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Välkommen till KABE!

Innehåll

Vår strävan är att alltid ligga steget före och överraska med
teknik och bekvämligheter utöver det vanliga. Med funktioner
som lyfter din tillvaro och höjer livskvalitén var du än väljer
att befinna dig. Det kan vara äventyrligt och strapatsrikt, eller
lugnt och fridfullt. Som hemma, men på ny plats. Fokus ligger
alltid på komfort och säkerhet, kryddat med smarta lösningar
för en större upplevelse och smidigare semester på hjul,
oavsett årstid.
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KABE reserverar sig mot ev. tryckfel och felskrivningar. KABE förbehåller sig
rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.
Bilderna i denna katalog kan innehålla viss tillvalsutrustning.
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MODELLPROGRAM 2023
KABEs husbilar finns i fem modellserier. Alla med olika karaktärsdrag, design och funktionellt fokus – men med samma höga
kvalitet. 2023 introducerar vi nya KABE NOVUM.

Evolution – KABE Van

Revolution – KABE Royal

Smart och genomtänkt med det bekymmersfria livet i siktet.
KABE Van är evolution av bästa sort när det kommer till
smidighet. Optimerad och kompakt i storlek, utan att tumma
på KABEs höga standard och Mercedes-Benz många
mervärden. Du kan beställa din KABE Van med tvillinghjul
och därmed öka lastvikten med cirka 850 kilo och få en
tillåten tågvikt på 7 ton. Perfekt för dig som till exempel vill dra
hästtransport, lasta tung arbetsutrustning eller ha en båt på
släp.

Halvintegrerade KABE Royal erbjuder hög standard, stor
flexibilitet och härlig körglädje. Bilen är 2,50 meter bred och
utrustad med en extra nedsänkbar taksäng. Royal byggs
på Mercedes-Benz Sprinter-bas med chassi från AL-KO.
170 hk motor, 9-stegs automatväxel, Heavy-Duty, läderratt,
autobroms, MBUX 10,25 och attention assist är några exempel
på vad som ingår. Bilen finns i längderna 780 och 880.

Definition – Nya KABE Novum

Innovation – KABE Crown

Mercedesbyggda KABE Novum med chassi från AL-KO är
en smidig halvintegrerad husbil i crossover-utförande som
motsvarar önskemålen hos alla som vill ha ett komplett
campingfordon med full KABE-standard och en totalvikt på
3,5 ton (Light) – utan krav på någon särskild körkorts
behörighet! KABE Novum är 7,50 meter lång och kan också
beställas i vikten 4,5 ton (Heavy) som tillval, med plats för
en bekväm nedsänkbar taksäng över dinetten (tillval på
Novum Heavy).

KABE Crown är en helintegrerad premiumserie med design
av allra högsta klass och en grundutrustning långt utöver det
vanliga. Crown vänder sig till dig som vill ha det bästa och
samtidigt uppskattar möjligheten att kunna välja en husbil som
inte tillhör de absolut största. Crown-serien byggs på en bas
från Mercedes-Benz med chassi från AL-KO i längderna 760,
810 och 860.

Perfektion – KABE Imperial
Det blir inte bättre än så här – i design, kvalitet, komfort och
köregenskaper. Alla våra Imperial-modeller byggs på
Mercedes-Benz med ett specialutformat AL-KO chassi, vilket
både syns och känns såväl under körning som i smarta
funktioner och ett synnerligen bekvämt boende. Med
Imperial har vi tagit husbilslivet till helt nya höjder. Välj mellan
längderna 810, 860 och 910.
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EXTERIÖR
KABE design
Design, säkerhet och kvalitet – det är vad KABE står för. De
stilfulla, klassiska särdragen känns tydligt igen när husbilen
kommer rullande på vägen. Och när du lär känna din KABE,
med alla dess genomtänkta detaljer och bekvämligheter, inser
du helt och fullt värdet i den genomarbetade designen.
Det sitter i detaljerna.
KABEs karaktäristiska exteriör är ett stilrent signum. Alla
husbilar har försetts med ett extra starkt formspråk genom
vår unika Innovation Design-plåt, där dekoren är tryckt direkt
på plåten med hög UV-resistens som gör att färgen håller i
många år utan att blekna.
Maximalt stora fönster ger en så ljus inomhusmiljö som möjligt.
Alla KABE Crown och Imperial har LED-strålkastare vilket ger
högre säkerhet. (Tillval Novum och Royal, Designpaket.)
Redan till modellår 2020 blev bodelsdörren bredare på alla
våra modeller. I våra nya Novum modeller (ej 750T som har
Dometic-dörr) och Royal sitter dörren Hartal Evolution. Crown
och Imperial har HartaLux-dörr, med extra starkt gångjärn,
karm och handtag samt trepunktslås.
Faktum är att vi på KABE lägger mycket arbete på att ständigt
utveckla våra husbilar, att alltid ligga i framkant och till och
med steget före. För att kunna erbjuda dig som KABE-ägare
det allra bästa – en trygg husbil som håller hög standard och
exklusiv känsla inifrån och ut.
NYHET! 2023 får alla Royal, Crown och Imperial modeller
uppdaterade, stilrena KABE-emblem.
NYHET! Nya sidomarkeringsljus.
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EXTERIÖR / KAROSS:
Så bygger vi!
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Unika fönster med smarta
detaljer

iWall ger stadig, fuktsäker
kaross

De utvändigt plana och tonade
fönsterrutorna skyddar mot
värmeinsläpp. Steglösa integrerade
myggnät och mörkläggningsgardiner
i alla karmar. Samtliga fönster är
steglöst öppningsbara (ej kök).

Karossen byggs enligt ”sandwich
principen”: ytterplåt, innerplåt och
väggtapet som suger upp eventuell
kondens. Ecoprim är ett fuktsäkert
material som tillverkas med slutna
celler. Med iWall-konstruktionen blir
karossen maximalt stabil och absolut
fuktsäker. Aluminiumplåt på båda
sidor av Ecoprimisoleringen ger
mindre påverkan från temperatur
differenser.

Plastreglar

Täta takskarvar

KABE använder plastreglar med
ingjutna luftkanaler på alla fuktutsatta
delar av karossen. KABE har
konstruerat och sökt patent på
plastreglarna. Plastreglar har mycket
goda isoleringsegenskaper vilket ger
säkrare förband mellan karossens
olika delar.

Taket viks omlott över väggen.
Garanterat noll läckage. KABEs unika
iWall-konstruktion ger obegränsat
antal fästpunkter – viktigt vid
montering av tillvalsutrustning. KABEs
isolering i väggar och fönster ger
värme om vintern och svalka på
sommaren.

Nordenspecifikation med
extra värmepaket

Webasto förbrännings
värmare

Alla Travel Master är utrustade med
Nordenspecifikation. Stort batteri och
generator samt uppvärmt bränsle
filter. Extra värmepaket i sidohurtsen
kopplat till golvvärmesystemet
(Crown, Imperial).

KABEs husbilar är utrustade med
Webasto förbränningsvärmare för
uppvärmning av motorkretsen.
Webasto tidsstyrning gör att du kan
värma upp kupén när motorn är
avstängd upp till 24 timmar innan
avfärd. Med hjälp av värmeväxlaren
kan Webasto även ge värme i
bodelen. (Ej Novum Light.)

KABE 2023 9

INTERIÖR
Känn dig som
hemma
Att bo i en KABE husbil är att leva med hög komfort och
kvalitet i varje detalj, varje dag. Alla material är utvalda med
största noggrannhet, för att motsvara dina förväntningar
vad gäller såväl det estetiska som hållbarheten. Linjerna
i designen ligger i tiden, men är också mycket klassiska.
Därför kan du känna dig trygg i att din KABE alltid kommer att
upplevas modern, stilren och elegant.
Interiören präglas av en exklusiv, varm och modern känsla
med snickerier i den ljusa träfolien Nordic Oak, som håller
stilen i många år framöver. Utifrån Nordic Oak har vi anpassat
övriga inredningsdetaljer för att komplettera den nordiska
färgskalan och skapa en enhetlig känsla. Bland annat har
golv- och väggmatta en matchande nyans, liksom plexiytor,
bord- och bänkskivor.
Svängbara säten med maximalt utrymme emellan resulterar
i flexibel användning. Från körläge till relaxläge kring
matbordet på bara några sekunder! KABE Crown och Imperial
har exklusiva hyttstolar med integrerat säkerhetsbälte.
Alla våra husbilar har en helgjuten takmatta som är ljud
isolerande och effektivt hindrar störningar från både invändiga
och utvändiga ljud.
Belysningen gör mycket för stämningen i ett hem och den
är förstås precis lika viktig för känslan i din husbil. Bodelens
insteg fick redan förra året ny belysning. Instegslampan,
handtaget på insidan och belysningsrampen tänds när du
låser upp bodelsdörren. En funktion som skapar både trivsel
och trygghet. Några andra detaljer är indirekt belysning vid
överskåp, garderobsbelysning, lastrumsbelysning och dimmer
på den främre taklampan.
I framrutan på våra Crown och Imperial modeller finns el-jalusi
med insynsskydd som standard – enklare kan det inte bli
att skapa den där mysiga och privata husbilskänslan som de
flesta vill ha när kvällsmörkret kommer.
NYHET! Alla våra Mercedes hyttstolar har från och med 2023
KABEs egen design på fast klädsel – även Van, Novum och
Royal!
NYHET! Hopfällbar 5:e bältesplats vid framåtvänd stol finns
som tillval.
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Ett bekvämt boende är ett funktionellt boende. Därför fyller
vi alla våra husbilar till bredden med extra utrustning, samt
massor med praktiska funktioner och lösningar. Det mesta
ingår redan i standardutförandet, när du väljer en KABE.
Läs mer på sidorna 24-25.
En husbil från KABE är en investering i livskvalitet, vi lämnar
ingenting åt slumpen.
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KÖK
Som har det mesta
Alla KABE-kök är välutrustade med gott om förvaring och en
genomtänkt design. Vi vet att god matlagning kräver sin plats.
Smarta lösningar ger extra arbetsyta när du behöver den som
mest. Lådorna är utrustade med soft-close och centrallås.
Här finns också många exklusiva detaljer som till exempel
den rundade diskhon med utanpåliggande kran, utdragbar
skärbräda i noga utvalt bokträ och en funktionellt inredd
besticklåda. Självklart kan du sopsortera med separata fack,
precis som hemma.
Arbetsbänk med 3-lågigt gasolkök är standard i alla KABEs
husbilar, förutom KABE Van som har 2-lågigt gasolkök.
Den tre-lågiga spisens delade lock skapar en smart, extra
avställningsyta. Med ett lock att lägga över diskhon, får
du snabbt en större sammanhängande yta. Det stilrena,
bronsfärgade kylskåpet TecTower med köldfack är standard i
våra Crown och Imperial serier. Här får du ett kök som lockar
till fullskalig matglädje oavsett hur många som samlas vid
bordet.
Infällda luckor och lådor är standard. Novum, Royal och Crown
har bänkskiva i stenimitation som heter Velvet Grey. I KABE
Van finns bänkskivan Diamond White. Samtliga ytor är både
tåliga och enkla att hålla rena.

