohtia, kuten pinta-asennetulla
hanalla varustettu pyöristetty astianpesuallas, ulosvedettävä
leikkuulauta huolella valikoitua pyökkiä ja toimivaksi sisustettu
aterinlaatikko. Jätteet voit tietysti lajitella eri astioihin, aivan
kuten kotona.
Kaikissa KABEn matkailuautoissa on vakiovarusteena
3-liekkinen kaasuliesi, lukuun ottamatta KABE Van -mallia,
jossa on 2-liekkinen kaasuliesi. 3 liekkisen lieden jaettu
lasikansi luo hyvän laskutilan, kun kaikkia polttimoita
ei käytetä. Pesualtaan kannella luot nopeasti, ison
yhtenäisen laskutilan keittiöön. Tyylikäs pronssinvärinen
pakastelokerollinen TecTower-jääkaappi on vakiovarusteena
Crown- ja Imperial-sarjoissamme. Tässä keittiössä isonkin
seurueen on ilo kokoontua pöydän ääreen ruokailemaan.
Upotetut ovet ja laatikot kuuluvat vakiovarusteluun. Novum,
Royal- ja Crown-sarjojen työtasoissa on käytetty Velvet Grey
-kivijäljiltelmää. KABE Van -mallissa on työtaso Diamond White.
Kaikki pinnat ovat sekä kestäviä että helppoja pitää puhtaana.

Imperial-keittiö (yllä) ei ole mikään tavallinen matkailuauto
keittiö! Täällä olemme vieneet premium-käsitettä vielä yhden
askeleen pidemmälle ja luoneet todellisten kulinaristien
keittiön. KABE Imperialissa on vakiovarusteena Corian
Matterhorn -työtaso, ja kaikissa eri malleissa on TecTower
-kalusteuuni. i910-mallissa on käytännöllinen alaslaskettava
hylly, jossa on tilaa esimerkiksi kahvinkeittimelle.
UUTUUS! Uusi Neonflex- ohuempi silikoniprofiili LED valoilla
ja uudet profiililistat jääkaapin molemmin puolin.
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OLOHUONE
Kaikkien
suosikkipaikka
Olohuone on tietenkin paikka sekä rentoutumiselle että
seurustelulle, ja silloin siellä tarvitaan riittävästi tilaa jokaiselle.
Siksi L-sohvamme ovat tilavia, ja niissä on mukavat ja
ergonomisesti muotoillut tyynyt. Niissä on todella mukava
istua!
Voit valita mieltymystesi mukaiset tekstiilit ainutlaatuisten
ja huolellisesti testattujen tyynyverhoilujen valikoimasta.
Ks. sivu 20. KABE Imperialissa ylellinen nahkaverhoilu on
vakiovarusteena.
Novum, Royal-, Crown- och ja Imperial-sarjoissa tyynyt on
pehmustettu Premium Foam -täytteellä. Tyynyjemme päällisen
alapinta on valmistettu liukumista estävästä materiaalista, joten
tyynyt pysyvät aina hyvin paikallaan (ei Van).
Matkailuauton istuinryhmät asettavat täysin toisenlaisia
muotoilullisia vaatimuksia kuin kotisohvasi. Koska sohvan
on oltava mukava ja turvallinen istumapaikka myös ajon
aikana, olemme kehittäneet täysin uudentyyppisen sohvan,
jonka vyöpaikalla on slide-out-toiminto (ei Novum Light).
Sekä istuinosan että selkänojan kallistusta on helppo säätää.
Novum Heavy-, Royal-, Crown- ja Imperial-malleissa on
vakiovarusteena alastaittuvat käsinojat, mikä takaa parhaan
ajomukavuuden myös matkustajille.
Elintärkeänä turvatoimena KABE lisäsi dinettesohvaan
ratkaisun, joka estää matkustajaa liukumasta turvavyön alitse
mahdollisessa törmäystilanteessa.
Puhtaat linjat korkeakiiltoisessa pöydässäja muut
yksityiskohdat, kuten sohvan pyöristetyt kulmat ja epäsuora
valaistus kaappien alasivulla, luovat kodikasta tunnelmaa.
Hyllyllä varustettujen yläkaappien kätevät säilytystilat
helpottavat järjestyksen ylläpitämistä.
Latausalusta matkapuhelimen langatonta lataamista varten
sisältyy vakiovarusteisiin (ei Royal x780LB/LGB).
UUTUUS! Isofix-standardin mukaiset uudet
turvavyönkiinnikkeet (3. ja 4. vyöpaikka) ovat vakiovarusteena,
ja säädettävät niskatuet takaavat erinomaisen
ajomukavuuden.
UUTUUS! KABE Royal x780 LXL -mallissa on tästä vuodesta
lähtien sohva, jossa istutaan kasvot vastakkain lisävarusteena.
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MAKUUHUONE
Täydelliseen
rentoutumiseen
Tiedämme, miten tärkeää on saada nukkua yönsä hyvin.
Sen vuoksi todella mukavat sängyt ja patjat ovat meillä
itsestään selvää mukavuutta, mikä muilla on usein saatavana
lisävarusteena. Olet ansainnut yöunesi!
KABEssa voit sisustaa makuuhuoneen omien ja perheesi
tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Valitsitpa minkä pohjaratkaisun
tahansa, sängyt ovat aina parasta laatua. Niissä on
kierrejousipatjat, paksut sijauspatjat ja kehoa myötäilevät
taipuisat lamellit. QB-malleissamme sänky on korotettu, ja
jalkopäässä olevissa laatikoissa on hyödyllistä säilytystilaa.
Jos valitset puoli-integroidun Crossover-mallin, dinetten
yläpuolella olevassa alaslaskettavassa kattosängyssä (ei
Novum Light) on ylimääräisiä makuupaikkoja. Kaikkien
täysintegroitujen matkailuautojemme etuosasta löytyy
käytännöllinen alaslaskettava parisänky.
Tyylikkäät päiväpeitteet sisältyvät aina KABE-matkailuauton
toimitukseen.
Sänkyä ei ole tarkoitettu pelkästään nukkumiseen, vaan
se on oivallinen ja mukava paikka myös oleiluun ja kirjan
tai sanomalehden lukemiseen. Mukavuutta parantaa
mokkajäljitelmällä verhoiltu uusi pehmustettu sängynpääty.
Kuosin 3D-painokuvio luo makuuhuoneeseen tyylikästä ja
kodikasta ilmettä.
Alumiininen sängynkehys on reilunkokoinen ja vakaa
(vakiovarustus malleissa Novum, Royal, Crown ja Imperial).
Pääpuolta voidaan nostaa ja laskea sähkömoottorin avulla
(vakiovarustus mallissa Imperial, lisävaruste malleissa Royal ja
Crown).
Muita makuuhuoneen mainioita ominaisuuksia ovat
tunnelmavalaistu sängynpääty, pimennysverhot ja äänieristetyt
seinät ja katto. Ne luovat hyvät puitteet levolle ja virkistävälle
unelle.
Yövalo vai ei? Kun haluat sytyttää tai sammuttaa valon, painike
on juuri siellä, missä pitääkin – sängyn vieressä.
Lisäksi makuuhuoneissamme on tilavat vaatekaapit ja
yläkaapit, jotka tarjoavat tarpeellista lisätilaa koko perheelle.
UUTUUS! Van, Novum, Royal ja Crown ovat saaneet uudet
kromiset lukulamput. Imperiaalissa lukulamput on päivitetty
moderneiksi mustakromisiksi. Jotkut mallit saavat uuden
DualSpot valaisimen 3 katkaisijalla. Makuuhuoneessa on uusi
kosketustoiminnolla varustettu sähkökytkin vakio kaikissa
malleissa.
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KYLPYHUONE
Kylpyhuone mukana
matkalla
Monille oma suihku ja wc ovat erittäin tärkeitä mukavan
matkailuautoilun edellytyksiä. Haluatko matkailuautosi
takaosaan ison ja tilavan kylpyhuoneen? Vai haluatko
mieluummin erillisen suihkun ja wc:n? Jälkimmäisessä
versiossa makuuhuone voidaan erottaa olohuoneesta
kokonaan avaamalla wc-ovi, jolloin käytettävissä on yksityinen
tila esimerkiksi pukeutumista varten aamuisin. Tarjoamme
monia joustavia vaihtoehtoja, jotta voit valita itsellesi ja
perheellesi parhaiten sopivan ratkaisun.
Jotta tuntisit olosi kotoisaksi.
Harkitut yksityiskohdat ja puhdastyylinen muotoilu ovat KABEn
matkailuautoille ominaisia piirteitä ja pätevät luonnollisesti
myös kylpyhuoneeseen. KABEn tyylikkäässä kylpyhuoneessa
on käytetty valkolaseerattua Nordic Oak -kalvoa ja
pöytätasossa modernia betonijäljitelmää. Hienostuneen
ilmeen viimeistelevät upeasti muotoillut kahvat ja ripustimet
sekä wc-oven lukko.
Kaikissa malleissa on käännettävä wc istuin ja ulkopuolinen
tyhjennys. Imperial malleissa on ylellinen keraaminen
wc istuin. Polttava Cinderella wx on saatavana tiettyhin
pohjaratkaisuihin. (ei Novum). Pyyhekuivain on saatavana
lisävarusteena malleihin Royal, Crown ja Imperial.
UUTUUS! Kaikkien T- ja 880 LQB -mallien kylpyhuoneessa on
uusi peili ja takapäädyssä uusi laminaatti.
UUTUUS! Uusi Neonflex- ohuempi silikoniprofiili LED valoilla
ja uudet profiililistat T-mallisissa ja 880 LQB wc tiloissa.
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TYYLIKÄSTÄ JA VIIHTYISÄÄ
2023 Verhoilut
KABE-auton viihtyisä yleistunnelma on luotu yksityiskohdilla. Istumis- ja nukkumismukavuuden
lisäksi meille on tärkeää pystyä tarjoamaan kauniita ja kestäviä tekstiilejä ja tyynyverhoiluja, joita
modernit perheet haluavat matkailuautoonsa.
Nashville, Glendale, Charleston ja Hampton saavat uudet verhot.

TEKSTIILI

NASHVILLE (ruskea)
Novum, Royal, Crown, Imperial

AUSTIN (vaaleanharmaa)
Novum, Royal, Crown, Imperial

GLENDALE (musta)
Novum, Royal, Crown, Imperial

CHARLESTON (beige)
Novum, Royal, Crown (lisähinta)
Imperial (vakiona)

HAMPTON (musta)
Novum, Royal, Crown (lisähinta)
Imperial (vakiona)

NAHKA

HOLLYWOOD (tummanharmaa)
Novum, Royal, Crown (lisähinta)
Imperial (vakiona)

20 KABE 2023

Nahkaverhoilu on vakiona Imperialissa ja lisävaruste Novum, Royal ja Crown malleissa. Turvavyöpaikoissa on Isofix ja
säädettävä niskatuki.
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MADE IN SWEDEN
Ruotsalainen
innovaatio
Matkailuautossa asumisen on oltava helppoa. Sen vuoksi
olemme tehneet kaikkemme – ja hieman enemmänkin –
pyrkiessämme täyttämään matkailuautomme niin monilla
älykkäillä ratkaisuilla, toiminnoilla ja mukavuuksilla kuin
se fyysisesti on mahdollista. Jokaisessa yksityiskohdassa
olemme ajatelleet sinun parastasi.
Suuri osa KABEn tunnetusta laadusta on puhdastyylisen,
elegantin julkisivun takana. Huomaat sen ainutlaatuisista
rakenteista ja edistyksellisistä teknisistä ratkaisuista.
Vaihdoimme jo viime vuonna suihkukaapit uuteen entistä
tilavampaan malliin. Saimme ruokailuosaan lisää tilaa
pyöristämällä sohvan muotoja. Kun keittiötä ei käytetä
ruoanlaittoon, viihtyisyyttä voidaan lisätä himmentämällä
valaistusta. Tunnelmavalaistusta ohjataan tietenkin Smart D
paneelista käsin. Kaikkia näitä asioita ei ehkä välttämättä
huomaa heti, kun KABEa verrataan muihin tuotemerkkeihin,
mutta ne löytyvät KABEn matkailuautosta, ja ne helpottavat
matkailuarkea joka päivä.
Tavoitteenamme on tehdä matkailuelämyksestäsi
mahdollisimman mukava ja rentouttava. Liikkuvan kodin
on kuljettava tien päällä luotettavasti, turvallisesti ja
ympäristöystävällisesti. Siksi kaikki odotukset ylittävät hienot
ominaisuudet ovat meille vakiovarusteita.
Haluatko tietää enemmän? Katso sivu 24-25.

22 KABE 2023

KABE 2023 23

SISÄTILAT: Näin me rakennamme!

Markkinoiden paras
istuinmukavuus ja
huippulaadukkaat tekstiilit
Ergonomisesti muotoillut sohvat,
joissa pehmusteena on vanhenemista
kestävä ja kierrätettävä Premium
Foam-materiaali. Vyöpaikalla olevaa
sohvaa voi säätää slide-out-toiminnolla
(ei Novum Light). Erittäin kestävät
huonekalukangaslaadut. Valittavana
kuusi erilaista tyynymallistoa.
Mahdollisuus yhdistää toisiinsa kaksi
erilaista verhosarjaa ja tyynyjen
verhoilu.

24 KABE 2023

Erittäin mukavat vuoteet
Vuoteissa on kehoa myötäilevät
taipuisat lamellit. Kierrejousipatjat
ja paksut sijauspatjat takaavat
hyvät yöunet. Säädettävällä
päänalusella varustetuissa
sängyissä lukeminen on entistä
mukavampaa. Ylöskäännettävät ja
kaasuvaimentimilla varustetut sängyt
tehostavat siivousta.

Pehmeä, valoa heijastava ja
eristävä sisäkatto

Hygieniatila
suihkumahdollisuudella

Keittiössä on lähes kaikki
ajateltavissa oleva

Enemmän ja parempaa
valoa

KABE-laatua sisustuksessa
ja kalusteissa

KABE käyttää ainoana valmistajana
pehmeää sisäkattoa, joka parantaa
akustiikkaa auton sisällä. Pehmeä
sisäkatto vaimentaa ääntä ja parantaa
katon eristysominaisuuksia.

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

Keittiökaapissa on valaisimella
varustettu kaksinopeuksinen
liesituuletin. Liesituulettimessa
on puhdistuksen helpottamiseksi
irrotettava rasvasuodatin. Lieden
sähkösytytys. Jääkaapinilmanvaihto
on markkinoiden paras. Täys
automaattinen AES-jääkaappi. TecTower kaikissa täysintegroiduissa
autoissa.

Valorampit upotetuilla kohdevaloilla.
Epäsuora valaistus yläkaappien
yläpuolella. Yövalojen katkaisin
sängyn vieressä. Sisäpuolinen
katkaisin ulkovalolle. Valot
vaatekomeroissa ja vuodelaatikoissa.

Kalusteet tulevat KABEn omasta
verstaasta. KABEn ainutlaatuisessa
iWall-rakenteessa voidaan käyttää
rajattomasti kiinnityspisteitä –
tärkeä ominaisuus lisävarusteita
asennettaessa.

