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Altijd een stap verder...

Welkom bij KABE!

Inhoud

Ons streven is om altijd een stap verder te zijn en om te
verrassen met techniek en comfort die boven het gewone
uitstijgen. Met functies die het bestaan op een hoger niveau
tillen en die de levenskwaliteit verhogen, waar u u ook
wilt bevinden. Soms op een avontuurlijke en inspannende
manier, soms in alle rust. Net als thuis maar op een nieuwe
plaats. Comfort en veiligheid staan altijd centraal, aangevuld
met intelligente oplossingen voor meer beleving en een
probleemloos verblijf op wielen, in elk seizoen.
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MODELPROGRAMMA 2023
KABE campers zijn er in vijf modelseries, alle met verschillende karaktereigenschappen, ontwerpen en functionele focus. Maar
met dezelfde hoge kwaliteit. In 2023 introduceren wij de nieuwe KABE Novum.

Definitie – De nieuwe
KABE Novum
De op Mercedes gebouwde KABE Novum met een chassis
van AL-KO is een wendbare halfgeïntegreerde camper in
crossover-uitvoering, die voldoet aan de wensen van ieder
die een complete camper wil met volledige KABE-standaard
en een bruto gewicht van 3,5 ton (Light) - zonder dat daar een
speciaal rijbewijs voor nodig is! De KABE Novum is 7,50 meter
lang en kan als optie ook in 4,5 ton (Heavy) besteld worden,
met ruimte voor een comfortabel uitklapbaar plafondbed
boven de dinette (optie op Novum Heavy).

Evolutie – KABE Van

Revolutie – KABE Royal

Slim en doordacht met het oog op het zorgeloze leven.
Optimaal en compact van formaat, zonder concessies
op het gebied van de hoge KABE-standaard en de vele
meerwaarden van Mercedes-Benz. U kunt uw KABE Van
bestellen met dubbele wielen, waardoor het laadvermogen
met ca 850 kg wordt verhoogd tot een totaal toegestaan
combinatiegewicht van 7 ton. Ideaal voor wie bijvoorbeeld
een paardentransport wil trekken, zwaar werkmateriaal wil
laden of een boot op een trailer wil meenemen.

De halfgeïntegreerde KABE Royal biedt een hoge standaard,
grote flexibiliteit en veel rijplezier. De wagen is 2,50 meter
breed en voorzien van een extra neerlaatbaar plafondbed. De
Royal wordt gebouwd op een Mercedes-Benz Sprinterbasis
met een chassis van AL-KO. De motor van 170 pk, de 9-traps
automatische versnellingsbak, Heavy-Duty, lederen stuurwiel,
automatische rem, MBUX 10,25 en Attention Assist zijn slechts
enkele voorbeelden van de complete uitrusting. Dit model is
verkrijgbaar in de lengten 780 en 880.

Innovatie – KABE Crown
De KABE Crown is een volledig geïntegreerde premiumserie
met design van de allerhoogste topklasse en een basis
uitrusting die ver uitsteekt boven het gemiddelde. De Crown
is er voor diegenen die het beste willen hebben en het
waarderen dat ze een camper kunnen kiezen die niet tot de
allergrootste behoort. De Crown-serie wordt gebouwd op een
basis van Mercedes-Benz met een chassis van AL-KO en in
de lengten 760, 810 en 860.

Perfectie – KABE Imperial
Beter is er niet te vinden – qua design, kwaliteit, comfort
en rijeigenschappen. Al onze Imperial-modellen worden
gebouwd op Mercedes-Benz met een speciaal vormgegeven
AL-KO chassis en dat zie en voel je, zowel tijdens het
rijden als door de vele slimme functies en een bijzonder
comfortabele kwaliteit van wonen. Met de Imperial hebben
we het camperleven naar totaal nieuwe hoogten getild. U
kunt kiezen tussen de lengten 810, 860 en 910.
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EXTERIEUR
KABE design
Design, veiligheid en kwaliteit – dat zijn de kenmerken van
KABE. Het stijlvolle klassieke uiterlijk is direct herkenbaar als
de camper aan komt rijden. En als u uw KABE wat beter leert
kennen, met al zijn uitgekiende details en comfort, zult u zijn
doordachte ontwerp op waarde weten te schatten.
Het zijn de details die het doen!
Het kenmerkende exterieur van KABE is een stijlvolle
signatuur en al onze campers hebben een extra krachtige
uitstraling door ons unieke Innovation Design-plaatwerk,
waarbij de decoratie direct op het plaatwerk wordt geprint
met een hoge UV-bestendigheid waardoor de kleur jarenlang
meegaat zonder te verbleken.
De maximale raamgrootte biedt het lichtst mogelijke interieur.
Onze Crown en Imperial modellen hebben LED-balken. (Optie
Novum en Royal, Design Pakket.)
Al in het modeljaar 2020 werd de deur van het woongedeelte
in al onze modellen verbreed. Onze nieuwe Novum-modellen
(behalve de 750T die is voorzien van een deur van Dometic)
en onze Royal-modellen hebben een Hartal Evolution-deur.
Onze Crown- en Imperial-modellen zijn voorzien van een
deur van het type HartaLux, met extra versterkte scharnieren,
kozijnen en handgrepen en een driepuntsslot.
Het is een feit dat wij veel investeren in de voortdurende
ontwikkeling van onze campers, in onze positie als markt
leider en meer dan dat. Allemaal om u als KABE-bezitter het
allerbeste te kunnen bieden – een betrouwbare camper van
hoog niveau en met een exclusieve uitstraling, zowel binnen
als buiten.
NIEUW! In 2023 krijgen alle Royal-, Crown- en Imperialmodellen gemoderniseerde, stijlvolle KABE-emblemen.
NIEUW! Nieuwe zijmarkeringslichten.
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EXTERIEUR / CARROSSERIE:
Hoe wij bouwen!

Ramen met slimme details
De uitwendig vlakke en getinte ruiten
beschermen tegen warmtestraling
van buiten. Traploze geïntegreerde
horren en verduisteringsgordijnen
in alle kozijnen. Alle ramen kunnen
traploos worden geopend (geldt niet
voor de keuken).
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iWall zorgt voor een stabiele
vochtbestendige carrosserie
De carrosserie wordt gebouwd
volgens het ”sandwichprincipe”:
glasvezel, binnenplaat en wand
bekleding die eventuele condens
opzuigt. Met de iWall-constructie
wordt de carrosserie maximaal
stabiel en absoluut vochtbestendig.
Aluminiumplaat aan beide zijden
van de Ecoprim isolatie zorgt
voor minder gevoeligheid voor
temperatuurverschillen.

Kunststofbalken

Hermetische daknaden

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

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

Scandinavië specificatie met
extra verwarmingspakket
Alle Travel Masters zijn uitgerust met
de Scandinavië specificatie. Een
krachtige accu en een generator
alsmede een verwarmd brand
stoffilter. Extra verwarmingspakket
in de kast is aangesloten op het
vloerverwarmingssysteem (Crown,
Imperial).

Webasto motorverwarmer
De campers van KABE zijn uitgerust
met een Webasto motorverwarmer
voor verwarming van het motorcircuit.
Met de Webastothermostaat met
tijdinstelling kunt u bij uitgeschakelde
motor de cabine maximaal 24 uur
voor het vertrek verwarmen. Met
behulp van de warmtewisselaar kan
de Webasto ook het woongedeelte
van warmte voorzien. (Niet in de
Novum Light.)
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INTERIEUR
Het gevoel thuis te
zijn
Wonen in een KABE camper is leven met comfort en kwaliteit
tot in elk detail, elke dag weer. Alle materialen zijn met de
grootste zorgvuldigheid geselecteerd om te voldoen aan uw
verwachtingen, zowel esthetisch als qua duurzaamheid. De
belijning van het ontwerp is actueel maar tevens klassiek.
Daarom kunt u ervan verzekerd zijn dat uw KABE altijd wordt
ervaren als modern, stijlvol en elegant.
Het interieur wordt gekenmerkt door een exclusieve, warme
en moderne uitstraling met houtwerk in de lichte houtfolie
Nordic Oak, die vele jaren stijlvol blijft. Uitgaande van Nordic
Oak, hebben we de andere interieurdetails aangepast om
het Scandinavische kleurenschema aan te vullen en een
uniforme uitstraling te creëren. De vloerbedekking en de
wandbekleding hebben een matchende kleur, net als de
plexi-oppervlakken, bladen van tafel en werkblad.
Draaibare stoelen met maximale tussenruimte zorgen voor
flexibel gebruik. In een paar seconden van rijpositie tot
ontspanpositie rond de eettafel! De KABE Crown en Imperial
zijn uitgerust met nieuwe exclusieve cabinestoelen met
geïntegreerde veiligheidsgordel.
Al onze caravans hebben een plafondbekleding uit één stuk,
die geluidsisolerend is en storende geluiden van binnen en
buiten effectief tegengaat.
De verlichting maakt een groot verschil voor de sfeer in
een huis en is natuurlijk net zo belangrijk voor de sfeer in
uw camper. De toegang tot het woongedeelte heeft vorig
jaar al een nieuwe verlichting gekregen. De entreelamp, de
handgreep aan de binnenzijde en de lichtlijst bij de entree
worden geactiveerd zodra u de deur van het woongedeelte
opent. Een functie die zowel comfort als veiligheid biedt.
Andere details zijn indirecte verlichting bij de bovenkasten,
verlichting in de garderobekast, laadruimteverlichting en een
dimmer op de plafondverlichting aan de voorzijde.
De voorruiten van onze Crown- en Imperial-modellen zijn
standaard voorzien van elektrische rolgordijnen met antiinkijk – eenvoudiger kan het niet om dat knusse en besloten
campergevoel te creëren waar de meeste mensen prijs op
stellen wanneer het 's avonds donker wordt.

Comfortabel wonen is functioneel wonen. Daarom zitten onze
campers over hun hele breedte vol met extra uitrusting, en
veel praktische functies en oplossingen. De meeste daarvan
maken al deel uit van de standaarduitrusting als u kiest voor
een KABE. Lees er meer over op pagina 24-25.
Een KABE-camper is een investering in levenskwaliteit, wij
laten niets aan het toeval over.

NIEUW! Al onze Mercedes cabinestoelen zijn vanaf 2023
uitgerust met de eigen vaste bekleding van KABE – ook de
Van, Novum en de Royal!
NIEUW! Opklapbare 5e plaats met veiligheidsgordels bij naar
voren gerichte stoel als optie verkrijgbaar.
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DE KEUKEN
Die nagenoeg alles
heeft
Alle KABE-keukens zijn compleet uitgerust met veel opberg
ruimte en in een doordacht ontwerp. We weten dat voor
goed koken ruimte nodig is. Slimme oplossingen bieden
extra werkoppervlak wanneer u dat het hardst nodig hebt. De
laden zijn voorzien van soft-close en centrale vergrendeling.
Er zijn veel exclusieve details, zoals de afgeronde spoelbak
met bovenop gemonteerde kraan, de uittrekbare snijplank
van zorgvuldig geselecteerd beukenhout en een functioneel
ingedeelde besteklade. Natuurlijk kunt u het afval sorteren in
afzonderlijke vakken, net als thuis.
Een werkblad met een 3-pits gaskookstel is standaard
in alle KABE campers, behalve in de KABE Van, die een
2-pits gaskookstel heeft. De gedeelde afdekplaat van het
3-pitsfornuis biedt een slim, extra aanrechtoppervlak. Met
een afdekplaat over de spoelbak krijgt u snel een groter
aaneengesloten oppervlak. De stijlvolle, bronskleurige
TecTower koelkast met vriesvak is standaard in onze Crownen Imperial-series. Hier krijgt u een keuken die uitnodigt tot
volop eetplezier, ongeacht met hoeveel mensen u rond de
tafel zit.
Verzonken deuren en laden zijn standaard. De Novum, Royal
en de Crown hebben een werkblad in steenimitatie, Velvet
Grey genaamd. De KABE Van is voorzien van een werkblad
in Diamond White. Alle oppervlakken zijn zowel slijtvast als
makkelijk schoon te houden.