Imperial-köket (ovan) är inget vanligt husbilskök! Här har vi
lyft premiumbegreppet ytterligare ett steg och skapat ett kök
för de verkliga finsmakarna. I KABE Imperial är arbetsbänk i
Corian Matterhorn standard och modellerna är utrustade med
inbyggnadsugn i TecTower. I i910 finns en praktisk nedsänkbar
hylla med plats för t. ex. en kaffebryggare.
NYHET! Nya Neonflex – en tunnare siliconprofil med LED och
nya folielister finns på båda sidorna av kylskåpet.
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VARDAGSRUM
Där alla vill vara
Vardagsrummet är den självklara platsen för både avkoppling
och umgänge. Och för att man ska kunna umgås på ett
avslappnat sätt behövs bekvämt utrymme för alla. Därför är
våra L-soffor gereröst tilltagna och försedda med sköna och
ergonomiskt formade dynor. Här sitter du riktigt bra!
Textilierna väljer du efter din egen smak, bland våra unika och
noga utprovade dynklädslar. Se sidan 20. I KABE Imperial är
lyxig skinnklädsel standard.
I Novum, Royal, Crown och Imperial har dynorna högklassig
Premium Foam-stoppning. Och våra dynor är försedda med
antislip beklädnad på undersidan vilket gör att de alltid ligger
stadigt på plats (ej Van).
Sittgruppen i en husbil ställer helt andra krav på sin
utformning än din soffa hemma. Eftersom den ska vara en
bekväm och säker sittplats under körning har vi utvecklat
en soffa med slide-out funktion vid bältesplatsen (ej Novum
Light). Du justerar enkelt lutningen i både sits och ryggstöd.
Det nedfällbara armstödet som är standard i Novum Heavy,
Royal, Crown och Imperial garanterar bästa åkkomfort även
för passagerarna.
En livsviktig säkerhetsåtgärd är KABEs lösning på dinettsoffan
vilket hindrar att passageraren glider under bältet vid en
eventuell krock.
De rena linjerna i det högblanka bordet kompletteras med
detaljer som rundade hörn i soffan och indirekt belysning
längs skåpens undersida vilket ger en hemtrevlig känsla.
Smarta förvaringsutrymmen i överskåp med hylla gör det lätt
att hålla ordning.
En laddningsplatta för enkel trådlös laddning av mobiltelefon
finns som standard (ej Royal x780 LB/LGB).
NYHET! Nya bältesbockar (3:e och 4:e bältesplats) med Isofix
som standard och justerbart nackstöd för bästa åkkomfort.
NYHET! KABE Royal x780 LXL byggs från och med i år med
"face-to-face" soffa som tillval.
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SOVRUM
För total avkoppling
Vi vet hur mycket det betyder att sova gott om natten. Därför
är riktigt sköna sängar med rejäla madrasser en självklar
bekvämlighet hos oss, som ofta är tillval hos andra. För det är
du värd!
I KABE kan du inreda sovrummet efter din familjs behov och
önskemål. Oavsett vilken planlösning du väljer så är sängarna
av högsta kvalitet med spiralmadrasser, tjocka bäddmadrasser
och sängbottnar med följsamma lameller. I våra QB-modeller
är sängen upphöjd med smarta förvarings-möjligheter i
lådorna vid fotändan.
Om du väljer en halvintegrerad modell i Crossover-utförande
finns extra sovplatser i den nedfällbara taksängen ovanför
dinetten (ej Novum Light, tillval Novum Heavy). En praktisk
nedsänkbar dubbelsäng hittar du även längst fram i alla våra
helintegrerade husbilar.
Snygga överkast ingår alltid i din KABE.
Sängen är inte bara en plats att sova i. Här kryper man även
gärna upp med en bok eller tidning för en stunds avkoppling.
För att göra det så bekvämt som möjligt, finns en sänggavel
i mjukt vadderad mockaimitation, som med sitt 3D-printade
mönster bidrar till att ge sovrumsmiljön en snygg och
ombonad känsla.
Bäddramen i aluminium är rejäl och stabil (standard Novum,
Royal, Crown, Imperial) och möjliggör för en elektrisk höjoch sänkbar huvudända (standard Imperial, tillval Royal och
Crown).
Självklart hittar du också finesser som mysbelysning i
sänggaveln, mörkläggningsgardiner och ljudisolerade väggar
och tak. Det borgar för sköna nätter och utvilade morgnar.
Nattljus eller inte? När du vill tända eller släcka sitter knappen
precis där den ska – vid sängen.
Dessutom är våra sovrum inredda med rymliga garderober
och överskåp för att du ska få plats med allt som familjen
behöver ha med på resan.
NYHETER! Van, Novum, Royal och Crown har ny design
på läslamporna i krom. I Imperial är lamporna uppdaterade
med modern svartkrom. I vissa modeller finns nya DuoSpot
läslampa med tre knappar. En smart ny brytare med touchfunktion blir standard i alla modeller.
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BADRUM
Ett riktigt badrum på
resan
Egen dusch och toalett står högt på mångas lista för att
vardagen i husbilen ska fungera så bekvämt som möjligt.
Vill du inreda din husbil med ett stort och rymligt badrum
längst bak? Eller vill du hellre ha separat dusch och toalett?
I den senare varianten gränsas hela sovrummet av mot
vardagsrummet när toalettdörren ställs upp och du får en
helt privat yta där du kan göra dig i ordning på morgonen.
Vi erbjuder många flexibla alternativ så att du kan välja den
lösning som passar dig och din familj bäst.
Allt för att du ska känna dig som hemma.
De genomtänkta detaljerna och den stilrena designen
som utmärker hela din KABE husbil följer självklart med in i
badrummet. Inredning i ljusa, vitlaserade Nordic Oak med
bänkskiva i modern betonglook, exklusiva handtag och
hängare formgivna med finess, samt lås till toalettdörren
kompletterar ditt KABE badrum.
I alla modeller ingår vridbar spoltoalett med utvändig tömning.
I Imperial serien höjs nivån ytterligare med keramisk skål.
Förbränningstoaletten Cinderella finns som tillval på specifika
planlösningar (ej Novum). Handdukstork finns som tillval i
Royal, Crown och Imperial.
NYHET! Alla T-toaletter samt Royal x880 LQB får en ny spegel
och nytt matchande laminat på väggen bakom.
NYHET! Nya Neonflex – en tunnare siliconprofil med LED
och nya folielister finns också på våra T-toaletter, samt Royal
x880 LQB.
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SNYGGT OCH BEKVÄMT
2023 Dynkollektioner
Det är detaljerna som skapar den trivsamma helhetskänslan i en KABE. Förutom att sitta och
sova bekvämt tycker vi det är viktigt att kunna erbjuda textilier och dynklädslar som motsvarar
moderna husbilsfamiljers krav på design och hållbarhet.
Nashville, Glendale, Charleston och Hampton uppdateras med fräscha, nya gardiner!

TEXTIL

NASHVILLE (brun)
Novum, Royal, Crown, Imperial

AUSTIN (ljusgrå)
Novum, Royal, Crown, Imperial

GLENDALE (svart)
Novum, Royal, Crown, Imperial

CHARLESTON (beige)
Novum, Royal, Crown (pristillägg)
Imperial (standard)

HAMPTON (svart)
Novum, Royal, Crown (pristillägg)
Imperial (standard)

SKINN

HOLLYWOOD (mörkgrå)
Novum, Royal, Crown (pristillägg)
Imperial (standard)
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Skinnklädsel är standard i Imperial och tillval i Novum, Royal och Crown. Våra nya bältesbockar med Isofix standard och
justerbart nackstöd ger dig bästa möjliga åkkomfort.
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MADE IN SWEDEN
Svensk innovation
När man bor i en husbil ska livet vara enkelt. Därför har vi
gått hela vägen – och lite till – i vår strävan att fylla våra
husbilar med så mycket smarta lösningar, funktioner och
bekvämligheter som är fysiskt möjligt. I varje detalj finns en
tanke, för att du ska få det allra bästa.
Mycket av kvaliteten i en KABE finns bakom den stilrena,
eleganta fasaden. Du hittar den i unika konstruktioner
och avancerade tekniska lösningar. Redan 2021 bytte vi
våra duschkabiner till en ny, rymligare kabin. Vi skapade
också mer svängrum i matdelen genom att ge dinettsoffan
en rundad form. När köket inte används för matlagning
är det trevligt med en mildare belysning. Självklart kan
stämningsbelysningen styras från Smart D-panelen. Allt det
där som du kanske inte lägger märke till direkt när du jämför
en KABE med andra varumärken, men som finns där och
underlättar ditt husbilsliv varenda dag.
Vår ambition är att göra din husbilsupplevelse så bekväm och
avkopplande som möjligt. Det är ju trots allt ett mobilt hem
som ska färdas tryggt, säkert och miljövänligt på vägarna. Så
allt det där ”extra”, det är helt enkelt standard hos oss.
Vill du veta mer? Se sidorna 24-25.
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INTERIÖR: Så bygger vi!

Marknadens bästa
sittkomfort med textilier av
högsta kvalitet
Ergonomiskt utformade soffor med
åldersbeständig och återvinningsbar
Premium Foam i stoppmaterial.
Soffan vid bältesplatsen är justerbar
med slide-out funktion (ej Novum
Light). Möbeltyger av kvaliteter med
mycket hög slitstyrka. Sex olika
dynkollektioner att välja mellan.
Möjlighet att kombinera gardinsats
med dynklädslar.

24 KABE 2023

Högsta sängkomfort
Sängar med ledade lameller
följer kroppen när man vilar.
Spiralmadrasser och tjocka
bäddmadrasser ger garanterat
god nattsömn. Sängar med ställbar
huvudgärd gör sängläsning extra
bekväm. Sängarna är uppfällbara
och har gasdämpare för effektivare
städning.

Mjukt, ljusreflekterande och
isolerande innertak

Hygienutrymme med
duschmöjlighet

KABE har som enda tillverkare
mjukt innertak, vilket ger bättre
akustik inne i husbilen. Det mjuka
innertaket har en ljuddämpande
effekt och förbättrar takets
isoleringsegenskaper.

Duschkar, våttapet, takdusch och
vikbar eller fast duschvägg finns
i våra olika modeller. Flera
planlösningar har duschkabin och
lås till toalettdörren.

Kök som har det mesta

Mer och bättre belysning

Inbyggd fläkt i köksskåp med
belysning och två hastigheter.
Fläkten har löstagbart fettfilter för
enkel rengöring. Elektrisk
tändning på spis. Marknadens
bästa kylskåpsventilation. AES
helautomatiskt kylskåp. Tec-Tower
i alla helintegrerade bilar.

Ljusramper med inbyggda spotlights.
Indirekt belysning ovanför överskåp.
Nattbelysning med strömbrytare
vid sängen. Invändig strömbrytare
för ytterbelysning. Belysning i
garderober och sänglådor.

KABE-kvalitet i inredning
och snickerier
Möbelkonstruktion och inredning
kommer från KABEs egna snickeri.

Torkskåp
Torkskåp med egendesignat droppfat
för torkning av skor. Torkskåpet
har en speciell konvektor, och en
reglerbar takventil för maximal
värmecirkulation.
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SMART KOMFORT
Året runt
Det skandinaviska klimatet ställer extrema krav. Vi vet. Det kan
variera mellan varm och torr sommar, fuktig och blåsig höst,
och riktigt kall vinter med mycket snö. Men du kan vara trygg
i att våra husbilar klarar både väglag, vind och temperatur
växlingar utan problem. De tekniska lösningarna i vår kaross
och vår unika värme- och ventilationslösning (Smart Climate
System) gör din KABE till marknadens bästa året-runt-bil.

Värmesystem KABE husbilar
AGS II Pro, en
shuntventil reglerar
temperaturen på
vattnet som cirkulerar
i golvet.
Anpassad vatten
buren värme till
sammans med AGS II
eller AGS II Pro
vattenburen
golvvärme.

Zonvärme ger
möjlighet att reglera
värmen i två separata
zoner och välja
olika temperaturer i
bodelens fram- och
bakände (standard
Imperial).

Fönster med dubbel
glas och PU-karm.

KABE AirVent
taklucka med en
12 V fläkt.

Automatisk effekt
höjning – pannan
känner automatiskt
av när gasol behövs
för ökad effekt.

Vårt mål är att göra din vintersemester lika bekväm som
sommarens ledighet. Isolering, fönster, väggar, värme och
ventilation är alla utvecklade för att motsvara de höga
krav som naturen ställer oss inför, oavsett årstid. I alla våra
husbilar ingår dessutom en lång rad smarta värmesystem
som standard. Värmekonvektorer som skapar behagliga
värmezoner i både bil- och bodel, värmeväxlare (ej Novum
Light) och möjlighet att värma upp kupén när motorn är
avstängd upp till 24 timmar innan avfärd. Det är bara några
exempel.

Optimerat
ventilationssystem till
varje modell.
Värmevägg mellan
bil- och bodel. Värme
i insteg.

I våra Imperial-bilar är Alde zonvärme standard. Med systemet
kan du styra värmen i två separata zoner, husbilens bakrespektive framdel. Toalett-utrymmet är alltid behagligt
uppvärmt på returslingan.
I Crown och Imperial finns framstolar med både värme och
kylfunktion som tillval. När det är varmt kan ﬂäktar aktiveras i
stolen för att ge en skön svalka och extra komfort på resan.
Med mer än 60 års erfarenhet och ständigt fortsatt utveckling
kan vi stolt säga att varje KABE husbil når upp till de tuffaste
kraven. Med råge.

Konvektorer i
lastutrymme, runt
lastluckor och under
fönster.

Vill du veta mer? Se sidorna 28-31!
Inredning anpassad
för full luftcirkulation.
Konvektorer
inbyggda i luftspalt.

Alde Compact
värmepanna.

Värmespridning från
rör samt konvektor
vid insteg.

Konvektor under
instrumentbräda.
Golvvärmematta i
hytt. Extra värme
paket i sidohurtsen
kopplat till konvektor
systemet.
iWall-konstruktion,
ventilerad sandwich
konstruktion för
att klara extrema
temperaturer.
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VÄRME OCH VENTILATION: Så tänker vi!

Intelligent värmesystem

Centralvärme

Bästa värmekomfort

AGS II Pro

Integrerat värmesystem

Innerplåt i väggarna

Ventilation i väggar och golv

Täta fönster

Hög bekvämlighet och hög nöjdhet
kräver hög standard i alla detaljer
och på alla komponenter. Därför
ingår följande alltid som standard
i alla husbilar från KABE: ALDE
Compact värmepanna, AGS II eller
AGS II Pro vattenburen golvvärme,
tätpackade konvektorer, optimerat
ventilationssystem, inredning
anpassad för full luftcirkulation och
iWall-konstruktion.

Värmepanna ALDE Compact
3030 med touchscreen display
och elpatron 3 kW, med gasdrift.
Propan ger pannan max 5,5KW
(5500W). Värmesystemet har
12V cirkulationspump, integrerad
varmvattenberedare och
separat expansionskärl. Mantel
runt gasolenheten ger mesta
varmvatteneffekt.

Egenutvecklat, patentsökt
automatiskt vattenburet golvvärme
system, AGS II, med fyra slingor
ger ännu jämnare värme. Värmen
cirkulerar i aluminiumrör och går
ända fram till ytterdörr, arbetsbänk
och toalettrum. Värmeplåtar fördelar
värmen jämnt över hela golvet.

Med AGS II Pro kan golvvärmen
vara igång separat. En shuntventil
reglerar temperaturen på vattnet
som cirkulerar i golvet. Färsk- och
gråvattentankar är isolerade och
uppvärmda.

Golvvärmesystemet är ihopkopplat
med konvektorsystemet – vilket
gör att luften cirkulerar runt i hela
husbilen när värmen slås på.
Systemet drivs med både gasoloch elpatron. KABE har extra breda
konvektorer under alla fönster.
Konvektorer mellan bil- och bodel
bildar en värmevägg mot bildelen.

KABEs sandwichkonstruktion består
av ytterplåt, ecoprimisolering,
innerplåt och väggtapet. Värmen
från radiatorerna sprids upp utefter
väggarna. Innerplåten i väggarna
fördelar värmen ut över hela väggen,
jämfört med om man till exempel har
plywood i väggarna som inte leder
någon värme alls. Golvvärmen sprids
via värmeplåtar på golvet.

KABE har som enda tillverkare en
ventilerande väggtapet som släpper
igenom den varma luft som cirkulerar
upp utmed väggarna. Kondens
nere vid golvet fångas upp av den
ventilerande mattan som vi lagt
utmed ytterkanten och torkas ut när
du slår på värmen. KABEs väggtapet
har även en ljuddämpande effekt.

Energifönster med polyuretankarm
tätar mot dubbelt glas för bästa
isolering. Fönsterkarmen är isolerad
med inbyggd ventilation. Bodelsdörr
med gasdämpare och fönster.
Myggnätsdörr är standard.
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VÄRME OCH VENTILATION: Så tänker vi!

God och jämn
värmefördelning
KABEs husbilar är konstruerade
för bästa värmespridning. KABEs
konstruktion gör att luftströmmarna
har fri passage från golv, under
sängar och soffor, upp mot taket,
genom de ventilerade överskåpen.
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Full luftcirkulation

Vinklad kablageränna

Fri luftpassage

Vår inredning anpassas för att
ge optimal luftcirkulation i hela
husbilen, även bakom skåp och
soffor. Avståndet mellan soffor och
sängar och soffryggarnas vinkel är
noga uträknade. KABE har den bästa
och jämnaste värmefördelningen i
bostadsdelen och i övriga utrymmen.