Kuivauskaappi
Kuivauskaapissa on itse
suunnittelemamme tippuallas kenkien
kuivattamiseen. Kuivauskaapissa
on erikoispatteri ja säädettävä
kattoventtiili.
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ÄLYKÄSTÄ
MUKAVUUTTA
Ympäri vuoden
Pohjoismainen ilmasto asettaa äärimmäisiä vaatimuksia. Me
tiedämme sen. Kesällä sää voi olla lämmin ja kuiva, syksyllä
kostea ja tuulinen ja talvella kylmä ja runsasluminen. Mutta
voit luottaa siihen, että matkailuautoissamme selviydyt
ongelmitta kaikilla keleillä ja kaikissa tuulissa ja lämpötiloissa.
Korimme tekniset ratkaisut ja ainutlaatuinen lämmitys- ja
ilmanvaihtoratkaisumme Smart Climate System tekevät
KABEstasi yhden markkinoiden ehdottomasti parhaista
autoista, joita voi käyttää ympäri vuoden.

Lämmitysjärjestelmä KABE-matkailuautot
AGS II Pro – shuntti
venttiili säätää
lattiassa kiertävän
veden lämpötilaa.

Mukautettua
vesikiertoista lämpöä
AGS II- tai AGS II Prolattialämmitysjärjestelmällä.

Crown- ja Imperial-mallien etuistuimiin on saatavissa
lisävarusteena lämmitys- ja jäähdytystoiminto. Lämpimällä
säällä istuimen tuulettimet tuottavat haluttaessa miellyttävää
viileyttä ja lisämukavuutta.
Yli 60 vuoden kokemuksen ja jatkuvan kehitystyön
oikeuttamana voimme ylpeästi sanoa, että jokainen KABEmatkailuauto täyttää tiukimmatkin vaatimukset – reippaasti!
Haluatko tietää enemmän? Katso sivu 28-31.

Kaksinkertaiset
ikku-nat ja
polyuretaanikehykset.
12 V:n puhaltimella
varustettu KABE
AirVent -kattoluukku.

Automaattinen
tehonnostotoiminto
– lämmitin tunnistaa
automaattisesti,
kun tehon
lisäämiseksi tarvitaan
nestekaasua.

Tavoitteemme on tehdä talvilomailustasi yhtä mukavaa kuin
kesälomastasi. Eristys, ikkunat, seinät, lämmitys ja ilmanvaihto
on kaikki kehitetty vastaamaan niitä ankaria vaatimuksia,
joita luonto meille asettaa, vuodenajasta riippumatta. Kaikkiin
matkailuautoihimme sisältyy lisäksi suuri joukko fiksuja
lämmitysjärjestelmiä vakiovarustuksena. Lämpöpatterit,
jotka muodostavat miellyttäviä lämpövyöhykkeitä sekä
auto- että asunto-osaan, lämmönvaihdin (ei Novum Light)
ja mahdollisuus lämmittää ohjaamo, kun moottori on
pysäytettynä, jopa 24 tuntia ennen ajoa. Ne ovat vain
muutamia esimerkkejä.
Imperial-autoissa vyöhykelämmitys Alde on vakiovarusteenaa.
Järjestelmällä voidaan ohjata lämpöä kahdella eri
vyöhykkeellä, matkailuauton etu- ja takaosassa.
Paluusilmukalla lämpiävä wc-tila on aina miellyttävän lämmin.

Lämpöä voidaan
säätää kahdella
eri vyöhykkeellä,
jolloin asunto-osan
etu- ja takaosaan
voidaan tarvittaessa
valita eri lämpötilat
(vakiovarusteena
Imperialissa).

Optimoitu ilmavaihtojärjestelmä jokaisessa
mallissa.
Lämpöseinä auto- ja
asunto-osan välissä.
Lämmitys astinlaudan
kohdalla.

Lämpöpattereita
tavaratilassa,
tavaraluukkujen
reunoissa ja
ikkunoiden alla.

Lämpö leviää
astinlaudan kohdalla
olevasta putkesta
sekä konvektorista.

Alde Compact
-lämmitin.

Esteettömän
ilmankierron
varmistava sisustus.
Lämpöpattereita
sijoitettu ilmarakoihin.

Konvektori kojelaudan
alla. Ohjaamossa
lattia-lämmitysmatto
Lisälämmitin sivulaatikostossa on yhdistetty
patterijärjestelmään.

iWall-rakenne,
tuulettuva sandwichrakenne, joka kestää
äärilämpötiloja.
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LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO: Näin me ajattelemme!

Älykäs lämmitysjärjestelmä

Keskuslämmitys

Parasta lämmitysmukavuutta

AGS II Pro

Erinomainen mukavuus ja
tyytyväisyys vaativat kaikilta
yksityiskohdilta ja komponenteilta
korkeaa tasoa. Tiedämme, että
meidän on tehtävä kaikkemme,
jotta sinä olisit tyytyväinen.
Seuraavat sisältyvät aina vakiona
KABEn matkailu-autoihin: ALDE
Compact lämmitin, AGS II tai AGS
II Pro vesikiertoinen lattialämmitys,
Tiheärakenteiset lämpöpatterit,
Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä,
Sisustus sovitettu esteettömän
ilmankierron varmistamiseksi,
iWall-rakenne.

ALDE Compact 3030 -lämmitin
kosketusnäytöllä ja 3 kW:n
sähköpatruunalla, yhdessä kaasun
kanssa max 5,5KW (5500W).
Lämmitysjärjestelmässä on sekä
12V-kiertopumppu, integroitu
lämminvesivaraaja ja erillinen
paisunta-astia. Kaasuyksikön
ympärillä olevan vaipan avulla
lämpimästä vedestä saadaan
mahdollisimman suuri hyöty.

KABEn kehittämän automaattisen
AGS II -lattialämmitysjärjestelmän
neljä silmukkaa tuottavat entistä
tasaisempaa lämpöä. Neste kiertää
alumiiniputkissa ja ulottuvat ulkoovelle, työtasoon ja wc:hen asti.
Lämpölevyt jakavat lämmön tasaisesti
koko lattialle.

AGS II Prolla lattialämmitys voidaan
pitää päällä erikseen. Shuntti-venttiili säätää lattiassa kiertävän
veden lämpötilaa. Tuore- ja
harmaavesisäiliöt ovat eristettyjä ja
lämmitettyjä.
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Integroitu
lämmitysjärjestelmä
Lattialämmitysjärjestelmä
on yhdistetty tavalliseen
patteriverkostoon, minkä ansiosta
ilma kiertää koko matkailuautossa,
kun lämmitys kytketään päälle.

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

Ilmanvaihto seinissä ja
lattiassa

Ainutlaatuiset ikkunat ja
ovet

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

Energiaikkunat polyuretaanikarmeilla
eristävät kaksinkertaisen lasin
mahdollisimman tehokkaasti.
Ikkunakehys on eristetty ja siinä on
ilmanvaihtokanavat.
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LÄMMITYS JA ILMANVAIHTO: Näin me ajattelemme!

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

Kulmikas kaapelikouru

Esteetön ilmavirta

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

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

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

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

Kuormitusvahti

Parhaat lämmitysjärjestelmät

Lisää lämmitystoimintoja

Lämmittimen tehontarve pienenee
automaattisesti erityisen kovassa
kuormituksessa, esimerkiksi, kun
useita sähkökäyttöisiä laitteita
käytetään yhtä aikaa.

Lämmönsiirtimellä lämpö voidaan
helposti johtaa ajon aikana
moottorista asunto-osaan. Näin
saadaan lisälämpöä erittäin kylminä
pakkaspäivinä.

Vedon estämiseksi raitisilma
aukkojen ja pattereiden eristykset
on toteutettu erittäin huolellisesti.
Eristyksen ansiosta lämmönvaihto
on optimaalinen ja auto vedoton.
Kahden lämpötila-anturin avulla, yksi
makuuosassa ja toinen eturyhmässä,
voidaan lämpö sovittaa oleskelutilan
mukaan (lisävaruste joissain
malleissa).
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TURVALLISUUS
KABE +
Mercedes-Benz +
AL-KO
Pohjolan teillä liikkuvat voivat kohdata tunnetusti monenlaisia
haasteita. Liukkaus, märkyys ja nopeat lämpötilavaihtelut ovat
vain muutamia esimerkkejä. Siksi käytämme paljon resursseja
turvallisuuden varmistamiseksi. Kun ostat KABEn, saat auton,
joka on rakennettu yhdessä Euroopan nykyaikaisimmista
matkailuautotehtaista ja joka tarjoaa maksimaalista
turvallisuutta ja ajomukavuutta.
KABE tunnetaan siitä, että emme tingi laadusta. Nyt
otamme jälleen askeleen pidemmälle voidaksemme tarjota
parasta laatua ja markkinoiden parhaat ajo-ominaisuudet
kaikenlaisissa sää- ja tieolosuhteissa..
Mercedes-Benzin matkailuautoalustalla varustettu ajoneuvo
tarjoaa maksimaalista turvallisuutta ja alan kärkitekniikkaa.
AL-KOn räätälöityjä alustayhdistelmiä käyttämällä KABE voi
tarjota täysimittaisia matkailuautoja, joiden ajomukavuus on
samanlainen kuin henkilöautoissa.
Olemme lisäksi tehneet monia päivityksiä ja toimenpiteitä
turvallisuuden lisäämiseksi mahdollisen törmäyksen varalta.

Turvallisuutesi tien päällä
Olemme kehittäneet passiivisia turvajärjestelmiä
(törmäysturvallisuus) ja varustaneet matkailuautomme useilla
aktiivisilla turvajärjestelmillä.
PASSIIVINEN TURVALLISUUS (törmäysturvallisuus)
Lujarakenteinen kori: Ohjaamo ja asunto-osa on yhdistetty
teräsrakenteella. Matkailuauton seinät ja etuosa on
rakennettu sandwich-menetelmän mukaisesti, jotta
ajoneuvon vääntöjäykkyys olisi maksimaalinen. A-pylväs
on täysvalettu ja vankkarakenteinen. Tukevilla teräslevyillä
ohjaamoon liitetty teräsrakenne varmistaa erittäin lujan
kiinnityksen auto-osaan. Sisäseinät ovat yhdistetty
ulkoseinään F-muotoisella alumiiniprofiililla.
Dinettesohvan ainutlaatuinen muotoilu estää matkustajia
liukumasta turvavyön alitse: Dinettesohvassa on
metalliliuska, joka kiinnittyy sohvan pehmusteen alapuolella
olevaan uraan ja estää tyynyä liukumasta paikaltaan
mahdollisessa törmäystilanteessa.
Dinettesohvassa teräsrunko: Dinetten turvavyöllisissä
paikoissa sohvalaatikko on vahvistettu sisäpuolelta
metallirungolla, jotta sohva ei anna periksi mahdollisessa
törmäystilanteessa. Metallirunko pitää myös vesisäiliön
turvallisesti paikallaan. Itse sohva on integroitu vesisäiliön
telineeseen, joka on kiinnitetty lujasti lattiaan. Se vähentää
sohvan rikkoutumisen tai paikaltaan irtoamisen vaaraa
mahdollisessa törmäystilanteessa.
Teräspalkilla vahvistettu törmäyksenkestävä jääkaappi
(tietyissä malleissa jääkaapin sijainnin mukaan).

Taittuva pöytälevy: Pöytä voidaan kääntää eteenpäin (Vanmallissa irrotetaan paikaltaan) antamaan lisää tilaa kuljettajan
istuimen ja sohvalla istuvan matkustajan väliin, mikä parantaa
turvavyötä käyttävän matkustajan turvallisuutta.
AKTIIVINEN TURVALLISUUS (onnettomuuksien ehkäisyjärjestelmä)
Kaikki mallisarjamme rakennetaan nyt Mercedes-Benzalustalle, ja ne tarjoavat ylellistä mukavuutta ja huippuluokan
turvallisuutta. Mitään ei jätetä sattuman varaan, ja monet
tekniset toiminnot antavat turvallisen ja ensiluokkaisen
kokonaiselämyksen ajon aikana.
Kaikkiin KABE-matkailuautoihin kuuluu Heavy Duty moottori,
automaattinen hätäjarrutus, sadetunnistin, ajovaloavustin,
sivutuuliavustin (ei kaksiakselisissa) sekä vireystila-avustin.
KABE Novum, Royal ja Van malleissa on kaistavahti.
Jos valitset Mercedes Mukavuuspaketin (valinnainen malleihin
Novum ja Royal), saat lisäksi liikennemerkkitunnistimen,
ajovaloautomatiikan, sähkötoimisen pysäköintijarrun sekä
Thermotronic ohjaamon ilmastointi.
KABE Van -mallissa on myös pysäköintiantureita ja
ohituskolareita ehkäiseviä antureita.
Teliakselilla varustetuissa Integroiduissa malleissa
kokonaispaino on aina 5,500kg vakiona.
DISTRONIC vakiona Imperial ja lisävaruste Novum,
Lue lisää sivulla 34-35.

Akun kiinnitys vahvistettu teräskehyksellä: Akun kiinnitys
vahvistettu teräskehyksellä: Uusi vakaa metallikehys
pitää asuinosan akun turvallisesti paikallaan myös
törmäystilanteessa.
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TURVALLISUUS
KABE +
Mercedes-Benz +
AL-KO
Kaikissa matkailuautoissamme on vakiovarusteena
ainutlaatuinen Mercedes 9G-tronic. 9G-tronic on upouusi,
täysin integroitu 9-vaihteinen automaattivaihteisto, joka
on sovitettu matkailuauton kulutusta ja päästöjä koskeviin
erityisvaatimuksiin.
Varustelu sisältää myös Mercedesin uusimman multimedia
järjestelmän, 10,25 tuuman MBUX-kosketusnäytön ja
peruutuskameran.

Auton etuosa on tyylikkäästi muotoiltu, ohjaamossa on ylellinen varustelu ja autossa on monia käteviä teknisiä ominaisuuksia ja verkkoon liitettyjä toimintoja.

Kaikki KABEn mallisarjat rakennetaan vahvalle Mercedes-Benzin ja AL-KOn
alustaydistelmälle. Erinomainen jousitus ja iskunvaimennus, jotka AL-KO on
yhdessä Mercedes-Benz kanssa hienosäätänyt entistäkin tehokkaammiksi.
Alustoissa on tietenkin valmiudet hydraulisten HY4-nurkkatukien
(vakio Imperial), vetojärjestelmän, mekaanisten ClickFix-tukijalkojen ja
kuljetustelineiden asentamiseen.

MBUX-multimediajärjestelmässä on 10,25 tuuman (26 cm) kosketusnäyttö, joka
tarjoaa kaikki toivomasi ominaisuudet ja toiminnot tietoviihdettä, navigointia
ja viestintää varten. Erityisen innovatiivista on se, että järjestelmää voidaan
hallita korkearesoluutioisesta kosketusnäytöstä tai monitoimiohjauspyörän
kosketuspainikkeilla.
• Älykäs puheohjaus oppii jatkuvasti lisää tekoälyn avulla.
• 3D-grafiikka.
• Dynaaminen kohdeohjaus voi auttaa välttämään jonoja ja siten lyhentää
ajoaikaa.
• Älypuhelinten integrointi Android Auto-, Apple CarPlay- tai MirrorLinkpalvelujen avulla sekä Bluetooth-yhteydellä hands-free-toiminnolla
mahdollistaa puhelut ajon aikana huomiokyvyn häiriintymättä.
• Liikennetiedot reaaliajassa.
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Sähkötoimisesti säädettävät ja lämmitettävät peruutuspeilit.
Nahkapäällysteisessä monitoimiohjauspyörässä on MBUX-järjestelmää
ohjaavat napit.
Aktiivinen etäisyysassistentti DISTRONIC säilyttää kuljettajan
valitseman etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon ja helpottaa ajoa esim.
moottoritiellä. (vakio Imperial, lisävaruste Novum, Royal ja Crown).
Avaimeton käynnistys.
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ILMASTOKAMMIO

-35 – +55 ASTETTA

LAATU

EHDOTTOMAN TIIVIIT

Ilmastokammiossa matkailuautolle
tehdään huolelliset testit.