De Imperial-keuken (boven) is geen gewone camperkeuken!
Hier hebben we het premiumconcept nog een stap hoger
getild en een keuken voor de echte fijnproever gecreëerd.
In de KABE Imperial is een werkblad in Corian Matterhorn
standaard en de modellen zijn uitgerust met een inbouwoven
van TecTower. De i910 heeft een praktisch uitklapbaar plateau
met ruimte voor bijvoorbeeld een koffiezetapparaat.
NIEUW! Nieuwe Neonflex – een dunner siliconenprofiel met
LED en nieuwe foliestrips deze bevinden zich aan beide
zijden van de koelkast.
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DE WOONKAMER
Waar iedereen wil zijn
De woonkamer is de voor de hand liggende plek voor zowel
ontspanning als gezelligheid. Voor ontspannen samenzijn is
comfortabele ruimte nodig voor iedereen. Daarom zijn onze
L-zitbanken royaal bemeten en voorzien van comfortabele,
ergonomisch gevormde kussens. Hier zit u heerlijk!
U kunt de stoffering naar eigen smaak kiezen uit onze unieke
en zorgvuldig geteste kussenbekledingen. Zie bladzijde
20. In de KABE Imperial is een luxueuze lederen bekleding
standaard.
In de Novum, Royal, de Crown en de Imperial zijn de kussens
voorzien van Premium Foam vulling van topkwaliteit. En onze
zitkussens hebben aan de onderzijde een antislipbekleding,
zodat ze altijd stabiel op hun plaats blijven (niet in de Van).
Het ontwerp van de zithoek in een camper moet aan heel
andere eisen voldoen dan uw zitbank thuis. Omdat hij een
comfortabele en veilige zitplaats moet zijn tijdens het rijden,
hebben wij een zitbank ontwikkeld met een uitschuiffunctie
bij de plaats met veiligheidsgorde (niet in de Novum Light).
De rugleuning en de zitting zijn eenvoudig verstelbaar. De
neerklapbare armsteun, die standaard is in de Novum Heavy,
de Royal, de Crown en de Imperial, zorgt ook voor optimaal
rijcomfort voor de passagiers.
Een essentiële veiligheidsmaatregel is KABE's oplossing
voor de dinettebank, die voorkomt dat de passagier bij een
eventuele botsing onder de veiligheidsgordel doorglijdt.
De strakke lijnen van de hoogglanzende tafel worden
gecompleteerd met details zoals afgeronde hoeken in de
zitbank en indirecte verlichting langs de onderzijde van
de kasten die zorgen voor een huiselijke sfeer. Slimme
opbergruimten in de bovenkasten met legplank maken het
makkelijk om alles georganiseerd te houden.
Een laadpaneel voor het gemakkelijk draadloos opladen
van een mobiele telefoon is standaard (niet in de Royal
x780LB/LGB).
NIEUW! Nieuwe gordelsluitingen (3e en 4e plaats met
veiligheidsgordels) met Isofix als standaard en verstelbare
neksteun voor het beste rijcomfort.
NIEUW! De KABE Royal x780 LXL wordt vanaf dit jaar
gebouwd met een "face-to-face" zitbank als optie.
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DE SLAAPKAMER
Voor totale
ontspanning
We weten hoe belangrijk het is om 's nachts goed te slapen.
Daarom zijn heerlijke bedden met comfortabele matrassen
voor ons vanzelfsprekend, terwijl dit bij anderen vaak een
optie is. Want dat bent u waard!
Bij KABE kunt u uw slaapkamer inrichten volgens uw eigen
behoeften en wensen en die van uw gezin. Welke indeling
u ook kiest, de bedden zijn van de hoogste kwaliteit met
spiraalmatrassen, dikke oplegmatrassen en bedbodems
met flexibele lattenbodem. In onze QB-modellen is het bed
verhoogd met slimme opbergmogelijkheden in de laden aan
het voeteneind.
Als u kiest voor een halfgeïntegreerd Crossover-model, is er
extra slaapruimte beschikbaar in het neerlaatbare plafondbed
boven de dinette (niet in de Novum Light). In al onze volledig
geïntegreerde campers vindt u aan de voorkant ook een
praktisch neerlaatbaar tweepersoonsbed.
Stijlvolle beddenspreien zijn altijd inbegrepen bij KABE.
Het bed is niet alleen een plaats om te slapen. Het is ook
een fijne plek om even te ontspannen met een boek of
tijdschrift. Om het zo comfortabel mogelijk te maken, is er een
hoofdeinde van zacht gewatteerde imitatiesuède, dat met
zijn patroon in 3D-print bijdraagt aan de fraaie en behaaglijke
uitstraling van de slaapkamer.
Het bedframe van aluminium is sterk en stabiel (standaard
in de Novum, Royal, Crown en Imperial) en is desgewenst
voorzien van een elektrisch verstelbaar hoofdeinde
(standaard in de Imperial, optioneel in de Royal en Crown).
Natuurlijk vindt u ook details zoals gezellige verlichting bij
het hoofdeinde, verduisteringsgordijnen en geluidsisolatie in
de wanden en het plafond. Een garantie voor comfortabele
nachten en uitgerust wakker worden.
Wel of geen nachtlampje? Als u hem aan of uit wilt zetten,
vindt u de knop precies waar hij hoort – bij het bed.
Bovendien zijn onze slaapkamers ingericht met ruime
garderobekasten en bovenkasten om plaats te bieden aan
alles wat uw gezin op reis nodig heeft.
NIEUW! Van, Novum, Royal en Crown hebben een nieuw
design van de leeslampen in chroom. In de Imperial worden
de lampen vernieuwd in modern zwart chroom. In sommige
modellen krijgt de nieuwe DuoSpot een leeslamp
met drie knoppen. Een slimme nieuwe schakelaar met
aanraakfunctie wordt standaard in alle modellen.
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DE BADKAMER
Een echte badkamer
voor onderweg
Een eigen douche en toilet staan bij velen hoog op het
wensenlijstje om het camperleven zo comfortabel mogelijk
te maken. Wilt u uw camper inrichten met een grote en ruime
badkamer achterin? Of hebt u liever een aparte douche
en toilet? In de laatste variant is door het openen van de
toiletdeur de hele slaapkamer afgegrensd van de woonkamer,
zodat u 's morgens een eigen privéruimte hebt om u gereed
te maken. Wij bieden veel flexibele opties, zodat u de
oplossing kunt kiezen die het beste bij u en uw gezin past.
Alles om u zich thuis te laten voelen.
De doordachte details en het stijlvolle design die uw hele
KABE-camper kenmerken, zijn natuurlijk ook in de badkamer
terug te vinden. Een lichte, wit geverniste Nordic Oakinrichting met een werkblad in een moderne betonlook,
exclusieve handgrepen en met finesse ontworpen hangers,
plus een slot voor de toiletdeur maken uw KABE-badkamer
compleet.
Alle modellen zijn voorzien van een draaibaar spoeltoilet met
externe lediging. In de Imperial-serie wordt het niveau verder
verhoogd met een keramisch toilet. Op bepaalde modellen
is het Cinderella verbrandingstoilet als optie leverbaar (niet in
Novum). Een handdoekdroger is als optie verkrijgbaar in de
Royal, de Crown en de Imperial.
NIEUW! Alle T-modellen en 880 LQB hebben nu een nieuwe
spiegel in de badkamer en nieuw laminaat op de achterwand.
NIEUW! Nieuwe Neonflex – een dunner siliconenprofiel met
LED en nieuwe foliestrips op onze T-toiletten en 880 LQB.
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SMAAKVOL EN COMFORTABEL
2023 Bekleding collecties
Het zijn de details die het totale huiselijke gevoel van een KABE creëren. Naast comfortabel
zitten en slapen, vinden wij het belangrijk om stoffering en kussenovertrekken aan te bieden
die voldoen aan de design- en duurzaamheidseisen van moderne campergezinnen.
Nashville, Glendale, Charleston en Hampton zijn voorzien van frisse, nieuwe gordijnen.

TEXTIEL

NASHVILLE (bruin)
Novum, Royal, Crown, Imperial

AUSTIN (lichtgrijs)
Novum, Royal, Crown, Imperial

GLENDALE (zwart)
Novum, Royal, Crown, Imperial

CHARLESTON (beige)
Novum, Royal, Crown (meerprijs)
Imperial (standaard)

HAMPTON (zwart)
Novum, Royal, Crown (meerprijs)
Imperial (standaard)

LEDER

HOLLYWOOD (donkergrijs)
Novum, Royal, Crown (meerprijs)
Imperial (standaard)

20 KABE 2023

Lederen bekleding is standaard in Imperial en optioneel in Novum, Royal en Crown. Onze nieuwe veiligheidsgordels met
standaard Isofix en verstelbare hoofdsteunen geven u het best mogelijke rijcomfort.
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MADE IN SWEDEN
Zweedse innovatie
Als je in een camper woont moet het leven niet te
gecompliceerd zijn. Daarom hebben we er alles – en nog
wat extra – aan gedaan om onze campers te voorzien van zo
veel mogelijk slimme oplossingen, functies en gemakken als
fysiek mogelijk is. Elk detail is doordacht, om u het allerbeste
te bieden.
Een groot deel van de kwaliteit van een KABE schuilt
achter zijn stijlvolle, elegante façade. U vindt hem in unieke
constructies en geavanceerde technische oplossingen. 2021
hebben we onze douchecabines al vervangen door een
nieuw, ruimer model. Verder werd de eethoek royaler door de
dinettebank een afgeronde vorm te geven. Als u niet bezig
bent in de keuken is het prettig om de verlichting daar te
kunnen dimmen. Deze sfeerverlichting is natuurlijk regelbaar
vanaf het Smart D-paneel. Allemaal dingen die u misschien
niet direct opvallen als u een KABE vergelijkt met andere
merken, maar ze zijn er en vergemakkelijken alle dagen van
uw leven in de camper.
Wij hebben de ambitie om het leven in uw camper zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Het gaat immers om een mobiele
woning die zich veilig, zeker en milieuvriendelijk over de
wegen moet kunnen verplaatsen. Al deze ”extra’s” zijn bij ons
gewoon standaard.
Wilt u meer weten? Kijk op pagina 24-25.
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INTERIEUR: Hoe wij bouwen!

Het beste zitcomfort dat er
te koop is met stoffering van
de beste kwaliteit
Ergonomisch gevormde banken met
vulling van duurzaam en recyclebaar
Premium Foam. De bank is op de
plaatsen met veiligheidsgordel
instelbaar met een slide-out
functie (niet in de Novum Light).
Meubelstoffen van kwaliteiten
die bijzonder slijtvast zijn. Zes
verschillende kussencollecties om uit
te kiezen. De gordijnset kan worden
gecombineerd met de bekleding van
de kussens.
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Maximaal slaapcomfort
Bedden met lattenbodem volgen
het lichaam tijdens het rusten.
Spiraalmatrassen en dikke opdek
matrassen garanderen een goede
nachtrust. Bedden met verstelbaar
hoofdeinde voor extra comfortabel
lezen in bed. De bedden zijn
opklapbaar en hebben gasdempers
voor effectiever schoonmaken.

Een zacht, licht reflecterend
en isolerend plafond

Sanitaire ruimte met
douchemogelijkheid

Een keuken die bijna alles
heeft

KABE is de enige camper met een
zacht plafond, waardoor de akoestiek
in de camper aanzienlijk verbetert.
Het zachte plafond heeft een geluid
dempend effect en verbetert de
isolerende eigenschappen van het
dak.

Douchebak, douchebekleding, een
praktische uittrekbare handdouche
en een vouwbare of vaste douche
wand. In meerdere indelingen is een
douchecabine opgenomen. Slot op
de toiletdeur.

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

Meer en betere verlichting
Lichtbalken met ingebouwde spot
lights. Indirecte verlichting boven de
bovenkastjes. Nachtverlichting met
schakelaar bij het bed. Inwendige
schakelaar voor de buitenverlichting.
Verlichting in kasten en bedlades.

KABE-kwaliteit in inrichting
en meubelen
De meubelen en de inrichting zijn
afkomstig uit de eigen meubelfabriek
van KABE. De unieke iWallconstructie van KABE biedt een
onbeperkt aantal bevestigingspunten
– belangrijk bij montage van extra
uitrusting.

Droogkast
Droogkast met door KABE ont
worpen opvangbak voor het drogen
van schoenen. De droogkast heeft
een speciale convector en een
regelbare plafondklep voor maximale
warmtecirculatie.
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SLIM COMFORT
In alle seizoenen
Het Scandinavische klimaat stelt extreme eisen. Dat weten
we. Het kan variëren van een warme droge zomer, een
vochtige winderige herfst tot een koude winter met veel
sneeuw. U kunt erop vertrouwen dat onze campers zonder
problemen zijn opgewassen tegen de bijbehorende
weeromstandigheden, wind- en temperatuurwisselingen.
De technische oplossingen van onze carrosserieën en onze
unieke verwarmings- en ventilatieoplossing Smart Climate
System maken uw KABE tot een van de absoluut beste
campers voor alle seizoenen die er te koop zijn.

Verwarmingssysteem KABE campers
AGS II Pro, een
shuntklep regelt de
temperatuur van het
water dat in de vloer
circuleert.
Aangepaste
vloerverwarming
met watercircuit,
in combinatie met
AGS II of AGS II Pro
vloerverwarming met
watercircuit.

De Crown en de Imperial hebben voorstoelen met optioneel
een verwarmings- en een koelfunctie. Als het warm is, kunnen
de ventilatoren in de stoel worden geactiveerd voor heerlijke
koelte en extra comfort tijdens de reis.
Met meer dan 60 jaar ervaring en steeds verdere ont
wikkeling kunnen wij trots zeggen dat elke KABE-camper aan
de zwaarste eisen voldoet. Royaal.
Wilt u meer weten? Kijk op pagina 28-31.

Ramen met dubbel
glas en PU-kozijn.

KABE AirVent dakluik
met 12 V ventilator.

Automatische
vermogensregeling
– de ketel voelt
automatisch wanneer
er gasverwarming
nodig is voor extra
vermogen.

Ons doel is om uw wintervakantie even comfortabel te laten
verlopen als uw vrije tijd in de zomer. Isolatie, ramen, wanden,
verwarming en ventilatie zijn allemaal ontwikkeld om te
voldoen aan de hoge eisen die de natuur stelt, ongeacht het
seizoen. Al onze campers zijn bovendien standaard uitgerust
met een hele reeks intelligente verwarmingssystemen.
Verwarmingsconvectors die zorgen voor aangename
warmtezones in zowel bestuurders- als woongedeelte,
warmtewisselaars (niet in Novum Light) en de mogelijkheid
om tot 24 uur voor vertrek de cabine te verwarmen als
de motor is uitgeschakeld. En dat zijn nog maar enkele
voorbeelden.
In onze Imperial-campers is zoneverwarming van Alde
standaard. Met dit systeem kunt u de verwarming in twee
afzonderlijke zones regelen, het voorste deel en het achterste
deel van de camper. De toiletruimte wordt altijd comfortabel
verwarmd door de retourleiding.

Zoneverwarming maakt
het mogelijk om de
verwarming te regelen
in twee afzonderlijke
zones en verschillende
temperaturen te kiezen
voor het voorste en
het achterste deel van
het woongedeelte
(standaard in de
Imperial).
Geoptimaliseerd
ventilatiesysteem
voor elk model.
Verwarmde zone
tussen auto- en
woongedeelte.
Verwarmde entree.

Convectors in de
laadruimte, rondom
de laadluiken en
onder de ramen.
Inrichting die is
aangepast voor
volledige lucht
circulatie. Convectors
ingebouwd in
luchtspleten.

Alde Compact
verwarmingsketel.

Warmtespreiding
vanaf leidingen en
convectors bij de
entree.

Convector onder het
instrumentenpaneel.
Vloerverwarming
in de cabine. Extra
verwarmingspakket in
het zijvak, aangesloten
op het convector
systeem.
iWall-constructie,
geventileerde
sandwichconstructie
die berekend is
op extreme
temperaturen.
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VERWARMING EN VENTILATIE: Hoe wij denken!

Intelligente
verwarmingssysteem
Een hoog niveau van comfort en
tevredenheid vereist een hoge
standaard van alle details en
componenten. Wij zien het als
onze opdracht om alles te doen
om u tevreden te stellen. Daarom
is het volgende altijd standaard
in alle campers van KABE: ALDE
compact verwarmingsketel, AGS II
of AGS II Pro vloerverwarming met
watercircuit, compacte convectors,
geoptimaliseerd ventilatiesysteem,
inrichting aangepast voor volledige
luchtcirculatie, iWall-constructie.
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Centrale verwarming
Verwarmingsketel ALDE Compact
3030 met touch-screen display
en elektrisch element van 3 kW,
bij gebruik van propaangas levert
de ketel max. 5,5kW (5500W). Het
verwarmingssysteem heeft een 12V
circulatie-pomp, een geïntegreerde
heetwaterboiler en een apart
expansievat. De mantel rondom
de flessengaseenheid zorgt voor
maximaal warmtevermogen.