Maximalt med värme upptas
från konvektorn och accelererar
luftströmmen förbi fönstren. Våra
unika kablagerännor är vinklade
för att ge luftströmmen fri passage
förbi fönstren. Elkablaget ligger
dolt i kabelrännorna ovanför
värmekonvektorerna.

Överskåpen har inbyggda luftkanaler
för att varmluften ska kunna passera
fritt förbi skarven mellan tak och vägg
och vidare in mot mitten av husbilen.
En mellanvägg i skåpens bakre kant
håller kanalerna öppna även när
skåpen är fyllda.

Ventilerade soffor och
sängar
Soffryggar och kablagerännor
är vinklade för att accelerera
luftströmmen förbi fönstren.
Soffrygg och luftspalt vid sängar blir
uppvärmda när varm luft passerar
utmed väggen.

Belastningsvakt / Effektvakt

Bästa värmesystemen

Fler värmefunktioner

Effektuttaget på el från pannan
minskas automatiskt vid speciellt
hård belastning, till exempel när flera
eldrivna apparater är igång samtidigt.

Med värmeväxlare kan du enkelt
leda värmen från motorn till
bodelen under färd. Detta ger extra
värmetillskott under riktigt kalla dagar.

Alla helintegrerade husbilar har
uppvärmt dubbelgolv, vilket ger
uppvärmda lastutrymmen och
ett bättre värmeklimat i bodelen.
Värmekonvektorer under instrument
bräda, hurts och vid insteg,
dubbelglas i dörrar- och sidorutor,
bildel.
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SÄKERHET
KABE +
Mercedes-Benz +
AL-KO
Vi har stor respekt för de utmaningar du ställs inför på de
skandinaviska vägarna. Halka, väta och snabba temperatur
växlingar är bara några exempel. Därför lägger vi stora
resurser på din säkerhet. När du köper en KABE får du en
husbil byggd i en av Europas modernaste husbilsfabriker,
utvecklad för att göra din körning maximalt säker och bekväm.
KABE är kända för att inte tumma på kvalitet. Och nu har vi
tagit det ännu ett steg längre, för att uppnå högsta möjliga
standard och marknadens bästa köregenskaper oavsett
klimat och väglag.
I kombination med en husbilsbas från Mercedes-Benz, får du
en bil med yttersta säkerhet i fokus och teknik i branschens
absoluta framkant. Tillsammans med skräddarsydda chassier
från AL-KO kan KABE i dag erbjuda fullvuxna husbilar som har
en körkänsla som liknar personbilens.
Vi har dessutom gjort flera uppdateringar och åtgärder för att
höja säkerheten ytterligare vid en eventuell kollision.

Din trygghet på vägen
Vi har utvecklat de passiva säkerhetssystemen (krock
säkerheten) och utrustat våra husbilar med flera aktiva
säkerhetssystem.
PASSIV SÄKERHET (Krocksäkerhet)
Stabil kaross: Bil- och bodel sammanfogas med en stål
konstruktion. Väggarna och husbilsfronten byggs efter
sandwich-principen för att maximera vridstyvheten.
A-stolpen görs i en helgjuten, solid konstruktion. Stål
konstruktionen sammanfogas med drivhuvudet med rejäla
stålplattor, vilket ger en kraftig infästning mot bildelen.
Innerväggarna sammanfogas i ytterväggen med en F-formad
aluminiumprofil.
Unik konstruktion på dinettsoffan hindrar passagerare att
glida under bältet: Dinettsoffan har utrustats med en metallist
som hakar i en skåra på undersidan av soffdynan och hindrar
att dynan glider iväg vid en eventuell krock.
Stålram inuti dinettsoffan: De bältade sittplatserna vid
dinetten har fått en förstärkt metallram inuti sofflådan för
att undvika kollaps av soffan vid en eventuell kollision.
Metallramen håller dessutom vattentanken i ett säkert grepp.
Själva soffan har integrerats med vattentankens stativ, som är
ordentligt förankrat i golvet. Det minskar risken att soffan går
sönder eller lossnar från golvet vid en eventuell krock.
Krocksäkrat kylskåp med stålbalk (gäller vissa kritiska
modeller beroende på kylskåpets placering).
Stålram vid batteri: En ny, stabil metallhållare håller bodelens
batteri säkert på plats även vid en krock.
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Bordsskiva som fälls undan: Bordet kan fällas framåt (plockas
bort på Van) för att ge mer utrymme mellan förarstolen och
passagerare i soffan och ge den bältade passageraren en
ännu tryggare färd.
AKTIV SÄKERHET (System för att förhindra olycka)
Alla våra modellserier byggs nu på Mercedes-Benz, med
påkostad komfort och säkerhet av högsta klass. Här lämnas
inget åt slumpen och en mängd tekniska funktioner ger dig
en trygg och förstklassig helhetsupplevelse på vägen.
I alla KABE husbilar ingår Heavy Duty motor, autobroms,
färdljusassistent, side wind assistent (ej tandem modeller),
attention assist och regnsensor.
I KABE Novum, Royal och Van ingår Lane Departure varning.
Köper du till Mercedes Komfortpaket (finns som tillval på
Novum och Royal) får du dessutom vägskyltsassistent,
helljusassistent, elektrisk parkeringsbroms och Thermotronic
i bildelen.
I KABE Van ingår också parkeringssensorer och sensorer för
omkörningskollision.
På helintegrerade fordon med tandemaxel får du alltid en
totalvikt på 5,500 kg som standard.
DISTRONIC finns som standard i Imperial och tillval i Novum,
Royal och Crown.
Läs mer på sidorna 34-35.
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SÄKERHET
KABE +
Mercedes-Benz +
AL-KO
I alla våra husbilar hittar du Mercedes unika 9G-tronic som
standard. 9G-tronic är en helt ny fullt integrerad automatisk
växellåda med 9 växlar som är anpassad till en husbils
specifika krav när det gäller minskad förbrukning och utsläpp.
Det senaste multimediesystemet från Mercedes ingår – en
10,25 tums MBUX touch-screen med backkamera.

Frontpartiets eleganta exteriör, den påkostade förardelen och en lång rad tekniska och uppkopplade funktioner.

Alla KABEs modellserier byggs på den starka kombinationen Mercedes-Benz
och AL-KO. Därtill en fjädring och stötdämpning som AL-KO tillsammans med
Mercedes-Benz har förfinat ytterligare.
Givetvis är chassierna förberedda för montering av HY4 hydrauliska stödben
(standard Imperial), drag, ClickFix mekaniska stödben och lasthållare.

MBUX-multimediesystemet med 10,25 tum (26 cm) pekskärm lämnar inte mycket
övrigt att önska vad gäller infotainment, navigation och kommunikation i bilen.
Manövreringen via den högupplösta pekskärmen eller pekkontrollknapparna på
multifunktionsratten är särskilt innovativ.
• Intelligent röststyrning som lär sig löpande med hjälp av AI.
• 3D-grafik.
• Dynamisk målstyrning som kan hjälpa dig att undvika köer och korta ner
körtiden.
• Integreringen av smartphones via Android Auto, Apple CarPlay eller Mirror	
link samt Bluetooth med handsfree-funktion som gör det möjligt att föra
telefonsamtal under körningen utan att uppmärksamheten avleds.
• Trafikinformation i realtid.
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Backspeglar, elektriskt justerbara och uppvärmda.
Multifunktionsratt i läder med touch-kontroller för MBUX.
Ställ in önskat avstånd i assistenten DISTRONIC. Den aktiva avståndsassistenten
DISTRONIC kan hålla det av föraren inställda avståndet till det framförvarande fordonet och avlastar föraren vid t.ex. motorvägskörning eller i
stop-and-go-trafik (standard Imperial, tillval Novum, Royal och Crown).
Keyless Start.
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KLIMATKAMMARE

-35 UPP TILL +55 GRADER

KVALITET

ABSOLUT TÄTA

I klimatkammaren utförs noggranna
tester på husbilarna.

Husbilarna testas i temperaturer från
-35 upp till +55 grader.

Med hjälp av värmekameror ser vi
till att konstruktionen når precis den
kvalitet vi eftersträvar.

Helt ny teknik används för att
kontrollera att husbilarna är absolut
täta.

OPTIMERA VIKTFÖRDELNING

DRAG

HÅLLFASTHETEN

LUFTFLÖDEN

Vågar för att balansera och optimera
viktfördelning mellan axlar.

Mätinstrument för drag.

Tryck används för att testa
hållfastheten hos produkterna.

Med rökbeläggning kontrolleras
luftflödena.

VENTILATIONEN

GASOL

ELSYSTEM

HÅLLBARHETSTEST KÖRNING

Att ventilationen är korrekt är en
livsviktig funktion som noggrant
kontrolleras.

Gasolsystemet trycktestas.

Elsystemen och andra viktiga
funktioner kontrolleras innan
husbilarna får lämna fabriken.

Hållbarhetstest simuleras i en
skakbänk motsvarande 10 000 mil
normal körning.

REGNKAMMARE

UTHÅLLIGHETSTEST KAROSS

TILLVERKNING

I regnkammaren sprutas husbilarna
under högt tryck.

Uthållighetstester görs på de olika
delarna av karossen.

Den senaste tekniken används vid
tillverkningen.

38 KABE 2023

NOGA TESTAT
Livsviktiga lösningar
Ingenting i en KABE är en slump. Var du än tittar eller känner
hittar du stilsäker design i hög kvalitet. Och för att nå dit
genomför vi utförliga tester in i minsta detalj och funktion.
Bland annat har vi en klimatkammare där husbilen testas för
att klara temperaturskillnader på hela 90 grader. Med helt
ny teknik kontrolleras att husbilen är absolut tät. Tester görs
också på uthållighet, hållbarhet, luftflöden, elsystem och
mycket mer. Vi godkänner inget annat än uppnådda krav på
alla punkter. Det är en fråga om KABE-kvalitet.
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TEKNIK
KABE Smart D

European Innovation Award
Manöverpanelen KABE SMART D – vinnare i European
Innovation Award – övervakar din husbil. Härifrån kan du
styra många funktioner. Panelen är designad med fokus på
användarvänlighet och har en lättöverskådlig touch-screen
display. Här kan du se färskvattennivå, gråvattennivå och
batterispänning. Du kan styra belysning, AC, värmepanna och
temperatur samt den nedsänkbara sängen och även vissa
tillval. Systemet har också flera larmfunktioner som påminner
dig när det är dags att göra service eller om en säkring har
lösts ut. Allt smidigt samlat på samma skärm. Standard på alla
modeller.
Vilket språk vill du navigera med på din KABE Smart D? Du
kan enkelt välja språk på samma vis som på din smartphone.
KABE Smart D Remote gör det möjligt att via en app fjärrstyra
husbilens manöverpanel var du än befinner dig. Du kan till
exempel starta AC:n i bilen på väg hem från stranden eller
höja värmen och fixa en välkomnade belysning inför sista åket
i skidbacken! KABE Smart D Remote är uppbyggd tillsammans
med en 4G-router med intern antenn och ett mobilt modem
(extern antenn finns som tillval). Förutom att kunna styra
uppvärmning, belysning och hålla koll på husbilens funktioner
och larm via telefonen får du också tillgång till riktigt bra
trådlös internetuppkoppling på resan. KABE Smart D Remote*
finns som tillval på alla modeller.
NYHET! KABE Smart Level – för ännu enklare KABE-liv!
Från 2023 utvecklas KABE Smart D-panelen, som nu även
innehåller KABE Smart Level med tre praktiska funktioner.
Smart Level håller koll på gasol (vid användning av en
gasolflaska, ej kompositflaska), däcktryck och fordonets
lutning. Panelen visar gasolnivån så att du inte behöver oroa
dig för att gasolen oväntat ska ta slut under resan, exempelvis
vid vintercamping eller utomlands då det kan vara svårt att
hitta påfyllningsställen. Däcktrycks-sensorn hjälper dig att
alltid ha rätt lufttryck i däcken så att din körning blir extra trygg
och bränsleeffektiv. KABE Smart Level innehåller också en
nivåindikator som visar fordonets lutning vid uppställning.
Något som påverkar både trivseln och funktionerna i boendet.
Med Smart Level blir ditt bekväma KABE-liv ännu lite enklare!
KABE Smart Level finns som standard i Imperial och tillval i
Novum-, Royal- och Crownserierna.

* Vid köp av KABE Smart D Remote ingår 36 månaders abonnemang i köpet.
Efter 36 månader löpt ut, tillkommer en årlig avgift för användning av appen.
Det krävs också ett separat mobildata abonnemang.
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På startsidan visas alla knappar för belysning och
digitala skjutreglage för dimmer. Här ser du också
temperatur, både ute och inne, och klocka.

Aktuell statusinformation om färskvattennivå,
gråvattennivå och batterispänning visas på ett
överskådligt sätt.

All information och styrning gällande värme visas
på en egen sida. Här höjer och sänker du värmen
smidigt med digitala skjutreglage.
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TEKNIK: Så gör vi!

PREMIUM SOUND MED DAB. KABE premium sound system
med DAB är standard på Imperial.
TRÅDLÖS LADDNING. En laddningsplatta för trådlös laddning
av mobiltelefon finns som standard i alla våra modeller
(förutom Royal x780 LB/LGB).
TRÅDLÖS ROUTER. För att maximera dina valmöjligheter när
det gäller olika medier finns en router för trådlöst nätverk som
standard i alla bilar. Extern antenn till routern finns som tillval.

KABE Smart D intelligent
elcentral

Drivers Cabin Heating
System (Crown, Imperial)

Kraftigare generator och
kraftigare batteri

Lättmanövrerad elpanel. Elsystemet
känner av batteristyrkan och laddar
automatiskt vid behov. Systemet
håller reda på vattennivå, temperatur
och batterispänning.

Värmeväxlare som sammankopplar
motorns värme med bodelens.
Vattenburen golvvärmematta i hytt.
Inbyggda konvektorer vid fotsteg
(bildel). Plisserade mörkläggnings
gardiner för framruta och sidorutor.
Konvektorer mellan bil- och bodel
bildar en värmevägg. Extra värme
paket i sidohurtsen kopplat till
golvvärmesystemet.