Matkailuautot testataan -35 – +55
asteen lämpötiloissa.

Lämpökameroiden avulla
varmistamme, että rakenteen laatu
täyttää tavoitteemme.

Matkailuautojen ehdottoman tiiviyden
varmistamiseen käytetään täysin
uutta tekniikkaa.

OPTIMOITU PAINOJAKAUMA

VETO

KESTÄVYYS

ILMAVIRRAT

Vaa’at akseleiden välisen
painonjakauman tasapainottamiseksi
ja optimoimiseksi.

Vetolujuuden mittauslaite.

Painetta käytetään tuotteiden
lujuuden testaukseen.

Ilmavirrat tarkastetaan savun avulla.

ILMANVAIHTO

KAASU

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

KESTÄVYYSTESTI

Oikea ilmanvaihto on elintärkeä
toiminto, joka tarkastetaan
huolellisesti.

Kaasujärjestelmälle tehdään
koeponnistus.

Sähköjärjestelmät ja muut tärkeät
toiminnot tarkastetaan, ennen kuin
matkailuautot toimitetaan tehtaalta.

Kestävyyttä simuloidaan
täristyspenkissä, joka vastaa
100 000 kilometrin normaalia ajoa.

SADEKAMMIO

KORIN KESTÄVYYSTESTIT

VALMISTUS

Sadekammiossa matkailuautojen
päälle ruiskutetaan vettä kovalla
paineella.

Korin eri osille tehdään lujuuskokeet.

Uusin tekniikka täydentää pätevän
henkilöstömme osaamista.
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TARKKAAN
TESTATTU
Elintärkeitä ratkaisuja

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

European Innovation Award
Ohjauspaneeli KABE SMART D – European Innovation Award
-palkinnon voittaja – valvoo kaikkia matkailuautosi. Tästä voit
myös ohjata eri toimintoja. Ohjauspaneelin suunnittelussa
on paneuduttu erityisesti käyttäjäystävällisyyteen ja siinä
on havainnollinen kosketusnäyttö. Siitä voit tarkistaa
tuoreveden ja harmaaveden tasot ja akkukapasiteetin. Voit
ohjata valaistusta, ilmastointia, lämmityslaitetta tai lämpötilaa
ja valittuja lisävarusteita. Järjestelmässä on myös useita
hälytystoimintoja, jotka muistuttavat, kun on aika huollattaa
auto tai vaihtaa palanut sulake. Kaikki kätevästi samalla
näytöllä. Vakiovarusteena kaikissa malleissa.
Millä kielellä haluat navigoida KABE Smart D -järjestelmässäsi?
Voit valita kielen helposti, samalla tavalla kuin
älypuhelimessasi.
KABE Smart D Remote -mobiilisovelluksella voit kaukoohjata matkailuauton ohjauspaneelia missä tahansa oletkin.
Voit esimerkiksi jo rannalta palatessasi käynnistää autossasi
ilmastoinnin tai nostaa lämpöä ja sytyttää valaistuksen juuri
ennen viimeistä laskettelukertaa rinteessä! KABE Smart D
Remote -järjestelmässä on rakenteeseen kuuluvalla antennilla
varustettu mobiili reititin, (ulkoinen antenni lisävarusteena).
Sen lisäksi, että voit ohjata lämmitystä ja valaistusta, ja valvoa
matkailuauton toimintoja ja hälytyksiä puhelimen välityksellä,
saat matkalle myös todella hyvän langattoman internetyhteyden. KABE Smart D Remote on saatavana lisävarusteena
kaikkiin malleihin*.
UUTUUS! KABE Smart Level- vaivattomampaan KABE
elämään. Vuosimallista 2023 alkaen KABE Smart-D paneeli
on varustettu uudella KABE Smart Level toiminolla, jossa on
3 toimintoa. Smart Level seuraa kaasun tasoa (kun teräspullo
on käytössä, ei komposiittipulloa käytettäessä) rengaspainetta
ja matkailuauton tasoa. Paneelista voit tarkistaa kaasun
tasoa, niin että se ei lopu väärään aikaan. Voit myös seurata
rengaspainetta, jotta ajoneuvossa aina on oikea rengaspaine,
joka vaikuttaa polttoaineen kulutukseen ja parantaa
ajoturvallisuutta. Kun parkkeeraat ajoneuvosi, voit tarkistaa,
että se on vaakatasossa, ennen kuin lasket tukijalat alas.
Smart Levelin avulla KABE elämä on vaivattomampaa!
KABE Smart Level on vakiona Imperial ajoneuvoissa ja
lisävarusteena Novum, Royal ja Crown malleissa.

* Kun ostat KABE Smart D Remote järjestelmän, siihen sisältyy 36 kuukauden
kuukausimaksu.. 36 kuukauden jälkeen jälkeen asiakas maksaa vuosimaksun,
jos hän haluaa jatkaa Smart D Remote -järjestelmän käyttöä. Vaaditaan myös
erillinen dataliittymä.
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Aloitussivulla näytetään kaikki valopainikkeet ja
digitaaliset himmennyssäätimet. Täältä näet myös
ulko- ja sisälämpötilan sekä kellon.

Tuore- ja harmaaveden tasot ja akkujännite
näytetään havainnollisella tavalla.

Kaikki lämmitystiedot ja -säädöt näytetään omalla
sivullaan. Täältä nostat ja lasket lämpöä kätevästi
digitaalisilla liukusäätimillä.
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TEKNIIKKA: Näin me teemme!

PREMIUM SOUND JA DAB. Premium sound system, jossa
DAB on vakiona Imperial-malleissa.
LANGATON LATAAMINEN. Latausalusta matkapuhelinten
langatonta lataamista varten on saatavissa vakiovarusteena
kaikissa malleissamme, lukuun ottamatta malleja Royal x780
LB/LGB.
LANGATON REITITIN. Erilaisten mediavaihtoehtojen
maksimoimiseksi kaikissa malleissa on vakiovarusteena
langaton reititin. Ulkoinen antenni saatavana lisävarusteena.

KABE Smart D älykäs
sähkökeskus

Drivers Cabin Heating
System (Crown, Imperial)

Tehokkaampi laturi ja
tehokkaampi akku

Hyvät valmiudet tv:n
katselulle

Helppokäyttöinen sähköpaneeli.
Sähköjärjestelmä tunnistaa
akkutehon ja tarvittaessa lataa
akun automaattisesti. Järjestelmä
tarkkailee vedenpinnan tasoa,
lämpötilaa ja akkujännitettä.

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

Tehostettu sähköjärjestelmämme
lisää akun elinikää myös matalissa
ulkolämpötiloissa.

Elektroninen TV-antenni sekä
analogiseen että digitaaliseen
vastaanot-toon. Ulkopuolinen liitäntä
TV:lle, kaapeli-TV:lle ja 12/230V:lle.
TV-antennirasia kolmessa paikassa;
TV-tasossa, makuuhuoneessa
ja sähkökotelossa. Hälytin
hälyttää, jos antenni on ylhäällä
liikkeelle lähdettäessä. TV-kaappi
alaslaskettavalla TV-kiinnikkeellä
useimmissa malleissamme.
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Luotettava ja turvallinen
KABEn kaikkiin matkailuautoihin
vakiona sisältyvä turvallisuusvarustus:
turvatyynyt, ABS-jarrut ja
kolmepisteturvavyöt sekä
ohjaamossa että asunto-osassa.
Vuodon-ilmaisin kaasujärjestelmän
manuaaliseen tarkastukseen.
Letkunrikkoventtiili mahdollistaa
kaasun käytön ajon aikana.
Makuutilassa palohälytin.
Vikavirtakytkin. Törmäystunnistin
nestekaasujärjestelmässä.

Valmius tukijaloille ja
vetokoukulle
Kaikissa KABEn matkailuautoissa on
AL-KOn raidetangot, ja ne voidaan
helposti varustaa tukijaloilla ja
vetokoukulla.

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

...ja vielä enemmän
varusteita
(Vakiovarusteena Imperial-mallissa,
ja joissakin muissa malleissa
valinnaisvarusteena):
•
•
•
•
•
•
•
•

AC asuinosassa
Keskuslukitus ulkopuolenlukoissa
Invertteri
Työtaso Corian Matterhorn
Premium Sound System
Nahkaverhoilu
Aurinkopaneeli
Uniikki ulkopuolen design
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OMISTAMINEN
Vaivatonta ja
turvallista
10 syytä valita KABE:
YMPÄRIVUOTISTA
MUKAVUUTTA
KABEn matkailuautot on suunniteltu sopimaan
pohjoismaiseen ilmastoon, joten ne toimivat yhtä hyvin
niin pakkaspäivinä kuin kesän hellepäivinä. Siksi emme
tingi mistään eristyksen, ilmanvaihdon ja lämmityksen
toteutuksessa. Kori rakennetaan KABEn oman iWallrakenteen mukaisesti maksimaalisen vakauden ja
ehdottoman kosteudenpitävyyden varmistamiseksi. Kaikissa
malleissa on vakiovarusteena Alde 3030 -lämmitin ja
vesikiertoinen lattialämmitys. Monet tärkeät ympärivuotisen
käytön mahdollistavat ominaisuudet kuuluvat rakenteeseen
– ne eivät ehkä näy, kun astut matkailuautoon ensimmäistä
kertaa. Mutta huomaat eron KABEa käyttäessäsi.

LAATU
Meille on tärkeää, että jokainen yksityiskohta KABEssa on
laadukas sekä ominaisuuksiltaan että muotoilultaan. Tämä on
aina ollut periaatteenamme. Siksi rakennamme ja testaamme
uusia ratkaisuja omassa kehityshallissamme ja rakennamme
jokaisen KABEn yhdessä Euroopan moderneimmista
matkailuautotehtaista. Omassa tehtaassa. Meillä on
ammattitaitoisia työntekijöitä, omia sähköasentajia, oma
verstas ja nykyaikaiset koneet. Ja alihankkijamme kuuluvat
alansa parhaimmistoon Euroopassa.

KESTÄVÄ ARVO
KABE-mallin valinnastasi riippumatta voit olla varma, että saat
kaikissa hintaluokissa markkinoiden parasta ja kestävintä
laatua. Kehitämme jatkuvasti matkailuautojamme KABE:n
moderneissa tehtaissa Tenhultissa. Tavoitteenamme on
vastata sekä sinun että mahdollisen seuraavan omistajan
korkeisiin vaatimuksiin. Siksi voit luottaa siihen, että KABE
säilyttää hyvin arvonsa myös tulevaisuudessa.
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TEKNIIKKA

LUOTETTAVA JA TURVALLINEN

Uudessa KABEssa saat aina uusinta tekniikkaa, ja jo
vakiokokoonpanossa se on yksi markkinoiden parhaiten
varustelluista. Mielestämme tulevaisuuden haasteet
edellyttävät tulevaisuuden ratkaisuja, ja siksi panostamme
paljon tekniikan kehittämiseen. Viime vuosina olemme
saaneet useita upeita palkintoja innovaatioistamme, kuten
ilmanvaihdosta ja lämmön talteenotosta. Tarjoamme kaiken,
mitä todella mukava asuminen matkan aikana edellyttää.
Ennen kuin alat vertailla hintoja, selvitä, mitä KABEn malliin
todella sisältyy.

KABEn ostaminen merkitsee investointia turvallisuuteen.
Halu-amme, että voit nauttia turvallisin mielin investoinnistasi
ja että vietät upeita päiviä matkailuautossasi. Sen vuoksi
jälleenmyyjämme myöntävät seitsemän vuoden tiiveystakuun
kaikille uusille matkailuautoille. Tietenkin sinun tulee
voida tuntea olosi myös turvalliseksi matkasi aikana.
Matkailuautoissamme on useita aktiivisia turvajärjestelmiä.
Jos kuitenkin onnettomuus tapahtuu, KABEssasi on pitkälle
kehitettyjä passiivisia turvajärjestelmiä, jotka suojaavat
törmäyksessä. Stabiili ja jykevä rakenne teräksestä joka pitää
akun ja vesitankin paikoillaan on joitain esimerkkejä.

DESIGN
KABEn sisustuksessa korostuvat pohjoismaiset perinteet,
vaaleat värit ja materiaalivalinnat, jotka luovat raikkaan
ja ilmavan vaikutelman. Upotetut ovet, pyöristetyt kulmat
ja ergonomisesti muotoillut istuintyynyt ovat esimerkkejä
yksityiskohdista, jotka luovat erityistä KABE-tunnelmaa, jossa
muotoilu ja toimivuus kuuluvat erottamattomasti yhteen. Myös
korin harkitut yksityiskohdat ja tyylikkään linjakas kuviointi
korostavat KABEn eri mallien omaa erityistä luonnetta.

TOIMIVUUS
KABElla on yli 60 vuoden kokemus aktiiviseen
ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettujen matkailuautojen
kehittämisestä ja valmistuksesta. KABE tarjoaa sinulle
sen vuoksi monia nerokkaita ratkaisuja, jotka tekevät
matkailuautossa majoittumisen niin helpoksi ja rentouttavaksi
kuin vain itse haluat. Erinomaisia esimerkkejä ovat mm.
käytännöllinen valaistu suksikotelo, keskuslukittavat
keittiölaatikot ja USB-pistorasiat, jotka sijaitsevat juuri siellä,
missä haluat niiden olevan.

VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT
KABEn valtuutettuja jälleenmyyjiä ja huoltokorjaamoja
on koko Skandinaviassa ja useissa Euroopan maissa.
Jälleenmyjiltämme saat asiantuntija-apua, ja kun ostat KABEn,
saat apua rahoitusjärjestelyissä ja vakuutuksissa. Kun olet
matkalla ja jos tarvitset apua, saat ammattimaista huoltoa yli
sadasta valtuutetusta huoltokorjaamosta Pohjois-Euroopassa.
Monet niistä ovat toimineet kanssamme vuosikymmeniä, joten
voit tuntea olosi turvalliseksi.

VALINNANVAPAUS
Jokaiselle löytyy sopiva KABE-malli. Pitää vain miettiä,
millainen koko, pohjaratkaisu, varustelu ja hintaluokka
sopii parhaiten sinulle ja perheellesi. Kun olet löytänyt
suosikkimallisi, voit valita siihen parhaiten sopivan tilaratkaisun
KABEn Flexline-järjestelmän avulla, joka tarjoaa runsaasti
valinnanvaraa ja todella paljon joustavuutta. Helpointa on
rakentaa itselle sopivin KABE-malli tuotekonfiguraattorillamme,
joka löytyy välilehdeltä "Rakenna oma KABE”, tai poikkeamalla
jossakin jäleenmyyntipisteessä.