De meest comfortabele
warmte
Door KABE ontwikkeld automatisch
vloerverwarmingssysteem AGS II
(patent aangevraagd) met water
circuit met vier lussen voor nog
gelijkmatiger warmte. De warmte
circuleert in aluminiumbuizen
die doorlopen tot onder entree,
keukenblok en toiletruimte.
Verwarmingsplaten verdelen de
warmte gelijkmatig over de hele
vloer.

Ags II Pro
Met AGS II Pro kan de vloerverwarming
apart worden ingeschakeld. Een
mengkraa regelt de temperatuur van
het water dat in de vloer circuleert.
De tanks voor vers en grijs water zijn
geïsoleerd en verwarmd.

Geïntegreerd
verwarmingssysteem

Aluminium binnenplaat in
de wanden

Ventilatie in wanden en
vloer

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

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

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

Unieke ramen en deur
Energiezuinige ramen met een kozijn
van polyurethaan sluiten hermetisch
aan op het dubbele glas, voor
optimale isolatie. Het raamkozijn
is geïsoleerd met ingebouwde
ventilatie. Deur woongedeelte met
gasdemper en raam. Hordeur is
standaard.
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VERWARMING EN VENTILATIE: Hoe wij denken!

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

30 KABE 2023

Volledige luchtcirculatie

Afgeschuinde kabelgoten

Vrije passage van de lucht

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

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

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

Geventileerde banken en
bedden

Belastings- / Vermogensbegrenzer

De beste verwarmings
systemen

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

Het elektrisch opgenomen
vermogen van de ketel wordt
bij zware belasting automatisch
verlaagd, bijvoorbeeld als meerdere
elektrische apparaten gelijktijdig
worden gebruikt.

Met de warmtewisselaar kunt u
tijdens het rijden eenvoudig de
warmte van de motor naar het
woongedeelte leiden. Dit zorgt
tijdens echt koude dagen voor een
extra hoeveelheid warmte.

Meer verwarmingsfuncties
Alle volledige geïntegreerde
campers hebben een verwarmde
dubbele vloer. Hierdoor zijn de
bergruimten verwarmd en het zorgt
voor een beter warmteklimaat in het
woongedeelte. Warmteconvectors
onder het instrumentenpaneel, de
opbergconsole en bij de instap,
dubbele beglazing in deuren en
zijramen van het autogedeelte.

KABE 2023 31

VEILIGHEID
KABE +
Mercedes-Benz +
AL-KO
We hebben veel respect voor de uitdagingen van het rijden
op Scandinavische wegen. Gladheid, een nat wegdek
en snelle temperatuurwisselingen zijn slechts enkele
voorbeelden. Daarom investeren we veel ten behoeve van
uw veiligheid. Wie een KABE koopt krijgt een camper die
is gebouwd in een van de modernste camperfabrieken van
Europa en die is ontwikkeld om u zo veilig en comfortabel
mogelijk te vervoeren.
KABE staat erom bekend dat het geen concessies doet aan
de kwaliteit. Nu zijn we nog een stap verder gegaan, om de
hoogst mogelijke standaard en de beste rijeigenschappen
op de markt te bereiken, ongeacht het klimaat en de
wegomstandigheden.

Uw veiligheid op de weg
We hebben de passieve veiligheidssystemen (crash
veiligheid) verder ontwikkeld en onze campers bovendien
voorzien van een aantal actieve veiligheidssystemen.
PASSIEVE VEILIGHEID (Crashveiligheid)
Stabiele carrosserie: Het auto- en het woongedeelte zijn met
elkaar verbonden door middel van een stalen constructie. De
wanden en het front van de camper zijn gebouwd volgens
het sandwichprincipe, voor maximale torsiestijfheid. De A-zuil
is gemaakt van een solide, in één stuk gegoten constructie.
De staalconstructie wordt door krachtige staalplaten
verbonden met de aandrijfeenheid, wat zorgt voor een
sterke koppeling met het autogedeelte. De binnenwanden
worden op de buitenwand bevestigd met behulp van
F-profielen van aluminium.
De unieke construktie van de dinettebank voorkomt dat de
passagier onder de veiligheidsgordel wegglijdt: De dinette
bank is voorzien van een metalen profiel dat ingrijpt in een
sleuf aan de onderkant van het bankkussen, zodat het
kussen niet kan wegglijden bij een eventuele aanrijding.

In combinatie met een Mercedes-Benz camperbasis krijgt u
een voertuig met de focus op maximale veiligheid en een
technologie in de absolute voorhoede van de branche.
Met het op maat gemaakte chassis van AL-KO kan KABE
nu volwassen campers aanbieden met een rijbeleving die
vergelijkbaar is met die van een personenauto.

Stalen frame in de dinettebank: De zitplaatsen met
veiligheidsgordel bij de dinette hebben nu een versterkt
inwendig metalen frame zodat de bank bij een eventuele
aanrijding niet kan instorten. Dit frame houdt bovendien
de watertank veilig omsloten. De bank zelf is geïntegreerd
met het frame van de watertank die stevig in de vloer is
verankerd. Dit vermindert het risico van beschadiging of
losraken van de bank bij een eventuele botsing.

Wij hebben bovendien een aantal updates en maatregelen
doorgevoerd om de veiligheid bij een eventuele botsing nog
verder te verhogen.

Crashbestendige koelkast met stalen balk (geldt voor
bepaalde modellen, afhankelijk van de plaatsing van de
koelkast).
Stalen frame bij de accu: Een nieuw stabiel metalen frame
omvat de accu van het woongedeelte zodat deze ook bij
een aanrijding niet kan verschuiven.
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Tafelblad dat kan worden weggeklapt: De tafel kan
voorwaarts worden weggeklapt (bij de Van kan hij
worden weggenomen) zodat er meer ruimte is tussen de
bestuurdersstoel en de passagier op de bank, die daardoor
nog veiliger kan reizen.
ACTIEVE VEILIGHEID (Systemen om ongevallen te
voorkomen)
Al onze modelseries worden nu gebouwd op MercedesBenz, met luxueus comfort en veiligheid van topklasse.
Hier laten we niets aan het toeval over, en een groot aantal
technische functies zorgt voor een veilige en comfortabele
rijervaring op de weg.
Alle KABE campers zijn uitgerust met een Heavy Duty
motor, automatische rem, regensensor, rijlichtassistent,
zijwindassistent (behalve de tandemassers) en Attention
Assist.
Lane Departure Warning is standaard in de KABE Novum,
Royal en Van.
Als u het Mercedes Comfortpakket aanschaft (optioneel
bij de Novum en de Royal) krijgt u bovendien verkeers
bordenassistent, grootlichassistent, elektrische parkeerrem
en Thermotronic in het autogedeelte.
Inbegrepen in de KABE Van zijn bovendien parkeersensors
en sensors voor inhaalbeveiliging.
Onze integraal tandemas campers hebben altijd een
maximaal toelaatbaar gewicht van 5,500 kg.
DISTRONIC is standaard in de Imperial en optioneel in de
Novum, Royal en Crown.
Lees meer op pagina 34-35.
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VEILIGHEID
KABE +
Mercedes-Benz +
AL-KO
In al onze campers is de unieke 9G-tronic van Mercedes
standaard. De 9G-tronic is een geheel nieuwe volledig
geïntegreerde automatische versnellingsbak met 9
versnelingen die zijn aangepast aan de specifieke eisen van
de camper wat betreft vermindering van verbruik en uitstoot.
Het nieuwste multimediasysteem van Mercedes is
inbegrepen – een 10,25 inch MBUX aanraakscherm met
achteruitrijcamera.

Het elegante exterieur van de voorpartij, het exclusieve bestuurdersgedeelte en een groot aantal technische- en internetfuncties.

Alle modelseries van KABE worden gebouwd op de sterke combinatie
Mercedes-Benz en AL-KO, aangevuld met vering en schokbrekers die AL-KO
samen met Mercedes-Benz nog verder heeft verfijnd.
Het chassis is uiteraard voorbereid voor montage van HY4 hydraulische
steunpoten (standaard Imperial), trekhaak, ClickFix mechanische steunpoten en
bagagehouder.

Het MBUX-multimediasysteem met 10,25” (26 cm) aanraakscherm laat niets te
wensen over op het gebied van infotainment, navigatie en communicatie in de
auto. De bediening via het HR-aanraakscherm of de aanraakregelknoppen op
het multifunctionele stuurwiel is bijzonder innovatief.
• Intelligente spraaksturing die al doende leert door middel van kunstmatige
intelligentie.
• 3D-graphics.
• Dynamische routebepaling die u kan helpen om files te ontwijken en rijtijden
te verkorten.
• De integratie van smartphones via Android Auto, Apple CarPlay of Mirrorlink
en Bluetooth met handsfree-functie maakt het mogelijk om tijdens het rijden
te telefoneren zonder te worden af geleid.
• Verkeersinformatie in real time.
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Achteruitkijkspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmd.
Multifunctioneel lederen stuurwiel met touch-knoppen voor MBUX.
De gewenste afstand instellen voor de assistent DISTRONIC.
De actieve afstandsassistent DISTRONIC kan de afstand tot het voorliggende
voertuig handhaven die de bestuurder heeft ingesteld en vergemakkelijkt
het rijden op bijvoorbeeld de snelweg of in langzaam rijdende files
(standaard Imperial, optie Novum, Royal en Crown).
Keyless Start.
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KLIMAATKAMER

-35 TOT +55 GRADEN

KWALITEIT

HERMETISCH DICHT

In de klimaatkamer worden campers
zorgvuldig getest.

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

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

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

OPTIMALE GEWICHTSVERDELING

TREKINRICHTING

STERKTE

LUCHTSTROMEN

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

Meetinstrument voor de trekinrichting.

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

De luchtstromen worden
gecontroleerd met behulp van rook.

VENTILATIE

GASSYSTEEM

ELEKTRISCH SYSTEEM

STERKTETEST TIJDENS HET RIJDEN

Correcte ventilatie is een essentiële
functie die nauwkeurig wordt
gecontroleerd.

Het flessengassysteem wordt onder
druk getest.

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

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

REGENKAMER

DUURZAAMHEIDSTEST
CARROSSERIE

FABRICAGE

In de regenkamer worden de
campers onder hoge druk bespoten.
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De diverse delen van de carrosserie
worden aan duurzaamheidstests
onderworpen.

ZORGVULDIG
GETEST
Essentiële
oplossingen

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

Ons vakkundige personeel wordt
terzijde gestaan door de meest
moderne techniek.
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TECHNIEK
KABE Smart D

European Innovation Award
Het bedieningspaneel KABE SMART D – winnaar van de
European Innovation Award – bewaakt uw camper.
Hiervandaan kunt u ook veel functies besturen. Het paneel
is ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid en
heeft een overzichtelijk scherm met touchscreen. Hier ziet
u verswaterpeil, grijswaterpeil en accuspanning. U kunt de
verlichting, de airconditioning, de verwarmingsketel, het bed
met elektrisch verstelbaar hoofdeinde of de temperatuur
instellen en tevens geselecteerde accessoires zoals
elektrische vergrendeling van de keuken. Het systeem heeft
verder meerdere alarmfuncties die u eraan herinneren als
er onderhoud nodig is of als een zekering moet worden
vervangen. Alles handig bij elkaar op hetzelfde scherm.
Standaard in alle modellen.
In welke taal wilt u met uw KABE Smart D navigeren? U kunt
eenvoudig de taal kiezen, net als op uw smartphone.
KABE Smart D Remote maakt het mogelijk om via een app
het bedieningspaneel van de camper te regelen, waar u
zich ook bevindt. U kunt bijvoorbeeld de airco in de camper
aanzetten als u terugkeert van het strand of de verwarming
hoger zetten en zorgen voor een verwelkomende verlichting
voordat u aan uw laatste afdaling op de skipiste begint!
KABE Smart D Remote is voorzien van een 4G-router met
ingebouwde antenne en een mobiel modem (als optie is een
externe antenne leverbaar). U kunt niet alleen verwarming en
verlichting regelen en alle functies en alarmen in de camper
controleren, maar u beschikt onderweg bovendien over een
uitstekende draadloze internetaansluiting. KABE Smart D
Remote is als optie verkrijgbaar op alle modellen*.
NIEUW! KABE Smart Level – om uw KABE-leven nog
verder te vereenvoudigen! Vanaf 2023 wordt het KABE
Smart D-paneel verder ontwikkeld, nu ook met KABE Smart
Level met drie praktische functies. Smart Level toont het
gasniveau (bij gebruik van één gasfles, geen kunststof
gasfles), bandenspanning en hellingshoek van de camper.
Het paneel geeft het flessengasniveau aan, zodat u zich
geen zorgen hoeft te maken dat u tijdens uw reis onverwacht
zonder gas komt te zitten, bijvoorbeeld tijdens het kamperen
in de winter of in het buitenland, waar het moeilijk kan zijn
om navulstations te vinden. De bandenspanningsensor
helpt u om altijd de juiste spanning in uw banden te houden,
waardoor u extra veilig en zuinig rijdt. KABE Smart Level bevat
ook een niveau-indicator die de helling van het voertuig
aangeeft wanneer het geparkeerd staat. Dat maakt het
wonen in de caravan een stuk comfortabeler en functioneler.
Met Smart Level wordt uw comfortabele KABE-leven nog een
beetje makkelijker!
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KABE Smart Level is standaard in de Imperial en optioneel in
de series Novum, Royal en Crown.
* Wanneer u het KABE Smart D Remote-systeem aanschaft, zijn automatisch
de netwerkkosten voor 36 maanden inbegrepen. Na 36 maanden worden de
netwerkkosten per jaar voor de remote-toegang in rekening gebracht. Det Een
apart mobiel data-abonnement is ook vereist.

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

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

Alle informatie en bediening met betrekking tot
de verwarming wordt op een apart scherm
aangegeven. U regelt de verwarming met een
handige digitale schuifregelaar.

KABE 2023 41

TECHNIEK: Wat wij doen!

PREMIUM SOUND MET DAB. KABE premium sound system
met DAB is standaard op de Imperial.
DRAADLOOS LADEN. Een laadpaneel voor draadloos
opladen van de mobiele telefoon is standaard in al onze
modellen, behalve in de Royal x780 LB/LGB.
DRAADLOZE ROUTER. Om uw keuzemogelijkheden wat
betreft verschillende media zo groot mogelijk te maken,
is een router met draadloze verbinding standaard in alle
modellen. Als optie is voor de router een externe antenne
leverbaar.