Vårt extra kraftiga elsystem ökar
batteriets livslängd, även vid låga
utomhustemperaturer.
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Elektronisk TV-antenn

Tryggt och säkert

För både analog och digital
mottagning. Utvändig anslutning
för TV, kabel-TV och 12 / 230V.
TV-antennuttag på tre ställen; i
TV-bänk, sovrumsdel och elbox. Larm
indikerar om antennen är uppfälld
vid start. TV-skåp med nedsänkbart
TV-fäste i flertalet av våra modeller.

Säkerhetsutrustning som ingår som
standard i alla KABEs husbilar: airbag,
ABS-bromsar och trepunktsbälten
i både förar- och boendedel.
Läckindikator för manuell kontroll
av gasolsystemet. Slangbrottsventil
tillåter att gasolen är på under
körning. Brandlarm som sitter i
sovrumsdelen. Jordfelsbrytare.
Kraschsensor på gasolsystemet.

Förberedd för stödben och
dragkrok
Alla KABE husbilar är försedda med
AL-KO ramändar och kan därför
enkelt utrustas med stödben och
dragkrok.

Mer utrustning

...och ännu mer utrustning

Elektriskt fotsteg som fäller in sig
automatiskt vid start. Fjärrstyrt
centrallås, bildel. Bodelsdörr kopplad
till centrallåset. Luftkonditionering,
bildel. Larm indikerar om 230-kabeln
sitter i vid start. Uttag för USB.

(Standard Imperial, vissa finns som
tillval i andra modeller.)
•
•
•
•
•
•
•
•

AC bodel
Centrallås utvändiga luckor
Inverter
Arbetsbänk Corian "Matterhorn"
Premium Sound System
Skinnklädsel
Solpanel
Unik exteriör design
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ÄGANDE
Bekymmersfritt
och tryggt
10 skäl att välja KABE:
ÅRET-RUNT-KOMFORT
KABEs husbilar är konstruerade för det skandinaviska
klimatet, för att fungera lika bra under kalla vintrar som varma
somrar. Därför tar vi inga genvägar när det gäller isolering,
ventilation och uppvärmning. Karossen byggs enligt KABEs
egen iWall-konstruktion för maximal stabilitet och absolut
fuktsäkerhet. Samtliga modeller är utrustade med Alde 3030
värmepanna samt vattenburen golvvärme som standard.
Många av de viktiga året-runt-funktionerna är inbyggda
i konstruktionen och syns kanske inte när du stiger in i
husbilen första gången. Men du märker skillnaden när du
använder din KABE.

KVALITET
För oss är det viktigt att varje KABE håller högsta kvalitet och
design, i varje detalj. Så har vi alltid tänkt. Därför konstruerar
vi och provar nya lösningar i vår egen utvecklingshall, och
bygger varje KABE i en av Europas modernaste husbils
fabriker. Vår egen. Vi har skickliga medarbetare, egna
elektriker, ett eget snickeri och en modern maskinpark. Och
våra underleverantörer tillhör Europas ledande inom sina
olika områden.

VÄRDE SOM VARAR
Oavsett vilken KABE-modell du väjer kan du vara säker på
att få marknadens bästa kvalitet inom varje prissegment.
Kvalitet som håller. Vi utvecklar ständigt våra husbilar i KABEs
moderna fabriker i Tenhult, med målet att uppfylla både
dina och nästa ägares höga krav. Därför kan du känna dig
trygg i att värdet på din KABE kommer att stå sig bra även i
framtiden.
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TEKNIK

TRYGGT OCH SÄKERT

I en ny KABE får du alltid den senaste tekniken och redan
i standardutförandet är den en av marknadens mest
välutrustade. Vi anser att framtidens utmaningar kräver
framtidens lösningar och lägger mycket energi på teknik
utveckling. Under de senaste åren har vi fått flera fina
utmärkelser för våra innovationer, bland annat inom
ventilation och värmeåtervinning. Vi har allt för ett riktigt
bekvämt boende på väg. Så, innan du börjar jämföra priser –
ta reda på vad som faktiskt ingår i en KABE.

Att köpa en KABE är att investera i säkerhet. Vi vill att du
ska känna dig trygg i din investering och njuta fullt ut av
härliga dagar i din husbil. Därför ger våra återförsäljare hela
sju års täthetsgaranti på alla nya husbilar. Du ska självklart
också känna dig trygg på vägen. Våra husbilar är utrustade
med flera aktiva säkerhetssystem. Och om olyckan ändå är
framme har din KABE väl utvecklade passiva säkerhetssystem
som skyddar dig i en krock. En stabil kaross och robust
konstruktion, och stålramar som håller batteri och vattentank
i ett fast grepp är några exempel.

DESIGN
Designen i KABEs inredning är präglad av den skandinaviska
traditionen, med ljusa färger och materialval som ger ett
fräscht och luftigt intryck. Infällda luckor, rundade hörn och
ergonomiskt utformade sittdynor är exempel på detaljer som
skapar den speciella KABE-känslan, där design och funktion
alltid går hand i hand. Även exteriört kännetecknas karossen
av genomtänkta detaljer och eleganta linjer som ger varje
KABE sin distinkta karaktär.

FUNKTIONALITET
KABE har mer än 60 års erfarenhet av att utveckla och
tillverka husbilar för aktiv användning hela året. I din KABE
hittar du därför många smarta lösningar som gör campinglivet
precis så enkelt och avkopplande som du vill att det ska vara.
Det kan vara allt från det praktiska skidfacket med belysning
till centrallås på kökslådorna eller det där USB-uttaget som är
placerat precis där du vill att det ska vara.

KLIMAT OCH MILJÖ
För oss har miljöfrågorna högsta prioritet och vi engagerar
oss hela vägen – från materialval och produktionsteknik till
energivärden och utsläppsnivåer. Vi vill leda utvecklingen
mot en ännu mer klimat- och miljöanpassad husbilsbransch.
Självklart står vi bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling
och jobbar för goda arbetsvillkor, ökad mångfald och
jämställdhet, och för att hålla en hög nivå i affärsetiska frågor.

AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE
KABEs auktoriserade återförsäljare och serviceverkstäder
finns i hela Skandinavien och flera länder i Europa. Hos våra
återförsäljare får du expertråd och hjälp med finansiella
upplägg och försäkring när du ska köpa din KABE. När du
sedan är på väg finns över hundra auktoriserade verkstäder
med professionell service över hela norra Europa om du
behöver hjälp. Många av dem har jobbat med oss i decennier,
så du är i trygga händer.

VALMÖJLIGHET
Det finns en KABE för alla. Det gäller bara att komma
underfund med vilken storlek, planlösning, utrustning och
prisklass som passar dig och din familj bäst. När du har hittat
din favoritmodell väljer du den mest optimala planlösningen
med hjälp av KABEs Flexline-system, som ger många
valmöjligheter och verkligt stor flexibilitet. Enklast är att
bygga din KABE i vår produktkonfigurator, som du hittar på
vår hemsida under fliken ”Bygg din KABE”, eller genom att
besöka någon av våra återförsäljare.
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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 låsningsfria bromsar

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Lane departure varning

Lackerade stötfångare fram

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 / CHASSI

Travel Master Royal x780

Travel Master Royal x780

Standardutrustning
2023

Travel Master Novum x750

Travel Master Novum x750

Standardutrustning
2023
Tempmatic bildel (Thermotronic finns som tillval i Novum, Royal – Mercedes Komfortpaket)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

LED belysning halv / helljus (tillval Novum, Royal – Designpaket)

Airbag på förarplats

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Läderratt och läder växelspak

a

a

a

Airbag på passagerarplats

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Manuell parkeringsbroms

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Alufälgar 16” (tillval Novum, Royal – Designpaket)
Aluminiumutsida väggar och tak, Innovation Design

a

a

a

a

a

a

a

Motor: Mercedes-Benz 170 hk (FWD)

a

a

a

a

a

a

Motor: Mercedes-Benz 170 hk (RWD)

a

Attention assist

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Mugghållare

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Autobroms

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nordenspecifikation

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Automatisk avbländning helljus (tillval Novum, Royal – Mercedes Komfortpaket)

Parkeringssensorer och sensorer för omkörningskollision

a

Axelavstånd 4210 mm
Axelavstånd 4400 mm

a

Axelavstånd 4325 mm

a

Axelavstånd 4500 mm

a

Axelavstånd 4700 mm

a

a

Bränsletank (diesel) 65 liter

a

Bränsletank (diesel) 90 liter

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Side wind assistent

a

a

a

a

Spårvidd fram 1760 mm, bak 1980 mm

a

a

a

a

a

a

a

Växellåda 9 vxl Automat – 9G-tronic

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ytterbackspeglar med förlängda armar

a

a

a

Ytterbackspeglar elektriska (justerbara och uppvärmda)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

KLIMAT / VÄRME
a

Alde Compact 3030 centralvärme

a

Automatiskt golvvärmesystem AGS II Pro

a

12V cirkulationspumpar

a

Chassi: AL-KO 4500 kg (Novum Heavy 4,5 ton finns som tillval)

Partikelfilter
Regnsensor

Tandem

a

Batterikapacitet AGM 92 Ah

a

Chassi: AL-KO 5200 kg
Chassi: AL-KO 5500 kg

a

a

a

a

a

Dieselmotorvärmare

a

Dimljus

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

Aircondition bodel

a
a

Chassi: MB Sprinter A3 med Super high roof

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Dubbelfönster förardel sidor

a

a

a

a
a

a

a

Elpatron 230V, 3 kW, 3-stegs

a

a

a

a

a

a

Extra värmepaket i sidohurtsen kopplat till golvvärmesystemet

Distronic (adaptiv farthållare – avstånd till framförvarande fordon)
DRL daytime running light

a

a

Axelavstånd 4800 mm

Chassi: AL-KO 3500 kg

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

KABE AirVent

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Elfönsterhissar

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Konvektorer vid insteg till dörr

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ESP antisladd och antispinnsystem

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Termogardin nedre

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Elektrisk parkeringsbroms (tillval Novum, Royal – Mercedes Komfortpaket, ej Van 5-ton)

Farthållare

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Varmvattenberedare

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Färdljusassistent

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vattenburen golvvärme i hytt med konvektorer i insteg

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

Förar- och passagerarstol med dubbla armstöd

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vinteranpassat vattensystem

a

a

a

a

Förar- och passagerarstol med höjdjustering

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Värme i stolar fram

a

a

a

a

Förar- och passagerarstol med svängbart underrede

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Värmepaket vid passagerarstol

Förstärkta däck

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Värmeväxlare (VVX)

Generator 220A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Zonvärme Alde

a

a

a

a

a

a

a

a

a

12V / 230V uttag garage

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Centrallås utvändiga luckor

a

a

a

a

a

a

a

Generator 250A

Heavy Duty Motor

a

Hjulsidor

a

a

a

Knappar på ratt

a

a

a

Kromad dekor i grill (tillval Novum, Royal – Designpaket)

a

a

a

a

a

a

a

a

Duschuttag garage

a

Ecoprimisolering i väggar, golv, tak

KABE reserverar sig mot ev. sakfel och felskrivningar. KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.

a

a

a

a

a

a

EPS isolering i tak och väggar (pellets), Ecoprim isolering i golv
Fjärrstyrt centrallås, även bodelsdörr
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a

UTVÄNDIGT

a

Hatthylla bildel (ingår i Novum Heavy)

a

Hydrauliska stödben

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a
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UTVÄNDIGT
King Size-bredd

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

Kompressorkylskåp

a

a

a

a

a

a

a

Kylskåp med köldfack, bronsfärgat (Novum har ett smalare kylskåp)

Plastreglar

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Kylskåp TecTower med köldfack, bronsfärgat

a

a

a

a

a

a

Stadig och fuktsäker kaross

a

a

a

Takfönster (ej öppningsbart) med mörkläggning
Tonade dubbelfönster – D-Lux grå metallic

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Utdragbart, uppvärmt skidfack med belysning samt fackverk från sidan

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

INVÄNDIGT
Aluminiumsängram

a

a

a

Antislip-beklädnad undersida dynor

a

a

a

Arbetsbänk med 2-lågigt gasolkök
Arbetsbänk med 3-lågigt gasolkök

a

a

Köksfläkt med motor och fettfilter (KABE Van köksfläkt med kolfilter)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Laminat arbetsbänksskiva och bordsskiva Diamond White

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Luftspalt mellan innertak och yttertak för bästa sovkomfort i taksäng

a

Mörkläggningsgardiner (även bildel)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nedbäddningsbar soffa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nedsänkbar dubbelsäng över dinette, elektrisk

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nordic Oak interiör

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Optimerad kylskåpsventilation

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Armstöd dinette (standard i Novum Heavy)

a

Laminat arbetsbänksskiva gråmelerad Velvet Grey

Ljudisolerande, mjukt innertak

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

Köksfönster

Sandwichkonstruktion

Travel Master Royal x880

Infällda lådor kök
Inredning med optimal luftcirkulation

Myggnätsdörr

Skyview

Travel Master Royal x780

Standardutrustning
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

Standardutrustning
2023

a

a

a

a

a

a

a

a

Optimerat ventilationssystem

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Plexi över arbetsbänk

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Avfallshink med källsortering

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Prydnadskuddar

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Belysning under arbetsbänksskivan i köket

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sidogardinuppsättning med ljuslist

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Belysningsramper överskåp, insteg och sovdel

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Skofack

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Bodelsdörr bred – Hartal Evolution (ej Novum 750T)

a

a

a
a

a

a

a

a

a

Slide-out soffa (standard i Novum Heavy)

a

a

a

a

a

a

a

a

Soft-close kökslådor

a

a

a

a

a

a

Spiralmadrass och bäddmadrass (tunnare bäddmadrass i LGB-modeller)

a

a

a

a

Spis med elektrisk tändning

a

a

a

a

a

a

Skummadrass

Bodelsdörr Premium – HartaLux
Bodelsdörr skjutdörr

a

Corian Matterhorn arbetsbänksskiva
Dusch med vikväggar alt. separat duschkabin (KABE Van vridbar vägg)