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ
Meille ympäristökysymykset ovat etusijalla, ja olemme
sitoutuneet kaikkeen alusta loppuun, aina materiaalien
valinnasta ja tuotantotekniikasta energia-arvoihin ja
päästötasoihin. Tavoitteenamme on johtaa kehitystä kohti
ilmasto- ja ympäristöystävällisempää matkailuautoalaa.
Tuemme tietenkin YK:n maailmanlaajuisia tavoitteita ja
pyrimme varmistamaan hyvät työehdot ja toimimaan
monimuotoisuuden ja tasa-arvon hyväksi sekä pitämään
liiketoimintaetiikkaan liittyvät asiat korkeatasoisina.
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Travel Master Imperial i910

Travel Master Imperial i910

Travel Master Imperial i860

Travel Master Imperial i860

Travel Master Imperial i810

Travel Master Imperial i810

Travel Master Crown i860

Travel Master Crown i860

Travel Master Crown i810

Travel Master Crown i810

Travel Master Crown i760

Travel Master Crown i760

Travel Master Van

Travel Master Van

Lukkiutumattomat ABS-jarrut

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Kaistavahti

Maalattu etupuskuri

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Travel Master Royal x880

Travel Master Royal x880

a

MOOTTORI / ALUSTA

Travel Master Royal x780

Travel Master Royal x780

Vakiovarusteet
2023

Travel Master Novum x750

Travel Master Novum x750

Vakiovarusteet
2023
Tempmatic ohjaamossa (Thermotronic lisävaruste Novum, Royal – Mercedes Mukavuuspaketti)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

LED-valot: lähi- / kaukovalot (lisävaruste Novum, Royal – Designpaketti)

Turvatyyny kuljettajan puolella

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nahkaratti ja nahkainen vaihdevipu

a

a

a

Turvatyyny matkustajan puolella

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Manuaalinen pysäköintijarru

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Aluvanteet 16” (lisävaruste Novum, Royal – Designpaketti)
Seinissä ja katossa alumiininen ulkopinta, Innovation Design

a

a

a

a

a

a

a

Moottori: Mercedes-Benz 170 hv (FWD)

a

a

a

a

a

a

Moottori: Mercedes-Benz 170 hv (RWD)

a

Attention assist -vireystila-avustin

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Mukiteline

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Automaattinen hätäjarrutus

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Pohjoismainen varustelu

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ajovaloautomatiikka (lisävaruste Novum, Royal – Mercedes Mukavuuspaketti)

Pysäköintiantureita ja ohituskolareita ehkäiseviä antureita

a

Akseliväli 4210mm
Akseliväli 4400 mm

a

Akseliväli 4325 mm

a

Akseliväli 4500 mm

a

Akseliväli 4700 mm

a

a

Polttoainesäiliö 65 litraa

a

Polttoainesäiliö 90 litraa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sivutuuliavustin

a

a

Raideleveys edessä 1760 mm, takana 1980 mm

a

a

a

a

9-vaihteinen automaattivaihteisto – 9G-tronic

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Pitkävartiset sivupeilit

a

a

a

Sivupeilit, sähkötoimiset (säädettävät ja lämmitettävät)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ILMASTOINTI / LÄMMITYS
a

Alde Compact 3030 keskuslämmitys

a

Automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS II Pro

a

12V kiertopumput

a

Alusta: AL-KO 4500 kg (Novum Heavy 4500kg lisävarusteena)

Hiukkassuodatin
Sadetunnistin

Tandem-akseli

a

Akkukapasiteetti 92 Ah AGM

a

Alusta: AL-KO 5200 kg
Alusta: AL-KO 5500 kg

a

a

a

a

a

Polttoainetoiminen lisälämmitin

a

Sumuvalot

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ilmastointi (ACC) asunto-osassa

a
a

Alusta: MB Sprinter A3 jossa Super high roof

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Kaksikerroslasit ohjaamon sivuikkunoissa

a

a

a

a
a

a

a

Sähköpatruuna 230V, 3 kW, 3-vaihe

a

a

a

a

a

a

Lisälämpöpaketti joka on kytketty lattialämmitysjärjestelmään

Distronic (adaptiivinen vakionopeudensäädin)
DRL-päiväajovalot

a

a

Akseliväli 4800 mm

Alusta: AL-KO 3500 kg

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

KABE AirVent

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sähkökäyttöiset lasinnostimet

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Konvektorit oven astinlaudan luona

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä ESP

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Termopeite alempi

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sähköinen käsijarru (lisäv. Novum, Royal – Mercedes mukavuuspakettit, ei Van 5-tonnia)

Vakionopeussäädin

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Lämminvesivaraaja

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ajovaloavustin

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Kaksi käsinojaa kuljettajan- ja matkustajanistuimessa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Talvikäyttöön sovitettu vesijärjestelmä

a

a

a

a

Korkeussäädöllä varustetut kuljettajan- ja matkustajanistuimet

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Penkinlämmittimet ohjaamossa

a

a

a

a

Kääntyvä matkustajan- ja kuljettajanistuin

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Lämpöpaketti apumiehen penkin alla

Vahvistetut renkaat

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Lämmönvaihdin

Laturi 220 A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Alde vyöhykelämmitys

a

a

a

a

a

a

a

a

12V / 230V pistoke takatallissa
Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa

Laturi 250 A

Heavy Duty Moottori

a

a

a

Koristekapselit

a

a

a

Painikkeet ohjauspyörässä

a

a

a

Kromattu etusäleikkö (lisävaruste Novum, Royal – Designpaketti)

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Suihkuliitäntä autotallissa

a

Ecoprim-eristys seinissä, lattiassa, katossa

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

a

a

a

a

a

a

EPS-eristys katossa ja seinissä (pellets), Ecoprim eriste lattiassa
Kauko-ohjattava keskuslukitus, myös asunto-osan ovissa
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a

ULKOPUOLELLA

a

Hattuhylly ohjaamossa (sisältyy Novum Heavy)

a

Hydrauliset tukijalat

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a
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ULKOPUOLELLA
King Size – leveys

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Kompressorijääkaappi

a

a

a

a

a

a

a

Jääkaappi pakastelokerolla – Pronssinvärinen (Novum kapeampi jääkaappi)

Muovirimat

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Jääkaappi TecTower, pakastelokerollinen – Pronssinvärinen

a

a

a

a

a

a

Tukeva ja kosteudenpitävä kori

a

a

a

Kattoikkuna (ei avattava) pimennyksellä
Sävytetyt kaksikerroslasit – D-Lux metallin harmaa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ulosvedettävä, lämmitetty suksiluukku sisävalolla ja säilytystilaa sivulla

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

SISÄPUOLELLA
Sängynkehys alumiinia

a

a

a

Luistamaton päällyste istuintyynyjen alapinnassa

a

a

a

Työtaso, jossa 2-liekkinen kaasuliesi
Työtaso, jossa 3-liekkinen kaasuliesi

a

a

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

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Laminaatti työtasossa ja pöytälevy Diamond White

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ilmarako sisä- ja ulkokaton välissä kattosängyssä

a

Pimennysverhot (myös auto-osassa)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sijattava sohva

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Alaslaskettava parivuode istuinryhmän päällä, sähkötoiminen

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nordic Oak sisustus

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Optimoitu jääkaapin ilmanvaihto

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Käsinojat dinettessä (vakiona Novum Heavy)

a

Laminaatti työtasossa harmaa meleerattu Velvet Grey

Ääntä eristävä, pehmeä sisäkatto

a

Travel Master Imperial i910

a
a

a

a

Travel Master Imperial i860

a
a

a

a

Travel Master Imperial i810

a
a

a

a

Travel Master Crown i860

a
a

a

a

Travel Master Crown i810

a
a

a

a

Travel Master Crown i760

a
a

a

a

Travel Master Van

a
a

Keittiöikkuna

Sandwich-rakenne

Travel Master Royal x880

Upotetut laatikot, keittiö
Ilmankierron optimoiva sisustus

Hyttysverho-ovi

Skyview

Travel Master Royal x780

Vakiovarusteet
2023

Travel Master Novum x750

Travel Master Imperial i910

Travel Master Imperial i860

Travel Master Imperial i810

Travel Master Crown i860

Travel Master Crown i810

a

Travel Master Crown i760

Travel Master Royal x880

a

Travel Master Van

Travel Master Royal x780

Travel Master Novum x750

Vakiovarusteet
2023

a

a

a

a

a

a

a

a

Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Plexi keittiön tason päällä

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Jätesanko lähdelajitteluun

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Koristetyynyt

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Valaistus tason alla keittiössä

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Valolistalla varustettu sivuverhoripustus

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Valoramppi yläkaapeissa, ulko-oven kohdalla ja makuuhuoneessa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Kenkälaatikko

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Asunto-osassa leveä ovi – Hartal Evolution (ei Novum 750T)

a

a

a
a

a

a

a

a

a

Slide-out -sohva (vakiona Novum Heavy)

a

a

a

a

a

a

a

a

Pehmeästi sulkeutuvat keittiölaatikot

a

a

a

a

a

a

Kierrejousipatja ja sijauspatja (ohuempi petauspatja LGB-malleissa)

a

a

a

a

Liesi sähkösytytyksellä

a

a

a

a

a

a

Vaahtomuovipatjat

Asunto-osassa Premium-ovi – HartaLux
Asunto-osassa liukuovi

a

Corian Matterhorn työtasossa
Taittuvaseinäinen suihku tai suihkukaappi (KABE Van: kääntyvä seinä)

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

Portaaton rullaverho ja hyttysverkko kaikissa avattavissa ikkunoissa

a

a

a

a

a

a

Takaistuimet säädettävissä sivu- ja pituussuunnassa

Lasinen suihkuovi (ei T-mallit)
Sähkötoiminen rullaverho tuulilasissa
Ylös nostettava päänalunen sängyssä

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sängynpääty – pehmustettu, mokkajäljitelmää (ei valaisua Van malleissa)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Tuorevesisäiliön sähkötoiminen tyhjennys (myös manuaalinen toiminto)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

WC-osastossa pesuallas, suihkuallas ja kaappi, työtaso Urban Style

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Jätevesisäiliön sähkötoiminen tyhjennys (myös manuaalinen toiminto)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sävytetyt ikkunat

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Yksiotehana keittiössä ja wc:ssä

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ergonomisesti muotoillut istuintyynyt

a

Ergonomisesti muotoillut Premium Foam -istuintyynyt

a

a

a

Tyylikkäät yläkaapin ovet

a

a

a

Tuorevesisäiliö, 20/83 litraa (koskee myös lisävarustetta Royal x780 LXL face-to-face sohvaa)
Tuorevesisäiliö, 20/90 litraa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Kaasuvaimennin yläkaapissa

a

a

a

a
a

Kaasunsuodatin

a

a

a

Kahva oven sisäpuolella

a

a

a

Korkeakiiltoinen laminaattipöytä ja pikkutasot Latte laminaatilla

a

a

a

Korkealaatuiset kalusteet

a

a

a

a

a

Kalusteuuni

48 KABE 2023

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ripustuslista 2 koukulla

a

a

a

a

a

a

a

a

Lämmitetty jätevesisäiliö, 90 litraa (Van 83 litraa)

a

a

a

a

Ulosvedettävä laatikko kaksoislattiassa

a

Ohjaamon istuimet KABEn omalla verhoilulla

a
a

a

a

Verhot

a
a

a

a

Tuorevesisäiliö, 20/150 litraa

Lankakorit vaatekomerossa
Korotettava päänalunen

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vesilukko wc:n altaan viemärissä

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Hyttysverkolla ja pimennysverholla varustettu ilmastoitu Mini Heki -kattoluukku

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Hyttysverkolla ja pimennysverholla varustetut ilmastoidut Heki II -kattoluukut

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Hengittävä seinätapetti

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Kääntyvä vesi-wc, kiinteästi asennettu, ulkopuolelta tyhjennettävä

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Käännettävä keraaminen wc istuin, kiinteästi asennettu ulkopulisella tyhjennyksellä

a

a

a

a

a

a

Pyörivä levy / ulosvedettävä kisko, nestekaasupulloille

a

a

a

a

a

a

2 vaihtoehtoista kangasverhoilua

a

a

a

a

a

a

3 vaihtoehtoista kangasverhoilua

a

a

a

a

a

a

3 vaihtoehtoista nahkaverhoilua, (lisähintaan Novum, Royal, Crown)

a
a

a

a
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Travel Master Van

Travel Master Crown i760

Travel Master Crown i810

Travel Master Crown i860

Travel Master Imperial i810

Travel Master Imperial i860

Travel Master Imperial i910

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Travel Master Royal x880

a

Travel Master Royal x780

a

Travel Master Novum x750

Vakiovarusteet
2023

a

a

a

a

a

a

SISÄPUOLELLA
Päiväpeitto (muotoon ommeltu)
Yläkaapin luukut, matta valkoiset

a

Sopivan KABEn
valinta on helppoa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Akkulaturi 35 A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Akkuanturi

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nyt voit luoda unelmiesi KABEn kaikessa rauhassa
tietokoneen äärellä. Sivuston kabe.se/fi kätevällä
konfigurointityökalulla näet selvästi kaikki tarjolla olevat
vaihtoehdot ja mahdollisuudet. Voit valita mallin ja
pohjaratkaisun sekä verhoilun, valinnais-varusteita ja muuta
tarpeellista. Kun olet valmis, saat yhteenvedon unelmiesi
matkailuautosta hintatietoineen sekä lähimmän jälleenmyyjän
yhteystiedot.

Tehovahti

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Helpompaa se ei voisi olla!

a

a

a

Yläkaapin luukut Nordic Oak ja beige raita
AKKU / LATURI
12V / 230V lataus kattosängyssä (x-mallit)
Litiumakku 100 Ah

a

AGM 130 Ah akku, Imperial 2 kpl

Ekopaketti (aurinkopaneeli, invertteri, kaksi akkua)
Sähkökeskus 230V (16 A)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ohjauspaneelilla varustettu sähkökeskus

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ÄÄNI / KUVA
Vuodelaatikon valaistus

a

a

a

Himmennin etummaisessa kattolampussa

a

a

a

TV Teline (vain edessä Novum, x780, Van)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vaatekomeron valaisin

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Takakaiuttimet

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Epäsuora valaistus yläkaappien luona

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

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

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Valaistu kuormatila

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

LED-valot

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

MBUX (sis. peruutuskameran)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Yövalaistus

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Premium Sound System ja DAB
Reititin (ilman liittymää)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Langaton latausalusta (ei x780LB / x780LGB)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

TV-antenni vahvistimella

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

USB-liitäntä

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

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

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

HÄLYTTIMET / TURVALLISUUS
Palovaroitin
Sähköisesti lukittava työtaso
Motorhome assistance

a

a

a

a

Murtohälyttimessä kuorisuojaus
Vikavirtakytkin

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Smart Level (Kaasun tasoseuranta, Rengaspainesensori, Tasoindikaattori)
Törmäystunnistin nestekaasujärjestelmässä

a

a

a

a
a

Vuotoilmaisin nestekaasulle

a

a

a

Liiketunnistimella varustettu ulkovalo

a

a

a

Letkurikkoventtiili nestekaasujärjestelmässä

a

a

a
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Aina on olemassa
täydellinen KABE
Voidaksemme tarjota sopivan tuotteen kaikkiin niihin erilaisiin
tarpeisiin ja toiveisiin, joita tiedämme KABE-omistajilla olevan,
olemme kehittäneet viisi mallisarjaa, joista jokaisella on omat
ainutlaatuiset ominaisuutensa. Riippumatta siitä, valitsetko
KABE Van -mallin, vähän pienemmän matkailuauton tai
suuren täysintegroidun mallin, voit luottaa siihen, että saat
ympärivuotista mukavuutta, korkeaa laatua, turvallisuutta
ja runsain määrin fiksuja ratkaisuja. KABEn matkailuautojen
varustelutaso on aina markkinoiden parhaimpia kaikissa eri
hintasegmenteissä.