KABE Smart D intelligente
elektriciteitscentrale

Drivers Cabin Heating
System (Crown, Imperial)

Krachtiger generator en
krachtiger accu

Eenvoudig te bedienen elektrisch
paneel. Het elektrische systeem
registreert de acculading en laadt
zo nodig automatisch de accu.
Het systeem controleert zelf het
waterniveau, de temperatuur en de
accuspanning.

Drivers Cabin Heating System
(Crown, Imperial). De warmte
wisselaar sluit de verwarming
van de motor aan op die van het
woongedeelte. Vloerverwarmingsmat
met watercircuit in de cabine.
Ingebouwde convectors bij het
trapje (autogedeelte). Convectors
tussen auto- en woongedeelte
vormen een warmtebarrière.
Extra verwarmingspakket in de
kast, aangesloten op het vloer
verwarmingssysteem.

Ons extra krachtige elektrische
systeem verlengt de levensduur
van de accu, ook bij lage buiten
temperaturen.
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Gereed voor tv-ontvangst

Veilig en zeker

Uitwendige aansluiting voor TV,
kabel-TV en 12/230V. TV-antenne
aansluiting op drie plaatsen: in
TV-console, slaapkamergedeelte en
elektriciteitskast. Waarschuwings
functie voor uitstekende antenne
tijdens het starten. TV-kast met
verzinkbare TV-steun in de meeste
modellen.

Veiligheidsvoorzieningen die
standaard zijn in alle campers van
KABE: airbag, ABS-remmen en
driepuntsveiligheidsgordels in zowel
bestuurders- als woongedeelte.
Lekindicator voor handmatige
controle van het flessengassysteem.
De slangbreukklep maakt
het mogelijk om te rijden met
flessengas ingeschakeld.
Brandmelder in het slaapgedeelte.
Aardlekschakelaar. Crashsensor op
het flessengassysteem.

Voorbereid voor steunpoten
en trekhaak
Alle KABE campers zijn uitgevoerd
met frame-einden van AL-KO en
kunnen daarom eenvoudig worden
voorzien van steunpoten en een
trekhaak.

Meer uitrusting

...en nog meer uitrusting

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

(Standaard op Imperial, sommige
optioneel op overige modellen)
• Airconditioning woonruimte
• Centrale vergrendeling uitwendige
luiken
• Inverter
• Corian Matterhorn keukenblad
• Premium Sound System
• Lederen bekleding
• Zonnepaneel
• Het unieke design van het exterieur
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EIGENDOM
Zorgeloos eigendom
10 redenen om voor KABE te
kiezen:
COMFORT VOOR ALLE
SEIZOENEN
De campers van KABE zijn geconstrueerd voor het
Scandinavische klimaat, ze moeten perfect functioneren,
zowel in koude winters als in warme zomers. Daarom doen
wij geen enkele concessie op het gebied van isolatie,
ventilatie en verwarming. De carrosserie is gebouwd met
de door KABE zelf ontwikkelde iWall-constructie die zorgt
voor maximale stabiliteit en absolute vochtdichtheid. Alle
modellen zijn standaard uitgerust met een Alde 3030
verwarmingsketel en vloerverwarming met watercircuit. Veel
van de essentiële functies voor gebruik in alle seizoenen
zijn in de constructie ingebouwd en misschien niet zichtbaar
als u voor het eerst de camper betreedt, maar des te beter
merkbaar als u uw KABE gebruikt.

KWALITEIT
Voor ons is het belangrijk dat elke KABE in elk detail voldoet
aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en design.
Zo hebben we altijd gedacht. Daarom construeren en testen
we nieuwe oplossingen in onze eigen ontwikkelingshal en
bouwen we elke KABE in een van de modernste camper
fabrieken van Europa. Namelijk die van ons. We beschikken
over uiterst competent personeel, eigen elektriciens, een
eigen timmerfabriek en een modern machinepark. Onze
toeleveranciers behoren tot de toonaangevende bedrijven in
hun respectievelijke sector.

WAARDE DIE DUURZAAM IS
Ongeacht welk model KABE u kiest, u kunt ervan
verzekerd zijn dat u beschikt over de beste kwaliteit in elke
prijsklasse die er te koop is. Kwaliteit die ook duurzaam
is. We ontwikkelen onze campers voortdurend verder in
de moderne KABE-fabrieken in Tenhult, met als doel om
te voldoen aan de hoge eisen van KABE-bezitters en hun
opvolgers. Daarom kunt u ervan opaan dat de waarde van
uw KABE ook in de toekomst een stabiele factor is.
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KLIMAAT EN MILIEU

TECHNIEK
In een nieuwe KABE beschikt u altijd over de modernste
techniek en al in de standaarduitvoering behoren onze
producten tot de best uitgeruste modellen van de markt.
We vinden dat nieuwe uitdagingen toekomstgerichte
oplossingen verdienen en besteden veel aandacht aan de
technische ontwikkeling. We zijn de laatste jaren beloond
met meerdere eervolle onderscheidingen voor onze
innovaties, waaronder op het gebied van ventilatie en
warmteterugwinning. Als het gaat om echt mobiel comfort
is een KABE bijzonder compleet. En als u prijzen gaat
vergelijken, let dan goed op wat allemaal standaard is in een
KABE.

DESIGN
Het ontwerp van de inrichting van KABE wordt gekenmerkt
door de Scandinavische traditie, met lichte tinten en
materiaalkeuzes met een frisse, luchtige uitstraling.
Verzonken deuren, afgeronde hoeken en ergonomisch
uitgevoerde kussens zijn slechts enkele voorbeelden van
details die zorgen voor het speciale KABE-gevoel, waarbij
design en functie altijd samengaan. Ook qua exterieur wordt
de carrosserie gekenmerkt door doordachte details en
elegante lijnen die elke KABE zijn onderscheidende karakter
geven.

FUNCTIONALITEIT
KABE beschikt over meer dan 60 jaar ervaring in het
ontwikkelen en produceren van campers voor actief
gebruik in alle seizoenen. In uw KABE vindt u daarom een
groot aantal slimme oplossingen die het leven tijdens het
kamperen net zo eenvoudig en ontspannend maken als u
zelf wilt. Dit kunnen oplossingen zijn zoals het praktische
skivak met verlichting of de centrale vergrendeling van de
keukenlades of de USB-aansluiting op de plaats waar u hem
altijd nodig hebt.

Voor ons hebben milieuvraagstukken de hoogste prioriteit
en we zetten ons voor 100% in voor het hele traject, van
materiaalkeuze en productietechniek tot energiewaarden en
emissieniveaus. We willen toonaangevend zijn op de weg
naar een nog meer klimaaten milieubewuste camperbranche.
Uiteraard staat we achter de wereldwijde FN-doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling en werken we aan goede
arbeidsomstandigheden, toename van diversiteit en
gelijkwaardigheid en een hoog niveau van bedrijfsethiek.

VEILIG EN BETROUWBAAR
Het kopen van een KABE is een investering in veiligheid.
We willen dat u zich zeker kunt voelen met uw investering
en volop kunt genieten van heerlijke dagen in uw camper.
Daarom bieden onze dealers een vochtdichtheidsgarantie
van maar liefst zeven jaar op alle nieuwe campers. Ook
onderweg moet u zich natuurlijk veilig kunnen voelen.
Onze campers zijn voorzien van een groot aantal actieve
veiligheidssystemen. Mocht er onverhoopt toch iets
gebeuren, dan beschikt uw KABE over geavanceerde
passieve veiligheidssystemen die u bij een aanrijding
beschermen. Een stabiele carrosserie en een robuuste
constructie met stalen frames die de accu en de watertank in
een vaste greep houden, om maar een voorbeeld te geven.

GEAUTORISEERDE DEALERS
U vindt de geautoriseerde dealers en onderhoudswerk
plaatsen van KABE in heel Scandinavië en in meerdere
Europese landen. Onze dealers kunnen u bijstaan met
deskundig advies en hulp bij financiële oplossingen en
verzekeringen als u besluit tot aanschaf van een KABE.
Als u eenmaal onderweg bent, zijn er meer dan honderd
geautoriseerde werkplaatsen met professionele service in
heel Noord-Europa om u te helpen als dat nodig zou zijn.
Veel daarvan werken al tientallen jaren voor ons, dus u bent
in vertrouwde handen.

KEUZEMOGELIJKHEID
Er is een KABE voor iedereen. Als eerste gaat het erom te
bepalen welke grootte, indeling, uitrusting en prijsklasse
het best past bij u en uw gezin. Als u uw favoriete model
hebt gevonden kiest u daarbij de optimale inrichting met
behulp van het KABE Flexline-systeem, met heel veel keuze
mogelijkheden en heel veel flexibiliteit. Het eenvoudigst
is om uw eigen KABE te bouwen met behulp van onze
productconfigurator, die u vindt op kabe.nl onder de tab
”Bouw uw eigen KABE”, of door een bezoek aan een van
onze dealers.
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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

ABS antiblokkeerremmen

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Actieve spoorassistent

Gelakte voorbumpers

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

MOTOR / CHASSIS

Travel Master Royal x780

Travel Master Royal x780

Standaarduitrusting
2023

Travel Master Novum x750

Travel Master Novum x750

Standaarduitrusting
2023
Tempmatic autogedeelte (Thermotronic optie Novum, Royal – Mercedes Comfort pakket)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

LED-verlichting groot licht / dimlicht (optie Novum, Royal – Design pakket)

Airbag op bestuurdersplaats

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Lederen stuurwiel en lederen versnellingshendel

a

a

a

Airbag op passagiersplaats

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Manuele parkeerrem

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Aluminium velgen 16” (optie Novum, Royal – Designpakket)
Buitenwanden en dak in aluminium, Innovation Design

a

a

a

a

a

a

a

Motor: Mercedes-Benz 170 pk (FWD)

a

a

a

a

a

a

Motor: Mercedes-Benz 170 pk (RWD)

a

Attention assist

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Bekerhouder

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Active break assist

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Scandinavië-specificatie

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Automatisch dimmen grootlicht (optie Novum, Royal – Mercedes Comfort pakket)

Parkeersensors en sensors voor inhaalbeveiliging

a

Asafstand 4210 mm
Asafstand 4400 mm

a

Asafstand 4325 mm

a

Asafstand 4500 mm

a

Asafstand 4700 mm

a

a

Brandstoftank (diesel) 65 liter

a

Brandstoftank (diesel) 90 liter

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Zijwindassistent

a

a

a

a

Spoorbreedte voor 1760 mm, achter 1980 mm

a

a

a

a

a

a

a

Versnellingsbak 9 versnellingen automaat – 9G-tronic

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Achteruitrijspiegels met verlengde arm (buiten)

a

a

a

Elektrisch achteruitkijkspiegels (verstelbaar en verwarmd)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

KLIMAAT / VERWARMING
a

Alde Compact 3030 centrale verwarming

a

Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II Pro

a

12V circulatiepomp

a

Chassis: AL-KO 4500 kg (Novum Heavy 4,5 ton is als optie leverbaar)

Deeltjesfilter
Regensensor

Tandemas

a

Accucapaciteit 92 Ah AGM

a

Chassis: AL-KO 5200 kg
Chassis: AL-KO 5500 kg

a

a

a

a

a

Motorverwarming

a

Mistlampen

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

Airconditioning woongedeelte

a
a

Chassis: MB Sprinter A3 met superhoog dak

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

Dubbele ramen bestuurdersgedeelte zijkant

a

a

a

a
a

a

a

Elektrisch element 230V, 3 kW, 3-traps

a

a

a

a

a

a

Extra verwarmingspakket in kast aangesloten op het vloerverwamringssysteem.

Distronic (adaptieve cruisecontrol - afstand tot voorligger)
DRL (signaleringslichten overdag)

a

a

Asafstand 4800 mm

Chassis: AL-KO 3500 kg

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

Elektrische ramen

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Convectors bij entreedeur

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ESP Antislip- en antispinsysteem

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Thermogordijn onderaan

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Elektrische parkeerrem (optie Novum, Royal – Mercedes Comfort pakket, niet Van 5-ton)

Cruise control

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Boiler

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Rijlichtassistent

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vloerverwarming met watercircuit in de cabine

a

a

a

a

a

a

a

a

a

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

Bestuurders- en passagiersstoel met dubbele armleuningen

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Watersysteem berekend op de winter

a

a

a

a

Bestuurders- en passagiersstoel in de hoogte verstelbaar

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Verwarmde voorstoelen

a

a

a

a

Bestuurders- en passagiersstoel met draaibaar onderstel

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Verwarmingspakket bij passagiersstoel

Versterkte banden

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Warmtewisselaar (VVX)

Generator 220 A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Alde zoneverwarming

a

a

a

a

a

a

a

a

a

12V / 230V stopcontact garage

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Centrale vergrendeling van uitwendige luiken

a

a

a

a

a

a

a

Generator 250 A

Heavy Duty Motor

a

Decorvelgen

a

a

a

Stuurwiel met bedieningsknoppen

a

a

a

Chromen details in de grille (optie Novum, Royal – Design pakket)

46 KABE 2023

a

a

a

a

a

a

a

a

Doucheaansluiting garage

a

Ecoprim-isolatie in wanden, vloer, plafond

a

a

a

a

a

a

EPS-isolatie in plafond en wanden (pellets), Ecoprim isolatie in de vloer
Centrale vergrendeling met afstandsbediening, ook voor de entreedeur

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

a

EXTERIEUR

a

Opbergruimte boven in de cabine (inbegrepen in Novum Heavy)

a

Hydraulische steunpoten

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a
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EXTERIEUR
King Size-breedte

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

Compressorkoelkast

a

a

a

a

a

a

a

Koelkast met vriesvak, bronskleurig (Novum heeft een smallere koelkast)

Kunststof balken

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Koelkast TecTower met vriesvak, bronskleurig

a

a

a

a

a

a

Stabiele vochtwerende carrosserie

a

a

a

Dakraam (niet te openen) met verduistering
Getinte dubbele ramen – D-Lux grijs metallic

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Uittrekbaar en verwarmd skivak met verlichting vanuit de zijkant

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

INTERIEUR
Bedframe van aluminium

a

a

a

Antislipbekleding onder de kussens

a

a

a

Werkblad met 2-pits kooktoestel voor flessengas
Werkblad met 3-pits kooktoestel voor flessengas

a

a

Afzuigkap met motor en vetfilter / KABE Van afzuigkap met koolstoffilter

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Laminaat werkblad en tafelblad Diamond White