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

Steglös rullgardin och myggnät i alla öppningsbara fönster

a

a

a

a

a

a

Ställbara bakre stolar i sidoled och längsled

Duschdörr i glas (ej T-modeller)
El-jalusi framruta
Elektrisk uppfällbar huvudgärde säng

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

Sänggavel – stoppad, i mockaimitation med belysning (ej belysning i Van)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Elektrisk tömning av färskvattentank (även manuell funktion)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Toalettrum med tvättställ, duschkar och skåp, bänkskivan Urban Style

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Elektrisk tömning av spillvattentank (även manuell funktion)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Tonade fönster

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Engreppsblandare i kök och toalett

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ergonomiskt utformade sittdynor

a

Ergonomiskt utformade sittdynor i Premium Foam

a

a

a

Exklusiva luckor överskåp

a

a

a

Färskvattentank, 20/83 liter (gäller även tillvalet face-to-face soffa i Royal x780 LXL)
Färskvattentank, 20/90 liter

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Gasdämpare överskåp

a

a

a

a
a

Gasolfilter

a

a

a

Handtag innanför dörr

a

a

a

Högblankt laminat bord och hurtsskivor i Latte

a

a

a

Högkvalitativa snickerier

a

a

a

a

a

Inbyggd ugn
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Upphängningslist med två krokar i köket

a

a

a

a

a

a

a

a

Uppvärmd gråvattentank, 90 liter (Van 83 liter)

a

a

a

a

Utdragslåda i dubbelgolv

a

Förar- och passagerarstol med KABEs egen fasta klädsel

a
a

a

a

Gardiner

a
a

a

a

Färskvattentank, 20/150 liter

Trådkorgar i garderob
Uppfällbar huvudgärde

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vattenlås i toalett

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ventilerad taklucka Mini Heki med myggnät och mörkläggningsgardin

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ventilerade takluckor Heki II med myggnät och mörkläggningsgardin

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ventilerande väggtapet

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vridbar spoltoalett, fast installerad med utvändig tömning

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

Vridbar spoltoalett med keramikskål, fast installerad med utvändig tömning

a

a

a

a

a

a

Vridplatta / utdragsskena gasol

a

a

a

a

a

a

Välj mellan 2 dynklädslar i textil

a

a

a

a

a

a

Välj mellan 3 dynklädslar i textil

a

a

a

a

a

a

Välj mellan 3 dynklädslar i skinn (pristillägg Novum, Royal, Crown)

a
a

a

a
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Travel Master Van

Travel Master Crown i760

Travel Master Crown i810

Travel Master Crown i860

Travel Master Imperial i810

Travel Master Imperial i860

Travel Master Imperial i910

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Travel Master Royal x880

a

Travel Master Royal x780

a

Travel Master Novum x750

Standardutrustning
2023

a

a

a

a

a

a

INVÄNDIGT
Överkast (formsydda)
Överskåpsluckor matt vita

a

Att välja en KABE
är enkelt

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Batteriladdare 35 A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Du kan skapa din dröm-KABE i lugn och ro, vid datorn. Med
vårt smidiga konfigureringsverktyg på kabe.se ser du tydligt
alla val och möjligheter som finns. Välj alltifrån modell och
planlösning till detaljer som klädsel och tillvalsutrustning.
När du är klar får du en sammanställning av din drömhusbil,
med prisuppgifter och kontaktinformation till din närmaste
återförsäljare.

Batterisensor

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Enklare kan det inte bli!

Effektvakt

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Överskåpsluckor Nordic Oak med beige rand
BATTERI / LADDARE
12V / 230V laddning taksäng
Litiumbatteri 100 Ah

a

AGM 130 Ah batteri (Imperial 2 st.)

Ekopaket: solcell, inverter, dubbla batterier
Elcentral 230V (16 A)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Servicecenter med kontrollpanel som styr alla funktioner – 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

LJUD / BILD
Belysning sänglåda

a

a

a

Dimmer främre taklampa

a

a

a

Fäste till TV (endast fram Novum, x780, Van)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Garderobsbelysning

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Högtalare bak

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Indirekt belysning vid överskåp

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

KABE Smart D med touchscreen panel, display för klocka, inne- och utetemperatur

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Lastrumsbelysning

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

LED-belysning

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

MBUX (inklusive backkamera)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nattbelysning

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Premium Sound System med DAB
Router (exkl. abonnemang)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Trådlös laddningsplatta (ej x780LB / x780LGB)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

TV-antenn med förstärkare

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Uttag för USB sovdel

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Utvändigt 230V / 12V / TV-uttag / intag för centralantenn

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

LARM / SÄKERHET
Brandvarnare
Elektrisk låsning arbetsbänk
Motorhome assistance

a

a

a

a

Inbrottslarm med skalskydd – Defa
Jordfelsbrytare

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 (Gasolnivåsensor, Däcktryckssensor, Nivåindikator)
Kraschsensor på gasolsystemet

a

a

a

a
a

Läckindikator för gasol

a

a

a

Rörelsesensor utebelysning

a

a

a

Slangbrottsventil på gasolsystemet

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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Det finns alltid en
perfekt KABE
För att passa alla de olika behov och önskemål som vi vet
finns bland våra KABE-ägare har vi utvecklat fem modellserier,
var och en med unika egenskaper. Oavsett om du väljer en
KABE van, en lite mindre husbil eller en stor helintegrerad
modell kan du vara säker på att få året-runt-komfort, hög
kvalitet, trygghet och massor med smarta lösningar. KABEs
husbilar tillhör alltid marknadens mest välutrustade inom varje
prissegment.

KABE Van

KABE Crown

När du vill sätta äventyret i centrum är KABE Van det perfekta
valet. En smidig, inredd skåpbil med samma värme och
ventilation, snickerier och året-runt-egenskaper som våra
övriga husbilar. Vi bygger bodelen i Sverige, på MercedesBenz Sprinters bas och bilen är 6,90 meter lång.

Helintegrerade KABE Crown byggs på Mercedes-Benz med
AL-KO chassi och har alla premiummärkets karaktäristiska
egenskaper. Design av hög kvalitet och en genomtänkt,
intelligent funktionalitet rakt igenom. Framhjulsdrift och
automatväxellåda är standard. KABE Crown finns i längderna
760, 810 och 860.

Sidan 56

Sidan 78

KABE Novum – Nyhet 2023!

KABE Imperial

KABE Novum är vår största och samtidigt minsta nyhet inför
2023! En efterlängtad lätt 3,5 tons-bil, byggd på Mercedes-Benz
Sprinter-bas med chassi från AL-KO i längden 750. Modellen
finns även med vikten 4,5 ton som tillval, med plats för en
praktisk nedsänkbar taksäng över dinetten (tillval). KABE Novum
erbjuder KABEs höga kvalitet rakt igenom och här finns alla
bekvämligheter i standardutförandet som ofta är tillval hos andra.

För dig som vill ha alla egenskaperna hos en KABE Crown
och lite till. Våra flaggskepp, extra stora och påkostade.
Alla modeller i serien byggs på Mercedes-Benz tillsammans
med ett specialanpassat AL-KO chassi. Bilen är förvillande
lik en personbil i både komfort och säkerhet, och är maxad
med smarta funktioner och design av högsta kvalitet. Alla
modeller i serien är helintegrerade och finns i längderna 810,
860 och 910.

Sidan 64

Sidan 86

KABE Royal
För dig med extra höga krav på utrustning och komfort. Royalserien byggs på Mercedes-Benz Sprinter bas med AL-KO
chassi i två halvintegrerade modeller: Royal Crossover i
längderna 780 och 880. Nedsänkbar taksäng ingår och bilen
har en standardutrustning i teknikens framkant samt en bodel
med King Size bredd på 2,50 m.
Sidan 70
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Din personliga
planlösning
Precis som när man köper ett permanent boende så har vi
unika behov och önskemål om hur planlösningen i husbilen
ska se ut. Alla är olika helt enkelt. Därför erbjuder KABE en
rad olika planlösningar som gör det möjligt att bygga din
husbil efter dina personliga krav.

Så här väljer du planlösning
CROSSOVER
Enkelaxlad

HELINTEGRERAD
Tandem

Enkelaxlad

Tandem

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

Planlösning: LXL

LXL, LGB, LT

Travel Master Crown i810

LGB, LT, LQB

Travel Master Crown i860

LGB, LQB

IMPERIAL MERCEDES-BENZ

Dubbelsäng och toalett med duschkabin på varsin sida längst bak i bilen.
L= L-format kök.

Travel Master Imperial i810

LGB, LT, LQB

Travel Master Imperial i860

LGB, LQB

Travel Master Imperial i910

GB, T, QB

Planlösning: LB

Planlösning: GB, LGB

Planlösning: T, LT

Planlösning: QB, LQB

Två enkelsängar (långbäddar) längst bak i bilen, toalett och dusch är placerad
utmed bilens ena sida mitt i bilen.

Samma planlösning som LB, men där sängarna höjts ett par steg för att rymma
ett garage/lastrum.

Två enkelsängar (långbäddar) mitt i bilen, där toalett och separat duschkabin är
placerad längst bak utmed hela husbilens bredd.

Stor dubbelsäng, centrerad längst bak i bilen.

L= L-format kök.

L= L-format kök.

L= L-format kök.
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KABE Van

Standardutrustning i KABE Van:
u En äkta svenskbyggd premiumvan, byggd på Mercedes-Benz Sprinter
u 6,90 meter lång med högtak, ståhöjd bodel hela 196 centimeter

Ibland vill man bara leva livet enkelt och smidigt, och sätta
äventyret i centrum. Då är KABE Van det perfekta valet. Den
inredda skåpbilen håller samma höga basstandard som
KABEs övriga husbilar. KABE Van är en smart och genomtänkt
året-runt-bil, byggd på Mercedes-Benz Sprinter med förhöjt
tak och hela 6,90 meter lång. KABE Van har bakhjulsdrift
(fyrhjulsdrift finns som tillval) och Mercedes 4-cylindriga dieselmotor på 170hk, med miljöklass Euro-VI. För ökad trygghet
och säkerhet visar backkameran sin bild i touch-skärmen.

u Mercedes 4-cylindriga dieselmotor på 170 hk, med miljöklass Euro-VI
u Bakhjulsdrift, fyrhjulsdrift finns som tillval – 9 växlar
u Aktiva säkerhetssystem
u Attention assist
u Autobroms
u Automatisk avbländning helljus
u Elektrisk parkeringsbroms
u Färdljusassistent
u Lane Departure varning
u Regnsensor
u Side wind assistent
u Vägskyltsassistent
u Uppkopplad med digitala tjänster
u Byggd för året-runt-bruk – lika bra sommar som vinter
u Dieselmotorvärmare
u Unik isoleringsmetod
u Vattenburen golvvärme AGS II Pro, dubbelgolv och extra mycket konvektorer
u Värmeridå mot skjutdörr och bakdörr
u Värmeväxlare
u KABEs inbyggda värden, komfort och bekvämligheter
u Isolerade tankar
u Panoramafönster
u Utvändig belysning över skjutdörren
u 4 bältade platser + 4 sovplatser
u Kompressorkylskåp
u Krockstativ för arbetsbänk och kylskåp
u Prisbelönta Smart D elsystem
Tillval finns på sidorna 62-63.

KABE Van levereras i standardutförande med stilren vit exteriör, Camper-White,
och KABEs unika dekalsats med 3D-känsla. Som tillval kan du beställa din
KABE Van i elegant blågråmetallic Tenorite-Grey, även den med dekalsats med
3D-känsla.
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KABE VAN

En fullvuxen van med unika året-runt
egenskaper
Den eleganta exteriören och den påkostade interiören –
KABE Van är en kompakt och optimerad bil i högsta klass
som är förvillande lik en personbil gällande både komfort
och säkerhet. KABE Van är anpassad för året-runt-bruk.
Bäst värmekomfort
Golvet i karossen är isolerat med 10 mm cellplast för att
isolera utrymmet mellan karossgolv och bodelsgolv. I det
utrymmet placeras bl.a. vattentankar och vattenledningar
som är väl skyddade mot frost. För att få ett behagligt klimat
inne i bodelen finns ytterligare ett golv (bodelsgolvet) som
är isolerat med 25 mm Ecoprim-isolering och vattenburen
golvvärme. Vårt vattenburna golvvärmesystem, AGS II Pro,
med fyra slingor ger ännu jämnare värme. Värmen cirkulerar
i aluminiumrör och går ända fram till ytterdörr, arbetsbänk
och toalettrum. Värmeplåtar fördelar värmen jämnt över
hela golvet.

Isolering i alla hålrum
Isoleringen har sprutats in i tak, väggar, balkar och vartenda
hålrum bakom de inredda väggarna. Detta är en ny teknik
där limbelagda små kulor sprutas in och härdas till en hållbar
fast isolering med 35-50 mm tjocklek. Tekniken säkerställer
att vi minimerar risken för kalla zoner.
Optimerad isolering i kombination med Alde värmesystem
och bra ventilation ger KABEs unika värmespridning i hela
bodelen.
Vår inredning anpassas för att ge optimal luftcirkulation i hela
vanen, även bakom skåp och soffor.
En vattenburen konvektorslinga går runt hela bodelen i
kombination med tre olika värmeridåer för att stoppa
eventuella kallras.
Värmeridåerna består av konvektorer placerade under
golvet, dessa finns mellan hytt och bodel, insteg och bodel
samt vid bakdörrar och bodel.
Bodelens fönster har KABEs isolerade karmar.
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KABE VAN

KABE Van 2023
Bilens inredning i ljustonad Nordic Oak tillsammans med
stilren mattvit folie och vita matchande kantlister skapar
en rymlig interiör känsla. Inredningen tillverkas i vårt eget
snickeri och är försedd med en rad smarta och praktiska
förvaringslösningar. Bordets laminat heter Diamond White.
De två enkelsängarna kan smidigt omvandlas till en skön
dubbelsäng. I badrummet är handfatet svängbart för att ge
plats åt duschen. KABE Van är en helt igenom flexibel bil
som du enkelt anpassar för maximal förvaring under färd, och
mesta möjliga yta och komfort när du gör ett stopp på resan.
Det stora panoramafönstret i taket ger ett härlig ljus.
Mörkläggningsgardin och klädd belysningsramp ingår.
Fr. o. m. modellår 2022 finns KABE Van i elegant gråmetallic
exteriör Tenorite-Grey som tillval, för den som inte vill ha
standard Camper-White. Båda med KABEs unika dekalsats
med 3D-känsla. Vita KABE Van har en vit front/bumper och vit
elektrisk markis. Gråmetallic van har en svart elektrisk markis.
Utvändig belysning över skjutdörren är standard.
Solpanel gör att du även får plats med AC som tillval.
Tvillinghjul finns som tillval.
Gråvattentanken kompletteras med ytterligare en tank och får
samma totala volym som färskvattentanken, 83 liter.