KABE Van

KABE Crown

Kun haluat keskittyä seikkailuun, KABE Van on juuri oikea
valinta. Monikäyttöinen, sisustettu pakettiauto on varustettu
samoilla lämpö- ja ilmanvaihto-ominaisuuksilla, kalusteilla
ja ympärivuotiseen käyttöön soveltuvilla ominaisuuksilla
kuin muutkin matkailuautomme. Rakennamme asuinosan
Ruotsissa, Mercedes-Benz Sprinter -perusajoneuvoon, ja
auton pituus on 6,90 metriä.

Täysintegroitu KABE Crown on rakennettu Mercedes-Benzperusajoneuvon ja AL-KO-alustan yhdistelmälle, ja siinä on
kaikki premium-tuotemerkin ominaisuudet. Etupyöräveto
ja automaattivaihteisto ovat vakiovarusteita. KABE Crown
-mallista on saatavana pituudet 760, 810 ja 860.
Sivu 78

Sivu 56

KABE Novum – Uutuus 2023!

KABE Imperial

Kabe Novum on samalla suurin ja pienin uutuutemme
vuosimallille 2023. Odotettu 3500 Kg kokonaispainolla oleva
matkailuauto Mercedes Benz ja AL-KO alustalle rakennettu.
Malli on saatavana myös 4500 Kg kokonaispainolla, jolloin
se on varustettu alaslaskettavalla kattovuoteella (lisävaruste).
KABE Novum on yhtä laadukkaasti rakennettu kuin kaikki
muut mallit.

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

Sivu 64

Sivu 86

KABE Royal
Royal-sarja on rakennettu Mercedes-Benz Sprinter
-perusajoneuvon ja AL-KO-alustan yhdistelmälle, ja valittavana
on kaksi puoli-integroitua Royal Crossover -mallia, pituudet
780 ja 880. Vakiovarusteluun sisältyy alaslaskettava
kattosänky, ja auton tekninen vakiovarustelu edustaa
tekniikan terävintä kärkeä. Asuinosassa on 2,5 m leveä King
Size -sänky.
Sivu 70
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Yksilöllinen
pohjaratkaisu
Aivan kuten pysyvää asuntoa hankittaessa, jokaisella
autonostajalla on myös matkailuauton pohjaratkaisua
koskevat yksilölliset tarpeensa ja toiveensa. Siksi KABE
tarjoaa useita erilaisia pohjaratkaisuja, mikä mahdollistaa
matkailuauton rakentamisen omien henkilökohtaisten
vaatimusten mukaiseksi.

Näin valitset pohjaratkaisun
CROSSOVER
1 akseliset

TÄYSINTEGROITU
Teliakseliset

1 akseliset

Teliakseliset

NOVUM MERCEDES-BENZ
Travel Master Novum 750

LXL, LGB, T

ROYAL MERCEDES-BENZ
Travel Master Royal 780

LXL, LB, LGB, LT, LQB

Travel Master Royal 880

LT, LQB

CROWN MERCEDES-BENZ
Travel Master Crown i760

Pohjaratkaisu: LXL

LXL, LGB, LT

Travel Master Crown i810

LGB, LT, LQB

Travel Master Crown i860

LGB, LQB

IMPERIAL MERCEDES-BENZ

Parivuode ja suihkukaapilla varustettu wc auton takakulmassa.
L=L-muotoinen keittiö.

Travel Master Imperial i810

LGB, LT, LQB

Travel Master Imperial i860

LGB, LQB

Travel Master Imperial i910

GB, T, QB

Pohjaratkaisu: LB

Pohjaratkaisu: GB, LGB

Pohjaratkaisu: T, LT

Pohjaratkaisu: QB, LQB

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

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

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

Suuri parivuode, keskellä auton takana.

L=L-muotoinen keittiö.

L=L-muotoinen keittiö.

L=L-muotoinen keittiö.
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L=L-muotoinen keittiö.
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KABE Van

Nämä varusteet sisältyvät aina vakiona KABE:n Van autoon:
u Aito ruotsalaisrakenteinen premium-van, rakennettu Mercedes-Benz 			
Sprinter -alustalle
u Pituus 6,90 metriä, korkea katto: seisonta korkeus 196 cm

Sisustetun pakettiauton perusstandardi on samaa korkeaa
laatua kuin KABEn muissakin matkailuautoissa. KABE
Van on nerokkaasti ja harkiten suunniteltu ajoneuvo
ympärivuotiseen käyttöön. Mercedes-Benz Sprinter -alustalle
rakennetussa mallissa on korotettu katto, ja ajoneuvon pituus
on 6,90 metriä. KABE Van on takapyörävetoinen (neliveto
lisävarusteena), ja se on varustettu Mercedesin 4-sylinterisellä
170 hv:n dieselmoottorilla, ympäristöluokka Euro-VI.
Peruutuskameran välittämä kuva kosketusnäytössä parantaa
turvallisuutta.

u Mercedesin 4-sylinterinen 170 hv:n dieselmoottori, ympäristöluokka Euro-VI
u Takavetoinen, neliveto saatavana lisävarusteena – 9 vaihdetta
u Aktiiviset turvajärjestelmät
u Attention assist -vireystila-avustin
u Automaattinen hätäjarrutus
u Ajovaloautomatiikka
u Sähköinen käsijarru
u Ajovaloavustin
u Kaistavahti
u Sadetunnistin
u Sivutuuliavustin
u Liikennemerkkitunnistin
u Liitettävyys digipohjaisiin palveluihin
u Ympärivuotiseen käyttöön – yhtä mukava niin kesällä kuin talvella
u Polttoainetoiminen lisälämmitin
u Ainutlaatuinen eristysmenetelmä
u Vesikiertoinen lattialämmitys AGS II Pro, kaksoislattia ja tavallista enemmän 		
pattereita
u Lämpösulku liukuovea ja takaovea vasten
u Lämmönvaihdin
u KABEn tarjoamat arvot, viihtyisyys ja mukavuudet
u Eristetyt vesisäiliöt
u Panoraamaikkuna
u Ulkovalo liukuoven päällä
u 4 turvavyöllistä istumapaikkaa + 4 makuupaikkaa
u Kompressorijääkaappi
u Törmäyskehys työtasolle ja jääkaapille
u Palkittu Smart D -sähköjärjestelmä

KABE Van -mallin vakioversiossa on tyylikäs valkoinen Camper-White-ulkoasu
ja KABEn uniikit 3D-tyyliset tarrat. KABE Van -auton voi tilata myös valinnaisena
saatavana tyylikkään siniharmaan metallisävyisenä, Tenorite-Grey, ja myös siinä
on 3D-tyyliset tarrat.
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Lisävarusteet sivulla 62-63.
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KABE VAN

Täysimittainen Van-malli, joka sopii
ympärivuotiseen käyttöön
Tyylikäs ulkopuolelta ja ylellinen sisäpuolelta – KABE Van
on korkeimman luokan kompakti ja optimoitu auto joka on
ominaisuuksiltaan lähes henkilöautomainen. KABE Van on
tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön.
Parasta lämmitysmukavuutta
Korin lattiassa on 10 mm:n vahvuinen solumuovieriste korin
lattian ja asunto-osan lattian välisen tilan eristämiseksi.
Vesisäiliöt ja vesiputket on sijoitettu tähän tilaan, jossa ne
ovat suojassa pakkaselta. Asunto-osassa on miellyttävä
sisäilma 25 mm:n vahvuiselle Ecoprim-materiaalilla eristetyn
kaksoislattian (asunto-osan lattia) sekä vesikiertoisen
lattialämmityksen ansiosta.
KABEn vesikiertoisen AGS II Pro -lattialämmitysjärjestelmän
neljä silmukkaa tuottavat entistä tasaisempaa lämpöä.
Lämmityssilmukat ovat alumiiniputkien sisällä ja ulottuvat
ulko-ovelle, työtasoon ja wc:hen asti. Lämpölevyt jakavat
lämmön tasaisesti koko lattialle.

Eristys kaikissa onteloissa
Eristettä on ruiskutettu kattoon, seiniin, palkkeihin ja kaikkiin
sisustettujen seinien sisässä piileviin onkaloihin. Tässä uudessa
tekniikassa onkaloihin ruiskutetaan liimapintaisia pieniä
eristepellettejä, jotka kovettuvat kestäväksi ja kiinteäksi 35–50
mm:n paksuiseksi eristeeksi. Tekniikalla minimoidaan mahdolliset
kylmät vyöhykkeet.
Optimoitu eristys yhdistettynä Alde-lämpöjärjestelmään ja
hyvään ilmanvaihtoon varmistaa KABEn ainutlaatuisen lämmön
leviämisen koko asunto-osaan.
Esteetön ilmankierto. Kalustus sovitetaan niin, että ilma kiertää
optimaalisesti koko retkeily-autossa, myös kaappien ja sohvien
takana.
Vesikiertoinen patteri verkosto kiertää koko asunto-osaa, ja
siihen on yhdistetty kolme eri lämpösulkua mahdollisen vedon
estämiseksi.
Lämpösulut koostuvat lattian alle sijoitetuista pattereista. Niitä
on ohjaamon ja asunto-osan välissä, sisääntulon ja asunto-osan
välissä sekä takaovien ja asunto-osan välissä.
Asunto-osan ikkunoissa on KABEn eristetyt kehykset.
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KABE VAN

KABE Van 2023
Auton vaaleasävyinen Nordic Oak -sisustus, puhdastyylinen
mattavalkoinen kalvo ja yhteensopivat valkoiset reunalistat
luovat sisätiloihin tilantuntua. Sisustus valmistetaan omassa
verstaassamme, ja niissä on koko joukko nerokkaita ja
käytännöllisiä säilytysratkaisuja. Pöydän laminaatti on
nimeltään Diamond White.
Kaksi yhden hengen sänkyä voidaan kätevästi muuttaa
ulosvedettävän keskiosan avulla mukavaksi parivuoteeksi.
Kylpyhuoneen pesuallas voidaan kääntää sivuun antamaan
tilaa suihkulle. Kauttaaltaan joustava KABE Van -malli voidaan
helposti mukauttaa optimaalista säilytystä varten matkan
ajaksi. Ja kun on aika pysäköidä, auto tarjoaa runsaasti tilaa ja
mukavuuksia.
Katon iso panoraamaikkunasta tulvii sisään kaunista valoa.
Pimennysverho ja verhoiltu valoramppi sisältyvät toimitukseen.
Mallivuodesta 2022 lähtien KABE Van on saatavana
Camper-White-vakiovärin sijaan valinnaisesti tyylikkään
harmaametallisen Tenorite-Greyn sävyisenä. Molemmissa
on KABEn ainutlaatuiset 3D-ilmettä antavat tarrasarjat.
Valkoisessa KABE Van -mallissa on valkoinen keula/puskuri
ja valkoinen sähkötoiminen markiisi. Harmaassa metallisessa
Vanissa on musta sähkötoiminen markiisi.
Ulkovalaisin liukuoven päällä kuuluu vakiovarusteluun.
Aurinkopaneelin ansiosta tilaa on myös valinnaisena
saatavalle AC:lle.
Parirenkaat saatavissa valinnaisena.
Harmaavesisäiliötä täydennetään ylimääräisellä säiliöllä, jolloin
säiliöiden yhteenlaskettu kokonaistilavuus on sama kuin
tuorevesisäiliössä, 83 litraa.

Uutuudet KABE Van!
w 2023 alkaen ohjaamon istuimissa KABEn oma design
verhoilussa
w Isofix-kiinnikkeet vakiovarusteena takaosan 3:nnessa ja
4:nnessä vyöpaikassa
w Uusi krominen lukulamppu
w Makuuhuoneessa on uusi kosketustoiminnolla varustettu
sähkökytkin

Verhoilut 2023: BERKELEY (harmaa)
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LOUISVILLE (beige)

w ALDE Flow on saatavana valinnaisvarusteena 3030 Plus
-lämmittimeen
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KABE VAN

LISÄVARUSTEET Van
ILMASTOINTI / LÄMMITYS

KABE Van 2023

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys (ilman sivupeilejä)
Kokonaiskorkeus – takaveto (vakio)
Kokonaiskorkeus – neliveto (lisävaruste)
Pyöräkoteloiden välinen leveys
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä

4307 mm
1787 mm
1960 mm
6967 mm
2020 mm
3050 mm
3170 mm
1350 mm
4
1+3
1930 x 1610 mm
1600 x 600 mm

UUTUS! ALDE Flow on 3030 Plus
-lämmittimeen.

Asunto-osan ilmastointi Fresh jet

SISÄPUOLI

LIITÄNNÄT

LISÄVARUSTEET Van

Lasten turvaistuimen kiinnitys lattiaan

Ulkosuihku

MOOTTORI / ALUSTA

AKKU / LATURI

Moottori 190 hv

Neliveto (sis. 190 hv moottori)

ULKOPUOLI

Distronic / adaptiivinen vakiono
peuden säädin
Peruutuskamera 360°
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Markiisi, sähkötoiminen Thule 5200
12 V
Valkoinen markiisi 4,0 m –
valkoinen Van
Musta markiisi 4,0 m –
siniharmaa Van

KABE Van voidaan tilata tyylikkään
siniharmaan metallisävyisenä,
Tenorite-Grey, jota täydentävät
3D-ilmettä luovat tarrat.

Vetokoukku Mercedes

Paripyörät: kokonaispaino 5000kg,
n.850kg lisäkantavuutta

Asunto-osan vara-akku 130 Ah

Laskostettu talvipeite

Aurinkopaneeli

Talvipeite takaosaan

Ulkopuolinen kaasuliitäntä

Kaasupullonvaihtaja Duo Control

ÄÄNI / KUVA

Litiumakku 210 Ah

Invertteri Dometic 1500w

Smart D Remote (app)

HÄLYTTIMET/
TURVALLISUUS

Murtohälytin

"Vedenpuhdistus" – Alde AquaClear
UV-C (lämmittimeen Alde Compact
3030). Tehokas vedenpuhdistus
suojaa käyttäjän terveyttä
kuin huomaamatta ja
ympäristöystävällisesti. Järjestelmä
poistaa vedestä haitalliset virukset ja
bakteerit, torjunta-aineet ja kemikaalit.
Vesi desinfioidaan valodiodien
tuottamalla UVC-valolla. Vesi kulkee
myös hiilisuodattimen läpi, minkä
jälkeen vesi on hajutonta, mautonta
ja väritöntä.
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KABE Novum
Uusi iso uutuus mallivuonna 2023 on uusi KABE Novum
-sarja! Kevyt 3,5-tonninen puoli-integroitu malli on sekä
edullinen että hyvin varusteltu. Uusi Novum Crossover -malli
on rakennettu Mercedes-Benz Sprinter -perusajoneuvon ja
AL-KO-alustan yhdistelmälle, ja sen pituus on 750. Autoa on
saatavana valinnaisesti myös 4,5 tonnin painoisena versiona,
jossa dinetten yläpuolella on tilaa käytännölliselle alas
laskettavalle kattosängylle (lisävaruste).
Sisätilojen mukavuutta lisäämään on valittavana kolme
tyynymallistoa (nahka lisävarusteena).