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

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

a

Verduisteringsgordijnen (ook in het autogedeelte)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Slaapbank

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Tweepersoonsbed boven de zitgroep met elektrische liftfunctie

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nodic Oak interieur

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Optimale koelkastventilatie

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Armsteunen dinette (standaard in Novum Heavy)

a

Laminaat werkblad gemêleerd grijs Velvet Grey

Geluidsisolerend zacht plafond

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

Keukenraam

Sandwichconstructie

Travel Master Royal x880

Verzonken laden in de keuken
Inrichting met optimale luchtcirculatie

Hordeur

Skyview

Travel Master Royal x780

Standaarduitrusting
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

Standaarduitrusting
2023

a

a

a

a

a

a

a

a

Optimaal ventilatiesysteem

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Plexiglas in de keuken

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Afvalemmer met afvalscheiding

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sierkussens

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Verlichting onder het werkblad in de keuken

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Zijgordijnvoorziening met lichtlijst

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Verlichtingslijsten bovenkast, opstap en slaapgedeelte

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Schoenenvak

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Brede deur woongedeelte – Hartal Evolution (niet Novum 750T)

a

a

a
a

a

a

a

a

a

Bank met slide-out (standaard in Novum Heavy)

a

a

a

a

a

a

a

a

Keukenladen met soft-close

a

a

a

a

a

a

Spiraalmatras en opdekmatras (dunner matras in de LGB-modellen)

a

a

a

a

Fornuis met elektrische ontsteking

a

a

a

a

a

a

Schuimmatrassen

Deur woongedeelte Premium – HartaLux
Schuifdeur woongedeelte

a

Corian Matterhorn keukenblad
Douche met vouwwanden of aparte douchecabine (KABE Van: vouwwand)

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

Traploos instelbare rolgordijnen en horren in alle te openen ramen

a

a

a

a

a

a

Achterste stoelen zijwaarts en in rijrichting verstelbaar

Glazen douchedeur (niet T-modellen)
Voorruit met elektrische zonwering
Bed met elektrisch verstelbaar hoofdeinde

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

Bedhoofdeinde – zachte bekleding van imitatiesuède met verlichting (geen verlichting in Van)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Elektrische leging van de verswatertank (ook handmatig te bedienen)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Toiletruimte met wastafel, douchebak en kast, werkblad Urban Style

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Elektrische leging van de afvalwatertank (ook handmatig te bedienen)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Getinte ramen

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Mengkraan in keuken en toilet

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ergonomisch gevormde zitkussens

a

Ergonomisch gevormde zitkussens in Premium Foam

a

a

a

Exclusieve deurtjes in de bovenkasten

a

a

a

Verswatertank, 20/83 liter (ook voor optionele face-to-face zitbank in Royal x780 LXL)
Verswatertank, 20/90 liter

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Gasveren in de bovenkasten

a

a

a

a
a

Gasfilter

a

a

a

Handgreep bij de deur

a

a

a

Tafel en banken van hoogglanzend laminaat en kastdeuren in Latte

a

a

a

Timmerwerk van hoge kwaliteit

a

a

a

a

a

Ingebouwde oven
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ophangrail met twee haken in de keuken

a

a

a

a

a

a

a

a

Verwarmde afvalwatertank, 90 liter (Van 83 liter)

a

a

a

a

Uittreklade in de dubbele vloer

a

Bestuurders- en passagiersstoel met eigen, vaste bekleding van KABE

a
a

a

a

Gordijnen

a
a

a

a

Verswatertank, 20/150 liter

Draadmanden in de garderobekast
Opklapbaar hoofdeinde

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Stankafsluiter toilet

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Geventileerd dakluik Mini Heki met hor en verduisteringsgordijn

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Geventileerde dakluiken Heki II met hor en verduisteringsgordijn

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ventilerende wandbekleding

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Draaibaar spoeltoilet, vast geïnstalleerd met leging van buitenaf

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Draaibaar keramisch spoeltoilet, vast geïnstalleerd met leging van buitenaf

a

a

a

a

a

a

Draaiplateau / uittrekrail flessengas

a

a

a

a

a

a

Keuze uit 2 kussenstofferingen, textiel

a

a

a

a

a

a

Keuze uit 3 kussenstofferingen, textiel

a

a

a

a

a

a

Keuze uit 3 kussenstofferingen, leder (meerprijs 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

Travel Master Royal x880

a

Travel Master Royal x780

a

Travel Master Novum x750

a

a

a

a

a

a

12V / 230V lading bij het plafondbed

a

a

Lithiumaccu 100 Ah

a

Standaarduitrusting
2023
INTERIEUR
Sprei (op maat gemaakt)
Bovenkastdeuren mat wit

a

Het kiezen van een
KABE is eenvoudig

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Acculader 35 A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nu kunt u in alle rust uw eigen droom-KABE creëren, aan
de computer. Met ons handige configuratieprogramma op
kabe.nl ziet u duidelijk welke keuzes en mogelijkheden
er zijn. U kunt modellen en indelingen kiezen, maar ook
stoffering en extra opties. Als u gereed bent, ontvangt u een
overzicht van uw droomcamper, inclusief prijsopgave en
contact-informatie van de dichtstbijzijnde dealer.

Accusensor

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Eenvoudiger kan niet!

Vermogenssensor

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Bovenkastdeuren Nordic Oak met beige rand
ACCU / LAADAPPARAAT

AGM 130 Ah accu, Imperial 2 st.

Ecopakket (zonnecel, inverter, dubbele accu's)
Elektrische centrale 230V (16 A)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

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

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

GELUID / BEELD
Verlichting bedlade

a

a

a

Dimmer plafondlamp voor

a

a

a

TV-steun voor (alleen in Novum, x780, Van)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Garderobekastverlichting

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Luidsprekers achter

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Indirecte verlichting bij de bovenkastjes

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

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

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Laadruimteverlichting

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

LED-verlichting

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

MBUX (incl. achteruitrijcamera)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nachtverlichting

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Premium Sound System met DAB
Router (excl. contract)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Draadloos laadpaneel (niet x780LB / x780LGB)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

USB-aansluiting

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

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

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

TV-antenne met versterker (niet in Benelux)

ALARM / VEILIGHEID
Rookmelder
Elektrische vergrendeling van de keuken
Motorhome assistentie

a

a

a

a

Inbraakalarm met buitenbeveiliging
Aardlekschakelaar

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 Smart Level (flessengasniveau, bandenspanningsensor, niveau-indicator)
Botssensor op het flessengassysteem

a

a

a

a
a

Lekindicator voor flessengas

a

a

a

Buitenverlichting met bewegingssensor

a

a

a

Slangbreukklep op het flessengassysteem

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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Er is altijd een
perfecte KABE
Om tegemoet te komen aan alle verschillende behoeften
en wensen van onze klanten heeft KABE vijf modelseries
ontwikkeld, elk met unieke eigenschappen. Ongeacht of u
kiest voor een KABE Van, een wat kleinere camper of een
groot volledig geïntegreerd model, u kunt ervan op aan dat
u beschikt over comfort in alle seizoenen, hoge kwaliteit,
betrouwbaarheid en heel veel intelligente oplossingen. De
campers van KABE behoren altijd tot de best uitgeruste op de
markt, in elk prijssegment.

KABE Van

KABE Crown

Als u avontuur centraal stelt is de KABE Van de perfecte
keuze. Een handig ingerichte Van met dezelfde verwarming
en ventilatie, betimmering en eigenschappen voor alle
seizoenen als onze andere campers. We bouwen het
woongedeelte in Zweden, op basis van de Mercedes-Benz
Sprinter. De camper is 6,90 meter lang.

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

Pagina 56

KABE Novum – Nieuw 2023!
De KABE Novum is ons grootste nieuws en tegelijkertijd
ons kleinste nieuwe product voor 2023! Een langverwachte
lichtgewicht wagen van 3,5 ton, gebouwd op basis van de
Mercedes-Benz Sprinter met een chassis van AL-KO in de
lengte 750. Het model is ook leverbaar met een gewicht van
4,5 ton als optie, met ruimte voor een praktisch neerlaatbaar
plafondbed boven de dinette (optie). De KABE Novum
biedt in alle opzichten de hoge kwaliteit van KABE, met alle
gemakken als standaard die bij anderen vaak optioneel zijn.
Pagina 64

Pagina 78

KABE Imperial
Voor iedereen die prijst stelt op alle eigenschappen van
een KABE Crown, en nog wat meer. Ons vlaggenschip, extra
groot en exclusief. Alle modellen in deze serie zijn gebouwd
op basis van Mercedes-Benz samen met een speciaal
aangepast AL-KO chassis. De camper lijkt in veel opzichten
op een personenauto wat betreft comfort en veiligheid en
is volgebouwd met intelligente functies en design van de
hoogste kwaliteit. Alle modellen in deze serie zijn volledig
geïntegreerd en leverbaar in de lengten 810, 860 en 910.
Pagina 86

KABE Royal
Voor wie extra hoge eisen stelt aan uitrusting en comfort. De
Royal-serie wordt gebouwd op Mercedes-Benz Sprinterbasis
met AL-KO chassis als twee halfgeïntegreerde modellen: de
Royal Crossover in de lengten 780 en 880. Een neerlaatbaar
plafondbed is inbegrepen en de camper heeft een
standaarduitrusting met de nieuwste technische snufjes en
een woongedeelte met King Size breedte van 2,50 m.
Pagina 70
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Uw persoonlijke
indeling
Net als bij het kopen van een woonhuis heeft iedereen
unieke behoeften en wensen als het om de indeling van de
camper gaat. We zijn nu eenmaal allemaal verschillend.
Daarom biedt KABE een breed scala aan indelingen aan die
u de mogelijkheid geven om uw camper aan te passen aan
uw persoonlijke wensen.

Zo kiest u uw eigen indeling
CROSSOVER
Enkelas

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
Tandemas

Enkelas

Tandemas

NOVUM MERCEDES-BENZ
Travel Master Novum 750

LXL, LGB, T

ROYAL MERCEDES-BENZ
Travel Master Royal 780
Travel Master Royal 880

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

CROWN MERCEDES-BENZ
Travel Master Crown i760

Indeling: LXL

LXL, LGB, LT

Travel Master Crown i810

LGB, LT, LQB

Travel Master Crown i860

LGB, LQB

IMPERIAL MERCEDES-BENZ

Tweepersoonsbed en toilet met douchecabine helemaal achterin de camper.
L=L-vormige keuken.

Travel Master Imperial i810

LGB, LT, LQB

Travel Master Imperial i860

LGB, LQB

Travel Master Imperial i910

GB, T, QB

Indeling: LB

Indeling: GB, LGB

Indeling: T, LT

Indeling: QB, LQB

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

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

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

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

L=L-vormige keuken.

54 KABE 2023

L=L-vormige keuken.

L=L-vormige keuken.

L=L-vormige keuken.

KABE 2023 55

KABE Van

Het volgende is altijd standaard in alle KABE Vans:
u Een echte premium-Van, gebouwd in Zweden op de Mercedes-Benz Sprinter
u 6,90 meter lang met verhoogd dak: de stahoogte in het woongedeelte is niet 		
minder dan 196 cm

Soms heb je behoefte aan een eenvoudig ongecompliceerd
leven waarin avontuur centraal staat. Dan is de KABE Van
de perfecte keuze. De ingerichte Van is van dezelfde hoge
basisstandaard als de andere campers van KABE. De
KABE Van is een slimme en goed doordachte Van voor alle
seizoenen, gebouwd op de Mercedes-Benz Sprinter met
een verhoogd dak en maar liefst 6,90 meter lang. De KABE
Van heeft achterwielaandrijving (vierwielaandrijving is als
optie leverbaar) en een Mercedes 4-cilinder dieselmotor
met 170 pk, met milieulabel Euro-VI. Voor extra gemoedsrust
en veiligheid toont de achteruitrijcamera zijn beeld op het
aanraakscherm.

u Mercedes 4-cilinder dieselmotor van 170 pk, milieuklasse Euro-VI
u Achterwielaandrijving, als optie is ook vierwiel-aandrijving leverbaar
u Actieve veiligheidssystemen
u Vermoeidheidssensor Attention Assist
u Active break assist
u Automatisch dimmen van grootlicht
u Elektrische parkeerrem
u Rijlichtassistent
u Actieve spoorassistent
u Regensensor
u Zijwindassistent
u Verkeersbordenassistent
u Communicatie met digitale diensten
u Voor gebruik in alle seizoenen – even goed in de zomer als in de winter
u Dieselmotorwarmer
u Unieke isolatiemethode!
u Vloerverwarming met watercircuit AGS II Pro, dubbele vloer en extra veel 		
convectors
u Thermisch gordijn bij schuifdeur en achterdeur
u Warmtewisselaar
u De ingebouwde waarden, comfort en gemakken van een KABE
u Geïsoleerde tanks
u Panoramaraam
u Buitenlamp boven de schuifdeur
u 4 zitplaatsen met veiligheidsgordel + 4 slaapplaatsen
u Compressorkoelkast
u Crashzeker frame voor werkblad en koelkast
u Het bekroonde elektrische systeem Smart D

De KABE Van wordt in standaarduitvoering geleverd met een stijlvol wit
exterieur, Camper-White, en met het unieke KABE stickerpakket met 3D-gevoel.
Als optie kunt u uw KABE Van bestellen in elegant blauwgrijsmetallic TenoriteGrey, ook met het unieke KABE stickerpakket met 3D-gevoel.
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Opties zijn te vinden op de pagina's 62-63.
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KABE VAN

Een volgroeide Van met unieke
eigenschappen voor alle seizoenen
Het elegante exterieur en het exclusieve interieur – De
KABE Van is een compacte en geoptimaliseerde auto in
de hoogste klasse. De Mercedes Sprinter lijkt wat betreft
comfort en veiligheid erg op een personenauto. De KABE
Van is aangepast voor gebruik het hele jaar door.
Het beste warmtecomfort

Isolatie in alle holle ruimten
Het isolatiemateriaal is ingespoten in het plafond, de wanden,
de balken en in elke holle ruimte achter de betimmerde
wanden. Dit is een nieuwe techniek waarbij kleine korrels
met een lijmcoating worden ingespoten en gehard tot een
duurzame vaste isolatie van 35-50 mm dikte. Deze techniek
garandeert dat de kans op koude zones minimaal is.