Nyheter KABE Van!
w Fr. o. m. 2023 har hyttstolarna från Mercedes KABEs
egen design på fast klädsel
w Isofix finns nu som standard på 3:e och 4:e bakre 		
bältesplatserna
w Nya läslampor i krom
w Brytare med touch-funktion i sovrummet
w ALDE Flow i panna 3030 Plus finns som tillval

Dynkollektioner 2023: BERKELEY (grå)
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LOUISVILLE (beige)
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KABE VAN

TILLVAL Van
KLIMAT / VÄRME

KABE Van 2023

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd (ej backspeglar)
Totalhöjd – bakhjulsdrift (standard)
Totalhöjd – fyrhjulsdrift (tillval)
Bredd mellan hjulhus
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme 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

NYHET! Alde Flow i panna 3030 Plus

Aircondition bodel Fresh Jet FJ2200

ANSLUTNINGAR

TILLVAL Van

Barnstolsfäste i golv

Utvändig dusch

MOTOR / CHASSI

BATTERI / LADDARE

Fyrhjulsdrift (inkl. 190 hk motor)

KABE Van kan beställas i en elegant
blågråmetallic exteriör, Tenorite-Grey
med dekalsats med 3D-känsla.

UTVÄNDIGT

DISTRONIC / adaptiv farthållare
Backkamera 360°
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Markis elektrisk, Thule 5200 12V
Vit markis 4,0 m – vit van
Svart markis 4,0 m – blågrå van

Dragkrok Mercedes

Solpanel

Vintertäcke bak

INVÄNDIGT

Motor 190 hk

Plisserat vintertäcke

Tvillinghjul 4 x 2 och 4 x 4
5 ton, ca 850 kg extra lastvikt,
tågvikt 7 ton

Extra bodelsbatteri 130 Ah

LARM / SÄKERHET

ÖVRIG UTRUSTNING

Defa inbrottslarm

”Vattenrening” – Alde AquaClear
UV-C (till panna Alde Compact 3030)
Effektiv vattenrening som skyddar
användarens hälsa på ett skonsamt
och miljövänligt sätt. Oönskade virus
och bakterier, bekämpningsmedel
och kemikalier avlägsnas. Vattnet
desinficeras genom UVC-ljus
genererat från lysdioder. Därefter går
vattnet även genom att kolfilter som
ger ett luktfritt vatten utan dålig smak
eller färg.

Utvändigt gasoluttag

Gasolomkopplare Duo Control

LJUD / BILD

Litiumbatteri 210 Ah

Inverter

Smart D Remote
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Standardutrustning i KABE Novum Light:

u Förstklassig inredning från egen snickerifabrik

u Byggd på Mercedes-Benz Sprinter

u Hartal Evolution bred bodelsdörr (ej 750T)

u AL-KO-chassi 3500 kg

u Inredning anpassad för full luftcirkulation

u Motor: Mercedes-Benz 170 hk

u Klädd sänggavel i mockaimitation

u Framhjulsdrift, 9 växlad automat – 9G-tronic

u Köksfläkt med motor, fettfilter och belysning

Vår stora nyhet modellår 2023 är nya serien KABE Novum!
En lätt 3,5 tons halvintegrerad modell som är både prisvärd
och välutrustad. Vi bygger nya Novum i Crossover-utförande
på en Mercedes-Benz Sprinter-bas med chassi från AL-KO i
längden 750. Bilen finns även i vikten 4,5 ton som tillval med
plats för en praktisk nedsänkbar taksäng över dinetten (tillval).

u Läderklädd ratt och växelspak med knappar på ratt

u Optimerat ventilationssystem

u Tempmatic bildel (Thermotronic tillval i Mercedes 		
Komfortpaket)

u Rullgardin och myggnät i öppningsbara fönster

För den invändiga komforten erbjuder vi tre tygkollektioner att
välja på (skinn finns som tillval).

u Autobroms

KABE Novum

u Attention assist

u Bränslevolym 65 liter
u Manuell parkeringsbroms

CROSSOVER MODELL: Travel Master Novum 750

u Regnsensor
u Side wind assistent
u Maximerat med konvektorer
u Torkskåp med droppfat och ventilator
u Vattenburen golvvärme med Alde värmepanna –
AGS II Pro

u Smal kyl med frys och ”soft close” kökslådor
u Litiumbatteri 100 Ah och batterisensor
u Effektvakt
u Prisbelönta Smart D servicecenter med kontrollpanel
u Generöst med LED-belysning
u MBUX inklusive backkamera
u Router
u Brandvarnare
u Jordfelsbrytare
u Kraschsensor och läckindikator för gasol

u Vattenburen golvvärme i hytt med konvektorer vid insteg
till dörr

u Utebelysning med rörelsesensor

u Värme i framstolar

I KABE Novum Heavy (tillval) får du dessutom:

u Fjärrstyrt centrallås

u AL-KO-chassi 4500 kg

u KABE iWall – stabil kaross som klarar extrema 		
temperaturer

u Bränslevolym 95 liter

u Mini Heki taklucka med myggnät och mörkläggnings-	
gardin

u AGM 130 Ah batteri

u Bränslevärmare

u Myggnätsdörr

u Armstöd till dinette och slide-out soffa

u Skyview

u Inbyggd ugn

u Välisolerade fönster med dubbelglas i bodelen – D-Lux

u 6 cm bäddmadrass

u 3 tygkollektioner (3 i skinn finns som tillval)

u Värmeväxlare (VVX)

u Aluminium sängram, spiralmadrass, 3 cm bäddmadrass
och överkast

u Tillval: Elektrisk nedsänkbar taksäng ovanför dinetten
Tillvalspaket och tillval finns på sidorna 94-97.

u Avfallshink för källsortering
u Ergonomiska sittdynor med Premium Foam
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KABE NOVUM

Nya KABE Novum!

KABE Novum 2023

w Innovation Design plåt och exklusiva KABE Kromex
loggor och Novum emblem

Inredningen präglas av KABEs exklusiva och egen
producerade snickerier med träfolie i Nordic Oak, ett milt
lattefärgat laminat i bordsskivorna, gråmelerade bänkskivor
samt ljusa vägg- och golvmattor.

w Fr. o. m. 2023 har hyttstolarna från Mercedes KABEs
egen design på fast klädsel
w Projicerad KABE logo från insteg (tillval i Designpaketet)
w Nya bältesbockar (3:e och 4:e bältesplats) med Isofix
som standard och justerbart nackstöd för bästa 		
åkkomfort
w Slide-out funktion ingår i Novum Heavy (ej Novum Light)
w Premium Foam-stoppning i alla dynor samt antislip på
undersidan
w Tre dynkollektioner: Nashville (brun), Austin (ljusgrå) och
Glendale (svart)
w Nya Neonflex – tunnare siliconprofil med LED finns på
båda sidorna av kylskåpet och på T-toaletten
w Nya läslampor i krom
w Brytare med touch-funktion i sovrummet
w Hopfällbar 5:e bältesplats vid framåtvänd stol (finns som
tillval i Novum Heavy LXL-lösning)
w I nya tillvalet KABE Smart Level som styrs med ditt KABE
Smart D system ingår gasolnivåsensor, däcktryckssensor
och nivåindikering som visar hur fordonet lutar vid 		
uppställning
w ALDE Flow i panna 3030 Plus finns som tillval
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I nya KABE Novum får du ett välutrustat kök med gott om
förvaring och en praktisk och genomtänkt design. Luckor och
lådor är snyggt infällda och överskåpsluckorna i sobra Nordic
Oak matchas med en modern beige rand. Fondväggen i
köket är försedd med träfolie. Den rundade diskhon och en
smäcker utanpåliggande blandare sätter stilen, tillsammans
laminatskivan i elegant Velvet Grey. Med ett lock att lägga
över diskhon får du en större sammanhängande bänkyta.
Alla lådor är utrustade med soft-close.
I Novums soffa sitter du bekvämt både under resan och vid
måltider och avkoppling. Alla våra dynor har Premium Foamstoppning och antislip-beklädnad på undersidan som gör att
de alltid ligger på plats. Slide-out funktion vid bältesplatsen
ingår i Novum Heavy (ej Novum Light) med smidigt justerbar
lutning i både sitt- och ryggdyna. Du kan välja mellan tre
dynkollektioner i textil.
Enkel- eller dubbelsäng? Inred husbilens sovrumsdel såsom
det passar dig och ditt sällskap bäst. Våra Novum-modeller
har klädd sänggavel med en snygg, nydesignad läslampa
i krom. Här finns också KABEs nya smarta och funktionella
strömbrytare med touch-funktion, där du enkelt styr den
indirekta belysningen och taklampan i sovrumsdelen, samt
bodelens främre belysning.
För bekvämlighetens skull är en riktig dusch en självklarhet i
alla KABE Novum. Vår T-modell har en helt ny spegel och ett
matchande laminat med betonglook på väggen.

KABE 2023 67

KABE NOVUM

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak

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

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak

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

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak

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

Travel Master Novum 750 LXL
KABE Novum 750 LXL fyller med råge alla basbehov för ett bekvämt
och funktionellt semesterboende. Oavsett årstid. Längst bak i bilen
finns en dubbelsäng och toalett med duschkabin. I det L-formade
köket hittar du många smarta lösningar och det finns gott om plats för
matlagning.

Travel Master Novum 750 LGB
I Novum 750 LGB får semesterbagaget plats i det rejält tilltagna
lastutrymmet under de två enkelsängarna längst bak som höjts ett
par steg. Du kommer smidigt åt utrymmet via den stora utvändiga
lastluckan. Toalettutrymme med dusch finns på ena sidan mitt i bilen
och L-format kök på andra sidan.

Travel Master Novum 750 T
KABE Novum 750 T med två separata enkelbäddar och ett stort
badrum över hela bilens bredd baktill (självklart med duschkabin)
skapar en bil du kan leva länge i. Den bekväma L-soffan och ett
välutrustat kök kompletterar denna planlösning.
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KABE Royal

Standardutrustning i KABE Royal utöver det som ingår i
KABE Novum på sidan 65:
u AL-KO-chassi 4500 kg / AL-KO-tandemchassi 5200 kg
u King Size bredd

I KABEs Royal serie är lyxutrustningen standard. Ett perfekt
val för dig som vill ligga i teknikens framkant och letar efter
en riktigt kompetent husbil med stor flexibilitet i användandet.
Våra Royal-modeller med Crossover (nedsänkbar taksäng
ovanför dinetten) finns i längderna 780 och 880. Royal-serien
byggs på Mercedes-Benz Sprinter och är fylld med smarta
funktioner som gör livet smidigt. Förar- och passagerarmiljön
är ombonad och genomtänkt, utrymmena maxade och
köregenskaperna av högsta klass – inte minst tack vare
skräddarsydda AL-KO lågramschassi.

u Dieselmotorvärmare
u Elektrisk nedsänkbar taksäng ovanför dinetten ingår som
standard
u Stort kylskåp med frys
Tillvalspaket och tillval finns på sidorna 94-97.

CROSSOVER MODELLER:

Travel Master Royal x780

Travel Master Royal x880
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KABE ROYAL

Nyheter KABE Royal!

KABE Royal 2023

w Nya KABE loggor i Kromex och nya Royal emblem

Livet ska vara praktiskt, men det ska också vara snyggt!
Träfolien Nordic Oak har en ljus, vitlaserad känsla som är
varm och modern. Utifrån den har vi anpassat hela den övriga
interiören. I Royal har du tre textilkollektioner att välja mellan.
Skinnklädsel kan du beställa som tillval.

w Nya sidomarkeringsljus
w Fr. o. m. 2023 har hyttstolarna från Mercedes KABEs
egen design på fast klädsel
w Nya bältesbockar (3:e och 4:e bältesplats) med Isofix
som standard och justerbart nackstöd för bästa 		
åkkomfort
w Mörkare grå ton på klädda hyttväggen framtill
w Nya Neonflex – tunnare siliconprofil med LED finns
på båda sidorna av kylskåpet, T-toaletter och x880 LQB
toalett
w Nya gardiner till textilkollektionerna Nashville i brunt och
Glendale i svart
w Nedre termogardin uppdaterad i snygg grå ton
w Gråa bordsben istället for bruna
w Nya läslampor i krom
w Ny brytare med touch-funktion i sovrummet
w Ny spegel på T-toaletter samt x880 LQB och matchande
laminat på väggen
w Hopfällbar 5:e bältesplats vid framåtvänd stol finns som
tillval
w Royal x780 LXL tillval: face-to-face soffa
w I nya tillvalet KABE Smart Level som styrs med ditt KABE
Smart D system ingår gasolnivåsensor, däcktryckssensor
och nivåindikering som visar hur fordonet lutar vid 		
uppställning
w ALDE Flow i panna 3030 Plus finns som tillval

Det finns ett smäckert handtag att hålla i när du kliver in i
husbilen, självklart med inbyggd belysning.
Modern taklampa klädd i mockaimitation är en fin detalj.
Termogardin att dra för den nedre delen av hytten finns som
standard i alla Royal-bilar. I år har den en snygg grå ton.
Infällda luckor och lådor, samt bänkskiva i snygg stenimitation
i köket är standard i våra Royal-modeller. En stilren design
som alltid kommer att kännas rätt. Den 3-lågiga spisen har ett
delat lock vilket ger värdefull extra avställningsyta.
Soffa med nedfällbart armstöd gör resan extra bekväm. För att
du ska sitta skönt och säkert även vid körning finns slide-out
funktion vid bältesplatsen. Du justerar enkelt lutningen i både
sits och ryggstöd. Soffan är dessutom konstruerad för att
hindra att du glider under bältet vid en eventuell krock.
Alla våra dynor har antislip-beklädnad på undersidan som gör
att de alltid ligger på plats.
Mysfaktorn höjs med spotlights.
En laddningsplatta för trådlös laddning av mobiltelefonen
finns som standard fram i bilen (ej Royal x780 LB/LGB).
Sänggaveln i mjuk, vadderad mockaimitation med printat
3D-mönster gör sovrummet extra ombonat. Sängarna har
spiralmadrasser, tjocka bäddmadrasser och sängbottnar
med följsamma lameller. I flera av våra modeller har sängarna
ställbar huvudgärd.
I alla våra Royal-modeller finns extra sovplatser i den
nedsänkbara taksängen ovanför dinetten (Crossover). Här
sover man gott om natten och när morgonen kommer trollas
utrymmet smidigt undan och ger plats för frukost kring bordet
(se sidan 76-77).
Bänksskivan Urban Style i badrummet och duschkabinen i
våra T-modeller har en modern betonglook med mörka inslag.
Distronic finns som tillval.
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KABE ROYAL

Travel Master Royal x780 LXL

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

x780 LXL har en inbjudande och luftig planlösning med L-format kök.
De båda dubbelsängarna, varav den ena är nedsänkbar från taket,
skapar effektivt utrymme och ger plats för två extra nattgäster.