CROSSOVER MALLIT: Travel Master Novum 750

Vakiovarusteena KABE Novum Light:
u Rakennettu Mercedes-Benz Sprinter -alustalle
u AL-KO-alusta 3500 kg

u Sisustus ensiluokkaisesta materiaalista omasta 		
puusepäntehtaasta
u Hartal Evolution asunto-osassa leveä ovi (ei 750T)

u Moottori: Mercedes-Benz Sprinter 170 hv

u Sisustus sovitettu esteettömän ilmankierron 		
varmistamiseksi

u Etupyöräveto, 9 vaihteinen automaatti – 9G-tronic

u Päällystetty sängynpääty mockaimitatio

u Nahkaverhoiltu ohjauspyörä ja vaihdetanko ja painikkeet
ohjauspyörässä

u Rasvasuodattimella ja valaistuksella varustettu 		
liesituuletin

u Tempmatic ilmastointi (Thermotronic lisävaruste 		
Mercedes mukavuuspaketissa)

u Optimoitu ilmanvaihtojärjestelmä

u Attention assist -vireystila-avustin

u Hyttysverkko avattavissa ikkunoissa

u Automaattinen hätäjarrutus

u Kapea jääkaappi pakastinlokerolla ja pehmeästi 		
sulkeutuvat keittiölaatikot

u Polttoainetilavuus 65 litraa

u Akkutunnistimella varustettu litiumakku 100 Ah

u Manuaalinen pysäköintijarru

u Tehovahti

u Sadetunnistin

u Palkittu Smart D sekä lämpöpatterit ulko-oven kohdalla

u Sivutuuliavustin

u Runsaasti LED-valoja

u Tehokkaat patterit (konvektorit)

u MBUX sis. peruutuskameran

u Kuivauskaapissa on tippuallas ja ilmanvaihto

u Reititin

u Vesikiertoinen lattialämmitys Alde-lämmittimellä –
AGS II Pro

u Palovaroitin

u Vesikiertoinen lattialämmitys ohjaamossa ja patteri ulkooven astinkotelossa
u Penkinlämmittimet ohjaamossa

u Vikavirtakytkin
u Törmäysanturi ja vuodonilmaisin nestekaasulle
u Ulkovalo ja liiketunnistin

u Kauko-ohjattu keskuslukitus
u KABE iWall, vakaa kori, joka kestää äärilämpötiloja

KABE Novum Heavy alustalla (lisävaruste) lisäksi:

u Hyttysverkolla ja pimennysverholla varustettu Mini Heki
-kattoluukku

u AL-KO-alusta 4500 kg

u Hyttysverho-ovi
u Skyview
u Hyvin eristetyt kaksinkertaiset ikkunat asuinosassa –
D-Lux
u Kolme kangasmallistoa (3 nahkaverhoilua lisävarusteena)
u Sängynkehys alumiinia, kierrejousipatja, 3 cm sijauspatja
ja päiväpeite
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u Polttoainetilavuus 95 liter
u Polttoainetoiminen lämmitin
u AGM 130 Ah -akku
u Käsinojallinen dinette ja slide-out-sohva
u Kalusteuuni
u 6 cm petauspatja
u Lämmönvaihdin

u Jäteastia lähdelajitteluun

u Lisävaruste: Sähkötoiminen alaslaskettava kattosanky

u Ergonomiset istuintyynyt ja Premium Foam

Lisävarustepaketit ja lisävarusteet sivull 94-97.
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KABE NOVUM

Uusi KABE Novum!

KABE Novum 2023

w Innovation Design -pelti ja ksklusiiviset KABE Kromex
-logot ja Novum-merkit

Sisustukselle on ominaista KABEn eksklusiiviset ja itse
valmistamat Nordic Oak -puukalvopintaiset kalusteet.
Työtasoissa on hillitty lattesävyinen laminaatti, pöytälevyt ovat
harmaameleerattuja sekä seinä- ja lattiamatot vaaleasävyisiä.

w Mercedes-ohjaamoistuimissa on KABEn eksklusiivinen
kiinteä verhoilu
w Projisoitu KABE-logo sisäänkäynnissä (lisävaruste 		
Designpaketti)
w Isofix-standardin mukaiset uudet turvavyönkiinnikkeet
(3. ja 4. vyöpaikka) ovat vakiovarusteena, ja säädettävät
niskatuet takaavat erinomaisen istuinmukavuuden
w Slide-out toiminto sisältyy Novum Heavy (ei Novum Light)
w Premium Foam -pehmuste kaikissa tyynyissä, ja niiden
alapinnassa on liukastumista estävä pinnoite
w Kolme tyynymallistoa: Nashville (ruskea), Austin 		
(vaaleanharmaa) ja Glendale (musta)
w Uusi Neon Flex – LEDeillä varustettu entistä ohuempi
silikonipinnoitettu profiili nauhaa on käytetty jääkaapin
molemmilla puolilla ja T-mallien wc:ssä
w Uusi krominen lukulamppu
w Makuuhuoneessa on kosketustoiminnolla varustettu
sähkökytkin
w Kokoontaitettava 5. vyöpaikka eteenpäin käännetyssä
istuimessa lisävarusteena Novum Heavy LXL-		
pohjaratkaisussa
w KABE Smart D -järjestelmällä ohjattava uusi KABE 		
Smart Level -valinnaisvaruste sisältää nestekaasuanturin,
rengaspaineanturin ja tasonsäätötoiminnon, joka 		
osoittaa tason ajoneuvoa pysäköitäessä

Uudessa hyvin varustellussa KABE Novum -keittiössä on
paljon säilytystilaa ja harkittua designia. Kaapinovet ja laatikot
on upotettu kauniisti, ja yläkaappien ovien hillitty Nordic
Oak -pinnoite sopii erittäin hyvin yhteen modernin beige
raitasomisteen kanssa. Keittiön taustaseinä on pinnoitettu
puukalvolla. Pyöristetty astianpesuallas ja sulavalinjainen
pinta-asennettu vesihana yhdessä puhdastyylisen Velvet Grey
-laminaattitason kanssa luovat tyylikästä ilmettä.
Novum-mallin sohva tarjoa istuinmukavuutta niin ajon aikana
kuin myös aterioiden ja rennon oleilun aikana. Kaikissa
tyynyissämme on Premium Foam -pehmuste, ja tyynyjen
alapinnassa on liukumista estävää materiaalia, joten
tyynyt pysyvät aina hyvin paikallaan. Slide-out-toiminnolla
varustetulla sohvalla Novum Heavy (ei Novum Light)
vyöpaikalla on kätevästi säädettävä kallistustoiminto sekä
istuin- että selkänojatyynyssä. Tyynymallistossa on valittavana
kolme erilaista tekstiiliä.
Novum-malleissamme on verhoillut sängynpäädyt ja uudet,
tyylikkäät uudelleen designatut kromiset lukulamput.
Täältä löytyvät myös KABEn uudet nerokkaat ja kätevällä
kosketustoiminnolla varustetut virtakytkimet, joilla on helppo
ohjata epäsuoraa valaistusta ja makuuosaston kattovalaisinta
sekä asunto-osan etuosan valaistusta.
T-mallissamme on upouusi peili ja seinässä yhteensopiva
betonikuvioitu laminaatti.

w ALDE Flow on saatavana valinnaisvarusteena 3030 Plus
-lämmittimeen
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KABE NOVUM

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana

4680 mm
2238 mm
1960 mm
7445 mm
2-4
1+3
1960 x 1320 / 1000 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana

4680 mm
2238 mm
1960 mm
7445 mm
2-4
1+3
2 x 1960 x 780 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana

4680 mm
2238 mm
1960 mm
7445 mm
2-4
1+3
1940 x 780 + 1790 x 780 mm

Travel Master Novum 750 LXL
KABE Novum 750 LXL täyttää reilusti kaikki mukavalle ja toimivalle
loma-asumiselle asetetut vaatimukset. Vuodenajasta riippumatta.
Auton takaosassa on parivuode ja wc, jossa on suihkukaappi.
L-muotoisessa keittiössä on monia älykkäitä ratkaisuja sekä paljon
ruoanlaittotilaa.

Travel Master Novum 750 LGB
Novum 750 LGB -mallissa lomamatkatavarat mahtuvat tilavaan
kuormatilaan ajoneuvon takaosassa olevien kahden erillisen sängyn
alle, jotka on nostettu hieman ylöspäin. Tilaa on helppo hyödyntää
suuren ulkoa avattavan tavaraluukun kautta. Suihkulla varustettu
wc-tila on toisella puolella auton keskiosassa ja L-muotoinen keittiö
toisella puolella.

Travel Master Novum 750 T
KABE Novum 750 T -mallissa on kaksi erillistä yhden hengen
vuodetta sekä auton koko takaosan levyinen iso kylpyhuone (myös
suihkukaappi) luovat auton, jossa voit viihtyä pitkään. Viihtyisiä
sisätiloja täydentävät mukava L-sohva ja hyvin varusteltu keittiö.
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KABE Royal

KABE Royalin vakiovarusteita, KABE Novum vakiovarusteiden
lisäksi (katso sivu 65):
u AL-KO-alusta 4500 kg / 2-akselinen AL-KO-alusta 5200 kg
u King Size – leveys

KABE Royal -sarjassa on ylellinen vakiovarustelu. Erinomainen
valinta niille, jotka haluavat olla tekniikan ehdottomassa
eturintamassa ja etsivät todella monipuolista ja monikäyttöistä
matkailuautoa. Royal-malleissa Crossover (sohvan yläpuolelta
katosta alaslaskettava sänky) on saatavissa 780 ja 880
pituisiin malleihin. Royal-sarja on rakennettu Mercedes-Benz
Sprinter -alustalle, jossa on fiksuja ominaisuuksia. Mukavat
kuljettajan- ja matkustajanpaikat on suunniteltu harkiten, tilat
ovat maksimaalisen tilavat ja ajo-ominaisuudet huippuluokkaa
– erityisesti sarjaa varten räätälöidyn matalaprofiilisen AL-KOalustan ansiosta.

u Dieselmoottorin lämmitin
u Sähkötoiminen alaslaskettava kattosänky vakiona
u Iso jääkaappi pakastelokerolla
Lisävarustepaketit ja lisävarusteet sivull 94-97.

CROSSOVER MALLIT:

Travel Master Royal x780

Travel Master Royal x880
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KABE ROYAL

Uutuudet KABE Royal!

KABE Royal 2023

w Uudet Kromex-tekniikalla valmistetut KABE-logot ja
uudet Royal-merkit

Matkailun pitää tietenkin sujua kätevästi mutta myös tyylikkäästi!
Nordic Oak -puukalvon valkolaseerattu ilme on lämmin ja
moderni. Sen pohjalta olemme luoneet koko sisustuksen.
Royal-malleissa on valittavana kolme tekstiilimallistoa.
Nahkaverhoilu on tilattavissa valinnaisena.

w Uudet äärivalot
w 2023 alkaen ohjaamon istuimissa KABEn oma design
verhoilussa
w Isofix-standardin mukaiset uudet turvavyönkiinnikkeet
(3. ja 4. vyöpaikka) ovat vakiovarusteena, ja säädettävät
niskatuet takaavat erinomaisen ajomukavuuden
w Tummemman harmaa sävy ohjaamon seinässä
w Uusi Neonflex – LEDeillä varustettu entistä ohuempi
silikonipinnoitettu profiili nauhaa on käytetty jääkaapin
molemmilla puolilla, T-mallien ja x880 LQB wc:ssä
w Tekstiilimallistoon on lisätty uudet verhot: ruskea 		
Nashville ja musta Glendale
w Alaosan lämpöverhossa on uusi kaunis harmaa sävy
w Harmaat pöydänjalat ruskeiden sijaan
w Uusi krominen lukulamppu
w Makuuhuoneessa on uusi kosketustoiminnolla varustettu
sähkökytkin
w Uusi peili T-wc:ssä sekä x880 LQB ja seinässä 		
yhteensopiva laminaatti
w Kokoontaitettava 5. vyöpaikka eteenpäin käännetyssä
istuimessa lisävarusteena
w Royal x780 LXL lisävaruste: sohvalla istutaan kasvot
vastakkain (face-to-face sohva)
w KABE Smart D -järjestelmällä ohjattava uusi KABE 		
Smart Level -valinnaisvaruste sisältää nestekaasuanturin,
rengaspaineanturin ja tasonsäätötoiminnon, joka 		
osoittaa tason ajoneuvoa pysäköitäessä
w ALDE Flow on saatavana valinnaisvarusteena 3030 Plus
-lämmittimeen

Sisäänrakennetulla valaistuksella varustettu tyylikäs kahva
helpottaa matkailuautoon kiipeämistä.
Kaunis yksityiskohta on kattovalaisimen mokkajäljitelmäverhoilu.
Ohjaamon alaosa voidaan peittää lämpöverholla, joka on
vakiona kaikissa Royal-autoissa. Tänä vuonna värinä on tyylikäs
harmaa sävy.
Upotetut kaapinovet ja laatikot ja keittiössä tyylikäs
kivijäljitelmällä pinnoitettu työtaso kuuluvat Royal-malleissamme
vakiovarustukseen. Tyylikäs design tuntuu aina ajattomalta.
3-liekkisessä liedessä on jaettu kansi, mikä antaa lisää
arvokasta laskutilaa.
Sohvan alaslaskettava käsinoja lisää matkustusmukavuutta.
Vyöpaikalla on mukavuutta ja turvallisuutta ajon aikana
parantava slide-out-toiminto. Sekä istuinosan että selkänojan
kallistusta on helppo säätää. Sohva on suunniteltu myös
estämään istujaa liukumasta vyön alle mahdollisessa
törmäystilanteessa.
Kaikkien tyynyjen alapuolella on luistamaton verhoilu, joka
pitää tyynyt aina paikallaan.
Kohdevalot lisäävät viihtyisyyttä.
Matkapuhelimen langattomaan lataamiseen tarkoitettu
latausalusta on vakiona auton etuosassa (ei Royal
x780 LB/LGB).
3D-painokuvioidulla mokkajäljitelmällä verhoiltu sängynpääty
luo makuuhuoneeseen erityisen kodikasta tunnelmaa. Sängyt
ovat varustettu kierrejousipatjoilla, paksuilla petauspatjoilla
ja vartaloa myötäilevillä sälepohjilla. Useassa mallissa on
säädettävä päänalunen.
Kaikissa Royal malleissa on lisävuodepaikkoja alaslaskettavassa
ylävuoteessa (Crossover). Siinä nukkuu yöllä mukavasti ja
aamulla sen saa kätevästi nostettua ylös, jolloin mahtuu
syömään aamiaista pöydän ääreen (katso sivu 76-77).
Tasot Urban Style kylpyhuoneessaja suihkukaapissa,
T-malleissa moderni betonikuviointi.
Distronic löytyy lisävarusteena.
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KABE ROYAL

Travel Master Royal x780 LXL

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5190 mm
2316 mm
1960 mm
8060 mm
2450 mm
2980 mm
2-6
1+3h
1960 x 1400 / 1120 mm
2230 x 1030 / 1180 mm
1980 x 1380 / 1050 mm
690 x 590 mm

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

Travel Master Royal x780 LB

Täällä on tilaa kaikelle tarvittavalle niin pitkille kuin lyhyillekin matkoille.
X780 LGB:ssä on kaksi pitkittäisvuodetta ja niiden alla tallitila. Lisäksi
autossa on käytännöllinen L-muotoinen keittiö, ruokailutila viidelle ja
suihkuseinillä varustettu wc.
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5190 mm
2316 mm
1960 mm
8060 mm
2450 mm
2980 mm
2-5
1+3h
1940 x 820 + 1880 x 820 mm
2230 x 1175 / 555 mm
1980 x 1100 / 845 mm
670 x 1335 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5190 mm
2316 mm
1960 mm
8060 mm
2450 mm
2980 mm
2-5
1+3h
1980 x 1520 / 1100 mm
2230 x 1175 / 555 mm
1980 x 1100 / 845 mm
2 x 690 x 1070 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

6215 mm
2316 mm
1960 mm
9060 mm
2450 mm
2980 mm
2-6
1+3h
1940 x 820 + 1900 x 820 mm
2230 x 1380 / 1260 mm
1980 x 1380 / 1050 mm
670 x 1335 + 660 x 375 mm

x780LT on viimeisin Crossover malli. Istumaan houkutteleva
istuinryhmä, mukavat pitkittäisvuoteet ja suihkullinen wc ovat
vakiovarusteita.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5190 mm
2316 mm
1960 mm
8060 mm
2450 mm
2980 mm
2-6
1+3h
2 x 1940 x 820 mm
2230 x 1380 / 825 mm
1980 x 1380 / 1050 mm
2 x 690 x 590 mm

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

Tämä on matkailuauto sinulle, joka haluat aidon pitkävuodeauton.
Käytännöllisine kulmakeittiöineen ja tilavine istuinryhmineen se on
matkailuauto sekä yhdelle että kahdelle, ja tilaa on myös parille
vieraalle alas laskettavassa kattosängyssä.