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

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

Ons vloerverwarmingssysteem met watercircuit, AGS II
Pro, met vier lussen, zorgt voor een extra gelijkmatige
verwarming. De warmte circuleert in aluminiumbuizen die
doorlopen tot onder entree, keukenblok en toiletruimte.
Verwarmingspanelen verdelen de warmte gelijkmatig over
de hele vloer.

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

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

De thermische gordijnen bestaan uit convectors onder
de vloer. Ze bevinden zich tussen de cabine en het
woongedeelte, tussen de entree en het woongedeelte en bij
de achterdeuren en het woongedeelte.
De ramen van het woongedeelte zijn voorzien van
geïsoleerde KABE-kozijnen.
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KABE VAN

KABE Van 2023
Het interieur van de wagen, in lichtgetint Nordic Oak,
gecombineerd met stijlvolle matwitte folie en witte matchende
omlijstingen, zorgt voor een gevoel van ruimte in het interieur.
De inrichting is vervaardigd in onze eigen werkplaats en is
voorzien van een aantal slimme en praktische bergruimten.
Het laminaat van de tafel heet Diamond White.
De twee eenpersoonsbedden kunnen eenvoudig worden
veranderd in een comfortabel tweepersoonsbed, door een
uittrekgedeelte in het midden. In de badkamer is de wastafel
draaibaar om meer ruimte te creëren voor de douche. De
KABE Van is een bijzonder flexibel voertuig dat u eenvoudig
kunt aanpassen voor maximale bergruimte tijdens de reis en
met maximale ruimte en comfort als u onderweg een stop wilt
maken.
Het grote panoramaraam in het dak zorgt voor een heerlijke
lichtinval. Inbegrepen zijn een verduisteringsgordijn en een
beklede lichtlijst.
Vanaf modeljaar 2022 is de KABE Van als optie leverbaar met
een elegante grijsmetallic buitenkant in Tenorite-Grey, voor
wie dat liever heeft dan standaard Camper-White. Beide met
de unieke 3D-feel stickerset van KABE. De witte KABE Van
heeft een witte voorkant/bumpers en een witte elektrische
luifel. De grijsmetalen Van heeft een zwarte elektrische luifel.
Buitenverlichting boven de schuifdeur is standaard.
Met een zonnepaneel hebt u ook plaats voor wisselstroom als
optie.
Dubbele wielen zijn als optie leverbaar.
De grijswatertank wordt gecompleteerd met een extra
tank en krijgt daardoor hetzelfde totale volume als de
verswatertank, 83 liter.

Nieuws KABE Van!
w Mercedes cabinestoelen zijn vanaf 2023 uitgerust met
de eigen vaste bekleding van KABE
w Isofix is standaard op de 3e en de 4e plaats met 		
veiligheidsgordels
w Nieuw leeslampje in chroom
w Nieuwe schakelaar met aanraakfunctie in de slaapkamer
w ALDE Flow is beschikbaar als optie bij verwarmingsketel
3030 Plus

Bekleding collecties 2023: BERKELEY (grijs)
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LOUISVILLE (beige)
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KABE VAN

OPTIES Van
KLIMAAT / VERWARMING

KABE Van 2023

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal – achterwielaandrijving (std.)
Hoogte totaal – vierwielaandrijving (optie)
Breedte tussen wielkasten
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette

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

NIEUW! ALDE Flow bij verwarmings
ketel 3030 Plus.

Airconditioning woongedeelte

INTERIEUR

AANSLUITINGEN

OPTIES Van

Vloerbevestiging voor kinderstoel

Douche aansluiting buiten

MOTOR / CHASSIS

ACCU / LADER

Motor 190 pk

Vierwielaandrijving (incl. 190 pk
motor)

EXTERIEUR

Distronic / Adaptieve cruise control
Achteruitrijcamera 360°

62 KABE 2023

Elektrische luifel, Thule 5200 12V
Witte luifel 4,0 m - wit Van
Zwarte luifel 4,0 m - blauwgrijs Van

De KABE Van is verkrijgbaar met een
elegant blauwgrijsmetallic exterieur,
Tenorite-Grey, met een stickerpakket
met 3D-gevoel.

Trekhaak Mercedes

Dubbele wielen 4 x 2 en 4 x 4:
5 ton, ca 850 kg extra laadgewicht,
combinatiegewicht 7 ton

Extra accu voor het woongedeelte
130 Ah

Geplooide winterbekleding

Zonnepaneel

Winterscherm achter

Uitwendige flessengasaansluiting

Omschakelaar voor flessengas Duo
Control

GELUID / BEELD

Lithiumaccu 210 Ah

Inverter

Smart D Remote

ALARM / VEILIGHEID

Inbraakalarm

"Waterzuivering" – Alde AquaClear
UV-C (voor ketelmodel Alde Compact
3030). Effectieve waterzuivering die
de gezondheid van de gebruiker
beschermt en het milieu spaart.
Verwijdert ongewenste virussen en
bacteriën, bestrijdingsmiddelen en
chemische producten. Het water
wordt ontsmet met UVC-licht dat
wordt afgegeven door lichtdioden.
Daarna passeert het water een
koolstoffilter dat zorgt voor geurloos
water zonder slechte smaak of kleur.
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KABE Novum

Standaarduitrusting in KABE Novum Light:

u Inrichting van topklasse uit onze eigen meubelfabriek

u Gebouwd op de Mercedes Benz Sprinter

u Hartal Evolution brede deur voor het woongedeelte
(niet in 750T)

u AL-KO chassis 3500 kg
u Motor: Mercedes-Benz Sprinter 170 pk
u Voorwielaandrijving, 9 versnellingen automaat – 9G-tronic

Ons grote nieuws voor modeljaar 2023 is de nieuwe serie
KABE Novum! Een lichtgewicht 3,5 tons halfgeïntegreerd
model dat zowel betaalbaar is als goed uitgerust. Wij bouwen
de nieuwe Novum in Crossover-uitvoering op een basis
van de Mercedes-Benz Sprinter met een chassis van AL-KO
in de lengte 750. Het voertuig is ook leverbaar met een
gewicht van 4,5 ton als optie, met ruimte voor een praktisch
neerlaatbaar plafondbed boven de dinette (optie).
Voor het comfort binnen bieden wij drie kussencollecties om
uit te kiezen (lederen bekleding is optioneel verkrijgbaar).

u Met leder bekleed stuurwiel en versnellingshendel met
knoppen op het stuur
u Tempmatic autogedeelte standaard (Thermotronic optie
Mercedes Comfort pakket)
u Attention assist
u Active break assist
u Brandstoftank 65 liter
u Manuele parkeerrem

CROSSOVER MODELLE: Travel Master Novum 750

u Regensensor
u Zijwindassistent
u Maximaal aantal radiatoren (convectors)
u Droogkast met druipbak en ventilator
u Vloerverwarming met watercircuit en Alde verwarmings-	
ketel – AGS II Pro

u Inrichting aangepast voor volledige luchtcirculatie
u Bekleed hoofdeinde in imitatie suède
u Afzuigkap met motor, vetfilter en verlichting
u Optimaal ventilatiesysteem
u Rolgordijn en hor in de ramen die u kunt openen
u Smalle koelkast met vriezer en ”soft close” keukenladen
u Lithiumaccu 100 Ah met accusensor
u Vermogensbegrenzer
u Bekroond Smart D servicecenter met besturingspaneel
u Royaal voorzien van LED-verlichting
u MBUX inclusief achteruitrijcamera
u Draadloze router
u Brandmelder
u Aardlekschakelaar
u Crashsensor en lekindicator voor flessengas

u Vloerverwarming met watercircuit in de cabine met
Convectors bij de entree

u Buitenverlichting met bewegingssensor

u Verwarmde voorstoelen

In de KABE Novum Heavy (optie) krijgt u ook:

u Centrale vergrendeling met afstandsbediening

u AL-KO chassis 4500 kg

u KABE iWall carrosserie bestand tegen extreme 		
temperaturen

u Brandstoftank 95 liter

u Dakluik Mini Heki met hor en verduisteringsgordijn
u Hordeur

u Brandstofverwarming
u AGM 130 Ah accu

u Skyview

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

u Goed geïsoleerde ramen met dubbel glas in het 		
woongedeelte – D-Lux

u Ingebouwde oven

u 3 kussencollecties (3 lederen bekledingen zijn als optie
verkrijgbaar)

u Warmtewisselaar

u Bedframe van aluminium, spiraalmatras, 3 cm 		
opdekmatras en sprei
u Afvalemmer met sorteerfunctie

u 6 cm opdekmatras

u Optioneel: Elektrisch hefbed boven de eethoek
Optiepakketten en opties zijn te vinden op de pagina's
94-97.

u Ergonomische zitkussens met Premium Foam
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KABE NOVUM

Nieuw KABE Novum!

KABE Novum 2023

w Innovation Design beplating en exclusieve KABE Kromex
logo's en het Novum embleem

Het interieur wordt gekenmerkt door het exclusieve, zelf
geproduceerde houtwerk van KABE met houtfolie in Nordic
Oak, een gedempt lattekleurig laminaat in de tafelbladen,
grijsgemêleerde werkbladen en lichtgekleurde wand- en
vloerbekleding.

w Cabinestoelen van Mercedes met de exclusieve vaste
bekleding van KABE
w Geprojecteerd KABE-logo vanaf de entree (optie Design
pakket)
w Nieuwe gordelsluitingen (3e en 4e plaats met veiligheidsgordels) met Isofix als standaard en verstelbare
neksteun voor het beste rijcomfort
w Inclusief slide-out functie in Novum Heavy (niet in de
Novum Light)
w Premium Foamvulling in alle kussens en antislip aan de
onderkant
w Drie kussencollecties: Nashville (bruin), Austin (lichtgrijs)
en Glendale (zwart)
w Nieuwe Neonflex – een dunner siliconenprofiel met LED
aan beide zijden van de koelkast en op T-toiletten
w In de slaapkamer bevindt zich de nieuwe leeslamp
DuoSpot met drie knoppen
w Nieuwe schakelaar met aanraakfunctie in de slaapkamer
w Opklapbare 5e plaats met veiligheidsgordels bij naar
voren gerichte stoel beschikbaar als optie in de Novum
Heavy LXL-indeling
w In de nieuwe optionele KABE Smart Level, die met uw
KABE Smart D-systeem wordt aangestuurd, zijn
opgenomen: een gasniveausensor, een banden-		
spanningsensor en een niveau-indicatie die de helling
aangeeft van uw camper als deze is opgesteld
w ALDE Flow is beschikbaar als optie bij verwarmingsketel
3030 Plus
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In de nieuwe KABE Novum krijgt u een goed uitgeruste
keuken met veel opbergruimte en een praktisch en doordacht
design. Lades en uittrekelementen zijn netjes verzonken
en de deurtjes van de bovenkasten in sober Nordic Oak
matchen met een moderne beige rand. De achterwand van
de keuken is voorzien van houtfolie. De afgeronde gootsteen
en een slanke bovenop liggende mengkraan bepalen de stijl,
samen met het laminaatblad in elegant Velvet Grey. Door een
afdekplaat die u over de gootsteen legt beschikt u nu over
een groter doorlopend werkblad. Alle laden in de keuken zijn
voorzien van soft-close.
Op de zitbank van de Novum zit u comfortabel tijdens het
reizen, eten en ontspannen. Al onze kussens zijn voorzien
van Premium Foam vulling en hebben een antislip-bekleding
aan de onderzijde, zodat ze altijd op hun plaats blijven.
Een uitschuiffunctie bij de plaats met veiligheidsgordel is
standaard in Novum Heavy (niet in Novum Light), met een
handige verstelbare helling in zowel het zit- als het rugkussen.
U kunt kiezen uit drie kussencollecties in textiel.
Een één- of een tweepersoonsbed? U richt het slaapgedeelte
van de camper precies zo in als u en uw reisgenoten
het prettigst vinden. Onze Novum-modellen hebben een
bekleed hoofdeinde met een stijlvolle, nieuw ontworpen
leeslamp in chroom. Daar bevinden zich ook de nieuwe
slimme en functionele schakelaars met aanraakfunctie van
KABE, waarmee u gemakkelijk de indirecte verlichting en
de plafondverlichting in het slaapgedeelte kunt bedienen,
evenals de frontverlichting van het woongedeelte.
Ten behoeve van uw gemak is elke KABE Novum vanzelfsprekend voorzien van een echte douche. Ons T-model
heeft een geheel nieuwe spiegel en bijpassend laminaat in
betonlook op de wand.
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KABE NOVUM

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter

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

Travel Master Novum 750 LXL
De KABE Novum 750 LXL voldoet in alle opzichten aan de basis
behoeften voor een comfortabel en functioneel vakantieverblijf.
Ongeacht het seizoen. Achterin de wagen bevinden zich een
tweepersoonsbed en een toilet met douchecabine. De L-vormige
keuken biedt veel slimme oplossingen en veel ruimte om te koken.

Travel Master Novum 750 LGB
In de Novum 750 LGB past de vakantiebagage in de royale
laadruimte onder de twee eenpersoonsbedden achterin, die iets
hoger zijn geplaatst. Door het grote uitwendige laadluik kunt u
overal goed bij. In het midden van de wagen bevinden zich aan de
ene kant een toiletruimte met douche en aan de andere kant een
L-vormige keuken.

Travel Master Novum 750 T
De KABE Novum 750 T, met twee aparte eenpersoonsbedden en
een grote badkamer over de hele breedte achterin (uiteraard met
douchecabine), is echt een camper voor een langdurig verblijf. Een
comfortabele L-vormige zitbank en een goed uitgeruste keuken
maken de indeling compleet.
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KABE Royal

De KABE Royal modellen zijn o.a. ook uitgerust met het
volgende, bovenop de kenmerken van onze Novummodellen (p. 65):
u AL-KO chassis 4500 kg / AL-KO tandemchassis 5200 kg

In de Royal-serie van KABE is een luxueuze uitrusting
standaard. Een perfecte keuze voor wie voorop wil lopen in
technologie en op zoek is naar een echt performante camper
met een grote gebruiksflexibiliteit. Onze Royal-modellen met
Crossover (extra bed boven de dinette) zijn beschikbaar in
de lengten 780 en 880. De Royal-serie is gebouwd op de
Mercedes-Benz Sprinter en zit vol slimme oplossingen die het
leven zo gemakkelijk mogelijk maken. De bestuurders- en de
passagiersruimte zijn gezellig en doordacht, de ruimte wordt
optimaal benut en de rijeigenschappen zijn van topklasse, niet
in de laatste plaats dankzij het lage op maat gemaakte AL-KO
chassis.

u King Size-breedte
u Dieselmotorwarmer
u Elektrisch hefbed boven de dinette standaard 		
inbegrepen
u Grote koelkast met vriezer
Optiepakketten en opties zijn te vinden op de pagina's
94-97.

