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Vi erbjuder enkel, trygg 
och förmånlig finansie-
ring och försäkring av  

din  husvagn eller husbil. 
Kontakta oss för en  

helhetslösning.

Årets nyheter KABE 2022!
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FINANS

I SAMARBETE MED

FINANS

MODELLÅR 2022 PRESENTERAR KABE FLERA SPÄNNANDE  
NYHETER - MISSA INTE ÅRETS NYA KABE HUSVAGNAR OCH 
HUSBILAR. VÄLKOMMEN IN SÅ BERÄTTAR VI MER!

BESÖK SVERIGES STÖRSTA (OCH ENDA!)  HUSVAGN & HUSBILS-MÄSSA 4-12/9 OCH SE NYHETER FRÅN KABE, ADRIA, SUN LIVING OCH AFFINITY PÅ ELMIA, JÖNKÖPING!
MER INFO OCH BOKNING KABE.SE/ELMIA2022

Välkommen – vi har en KABE för alla!

VÄLKOMMEN IN OCH PRATA KABE MED OSS!
SJÄLVKLART KAN DU OCKSÅ KONTAKTA OSS FÖR ETT PERSONLIGT MÖTE.
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MÄNGDER AV NYHETER  
SOM VI GÄRNA VILL VISA

Alf Ekström
VD, KABE AB

Följ KABE på Facebook och Instagram!
Här hittar du nyheter, bilder och kommentarer om stort och smått  i KABE-världen.
www.facebook.com/kabehusvagnarhusbilar | www.instagram.com/kabehusvagnarhusbilar

KABE reserverar sig mot ev. sakfel och felskrivningar. KABE förbehåller sig rätten till ändring av konstruktion och data utan föregående meddelande.  
Bilderna i denna tidning kan innehålla viss tillvalsutrustning.

Det mobila fritidslivet fortsätter att locka nya grupper och 
många yngre familjer har på senare år hittat det perfekta 
semesterboendet i en husbil eller husvagn från KABE. 

Bland campinglivets stora fördelar finns tryggheten att själv ha 
kontroll över sin resa och sitt boende med matlagning, bäddar, 
badrum och andra faciliteter. Man lever fritt och bekvämt och 
har möjlighet att komma nära naturen eller uppleva både 
kultur och badliv utan att behöva planera så mycket i förväg. 
”Regnar det så drar vi vidare”.

Vi brukar säga att det finns en KABE för alla och i det här num-
ret av tidningen kan du bekanta dig lite närmare med alla våra 
olika modeller. Några av dem tillhör KABEs verkliga storsäljare 
med en historia som sträcker sig ända tillbaks till KABEs allra 
första år som husvagns- och husbilstillverkare. Andra modeller 
är nya eller har bara funnits på marknaden i några år, men har 
ändå hunnit bli favoriter hos många användare.

Ett vanligt KABE-år träffar vi många av våra kunder på de stora 
fritidsmässorna. Elmia Husvagn Husbil i Jönköping, andra 
helgen i september, brukar vara den verkligt stora premiär-
visningen och mötesplatsen då KABEs hela utbud och alla 
nyheter presenteras inför det kommande modellåret. Tyvärr 
tvingas vi konstatera att mässan är inställd för andra året i rad, 
på grund av pandemin.

Vi blev lika besvikna som du och bestämde oss för att göra 
något åt saken. För även om det inte blir någon vanlig mässa 
har KABE, precis som vanligt, mängder av nyheter som vi 
gärna vill visa.

KABE-koncernen väljer därför att arrangerar en egen hus-
vagns- och husbilsmässa med alla nyheter från våra varumär-
ken KABE, Adria, Sun Living, Affinity och KAMA Fritid. Mässan 
hålls i Elmias hall A den 4-12 september och vi är stolta över 
att kunna presentera sammanlagt 123 fina fritidsfordon från 
modellprogrammen 2022.  

Precis som vid den traditionella Elmia-mässan anordnas en 
mässcamping utanför utställningshallarna för dig som vill 
komma med ett eget campingfordon. Du hittar mer information 
om mässan i tidningen och på kabe.se/elmia2021.

Vi ses på Sveriges största (och enda) hus-
vagns- och husbilsmässa 2021!