Travel Master Royal x780 LGB

Travel Master Royal x780 LT

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5190 mm
2316 mm
1960 mm
8060 mm
2450 mm
2980 mm
2-6
1+3h
2 x 1960 x 820 mm
2230 x 1380 / 825 mm
1980 x 1380 / 1050 mm
690 x 1070 + 690 x 590 mm

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

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

Travel Master Royal x880 LQB

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

6215 mm
2316 mm
1960 mm
9060 mm
2450 mm
2980 mm
2-6
1+3h
1980 x 1520 / 1100 mm
2230 x 1380 / 950 mm
1980 x 1380 / 1050 mm
2 x 690 x 995 mm

x880 LQB:ssä on paljon tilaa sekä sinulle että vieraille. Taaimpana
autossa on keskelle sijoitettu suuri parisänky. Istuinryhmän yläpuolella
on lisäksi sähkötoimisesti alaslaskettava lisäsänky, jossa kaksi henkeä
nukkuu mukavasti.
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KABE Crown

Kun valitset KABE Crown auton sisältyvät seuraavat varusteet KABE Novum
vakiovarusteiden lisäksi (s65), ja Royal (s71):
u AL-KO-alusta 4500 kg / 2-akselinen AL-KO-alusta 5500 kg
u Alumiinivanteet 16"

KABE Crown rakennetaan Mercedes-Benzin ja AL-KOn
eksklusiiviselle alustayhdistelmälle, ajo-ominaisuudet ovat
verrattavissa henkilöauton mukavuuteen ja turvallisuuteen.
Auto on suunniteltu erittäin tasokkaaksi, mikä näkyy
tyylikkäissä, eksklusiivisissa kalusteissa, hyvin varustellussa ja
tilavassa keittiössä, erittäin mukavissa sängyissä ja monissa
käytännöllisissä säilytysratkaisuissa. Valittavana on useita
erilaisia pohjaratkaisuja, jotta voit luoda juuri omia tarpeitasi
vastaavan auton. Teknisesti huippuluokkaa edustava Crownauto tarjoaa monia fiksuja ratkaisuja niin ajoon kuin paikallaan
olemista varten. KABE Crown -auto tarjoaa erinomaista
toimivuutta ja käyttömukavuutta.
TÄYSINTEGROITU MALLIT:

u Sumuvalot
u Sähköinen käsijarru
u LED-valot: lähi- / kaukovalot
u Kaksikerroslasit ohjaamossa
u Lisälämpöpaketti joka on kytketty lattialämmitykseen
u Ulosvedettävä suksikotelo lukittavalla luukulla sekä valolla
u Ulosvedettävä laatikko kaksoislattiassa
u Pyörivä levy / ulosvedettävä kisko, nestekaasupulloille
u Hyttysverkolla ja pimennysverholla varustetut Heki II -kattoluukut
u Tuorevesisäiliö, 20/150 litraa
u Ohjaamon istuimissa integroidut tyrvavyöt
u HartaLux asunto-osassa leveä Premium-ovi
u TecTower jääkaappi pakastelokerolla

Travel Master Crown i760

u Murtohälytin kuorisuojalla Defa
Lisävarusteet sivulla 94-97.

Travel Master Crown i810

Travel Master Crown i860
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KABE CROWN

Uutuudet KABE Crown!
w Uudet Kromex-tekniikalla valmistetut KABE-logot ja
uudet Crown-merkit
w Uudet äärivalot
w Isofix-standardin mukaiset uudet turvavyönkiinnikkeet
(3. ja 4. vyöpaikka) ovat vakiovarusteena, ja säädettävät
niskatuet takaavat erinomaisen ajomukavuuden
w Uusi Neon Flex – LEDeillä varustettu entistä ohuempi
silikonipinnoitettu profiili nauhaa on käytetty jääkaapin
molemmilla puolilla ja T-mallien wc:ssä
w Tekstiilimallistoon on lisätty uudet verhot: ruskea 		
Nashville ja musta Glendale
w Alaosan lämpöverhossa on uusi kaunis harmaa sävy
w Harmaat pöydänjalat ruskeiden sijaan
w Uusi krominen lukulamppu
w Makuuhuoneessa on uusi kosketustoiminnolla varustettu
sähkökytkin
w Uusi peili T-wc:ssä ja seinässä yhteensopiva 		
laminaatti
w Kokoontaitettava 5. vyöpaikka eteenpäin käännetyssä
istuimessa lisävarusteena
w KABE Smart D -järjestelmällä ohjattava uusi KABE 		
Smart Level -valinnaisvaruste sisältää nestekaasuanturin,
rengaspaineanturin ja tasonsäätötoiminnon, joka 		
osoittaa tason ajoneuvoa pysäköitäessä
w ALDE Flow on saatavana valinnaisvarusteena 3030 Plus
-lämmittimeen

KABE Crown 2023
KABE Crown tarjoaa sinulle parasta varustelutasoa.
Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan auton tekniset
ratkaisut, mukavuus ja design ovat huippuluokkaa.
Esimerkiksi asunto-osan ovi on entistä leveämpi HartaLux
joka kannattaa mainita. Se helpottaa autoon nousemista, ja
myös sisätilat ovat valoisammat. Asuinosan ovea avattaessa
astinlaudan, sisäpuolisen kahvan ja astinlaudan valorampin
valot syttyvät.
Kaikissa Crown-autoissa ohjaamon alaosassa on siisti harmaa
lämpöverho.
Crown-malleissamme puukalvo Nordic Oak on kaiken
perusta, ja muu sisustus on sovitettu kalvon raikkaan vaalean
sävyn mukaan. Sekä astiakaappi että yläkaappien ovet on
pinnoitettu puukalvolla, ja yläkaappeja täydentää beige
raitakuvio. Keittiössä voit nauttia lempeästä ja rentouttavasta
tunnelmavalaistuksesta. Viime vuonna astiakaappituuletin sai
uuden valaistuksen.
KABE Crown nukut taatusti vähintään yhtä hyvin kuin kotona.
Sängynpäädyn 3D-painokuvioitu mokkajäljitelmäverhoilu,
sänkyjen mukavat patjat, huolella suunnitellut säilytystilat ja
sekä tunnelmavalaistus että uusi krominen lukulamppu –
nämä ja monet muut yksityiskohdat varmistavat viihtyvyyden
sisätiloissa monien tuntien ajan. Alumiininen sängynkehys
on reilunkokoinen ja vankka, ja lisävarusteena on saatavana
sähköisesti säädettävä pääpuoli.
Vuonna 2022 kaikki Crown-mallit saivat kattosängyn alle
uudet kaapit ja kattosängyn taakse uuden valorampin.
Kattosängyn alla on valoramppi, joka on verhoiltu samalla
upealla mokkajäljitelmällä kuin kattovalaisin.
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USB-liitännöillä varustetut päivitetyt kromatut lukulamput on
sijoitettu matkailuautoon huolella valittuihin kohtiin.
Kattoikkunan ihanaan valoon väsyneinkin herää virkeämpänä.
Hyvät säilytysmahdollisuudet luovat parhaat edellytykset
kodin siisteydelle.
L-muotoisella sohvalla on tilaa monille, ja se on tietenkin
Crown-matkailuautoissa vakiovarusteena. Vyöpaikkojen
slide-out-toiminto ja kätevästi säädettävä istuimen ja
selkänojan kallistustoiminto sekä alaslaskettava käsinoja
varmistavat matkustusmukavuuden. Nahka lisävarusteena.
Sohvan rakenne estää istujaa liukumasta vyön alle
mahdollisessa törmäystilanteessa – luotettavaa ja turvallista
matkustamista!
Kaikissa tyynyissämme on alapuolella luistamaton pinta, joka
pitää tyynyt aina paikallaan.
Matkailuauton syvät kuormatilat on sisustettu ulosvedettävillä
laatikoilla, mikä tekee pakkaamisesta ja säilyttämisestä entistä
joustavampaa.
Täysintegroidut KABE Crown -mallit saavat kääntölevyn
(ei ulosvedettävä) kaasupullokoteloon, mikä helpottaa
kaasupullojen vaihtoa.
Valinnaisvarusteena saatavan ”istuimen lämmityksen
ja jäähdytyksen” ansiosta istumapaikat tuntuvat erittäin
mukavilta niin talvella kuin kesällä.
150 litran tuorevesisäiliö on vakiovarusteena Crownissa.
Distronic löytyy lisävarusteena.

KABE 2023 81

KABE CROWN

Travel Master Crown i760 LXL

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5064 mm
2180 mm
1960 mm
7820 mm
2329 mm
3065 mm
2-6
1+3h
1940 x 1280 / 800 mm
2060 x 1175 / 940 mm
1880 x 1220 mm
700 x 800 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5064 mm
2180 mm
1960 mm
7820 mm
2329 mm
3065 mm
2-6
1+3h
1960 x 780 + 1960 x 700 mm
2060 x 1175 / 555 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5064 mm
2180 mm
1960 mm
7820 mm
2329 mm
3065 mm
2-4
1+3h
1940 x 780 + 1840 x 780 mm
–
1880 x 1220 mm
700 x 800 mm

Tämä auto sopii monille. Matkustustilaa on neljälle ja yöpymistilaa
jopa 6 hengelle! Auton takaosassa on parisänky ja suihkukaapilla
varustettu kylpyhuone. Sohvaryhmän yläpuolella on lisäksi yksi
alaslaskettava parisänky.

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

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

Crown tuulilasissa on sähkötoiminen verho vakiona. Se antaa näkösuojaa ja pimentää.
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KABE CROWN

Travel Master Crown i810 LGB

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5564 mm
2180 mm
1960 mm
8320 mm
2329 mm
3065 mm
2-6
1+3h
2000 x 780 + 2000 x 700 mm
2060 x 1175 / 555 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

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

Travel Master Crown i810 LT

6060 mm
2180 mm
1960 mm
8822 mm
2329 mm
3065 mm
2-7
1+3h
2000 x 780 + 2000 x 700 mm
2060 x 1175 / 835 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

6060 mm
2180 mm
1960 mm
8822 mm
2329 mm
3065 mm
2-6
1+3h
1995 x 1380 mm
2060 x 1175 / 835 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

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

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5564 mm
2180 mm
1960 mm
8320 mm
2329 mm
3065 mm
2-5
1+3h
2 x 1940 x 780 mm
2060 x 1175 / 555 mm
1880 x 1220 mm
700 x 800 mm

Tämä täysintegroitu malli lunastaa kaikki odotuksesi! Täältä löytyy
kaikki tarvittava mukavaan asumiseen: käytännöllinen kulmakeittiö,
takaosassa iso kylpyhuone ja mukavat pitkittäisvuoteet.

Travel Master Crown i810 LQB

Travel Master Crown i860 LGB

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

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

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5564 mm
2180 mm
1960 mm
8320 mm
2329 mm
3065 mm
2-5
1+3h
1995 x 1380 mm
2060 x 1175 / 555 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

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

KABE Novum (s65), Royal (s71) ja Crown (s79) varusteiden lisäksi saat KABE
Imperial autoihin seuraavat varusteet:
u Asunto-osassa ilmastointi (AC)
u Alde vyöhykelämmitys

Imperial-sarja on helmi matkailuautojen ehdottomassa
premium-segmentissä. Standardi on markkinoiden korkein
kaikilta osin. Erillinen kalusteuuni, suuri ja tilava kylpyhuone,
Eko-paketti, Premium Sound System, ylelliset kalusteet
ja upea nahkaverhoilu, automaattinen lattialämmitys,
peruutuskamera ja navigaattori ovat vain muutamia
esimerkkejä varustelusta. Imperial on rakennettu MercedesBenzin ja AL-KOn alustayhdistelmälle. Takaosan kaksoisakselit
takaavat verrattoman vakaan, turvallisen ja tasaisen
ajon. KABE Imperial -matkailuauto sopii sinulle, jolle vain
ehdottomasti paras on kyllin hyvää.

TÄYSINTEGROITU MALLIT:

u Ulkopuolen lukoissa keskuslukitus (useassa)
u Suihkuliitäntä autotallissa
u Hydrauliset tukijalat
u Corian Matterhorn työtaso keittiössä
u Sähkötoiminen säädettävä pääpuoli
u Keraaminen wc istuin
u Nahkaverhoilu, 3 mallistoa valittavissa (kangasvaihtoehto löytyy myös)
u 2 akkua AGM 130 Ah
u Ekopaketti aurinkokennolla, invertterillä ja 2 akulla
u Premium Sound System ja DAB
u Sähkötoiminen laatikoiden lukitus keittiössä
u KABE Smart Level
u Distronic (adaptiivinen vakionopeudensäädin)

Travel Master Imperial i810

Lisävarusteet sivull 94-97.

Travel Master Imperial i860

Travel Master Imperial i910
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KABE IMPERIAL

Uutuudet KABE Imperial!

KABE Imperial 2023

w Uudet Kromex-tekniikalla valmistetut KABE-logot ja
uudet Imperial-merkit

Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan Travel Master
Imperialin vakioversio sisältää kaikkein parhaat ja uusimmat
ominaisuudet ja toiminnot. Ekopaketti, invertteri, 2 akkua,
ylellinen keittiö, erittäin korkealuokkainen queen size
-sänky ja markkinoiden edistyksellisin vesikiertoinen
lattialämmitysjärjestelmä sekä hydrauliset tukijalat (vakiona
Imperialissa) ovat siitä muutamia esimerkkejä.

w Uudet äärivalot
w KABE Smart D -järjestelmällä ohjattava uusi KABE Smart
Level sisältää nestekaasuanturin, rengaspaineanturin
ja tasonsäätötoiminnon, joka osoittaa tason ajoneuvoa
pysäköitäessä
w Isofix-standardin mukaiset uudet turvavyönkiinnikkeet
(3. ja 4. vyöpaikka) ovat vakiovarusteena, ja säädettävät
niskatuet takaavat erinomaisen ajomukavuuden
w Uusi Neon Flex – LEDeillä varustettu entistä ohuempi
silikonipinnoitettu profiili nauhaa on käytetty jääkaapin
molemmilla puolilla ja T-mallien wc:ssä
w Uudet verhot nahkamallistoihin beige Charleston ja
musta Hampton
w Alaosan lämpöverhossa on uusi kaunis harmaa sävy
w Harmaat pöydänjalat ruskeiden sijaan
w Uusi krominen lukulamppu ohjaamossa
w Makuuhuoneessa on uusi kosketustoiminnolla varustettu
sähkökytkin
w Uusi peili T-wc:ssä ja seinässä yhteensopiva laminaatti
w Kokoontaitettava 5. vyöpaikka eteenpäin käännetyssä
istuimessa lisävarusteena
w ALDE Flow on saatavana valinnaisvarusteena 3030 Plus
-lämmittimeen

KABE Smart Level. Vuosimallista 2023 alkaen KABE Smart-D
paneeli on varustettu uudella KABE Smart Level toiminolla,
jossa on 3 toimintoa. Smart Level seuraa kaasun tasoa (kun
teräspullo on käytössä, ei komposiittipulloa käytettäessä)
rengaspainetta ja matkailuauton tasoa. Smart Levelin avulla
KABE elämä on vaivattomampaa!