Travel Master Royal x780 LB

Här får du plats med allt som behövs för både långa och korta resor.
x780 LGB har två långbäddar med garageutrymmet under. Dessutom
har bilen ett praktiskt L-format kök, matplats för fem personer och
toalett med duschväggar.
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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

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

x780 LT är en av de senaste Crossover-modellerna i KABE-familjen.
Den inbjudande sittgruppen, de sköna långbäddarna och toaletten
med dusch ingår som standard.

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

Det här är husbilen för dig som vill ha en riktig långbäddsbil. Med sitt
arbetsvänliga vinkelkök och sin rymliga sittgrupp är det här husbilen
för både en och två, med plats för ett par gäster i den nedsänkbara
taksängen.

Travel Master Royal x780 LGB

Travel Master Royal x780 LT

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning B/H

Travel Master Royal x780 LQB
I x780 LQB finns det gott om plats! Längst bak i bilen har vi placerat
en stor dubbelsäng och över dinetten finns en nedsänkbar säng
med plats för två personer. Ett praktiskt L-format kök, matplats för
fem personer, separat badrum och dusch gör det extra bekvämt på
semestern.

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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
x880 LT har separat sovavdelning med två långbäddar och ett
badrum som sträcker sig tvärs över hela bilens bakre del. Den
nedsänkbara sängen över dinetten ger dessutom ytterligare
övernattningsplatser.
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I våra Crossover-modeller finns extra sovplatser i den elektriskt nedsänkbara taksängen ovanför dinetten. Här sover man
gott om natten och när morgonen kommer trollas utrymmet smidigt undan och ger plats för frukost kring bordet.

Travel Master Royal x880 LQB

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

I x880 LQB finns det gott om plats för både dig och gäster. Längst
bak i bilen finns en centralt placerad, stor dubbelsäng. Över dinetten
finns dessutom en elektrisk nedfällbar extrasäng där två personer
kan sova gott.
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KABE Crown

Standardutrustning i KABE Crown (utöver det som ingår i KABE Novum och
KABE Royal på sidorna 65 och 71):
u AL-KO-chassi 4500 kg / AL-KO-tandemchassi 5500 kg
u Alufälgar 16”
u Dimljus

KABE Crown byggs på den exklusiva kombinationen
Mercedes-Benz med AL-KO chassi och är förvillande lik
en personbil i såväl komfort som säkerhet. Crown har
en designhöjd utöver det vanliga med stilrena, exklusiva
snickerier, välutrustat och rymligt kök, extra sköna sängar
och gott om praktiska förvaringslösningar. En mängd olika
planlösningar gör att du verkligen kan skapa din perfekta bil,
efter dina behov. Tekniskt sett håller Crown-bilen toppklass,
med en lång rad smarta lösningar, såväl för din körning som
för livet på plats. KABE Crown är kort och gott en bil som
levererar och imponerar.

HELINTEGRERADE MODELLER:

u Elektrisk parkeringsbroms
u LED-belysning halv- och helljus
u Dubbelfönster i förardelen
u Extra värmepaket i sidohurtsen kopplat till golvvärmesystemet
u Utdragbart skidfack med värme och belysning
u Utdragslåda i dubbelgolv
u Vridplatta / utdragsskena gasol
u Heki II taklucka med myggnät och mörkläggningsgardin
u Färskvattentank, 20/150 liter
u Förar- och passagerarstol med integrerat säkerhetsbälte
u HartaLux premium bodelsdörr, bred
u TecTower kylskåp med köldfack

Travel Master Crown i760

u Inbrottslarm med skalskydd – Defa
Tillval finns på sidorna 94-97.

Travel Master Crown i810

Travel Master Crown i860
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KABE CROWN

Nyheter KABE Crown!
w Nya KABE loggor i Kromex och nya Crown emblem
w Nya sidomarkeringsljus
w Nya bältesbockar (3:e och 4:e bältesplats) med Isofix
som standard och justerbart nackstöd för bästa 		
åkkomfort
w Nya Neonflex – tunnare siliconprofil med LED finns
på båda sidorna av kylskåpet och på T-toaletter
w Nya gardiner till textilkollektionerna Nashville i brunt och
Glendale i svart
w Nedre termogardin uppdaterad i snygg grå ton
w Gråa bordsben istället for bruna
w Nya läslampor i krom
w Ny brytare med touch-funktion i sovrummet
w Ny spegel på T-toaletter och matchande laminat på
väggen
w Hopfällbar 5:e bältesplats vid framåtvänd stol finns som
tillval
w I nya tillvalet KABE Smart Level som styrs med ditt KABE
Smart D system ingår gasolnivåsensor, däcktryckssensor
och nivåindikering som visar hur fordonet lutar vid 		
uppställning
w ALDE Flow i panna 3030 Plus finns som tillval

KABE Crown 2023
KABE Crown har allt det bästa du kan få. En året-runt-bil med
toppklass-standard när det gäller såväl tekniska lösningar
som komfort och design. Bland mycket annat är den bredare
bodelsdörren HartaLux värd att nämnas. Den ger både ett
bekvämt insteg och mer härligt ljus inne i bilen. När du låser
upp bodelsdörren tänds instegslampan, handtaget på insidan
och belysningsrampens insteg.
I den nedre delen av hytten finns en snygg grå termogardin
att dra för som standard i alla Crown-bilar.
Våra Crown-modeller har träfolien Nordic Oak som bas,
med övrig inredning anpassad till dess fräscht ljusa nyans.
Såväl porslinsskåp som överskåpsluckor är klädda med
träfolien och överskåpen kompletteras med en beige rand.
I köket kan du njuta av stämningsbelysning med ett milt och
avkopplande ljus. Förra året fick porslinsskåpsfläkten ny
belysning.
I en KABE Crown kan du vara säker på att sova minst lika gott
som hemma. Sänggavel i mjuk, vadderad mockaimitation
med printat 3D-mönster, bekväma madrasser, smart förvaring
och såväl mysbelysning som nya läslampor i krom, borgar för
många timmar med guldkant. Bäddramen i aluminium är rejäl
och stabil. Elektriskt ställbar huvudände finns som tillval.
2022 fick alla Crown modeller nya skåp under taksängen
och en ny belysningsramp bakom taksängen. Under
taksängen sitter en belysningsramp som är klädd i samma
fina mockaimitation som taklampan.
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Uppdaterade läslampor i krom med smarta USB uttag finns
på utvalda platser i husbilen.
Takfönstret ger ett härligt ljus som väcker även den tröttaste
till liv. Bra förvaringsmöjligheter gör att förutsättningarna för
en välstädad husbil är de bästa.
Den L-formade soffan ger plats åt många och är självklart
standard i alla våra Crown-husbilar. Slide-out funktion
med smidigt justerbar lutning i både sits och ryggstöd vid
bältesplatsen samt nedfällbart armstöd ger bästa åkkomfort.
Skinn finns som tillval. Soffans konstruktion hindrar att du
glider under bältet vid en eventuell krock – tryggt och säkert!
Alla våra dynor har antislip-beklädnad på undersidan som gör
att de alltid ligger på plats.
De djupa lastutrymmena i husbilens dubbelgolv har inretts
med utdragslådor för ännu smidigare packning och förvaring.
KABEs Crown-modeller har en vridplatta (där utdragsskena
inte finns) i gasolkofferten som underlättar hanteringen av
tunga gasoltuber.
Tillvalet "stolsvärme och stolskyla" gör att du sitter varmt och
skönt på vintern och ger dig svalka på sommaren.
150 liters färskvattentank är standard i Crown.
Distronic finns som tillval.
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Travel Master Crown i760 LXL

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

Här har vi en bil för många. Fyra personer under färd och upp till 6
personer vid övernattning! I bilens bakre del finns en dubbelsäng och
badrum med duschkabin. Över dinettegruppen finns ytterligare en
dubbelsäng att sänka ner.

Travel Master Crown i760 LGB
i760 LGBs generösa lastutrymme är lätt att komma åt via den
stora bagageluckan längst bak på bilens långsida. Invändigt göms
utrymmet under de upphöjda långbäddarna i bilens bakre del. En
perfekt bil för dig som inte vill snåla med packningen.

Travel Master Crown i760 T
Vill du ha ett badrum modell större är i760 T ett bra val. Här är
badrummet placerat över bilens hela bredd baktill, innanför sovdelen
som består av två enkelbäddar. Över sittgruppen finns även en
nedsänkbar dubbelsäng.

I framrutan på Crown finns el-jalusi med insynsskydd som standard – enklare kan det inte bli att skapa den där mysiga och
privata husbilskänslan.
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Travel Master Crown i810 LGB

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

En bil där packningen aldrig blir ett problem! Det generösa last
utrymmet som nås genom bagageluckan på bilens utsida rymmer
massor, och är planlagt under de upphöjda långbäddarna i bilens
bakre del. Även köket har gott om förvaring och ligger i trevlig vinkel
mot sittgruppen. Bilen har maximalt 6 sovplatser.

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

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

Den största Crown modellen med en generös grundplanlösning.
Bilen har en stor garagedel, upphöjda långbäddar, separat dusch och
toalett, ett väl tilltaget vinkelkök och totalt plats för 7 övernattande.
Alltihop på en bas av premium-märket Mercedes-Benz.

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

En helintegrerad modell som lever upp till dina förväntningar! Här
finns allt du behöver för ett bekvämt boende, i form av ett praktiskt
vinkelkök, ett stort badrum längst bak och sköna långbäddar.

Travel Master Crown i810 LQB

Travel Master Crown i860 LGB

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning B/H

Travel Master Crown i860 LQB
En stor och rymlig bil med många praktiska förvaringsutrymmen.
Dinetten ligger i vinkel med det rymliga köket vilket ger en trevlig
dagdel. Längre bak finns delad toalett och duschrum på var sida av
bilen, och längst bak i mitten en stor och bekväm queen-size bädd.

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

Längst bak i bilen finns en stor queen-size bädd och över sittgruppen
längre fram kan ytterligare en dubbelsäng sänkas ned. Totalt, inkl.
dinetten, finns sovplatser för fem i generösa i810 LQB. Ett stort kök
i vinkel och flera smarta förvaringsutrymmen gör den här husbilen
enkel att leva gott i.
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KABE Imperial

Standardutrustning i våra maximalt utrustade KABE Imperial, utöver det som
ingår i KABE Novum (s. 65), Royal (s. 71) och Crown (s. 79):
u Aircondition bodel
u Alde zonvärme

Imperial-serien är definitionen på husbilarnas absoluta
premiumsegment. Standarden är marknadens högsta, ur alla
aspekter. Separat inbyggnadsugn, stort och rymligt badrum,
ekopaket, Premium Sound System, exklusiva snickerier och
påkostad skinnklädsel, automatisk zonvärme, backkamera
och navigator är bara några exempel på vad som ingår.
Imperial är byggd på Mercedes-Benz med AL-KO chassi
vars tandemaxlar bak ger en oslagbart stabil, trygg och
komfortabel körning. KABE Imperial är för dig som inte nöjer
dig med annat än det absolut bästa.

u Centrallås på flera utvändiga luckor
u Duschuttag i garage
u Hydrauliska stödben
u Corian Matterhorn arbetsbänksskiva i köket
u Elektrisk huvudgärde på säng
u Spoltoalett med keramisk skål
u Skinnklädsel – 3 kollektioner att välja på (textil finns också)
u 2 st AGM 130 Ah batterier

HELINTEGRERADE MODELLER:

u Ekopaket med solpanel, inverter och dubbla batterier
u Premium Sound System med DAB
u Elektrisk låsning av arbetsbänk
u KABE Smart Level
u Distronic (adaptiv farthållare – avstånd till framförvarande fordon)

Travel Master Imperial i810

Tillval finns på sidorna 94-97.

Travel Master Imperial i860

Travel Master Imperial i910

86 KABE 2023

KABE 2023 87

KABE IMPERIAL

Nyheter KABE Imperial!