CROSSOVER MODELLEN:

Travel Master Royal x780

Travel Master Royal x880
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KABE ROYAL

Nieuws KABE Royal!

KABE Royal 2023

w Nieuwe KABE logo’s in Kromex en nieuwe Royal 		
emblemen
w Nieuwe zijmarkeringslichten

Het leven moet praktisch zijn, maar niet ten koste van de
schoonheid! Ons houtlaminaat Nordic Oak is witgelazuurd,
warm en modern. Het hele interieur is aangepast aan deze
uitstraling.

w Mercedes cabinestoelen zijn vanaf 2023 uitgerust met
de eigen vaste bekleding van KABE

Voor de KABE Royal-modellen kunt u kiezen uit drie
textielcollecties. Lederen bekleding is als optie te bestellen.

w Nieuwe gordelsluitingen (3e en 4e plaats met veiligheidsgordels) met Isofix als standaard en verstelbare
neksteun voor het beste rijcomfort

Er is een handige handgreep voor steun als u de camper
instapt, uiteraard met ingebouwde verlichting.

w Donkerdere grijstint op de gestoffeerde wanden in de
cabine

Een thermogordijn dat voor het onderste deel van de cabine
getrokken kan worden, is standaard in alle Royal campers. Dit
jaar heeft het een fraaie grijstint.

w Nieuwe Neonflex – een dunner siliconenprofiel met LED
aan beide zijden van de koelkast, op T-toiletten en
x880 LQB
w Nieuwe gordijnen voor de textielcollecties Nashville in
bruin en Glendale in zwart
w Het thermogordijn onderin is geactualiseerd in een
fraaie grijstint
w Grijze tafelpoten in plaats van bruine
w Nieuw leeslampje in chroom
w Nieuwe schakelaar met aanraakfunctie in de slaapkamer
w Nieuwe spiegel op het T-toilet en x880 LQB en 		
matchend laminaat op de wand
w Opklapbare 5e plaats met veiligheidsgordels bij naar
voren gerichte stoel beschikbaar als optie
w Royal x780 LXL optie: face-to-face zitbank beschikbaar
als optie
w In de nieuwe optionele KABE Smart Level, die met uw
KABE Smart D-systeem wordt aangestuurd, zijn
opgenomen: een gasniveausensor, een banden-		
spanningsensor en een niveau-indicatie die de helling
aangeeft van uw camper als deze is opgesteld
w ALDE Flow is beschikbaar als optie bij verwarmingsketel
3030 Plus

Een moderne plafondlamp in imitatiesuède is een mooi detail.

Verzonken deuren en laden en een nieuw werkblad met
mooi imitatiesteen in de keuken zijn standaard in onze Royalmodellen. Een stijlvol ontwerp dat altijd actueel en modern
blijft. Het 3-pits fornuis heeft een gedeelde afdekplaat die
zorgt voor waardevolle extra afstelruimte.
Een zitbank met neerklapbare armleuning maakt de reis
extra comfortabel. Om u ook tijdens het rijden comfortabel
en veilig te laten zitten, is er een uitschuiffunctie bij de
plaats met veiligheidsgordel. Zo kunt u de helling van
zitting en rugleuning eenvoudig instellen. De bank is ook zo
ontworpen dat u bij een eventuele botsing niet onder uw
veiligheidsgordel door kunt glijden.
Al onze kussens hebben antislip-bekleding op de rug
waardoor ze altijd op hun plaats blijven liggen.
De gezelligheidsfactor wordt versterkt met verlichtingspots.
Een laadpaneel voor draadloos opladen van de mobiele
telefoon is standaard voor in de camper (niet Royal x780
LB/LGB).
Het hoofdeinde van zachte, gewatteerd imitatiesuède
met geprint 3D-dessin maakt de slaapkamer extra knus.
De bedden zijn voorzien van spiraalmatrassen, dikke
opdekmatrassen en bedbodems met soepele lamellen.
Meerdere modellen hebben bedden met een verstelbaar
hoofdeinde.
In al onze Royal-modellen vindt u extra extra slaapplaatsen in
het neerlaatbare plafondbed boven de dinette (Crossover).
Hier kunt u 's nachts comfortabel slapen en 's morgens wordt
het bed eenvoudig weggetoverd zodat u rondom de tafel
kunt ontbijten (pagina 76-77).
Het Urban Style werkblad in de badkamer en de douche
cabine in onze T-modellen hebben een moderne betonlook
met donkere elementen.
Distronic is als optie leverbaar.
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KABE ROYAL

Travel Master Royal x780 LXL

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

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

Travel Master Royal x780 LB

Hier is plaats voor alles wat nodig is op lange en korte reizen. De
x780 LGB heeft twee bedden in lengteopstelling met eronder een
garageruimte. Verder heeft deze camper een praktische keuken
in L-vorm, een eethoek voor vijf personen en een toilet met
douchewanden.
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5190 mm
2316 mm
1960 mm
8060 mm
2450 mm
2980 mm
2-5
1+3
1940 x 820 + 1880 x 820 mm
2230 x 1175 / 555 mm
1980 x 1100 / 845 mm
670 x 1335 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

5190 mm
2316 mm
1960 mm
8060 mm
2450 mm
2980 mm
2-6
1+3
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
Er is genoeg ruimte in onze x780LQB! Een groot tweepersoonsbed
achter in de camper, alsmede een hefbed voor 2 personen boven
de dinette. De L-vormige keuken, eethoek voor 5 en een aparte
badkamer met douche zorgen voor een comfortabele vakantie.

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

Travel Master Royal x780 LGB

Travel Master Royal x780 LT

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

5190 mm
2316 mm
1960 mm
8060 mm
2450 mm
2980 mm
2-6
1+3
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
De x880 LT heeft een apart slaapgedeelte met twee bedden in de
lengterichting en een badkamer die de volledige breedte achterin
de camper beslaat. Het neerlaatbare bed boven de dinette biedt
bovendien extra slaapruimte.
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In onze Crossover-modellen beschikt u bovendien over extra slaapplaatsen in het elektrisch neerlaatbare plafondbed
boven de dinette. Hier kunt u 's nachts comfortabel slapen en 's morgens wordt het bed eenvoudig weggetoverd
zodat u rondom de tafel kunt ontbijten.

Travel Master Royal x880 LQB

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

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

De KABE Crown modellen zijn o.a. ook uitgerust met het volgende, bovenop
de kenmerken van onze Novum-modellen (p. 65) en Royal-modellen (p. 71):
u AL-KO chassis 4500 kg / AL-KO tandemchassis 5500 kg
u Aluminium velgen 16”

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

u Mistlampen
u Elektrische parkeerrem
u Rijlichtassistent
u LED verlichting dim- en grootlicht
u Dubbele ramen in de bestuurdersruimte
u Verwarmingspakket aangesloten op vloerverwarmingssysteem
u Uittrekbaar skivak met verwarming en verlichting
u Lade in dubbele bodem

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD MODELLEN:

u Draaiplateau / uittrekrail gasflessen
u Heki II dakluik met hor en verduisteringsgordijn
u Verswaterreservoir, 20/150 liter
u Bestuurders- en passagiersstoel met geïntegreerde veiligheidsgordel
u Brede premiumdeur voor het woongedeelte (HartaLux)

Travel Master Crown i760

u TecTower koelkast met vriezer
u Inbraakalarm met buitenbeveiliging – Defa
Opties zijn te vinden op de pagina's 94-97.

Travel Master Crown i810

Travel Master Crown i860
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KABE CROWN

Nieuws KABE Crown!
w Nieuwe KABE logo’s in Kromex en nieuwe Crown 		
emblemen
w Nieuwe zijmarkeringslichten
w Nieuwe gordelsluitingen (3e en 4e plaats met veiligheidsgordels) met Isofix als standaard en verstelbare
neksteun voor het beste rijcomfort
w Nieuwe Neonflex – een dunner siliconenprofiel met LED
aan beide zijden van de koelkast en op T-toiletten
w Nieuwe gordijnen voor de textielcollecties 		
Nashville in bruin en Glendale in zwart
w Het thermogordijn onderin is geactualiseerd in een
fraaie grijstint
w Grijze tafelpoten in plaats van bruine
w Nieuwe leeslamp in chroom
w Nieuwe schakelaar met aanraakfunctie in de 		
slaapkamer
w Nieuwe spiegel op het T-toilet en matchend 		
laminaat op de wand
w Opklapbare 5e plaats met veiligheidsgordels bij naar
voren gerichte stoel beschikbaar als optie
w In de nieuwe optionele KABE Smart Level, die met uw
KABE Smart D-systeem wordt aangestuurd, zijn
opgenomen: een gasniveausensor, een banden-		
spanningsensor en een niveauindicatie die de helling
aangeeft van uw camper als deze is opgesteld
w ALDE Flow is beschikbaar als optie bij verwarmingsketel
3030 Plus

KABE Crown 2023
De KABE Crown heeft het beste dat er te krijgen is. Een
camper voor alle seizoenen met een standaard van
topklasse wat betreft zowel technische oplossingen als
comfort en design. Onder andere de bredere deur HartaLux
van het woongedeelte. Deze biedt een extra makkelijke
instap en een grotere lichtinval in het interieur. Wanneer u
de deur naar het woongedeelte ontgrendelt, worden het
lampje bij de entree, de handgreep aan de binnenkant en de
lichtbalk bij de entree geactiveerd.
In het benedendeel van de cabine bevindt zich standaard
in alle Crown-modellen een stijlvol grijs thermogordijn dat u
kunt dichttrekken.
In onze Crown-modellen vormt de houtfolie Nordic Oak de
basis van de inrichting, het hele interieur is afgestemd op
deze frisse lichte tint. Zowel de servieskast als de deuren
van de bovenkasten zijn bekleed met deze houtfolie, en
de bovenkasten zijn afgewerkt met een beige rand. In de
keuken kunt u genieten van sfeerverlichting met zacht,
ontspannend licht. Vorig jaar kreeg de ventilator van de
servieskast nieuwe verlichting.
In een KABE Crown slaapt u gegarandeerd minstens even
goed als thuis. Het hoofdeinde in zachte gecapitonneerde
imitatiesuède met 3D-opdruk, comfortabele matrassen,
slimme opbergruimte, sfeerverlichting en het nieuwe
leeslampje in chroom zorgen voor vele aangename uurtjes.
Het nieuwe bedframe van aluminium is degelijk en stabiel
en biedt. Optioneel de mogelijkheid van een elektrisch in de
hoogte verstelbaar hoofdeinde.

Geselecteerde plaatsen van de camper zijn voorzien
van vernieuwde leeslampen in chroom met slimme USBaansluitingen.
De lichtinval door het grote dakraam laat u 's morgens op tijd
wakker worden. Goede opbergmogelijkheden helpen mee
uw camper schoon en opgeruimd te houden.
De bank in L-vorm biedt veel plaats en is uiteraard standaard
in al onze Crown-campers. De uitschuiffunctie met soepel
verstelbare helling in de zitting en de rugleuning bij de plaats
met veiligheidsgordel en de neerklapbare armsteun zorgen
voor het beste rijcomfort. Lederen bekleding is als optie
verkrijgbaar. De zitbank is zo geconstrueerd dat u bij een
eventuele botsing niet onder uw gordel door kunt glijden –
veilig en zeker!
Al onze kussens hebben antislipbekleding op de rug
waardoor ze altijd op hun plaats blijven liggen.
De diepe laadruimten in de dubbele vloer van de camper zijn
voorzien van uittrekbare laden voor nog handiger laden en
bewaren.
De volledig geïntegreerde KABE-campers hebben een
draaiplateau of uittrekrails in de flessengaskoffer wat het
hanteren van zware gasflessen aanzienlijk vergemakkelijkt.
De optie "stoelverwarming en stoelkoeling" maakt dat u warm
en comfortabel zit in de winter en zorgt voor verkoeling in de
zomer.
Een 150 liter verswatertank is standaard in de Crown.

In 2022 kregen alle Crown-modellen nieuwe kasten onder
het plafondbed en een nieuwe lichtbalk achter het plafondbed. Onder het plafondbed bevindt zich een lichtbalk in
hetzelfde fijne imitatiesuède als de plafondlamp.
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Travel Master Crown i760 LXL

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

Dit is een camper voor een groot gezelschap. Geschikt voor vier
personen tijdens het rijden en maximaal 6 personen voor over
nachten! In het achtergedeelte van de camper bevinden zich een
tweepersoonsbed en een badkamer met douchecabine. Boven de
dinettegroep bevindt zich nog een tweepersoonsbed dat kan
worden neergelaten.

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

Travel Master Crown i760 T

In de voorruit van de Crown bevindt zich standaard de elektrische zonwering met privacybescherming - het kan niet
eenvoudiger zijn om het gezellige campergevoel te creëren.
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Als u prijs stelt op een wat grotere badkamer is de i760 T een
goede keus. Hier is de badkamer achterin geplaatst over de
hele breedte van de camper, binnen het slaapgedeelte dat twee
eenpersoonsbedden bevat. Boven de zitgroep bevindt zich
bovendien een neerlaatbaar tweepersoonsbed.
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Travel Master Crown i810 LGB

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

Een camper waarbij het pakken nooit een probleem is! De genereuze
bagageruimte die u bereikt via het bagageluik aan de buitenkant van
de camper heeft massa’s ruimte en bevindt zich onder de verhoogde
bedden die in de lengterichting in het achtergedeelte van de camper
zijn aangebracht. Deze camper heeft maximaal 6 slaapplaatsen.

Travel Master Crown i810 LT

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

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

Travel Master Crown i810 LQB

Travel Master Crown i860 LGB

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

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

De KABE Imperial modellen zijn o.a. ook uitgerust met het volgende, bovenop
de kenmerken van onze Novum-modellen (p. 65), Royal (p. 71) en Crownmodellen (p. 79):
u Airconditioning woongedeelte

De Imperial-serie is bij de campers de definitie van het
absolute premiumsegment. De standaard is de hoogste op
de markt, in elk opzicht. Aparte inbouwoven, ruime badkamer,
ecopakket, Premium Sound System, exclusieve meubels
en lederen bekleding, automatische zoneverwarming,
achteruitrijcamera en navigatiesysteem zijn slechts enkele
voorbeelden van de standaarduitrusting. De Imperial is
gebouwd op Mercedes-Benz met AL-KO chassis en tandemas
achter biedt deze camper onovertroffen stabiele, veilige
en comfortabele rijeigenschappen. De KABE Imperial is de
camper voor wie geen genoegen neemt met minder dan het
allerbeste.