Ylelliset kalusteet, kauttaaltaan korkea varustelutaso ja ajaton
muotoilu virittävät oikeaan tunnelmaan heti sisään astuttaessa.
Kaikessa sisutuksessa on vaalea ja moderni ilme. Keittiöseinän
puukalvo Nordic Oak on palannut yläkaappien oviin sekä etuettä takaosassa, ja sitä täydentää tyylikäs beige raitakuvio.
Lattia- ja seinämatto, pöytä ja muut laminaattipinnat sekä
pleksiyksityiskohdat esim. baarikaapissa – kaikissa on käytetty
Nordic Oak -pinnoitteeseen sointuvia sävyjä.
Eksklusiivisen Imperial-keittiön astiakaapeissa on modernia
ilmettä henkivät beigensävyiset ovet ja työtasona Corian
Matterhorn. Erillinen kalusteuuni TecTower-yhdistelmässä, ja
alas laskettava hylly, jossa on tilaa mm. kahvinkeittimelle (i910).
Imperialissa on vakiovarusteena Alde-vyöhykelämmitys.
Järjestelmän avulla voit säätää lämpöä kahdella eri
vyöhykkeellä, etu- ja takaosassa. Takaosan lattiaan on
sijoitettu ylimääräisiä lämmitysputkia, ja wc lämpiää aina
taloudellisesti paluusilmukalla.
Imperialin eksklusiivisissa ohjaamo-istuimissa on KABEn oma
nahkaverhoilu ja integroitu turvavyö. Ohjaamon alaosassa on
vakiovarusteena siisti harmaa lämpöverho.
Nahkaverhoilu on Imperial-istuinryhmissä vakiovarusteena.
Istut aina mukavasti L-muotoisissa sohvissamme, joissa
on alas laskettava käsinoja ja slide-out-toiminto ja joissa
on kätevästi säädettävä kallistus sekä istuimessa että
selkänojassa.
Imperial-kylpyhuoneessa ei ole lainkaan sijaa
kompromisseille. Sulavat linjat, hyvä valaistus ja poltto-wc
ovat luonnollisesti vakiona. Voit valita suuren kylpyhuoneen
tai erillisen suihkun ja wc:n. Erillisratkaisussa koko
makuuhuoneosa voidaan erottaa auton etuosan tiloista
asettamalla wc-ovi auki asentoon. Mukavaa ja yksityistä! Tämä
kaikki parantaa turvallisuuttasi liikenteessä.
Sähköisesti säädettävä sängyn pääpuoli on KABE Imperial
-mallissa vakiovaruste.
Langaton reititin löytyy Imperialissa vakiona kuten myös
langaton latausalusta auton etuosassa.
DISTRONIC on Imperialissa vakiovarusteena.
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Travel Master Imperial i810 LGB

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5564 mm
2180 mm
1960 mm
8320 mm
2329 mm
3065 mm
2-6
1+3h
2000 x 780 + 2000 x 700 mm
2060 x 1175 / 555 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

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

Travel Master Imperial i810 LT

6060 mm
2180 mm
1960 mm
8822 mm
2329 mm
3065 mm
2-7
1+3h
2000 x 780 + 2000 x 700 mm
2060 x 1175 / 835 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

6060 mm
2180 mm
1960 mm
8822 mm
2329 mm
3065 mm
2-6
1+3h
1995 x 1380 mm
2060 x 1175 / 835 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

Ainutlaatuinen ja ehdottoman huippulaatuinen matkailuauto. Autossa
on tilava pohjaratkaisu, jossa on paljon kääntymätilaa. Avara keittiö,
wc ja suihku eri puolilla autoa, ja paljon säilytystilaa.

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5564 mm
2180 mm
1960 mm
8320 mm
2329 mm
3065 mm
2-5
1+3h
2 x 1940 x 780 mm
2060 x 1175 / 555 mm
1880 x 1220 mm
700 x 800 mm

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

Travel Master Imperial i810 LQB

Travel Master Imperial i860 LGB

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

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

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

5564 mm
2180 mm
1960 mm
8320 mm
2329 mm
3065 mm
2-5
1+3h
1995 x 1380 mm
2060 x 1175 / 555 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

Erityisen tilava matkailuauto kiitos suuren kulmakeittiön ja monien
käytännöllisten säilytystilojen. Suuri queen-size vuode taaimpana
keskellä ja alas laskettava parisänky istuinryhmän yläpuolella tarjoavat
paljon nukkumatilaa.
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Travel Master Imperial i910 GB

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

6564 mm
2180 mm
1960 mm
9320 mm
2329 mm
3065 mm
2-7
1+3h
2000 x 780 + 2000 x 700 mm
2060 x 1175 / 1050 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

6564 mm
2180 mm
1960 mm
9320 mm
2329 mm
3065 mm
2-6
1+3h
2 x 1940 x 780 mm
2060 x 1175 / 1125
1880 x 1220 mm
1160 x 700 mm

TEKNISET TIEDOT
Asunto-osan sisäpituus
Sisäleveys
Sisäkorkeus
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Kokonaiskorkeus
Vuodepaikkoja (sis. dinette)
Matkustajamäärä
Makuutila takana
Makuutila dinette-ryhmässä
Makuutila kattosänky
Tavaraluukun aukko

6564 mm
2180 mm
1960 mm
9320 mm
2329 mm
3065 mm
2-6
1+3h
1995 x 1380 mm
2060 x 1175 / 1050 mm
1880 x 1220 mm
2 x 760 x 1040 mm

KABE i910 GB on yksi suurimmista täysintegroiduista matkailu
autoistamme. Suuren ulkopuolisen tavaraluukun kautta on helppo
käyttää hieman korotettujen sänkyjen alla olevaa suurta tavaratilaa.

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

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

Uusissa vyöpaikoissa on Isofix vakiona, sekä säädettävät niskatuet. Koskee istuinpaikkaa 3 ja 4, eli asuinosassa
mallivuodesta 2023.
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KABE NOVUM, ROYAL, CROWN, IMPERIAL

PALJON LISÄVARUSTEITA
Novum, Royal, Crown ja Imperial autoosi
Kuorruta KABEsi valinnaisvarusteilla. Tiedämme, mitä mukavaan autoelämään vaaditaan. Juuri siksi jokaisessa KABEssa on
jo vakiona runsas varustelu. Itse asiassa meillä on vakiona useita varusteita, joista kilpailijamme veloittavat lisämaksun. Meillä
jokaisella on erilaiset tarpeet, ja tietysti voit itse täydentää matkailuautosi varustelua tehdäksesi siitä täydellisen juuri sinulle.
Tarjoamme suuren valikoiman lisävarusteita.
Novum ja Royal on 2 hyvää lisävarustepakettia: Mercedes-Benz Mukavuuspaketti ja Design-paketti! Ne asennetaan tehtaalla
ennen toimitusta. Jälleenmyyjäsi voi halutessasi jälkiasentaa lisää valinnaisvarusteita.

Ajovaloautomatiikka

DISTRONIC / adaptiivinen vakionopeuden säädin. Aseta haluamasi etäisyys
assistenttiin. Aktiivinen etäisyysassistentti DISTRONIC säilyttää kuljettajan
valitseman etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon ja helpottaa ajoa esim.
moottoritiellä tai stop-and-go-liikenteessä (vakiona Imperial).

Thermotronic ohjaamossa

Sähköinen pysäköintijarru

Ulostyöntyvä astinlauta kuljettajan
ovessa i760, i810, i860, i910

Roiskeläpät taakse: i760, i810, i860,
i910

DESIGNPAKETTI (Novum)

Kromattu etusäleikkö

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

ULKOPUOLELLA

MERCEDES-BENZ MUKAVUUSPAKETTI (Novum, Royal)

Liikennemerkkitunnistin

MOOTTORI / ALUSTA

Ulosvetolaatikko, helmapaketti (V/E)
x780, x880

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

ILMASTOINTI / LÄMMITYS

Aluvanteet 780/880 (eri hinnat)

Projisoitu KABE-logo ulkooven
sisäpuolella

LED-ajovalot

Markiisi, sähkötoiminen
Markiisi 4,5 m – x780
Markiisi 5,0 m – i760
Markiisi 5,5 m – i810, 860, x880
Markiisi 6,0 m – i910

Markiisissa valaistus

Asunto-osan ilmastointi Fresh Jet
FJ2200 (vakiona Imperial)

UUTUUS! Alde Flow lämmittimellä
ALDE 3030 Plus. Alde Flowlla
saat jatkuvaa lämmintä vettä ja voit
suihkutella pidempään.

Aluvanteet 780/880 (eri hinnat)

Koriste Skyview:n ympärillä

LED-ajovalot

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

"Vedenpuhdistus" – Alde AquaClear
UV-C (lämmittimeen Alde Compact
3030). Tehokas vedenpuhdistus
suojaa käyttäjän terveyttä
kuin huomaamatta ja
ympäristöystävällisesti. Järjestelmä
poistaa vedestä haitalliset virukset ja
bakteerit, torjunta-aineet ja kemikaalit.
Vesi desinfioidaan valodiodien
tuottamalla UVC-valolla. Vesi kulkee
myös hiilisuodattimen läpi, minkä
jälkeen vesi on hajutonta, mautonta
ja väritöntä.

Istuinlämmitin / jäähdytys (Crown,
Imperial)

Laskostettu talvipeite

DESIGNPAKETTI (Royal)

Kromattu etusäleikkö
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KABE NOVUM, ROYAL, CROWN, IMPERIAL

SISÄPUOLELLA

Sähkötoiminen päänalunen ( vakio
Imperial ja LQB mallit)

SISÄPUOLELLA

Muotoon ommellut lattiamatot

Mikro 800 W, 230V

Kompressorijääkaappi (vain Royal)

Nahkaverhoilu Hollywood (vakiona
Imperial)

LIITÄNNÄT

Nahkaverhoilu Charleston (vakiona
Imperial)

Nahkaverhoilu Hampton (vakiona
Imperial)

Ulkopuolinen kaasuliitäntä

HÄLYTTIMET / TURVALLISUUS

Keittiön laatikoiden sähktoiminen
lukitus (vakiona Imperial)

Thetford-wc keraamisella kulholla
(vakiona Imperial)

Cinderella-polttokäymälä (ei Novum,
Royal x780LB ja LGB)

Suihkun puulattia

Kaasupullonvaihtaja Duo Control

Suihkuliitäntä (vakiona Imperial, ei
i760T ja x780LXL)

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

AKKU / LATURI

Pyyhekuivain, sähkökäyttöinen
ajastimella / vesikiertoinen
(i760LXL/LGB, x780LXL, i810LGB/
LQB, i860LGB/LQB, i910GB/QB)

Pyyhekuivain sähkö, tanko, pituus
170 cm (i760T, x780LT/LQB, i810LT,
x880LT/LQB, i910T)

Tuuletin (suihkussa) (löytyy
useampaan malliin)

Kattosängyn verho

Akun varausmittari AGM 130 Ah
(vakiona Imperial)

ÄÄNI / KUVA

Invertteri 1800 W (vakiona Imperial)

Litiumakku 210Ah

Viides vyöpaikka. Haluatko matkalle
mukaan vielä yhden ystävän tai perheenjäsenen? Valitse autoon ylimääräinen, viides vyöpaikka.
UUTUUS! Kokoontaitettava 5.
vyöpaikka eteenpäin 			
käännetyssä istuimessa.

Vyöpaikka selkä menosuuntaan:
i760LGB, i810LGB, i810QB, i810LT
(ei x780LT, x780LQB, i760T)
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Taitettava 5:s vyöpaikka.
Vyöpaikka menosuuntaan: x780LB,
x780LGB, x780LXL, x880LT,
x880LQB, i760LXL, i860LQB,
i860LGB, i910GB, i910T, i910QB

UUTUUS! Face-to-face sohva (vain
Royal x780LXL)

KABE Smart D Remote. KABE Smart
D Remote* -mobiilisovelluksella
voit kauko-ohjata matkailuauton
ohjauspaneelia missä tahansa
oletkin. KABE Smart D Remoute
pohjautuu mobiiliin reitittimeen
sisäänrakennetulla antennilla,
(ulkoinen antenni lisävarusteena). Sen
lisäksi, että voit ohjata lämmitystä ja
valaistusta, ja valvoa matkailuauton
toimintoja ja hälytyksiä puhelimen
välityksellä, saat matkalle myös
todella hyvän langattoman internetyhteyden.

Keskuslukitus ulkopuolen lukoissa
(vakiona Imperial, ei i910T)

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

UUTUUS! Smart Levelvaivattomampaan KABE elämään.
(vakiona Imperial)

Ulkoinen antenni reitittimeen

Vuosimallista 2023 alkaen KABE
Smart-D paneeli on varustettu
uudella KABE Smart Level toiminolla,
jossa on 3 toimintoa. Smart Level
seuraa kaasun tasoa (kun teräspullo
on käytössä, ei komposiittipulloa
käytettäessä) rengaspainetta ja
matkailuauton tasoa.Paneelista
voit tarkistaa kaasun tasoa, niin
että se ei lopu väärään aikaan.
Voit myös seurata rengaspainetta,
jotta ajoneuvossa aina on oikea
rengaspaine, joka vaikuttaa
polttoaineen kulutukseen ja parantaa
ajoturvallisuutta. Kun parkkeeraat
ajoneuvosi, voit tarkistaa, että se
on vaakatasossa, ennen kuin lasket
tukijalat alas
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Tilaa kaikelle ekstralle

Kätevät kiinnityssilmukat kiskoilla tallissa helpottavat
pitämään tavarat paikoillaan.

Isot säilytyslaatikot ovat käteviä pienten tavaroiden
kuljettamisen. Lisävarusteena Royal.
Haluatko mukaan matkalle enemmän tavaroita? Valitse KABE jossa on iso takatalli. Meidän
takatallisissa ja QB-malleissa on tilaa polkupyörille, pöydälle ja tuoleille – kaikelle, mitä tarvitset
mukaan onnistuneelle lomalle. Tallin lämmityksen saa lisävarusteena.

Isot tavaraluukut kaksoispohjassa integroiduissa autoissa helpottaa
pääsyä säilytystiloihin.
KABEn Integroiduissa malleissa kaksoispohjaa on käytetty hyväksi fiksulla
tavalla. Tässä Travel Master i810LQB mallissa pääset käsiksi
kaksoispohjan tavaratilaan kätevästi tallista.
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Aina askeleen edellä...

KABE-MYYJÄSI