KABE Imperial 2023

w Nya KABE loggor i Kromex och nya Imperial emblem

Travel Master Imperial är en året-runt-bil där det absolut bästa
och senaste på alla områden ingår i standardutförandet.
Ekopaket med solpanel, inverter och dubbla batterier, lyxigt
kök, queen-size bädd av högsta klass och marknadens mest
sofistikerade vattenburna golvvärmesystem samt hydrauliska
stödben som standard är bara några exempel.

w Nya sidomarkeringsljus
w I nya KABE Smart Level som styrs med ditt KABE Smart D
system ingår gasolnivåsensor, däcktryckssensor och
nivåindikering som visar hur fordonet lutar vid
uppställning
w Nya bältesbockar (3:e och 4:e bältesplats) med Isofix
som standard och justerbart nackstöd för bästa 		
åkkomfort
w Nya Neonflex – tunnare siliconprofil med LED finns
på båda sidorna av kylskåpet och på T-toaletter
w Nya gardiner till skinnkollektionerna Charleston i beige
och Hampton i svart
w Nedre termogardin uppdaterad i snygg grå ton
w Gråa bordsben istället for bruna
w Nya läslampor i modern svartkrom
w Ny brytare med touch-funktion i sovrummet
w Ny spegel på T-toaletter och matchande laminat på
väggen
w Hopfällbar 5:e bältesplats vid framåtvänd stol finns som
tillval
w ALDE Flow i panna 3030 Plus finns som tillval

KABE Smart Level. Fr. o. m. 2023 utvecklas KABE Smart
D-panelen, som nu även innehåller KABE Smart Level med
tre praktiska funktioner. Smart Level håller koll på gasol (vid
användning av en gasolflaska, ej kompositflaska), däcktryck
och fordonets lutning. Med Smart Level blir ditt bekväma
KABE-liv ännu lite enklare!
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De exklusiva snickerierna, den genomgående höga
standarden och de tidlösa linjerna sätter tonen direkt när
man stiger in genom dörren. Hela interiören har en ljus och
modern känsla. Köksväggens träfolie Nordic Oak kommer
igen i överskåpsluckorna både fram och bak, kompletterade
med en snygg beige rand. Golv- och väggmatta, bord och
övriga laminatskivor, samt plexidetaljerna på t.ex. barskåpet –
allt går i matchande nyanser till Nordic Oak.
I vårt exklusiva Imperial kök får du moderna, beige porslins
skåpsluckor och arbetsbänk i Corian Matterhorn. Separat
inbyggnadsugn i Tec-Tower och nedsänkbar hylla med plats
för bland annat kaffebryggare (i910) ﬁnns också.
Imperial har Alde zonvärme som standard. Med systemet kan
du styra värmen i två separata zoner, bilens bak- och framdel.
Toaletten är alltid behagligt uppvärmd på returslingan.
De exklusiva hyttstolarna i Imperial har KABEs egen skinn
klädsel och integrerat säkerhetsbälte. I den nedre delen
av hytten finns en snygg grå termogardin att dra för som
standard.
Skinnklädsel är standard i våra Imperial sittgrupper. Du sitter
alltid bekvämt i våra L-formade soffor med nedfällbart armstöd
och slide-out funktion, smidigt justerbar lutning i både sits och
ryggstöd vid bältesplatsen. Soffans konstruktion hindrar att du
glider under bältet vid en eventuell krock. Vi gör allt för din
säkerhet.
I ett Imperial-badrum finns inget utrymme för kompromisser.
Du kan välja mellan ett stort badrum eller separat dusch och
toalett. I den senare lösningen gränsas hela sovrumsdelen av
mot bilens främre sociala delar när toalettdörren ställs upp.
Skönt och privat! Bänksskivan Urban Style i badrummet och
duschkabinen i våra T-modeller har en modern betonglook
med mörka inslag.
Elektriskt ställbar huvudände i sängen är standard i KABE
Imperial.
En trådlös router finns som standard i alla Imperial, liksom en
trådlös laddningsplatta framtill i husbilen.
DISTRONIC är standard på Imperial.
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KABE IMPERIAL

Travel Master Imperial i810 LGB

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

En husbil för dig som vill resa smart, med gott om förvaring och högsta
standard. Här finns både ett stort lastutrymme under de upphöjda
långbäddarna och generösa skåp och lådor i köket.

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

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

En unik husbil i absolut toppklass. Bilen har en generös planlösning
som ger gott om svängrum. Ett väl tilltaget kök, toalett och duschrum
på var sida av bilen, och mycket plats för förvaring.

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

I helintegrerade Imperial i810 LT har du allt du behöver för ett
bekvämt boende: sköna långbäddar, praktiskt vinkelkök, rymlig
sittgrupp och ett stort badrum. Allt i absolut premium-standard.

Travel Master Imperial i810 LQB

Travel Master Imperial i860 LGB

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning B/H

Travel Master Imperial i860 LQB
En husbil med mycket rymd, tack vare ett stort vinkelkök och många
praktiska förvaringsutrymmen. En stor queen-size bädd är placerad
längst bak, med delad toalett och duschrum på var sida av bilen. Allt i
högsta standard.

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

En extra rymlig husbil tack vare det stora vinkelköket och många
praktiska förvaringsutrymmen. Den stora queen-size bädden,
placerad i mitten längst bak, och en nedsänkbar dubbelsäng över
sittgruppen ger även gott om sovplatser.
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Travel Master Imperial i910 GB

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

TEKNISK SPECIFIKATION
Invändig längd, bodel
Invändig bredd
Invändig höjd
Totallängd
Totalbredd
Totalhöjd
Sovplatser inkl. dinette
Förare + antal passagerare
Sovutrymme bak
Sovutrymme dinette
Sovutrymme taksäng
Lucköppning 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

KABE i910 GB är en av våra största helintegrerade husbilar. Med sin
stora utvändiga bagagelucka kommer du lätt åt det stora lastutrymmet
under sängarna, som vi placerat ett snäpp upp i husbilen.

Travel Master Imperial i910 T
i910 T är husbilen med ett stort och rymligt badrum över hela
husbilens bredd baktill. De båda bekväma långbäddarna, det elegant
svängda köket med mängder av finesser och bekväm soffgrupp
skapar en perfekt miljö för avkoppling.

Travel Master Imperial i910 QB
i910 QB har den stora, härliga queen-size bädden längst bak i
husbilen. Det eleganta, svängda köket och den väldisponerade
sittgruppen gör det här till en riktig lyxbil.

Med nya bältesbockarna, Isofix som standard och justerbart nackstöd sitter du bekvämare än någonsin och kan njuta av bästa
möjliga åkkomfort! Gäller 3:e och 4:e bältesplats – modellår 2023.
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KABE NOVUM, ROYAL, CROWN, IMPERIAL

MASSOR AV TILLVAL TILL DIN
Novum, Royal, Crown, Imperial

MOTOR / CHASSI

Ge din KABE extra guldkant. Vi vet vad som krävs för ett bekvämt husbilsliv. Därför är varje KABE generöst utrustad redan i
standardutförandet. Faktum är att vi bjuder på många detaljer som våra konkurrenter tar extra betalt för. Men vi har alla olika
behov och självklart har du möjlighet att komplettera utförandet av din husbil för att skapa perfektion för just dig.
Vi erbjuder ett stort sortiment av tillbehör*.
Novum och Royal har två kraftfulla tillvalspaket: Mercedes-Benz Komfortpaket och Designpaket! Dessa monteras i fabrik innan
leverans och självklart kan din återförsäljare montera fler tillval i efterhand.

Helljusassistans

Thermotronic bildel

Elektrisk parkeringsbroms

Utskjutbart fotsteg vid förardörr
i760, i810, i860, i910

Stänkskydd bak: i760, i810, i860, i910

DESIGNPAKET (Novum)

Kromad kylargrill

AL-KO HY4 hydrauliska stödben. Ställ bilen i våg med ett enda knapptryck
på handkontrollen. Ett nytt knapptryck och så är sängläge med en liten lutning
framåt inställt. Ännu ett knapptryck och benen åker helt in. HY4 kan även köras
helt manuellt där man kan styra kombinationer av stödbenspar så som man
önskar. Varje ben har en egen motor och hela systemet är monterat på chassiet.
Inga oljeslangar dras inne i bilen. HY4 är standard på Imperial, tillval på övriga.

UTVÄNDIGT

MERCEDES-BENZ KOMFORTPAKET (Novum, Royal)

Vägskyltsassistans

DISTRONIC / adaptiv farthållare. Ställ in önskat avstånd i assistenten.
Den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC kan hålla det av föraren inställda
avståndet till det framförvarande fordonet och avlastar föraren vid t.ex.
motorvägskörning eller i stop-and-go-trafik (standard Imperial).

Utdragslåda, kjolpaket (V/F) x780,
x880

Dragkrok (max släpvikt 2,000 kg)
MB tågvikt: 5880 kg

KLIMAT / VÄRME

NYHET!

Alufälgar

Projicerande KABE-logga vid insteg

LED-strålkastare hel- och halvljus

Markis, elektrisk
Markis 4,5 m – x780
Markis 5,0 m – i760
Markis 5,5 m – i810, i860, x880
Markis 6,0 m – i910

Belysning på markis

Aircondition bodel Fresh Jet FJ2200
(standard Imperial)

Alde Flow i panna 3030 Plus. Alde
Flow ger dig kontinuerligt varmvatten
och du kan duscha varmt så länge
du har lust!

Alufälgar x780 / x880 (olika priser)

Dekor runt Skyview

LED-strålkastare hel- och halvljus

Solpanel. Skapa din egen el! Miljövänligt, smidigt och praktiskt. Solcellspaketet från GoCamp ger 140 W
och är av högsta kvalitet. Panelens
ram är av kraftig aluminium, med
aerodynamiska spoilers som minskar
vindbruset vid körning (standard
Imperial).

”Vattenrening” – Alde AquaClear
UV-C (till panna Alde Compact 3030).
Effektiv vattenrening som skyddar
användarens hälsa på ett skonsamt
och miljövänligt sätt. Oönskade virus
och bakterier, bekämpningsmedel
och kemikalier avlägsnas. Vattnet
desinficeras genom UVC-ljus
genererat från lysdioder. Därefter går
vattnet även genom att kolfilter som
ger ett luktfritt vatten utan dålig smak
eller färg.

Stolsvärme / stolskyla
(Crown, Imperial)

Plisserat vintertäcke

DESIGNPAKET (Royal)

Kromad kylargrill

*Vid eventuella tillval måste hänsyn tas till att den minsta lastkapaciteten inte påverkas enligt definition i ECE 1230/2012.
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KABE NOVUM, ROYAL, CROWN, IMPERIAL

INVÄNDIGT

Elektrisk huvudgärde säng
(standard Imperial och LQB modeller)

INVÄNDIGT

Formsydd golvmatta

Micro 800 W, 230 V

Kompressorkyl (endast Royal)

Skinnklädsel Hollywood
(standard Imperial)

ANSLUTNINGAR

Skinnklädsel Charleston
(standard Imperial)

Skinnklädsel Hampton
(standard Imperial)

Gasoluttag utvändigt

LARM / SÄKERHET

Elektrisk låsning arbetsbänk
(standard Imperial)

Toalett Thetford med keramisk skål
(standard Imperial)

Förbränningstoalett Cinderella
(ej Novum, Royal x780LB och LGB)

Trägolv i dusch

Gasolomkopplare Duo Control

Duschuttag (standard Imperial,
ej i760T och x780LXL)

Inbrottslarm inkl. skalskydd och
invändig rörelsedetektor
(standard Crown, Imperial)

BATTERI / LADDARE

Handdukstork, eldriven med timer
(i760LXL/LGB, x780LXL, i810LGB/
LQB, i860LGB/LQB, i910GB/QB)

Handdukstork el, stång, längd 170 cm
(i760T, x780LT/LQB, i810LT, x880LT/
LQB, i910T)

Fläkt i dusch (finns till i910 och T, LT,
LXL modeller)

Draperi vid taksäng

Bodelsbatteri, extra AGM 130 Ah
(standard Imperial)

LJUD / BILD

Inverter 1800 W (standard Imperial)

Litiumbatteri 210Ah

Femte bältesplats. Vill du kunna
bjuda med en extra vän eller familje
medlem på resan? Välj till en extra,
femte bältesplats i bilen.
NYHET! Hopfällbar femte bältesplats
vid framåtvänd stol.

Enkelsoffa innanför dörren, bältes
platsen bakåtvänd gäller modellerna:
i760LGB, i810LGB, i810QB, i810LT
(ej x780LT, x780LQB, i760T)
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Hopfällbar femte bältesplats.
Tvåsitssoffa innanför dörren, bältes
platsen framåtvänd gäller modellerna:
x780LB, x780LGB, x780LXL, x880LT,
x880LQB, i760LXL, i860LQB,
i860LGB, i910GB, i910T, i910QB

NYHET! Face-to-face soffa (endast
Royal x780LXL)

KABE Smart D Remote. KABE
Smart D Remote* gör det möjligt
att via en app fjärrstyra husbilens
manöverpanel var du än befinner
dig. KABE Smart D Remote är
uppbyggd tillsammans med en
4G-router med intern antenn och ett
mobilt modem (extern antenn finns
som tillval). Förutom att kunna styra
uppvärmning, belysning och hålla
koll på husbilens funktioner och larm
via telefonen får du också tillgång till
riktigt bra trådlös internetuppkoppling
på resan.

Centrallås utvändiga luckor
(standard Imperial, ej i910T)

* Vid köp av KABE Smart D Remote
ingår 36 månaders abonnemang
i köpet. Efter 36 månader löpt
ut, tillkommer en årlig avgift för
användning av appen. Det krävs
också ett separat mobildata
abonnemang.

NYHET! KABE Smart Level –
för ännu enklare KABE-liv!
(standard Imperial)

Extern antenn router

Från 2023 utvecklas KABE Smart
D-panelen, som nu även innehåller
KABE Smart Level med tre praktiska
funktioner. Smart Level håller koll
på gasol (vid användning av en
gasolflaska, ej kompositflaska),
däcktryck och fordonets lutning.
Panelen visar gasolnivån så att du
inte behöver oroa dig för att gasolen
oväntat ska ta slut under resan,
exempelvis vid vintercamping eller
utomlands då det kan vara svårt att
hitta påfyllningsställen. Däcktryckssensorn hjälper dig att alltid ha rätt
lufttryck i däcken så att din körning
blir extra trygg och bränsleeffektiv.
KABE Smart Level innehåller också
en nivåindikator som visar fordonets
lutning vid uppställning. Något
som påverkar både trivseln och
funktionerna i boendet.
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Plats för allt det extra

Praktiska förankringsöglor på skenor i garageutrymmet
hjälper till att hålla allt på plats.

Stora förvaringslådor är perfekt för förvaring av allehanda
ting. Tillval Royal.
Vill du ha mycket mer med dig på resan? Välj en KABE med stort lastutrymme. I våra Garagemodeller samt QB ryms cyklar, bord och stolar – allt man behöver för en lyckad semester! Värme
i garaget finns som tillval.

De rejäla lastluckorna i dubbelgolvet på våra helintegrerade husbilar gör
det lätt att komma åt allt bagage.
I KABEs helintegrerade bilar utnyttjas dubbelgolvet på ett smart sätt. Här i Travel
Master i810 LQB kommer du åt utrymmet från garaget.
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