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD MODELLEN:

u Zoneverwarming Alde
u Centrale vergrendeling meerdere luiken
u Doucheaansluiting in de garage
u Hydraulische steunpoten
u Corian Matterhorn werkblad in de keuken
u Bed met elektrisch bestuurbaar hoofdeinde
u Keramisch spoeltoilet
u Lederen bekleding, 3 bekledingcollecties om uit te kiezen (textiel is ook
beschikbaar)
u Twee AGM 130 Ah accu’s
u Ecopakket met zonnepanelen, inverter en dubbele accu’s
u Premium Sound System met DAB
u Elektrische vergrendeling van de keuken

Travel Master Imperial i810

u KABE Smart Level
u Distronic (adaptieve cruisecontrol – afstand tot voorligger)
Opties zijn te vinden op de pagina's 94-97.

Travel Master Imperial i860

Travel Master Imperial i910
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KABE IMPERIAL

Nieuws KABE Imperial!

KABE Imperial 2022

w Nieuwe KABE logo’s in Kromex en nieuwe Imperial
emblemen

De Travel Master Imperial is een camper voor alle seizoenen
waarin het allerbeste en allernieuwste op alle gebieden
standaard aanwezig is. Ecopakket met zonnepanelen, inverter
en dubbele accu’s. Verdere highlights zijn de luxueuze keuken,
queensize-bed van topklasse en het meest geavanceerde
vloerverwarmingssysteem met watercircuit en de hydraulische
steunpoten welke tot de standaarduitrusting van de Imperial
behoren.

w Nieuwe zijmarkeringslichten
w In de nieuwe KABE Smart Level, die met uw KABE 		
Smart D-systeem wordt aangestuurd, zijn opgenomen:
een gasniveausensor, een bandenspanningsensor en
een niveau-indicatie die de helling aangeeft van uw
camper als deze is opgesteld
w Nieuwe gordelsluitingen (3e en 4e plaats met veiligheidsgordels) met Isofix als standaard en verstelbare
neksteun voor het beste rijcomfort
w Nieuwe Neonflex – een dunner siliconenprofiel met LED
aan beide zijden van de koelkast en op T-toiletten
w Nieuwe gordijnen bij de ledercollecties Charleston in
beige en Hampton in zwart
w Het thermogordijn onderin is geactualiseerd in een
fraaie grijstint
w Grijze tafelpoten in plaats van bruine
w Nieuwe leeslamp in zwart chroom
w Nieuwe schakelaar met aanraakfunctie in de slaapkamer
w Nieuwe spiegel op het T-toilet en matchend laminaat op
de wand
w Opklapbare 5e plaats met veiligheidsgordels bij naar
voren gerichte stoel beschikbaar als optie
w ALDE Flow is beschikbaar als optie bij verwarmingsketel
3030 Plus

Onze eigen meubelmakerij levert exclusieve meubels in een
gelijkblijvende kwaliteit welk tijdloze ontwerp direct bij het
betreden opvalt. Het hele interieur heeft een lichte, moderne
uitstraling. De wand van de keuken in de houtfolie Nordic Oak
komt terug in de deuren van de bovenkasten, zowel voor als
achter, aangevuld met een mooie beige rand. Vloerbedekking
en wandbekleding, laminaatoppervlakken op tafel en
werkbladen en de onderdelen in plexiglas zoals de barkast
hebben allemaal tinten die matchen met Nordic Oak.
In onze exclusieve Imperial-keuken vindt u moderne beige
deurtjes op de servieskast en een werkblad van Corian
Matterhorn. Verder een inbouwoven in TecTower en een neer
laatbare plank met plaats voor o.a. een koffiezetapparaat (i910).
De Imperial heeft standaard zoneverwarming van Alde. Met het
systeem kunt u de verwarming in twee aparte zones regelen,
in het voor- en het achtergedeelte. Het toilet wordt altijd
behagelijk verwarmd via de retourleiding.
De exclusieve cabinestoelen in de de Imperial met de
eigen lederen bekleding van KABE en een geïntegreerde
veiligheidsgordel. Het benedendeel van de cabine heeft
standaard een stijlvol grijs thermogordijn om dicht te trekken.
Lederen bekleding is standaard in onze Imperial zitgroepen.
U zit altijd comfortabel op onze L-vormige zitbanken met
neerklapbare armleuningen en uitschuiffunctie, soepel
verstelbare helling in zowel de zitting als de rugleuning bij de
plaats met veiligheidgordel. De bank is ook zo ontworpen dat u
bij een eventuele botsing niet onder uw veiligheidsgordel door
kunt glijden. Wij doen alles voor uw veiligheid.
In een Imperial-badkamer is geen plaats voor compromissen.
U kunt kiezen uit een grote badkamer helemaal achterin of
een aparte douche en toilet. In deze laatste oplossing kunt
u het hele slaapkamerdeel afgrenzen van de verblijfsruimte
voorin de camper door de toiletdeur open te zetten. Praktische
privacy! Het werkblad in Urban Style in de badkamer en
de douchecabine in onze T-modellen heeft een moderne
betonlook met donkere elementen.
Een elektrisch verstelbaar hoofdeinde van het bed is standaard
in de KABE Imperial.
Een draadloze router is standaard in alle Imperial-modellen,
alsmede een draadloos laadstation voorin de camper.
DISTRONIC is standaard in de Imperial.
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Travel Master Imperial i810 LGB

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

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

Travel Master Imperial i810 LT

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

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

Travel Master Imperial i810 LQB

Travel Master Imperial i860 LGB

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

Een extra ruime camper dankzij de grote hoekkeuken en de vele
praktische opbergplaatsen. Het grote queen-size bed, midden
achterin geplaatst, en een neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de
zitgroep zorgen voor veel slaapplaats.
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Travel Master Imperial i910 GB

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Lengte inwendig, woongedeelte
Breedte inwendig
Hoogte inwendig
Lengte totaal
Breedte totaal
Hoogte totaal
Slaapplaatsen incl. dinette
Bestuurder + passagier
Slaapruimte achter
Slaapruimte dinette
Slaapruimte plafondbed
Luikopening B/H

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

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

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

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

Met de nieuwe gordels, standaard Isofix en verstelbare hoofdsteunen zit u comfortabeler dan ooit en heeft u optimaal rijcomfort!
Geldt voor 3e en 4e veiligheidsgordels – modeljaar 2023.
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KABE NOVUM, ROYAL, CROWN, IMPERIAL

VEEL ACCESSOIRES VOOR UW
Novum, Royal, Crown, Imperial

MOTOR / CHASSIS

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

Novum en Royal hebben twee krachtige optionele pakketten: Mercedes-Benz Comfort pakket en Design pakket! Deze zijn bij
levering door de fabriek ingebouwd, maar uw dealer kan natuurlijk achteraf meerdere opties monteren.

Adaptive high-beam assistant

Thermotronic cabine

Elektrische parkeerrem

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

Spatscherm achter: i760, i810, i860,
i910

DESIGN PAKKET (Novum)

Verchroomde radiatorgrille

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

EXTERIEUR

MERCEDES-BENZ COMFORT PAKKET (Novum, Royal)

Verkeersbordenassistent

DISTRONIC / Adaptieve cruise control. De gewenste afstand instellen voor
de assistent. De actieve afstandsassistent DISTRONIC kan de afstand tot
het voorliggende voertuig handhaven die de bestuurder heeft ingesteld en
vergemakkelijkt het rijden op bijvoorbeeld de snelweg of in langzaam rijdende
files (standaard in Imperial).

Uittreklade, spoilerpakket (L/V)
x780, x880

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

KLIMAAT / VERWARMING

Aluminiumvelgen

Projecterend KABE-logo bij
binnenkomst

LED-verlichting dim- en grootlicht

Elektrische luifel
Luifel 4,5 m - x780
Luifel 5,0 m - i760
Luifel 5,5 m - i810, 860, x880
Luifel 6,0 m - i910

Verlichting voor de markies

Airconditioning woongedeelte
Fresh Jet FJ2200 (standaard in
Imperial)

NIEUW! Alde Flow in verwarming
3030 Plus. Met Alde Flow kunt u
warm douchen zolang u maar wilt!

Aluminiumvelgen x780 / x880
(verschillende prijzen)

Decoratie rond skyview dakraam

LED-verlichting dim- en grootlicht

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

"Waterzuivering" – Alde AquaClear
UV-C (voor ketelmodel Alde Compact
3030). Effectieve waterzuivering die
de gezondheid van de gebruiker
beschermt en het milieu spaart.
Verwijdert ongewenste virussen en
bacteriën, bestrijdingsmiddelen en
chemische producten. Het water
wordt ontsmet met UVC-licht dat wordt
afgegeven door lichtdioden. Daarna
passeert het water een koolstoffilter
dat zorgt voor geurloos water zonder
slechte smaak of kleur.

Stoelverwarming / stoelverkoeling
(Crown, Imperial)

Geplooide winterbekleding

DESIGN PAKKET (Royal)

Verchroomde radiatorgrille

*Bij eventuele opties moet er rekening mee worden gehouden dat het minimale laadvermogen niet wordt beïnvloed zoals gedefinieerd in ECE 1230/2012.
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KABE NOVUM, ROYAL, CROWN, IMPERIAL

INTERIEUR

Bed met elektrisch verstelbaar
hoofdeinde (standaard in Imperial, en
LQB-modellen)

INTERIEUR

Voorgevormde vloermat

Magnetron 800 W, 230V

Compressorkoelkast (alleen Royal)

Lederen bekleding Hollywood
(standaard in Imperial)

AANSLUITINGEN

Lederen bekleding Charleston
(standaard in Imperial)

Lederen bekleding Hampton
(standaard in Imperial)

Uitwendige aansluiting voor
flessengas

ALARM / VEILIGHEID

Elektrische vergrendeling van de
keuken (standaard in Imperial)

Toilet Thetford met keramische pot
(standaard in Imperial)

Cinderella verbrandingstoilet
(niet in de Novum, Royal x780LB en
LGB)

Houten vlonder in de douche

Omschakelaar voor flessengas Duo
Control

Douche aansluiting (standaard in
Imperial, niet in i760T en x780LXL))

Inbraakalarm met ruimtedetector en
inwendige bewegingsdetector
(standaard in Crown en Imperial)

ACCU / ACCULADER

Handdoekdroger, elektrisch met
timer (i760LXL/LGB, x780LXL,
i810LGB/LQB, i860LGB/LQB,
i910GB/QB)

Handdoekendroger, elektrisch, stang,
lengte 170 cm (i760T, x780LT/LQB,
i810LT, x880LT/LQB, i910T)

Doucheventilator (beschikbaar in
vele modellen)

Gordijnen bij het plafondbed

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

GELUID / BEELD

Inverter 1800 W (standaard in
Imperial)

Lithiumaccu 210 Ah

Vijfde stoel met veiligheidsgordel.
Wilt u een extra vriend(in) of familielid
uitnodigen voor een reis? Richt
dan een extra vijfde stoel in met
veiligheidsgordel.
NIEUW! Opklapbare 5e plaats met
veiligheidsgordels bij naar voren
gerichte stoel.
Enkele stoel met veiligheidsgordel,
naar achteren gericht beschikbaar
voor: i760LGB, i810LGB, i810QB,
i810LT (niet x780LT, x780LQB, i760T)
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Opklapbare 5e plaats. Dubbele
stoel met veiligheidsgordel, naar
voren gericht beschikbaar voor:
x780LB, x780LGB, x780LXL, x880LT,
x880LQB, i760LXL, i860LQB,
i860LGB, i910GB, i910T, i910QB

NIEUW! Face-to-face zitbank (alleen
Royal x780 LXL)

KABE Smart D Remote. KABE Smart
D Remote* maakt het mogelijk om via
een app het bedieningspaneel van
de camper te regelen, waar u zich
ook bevindt. KABE Smart D Remote
is voorzien van een 4G-router met
ingebouwde antenne en een mobiel
modem (als optie is een externe
antenne leverbaar). U kunt niet
alleen verwarming en verlichting
regelen en alle functies en alarmen
in de camper controleren, maar
u beschikt onderweg bovendien
over een uitstekende draadloze
internetaansluiting.

Centrale vergrendeling uitwendige
luiken (standaard in Imperial, niet in
i910T)

* Wanneer u het KABE Smart D
Remote-systeem aanschaft, zijn
automatisch de netwerkkosten voor
36 maanden inbegrepen. Na 36
maanden worden de netwerkkosten
per jaar voor de remote-toegang in
rekening gebracht. Een apart mobiel
data-abonnement is ook vereist.

NIEUW! KABE Smart Level –
om uw KABE-leven nog verder te
vereenvoudigen!
(standaard in Imperial)
Vanaf 2023 wordt het KABE Smart
D-paneel verder ontwikkeld, nu
ook met KABE Smart Level met drie
praktische functies.

Externe antenne voor router

Smart Level toont het gasniveau
(bij gebruik van één gasfles, geen
kunststof gasfles), bandenspanning
en hellingshoek van de camper. Het
paneel geeft het flessengasniveau
aan, zodat u zich geen zorgen
hoeft te maken dat u tijdens uw
reis onverwacht zonder gas komt
te zitten, bijvoorbeeld tijdens het
kamperen in de winter of in het
buitenland, waar het moeilijk kan
zijn om navulstations te vinden.
De bandenspanningsensor helpt u
om altijd de juiste spanning in uw
banden te houden, waardoor u extra
veilig en zuinig rijdt. KABE Smart
Level bevat ook een niveau-indicator
die de helling van het voertuig
aangeeft wanneer het geparkeerd
staat. Dat maakt het wonen in de
camper een stuk comfortabeler en
functioneler.
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Ruimte voor alle extra’s

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

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

In KABE’s volledig geïntegreerde modellen wordt op een slimme manier
gebruikt gemaakt van de dubbele bodem. Hier in de Travel Master i810 LQB
voor toegang tot de ruimte in de garage.
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De royale bagageluiken in de dubbele bodem van onze volledig
geïntegreerde campers maken het gemakkelijk om toegang te krijgen
tot deze bagage.
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Altijd een stap verder...
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