Behandling av personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill 
att du ska veta att KABE tar ansvar för att skydda 
dina rättigheter och din integritet. Vi arbetar löpan-
de med att säkerställa att våra rutiner avseende 
personuppgiftsbehandling är tillräckliga och följs 
och har även utfört utbildningsinsatser för våra 
återförsäljare för att ge dem goda förutsättningar 
att agera på rätt sätt i sin verksamhet. 
Du får tidningen Husvagnsliv/Husbilsliv eftersom 
du är registrerad ägare till en husvagn eller husbil. 
Adresskällan är Transportstyrelsen. 
Vad uppgifterna används till och  
hur länge de sparas
KABE AB är personuppgiftsansvarig för behand-
lingen av personuppgifter för denna direktreklam. 

Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, 
adress och typ av fordon. Dessa uppgifter har 
vi inhämtat från Transportstyrelsen. Uppgifterna 
används för att skicka direktreklam, såsom 
1. Utskick av tidningen Husvagnsliv (till Hus-
vagns-ägare) och Husbilsliv (till Husbilsägare)
2. Inbjudan till event och mässor (vykort)
3. Erbjudanden på produkter (vykort)
Behandlingen sker utifrån KABEs berättigade 
intresse av att kunna marknadsföra våra produkter 
(intresseavvägning). Uppgifterna sparas under tre 
månader, därefter raderas de.
Dina rättigheter
Du har rätt att invända mot att dina uppgifter be-
handlas för marknadsföringsändamål och begära 
att uppgifterna raderas. Du kan också begära 

information om vilka personuppgifter som vi 
behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. 
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller 
kompletterade.
Våra kontaktuppgifter
Om du vill komma i kontakt med oss med anled-
ning av vår behandling av dina personuppgifter är 
du välkommen att kontakta oss via mail till kabe@
kabe.se. Om du skulle ha några klagomål avseen-
de vår behandling av dina personuppgifter är du 
välkommen att höra av dig till oss men du har ock-
så rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen 
(www.datainspektionen.se). För frågor avseende 
Transportstyrelsens behandling av personuppgif-
ter (vår adresskälla) hänvisas till Transportstyrel-
sens Dataskyddsombud.

Ledare

Husvagn & Husbilsmässa 
4-12 September

            BESÖK SVERIGES STÖRSTA (och enda!) 

  
PÅ ELMIA I JÖNKÖPING!PÅ ELMIA I JÖNKÖPING!

BOKA DIN BILJETT PÅ TICKSTERBOKA DIN BILJETT PÅ TICKSTER

VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!

Husvagn & 
Husbils- 

       Mässa
Husvagn & 

Husbils- 
       Mässa

4-12/9

Husvagn & 
Husbils- 

       Mässa
4-12/9 123 FORDON123 FORDON    
FRÅN KABE, ADRIA, AFFINITY, SUN LIVING OCH KAMA FRITIDFRÅN KABE, ADRIA, AFFINITY, SUN LIVING OCH KAMA FRITID

KABE-koncernen väljer att arrangera sin 
egen husvagns- och husbilsmässa på 
Elmia i Jönköping i september, när den 
traditionella stora mässan ställs in på 
grund av pandemin.

– Vi vet att det är många som blev besvikna 
när Elmia tvingades ställa in sin populära 
husvagns- och husbilsmässa för andra året i 
rad. Därför känns det väldigt roligt att kunna 
inbjuda till KABE-koncernens egen mässa, 
där vi visar alla nyheter från våra varumärken 
KABE, Adria, Sun Living, Affinity och KAMA 
Fritid, säger Alf Ekström, som är VD och 
koncernchef på KABE Group.

123 fordon och intressanta nyheter

Mässan hålls i Elmias hall A den 4-12 septem-
ber. Sammanlagt kommer 123 fritidsfordon 
från KABE, Adria, Sun Living och Affinity 
2022 att visas för besökarna. Däribland 
några riktigt intressanta nyheter, avslöjar Alf 
Ekström. Dessutom visar KAMA Fritid tillbe-

hör, vilka man även kan beställa direkt och få 
levererade på plats under dagen.

Alf hoppas att alla nya och gamla camping-
entusiaster tar tillfället i akt och gör ett besök 
på mässan. Förutom en unik möjlighet att se 
KABE-koncernens stora utbud, så är mässan 
också tänkt att vara en mötesplats där man 
kan träffas och ha trevligt.

– Vi vidtar alla åtgärder för att erbjuda en 
trygg och säker upplevelse, med extra stora 
ytor mellan fordonen i utställningshallen 
och särskilda trängselvärdar som ser till att 
avstånden hålls. Besökarna får skanna sina 
biljetter själva och vi har stationer med hand-
sprit och munskydd.

Mässcamping

Genomförandet beror naturligtvis på hur 
smittläget och restriktionerna ser ut i septem-
ber, men i dagsläget pekar allt på att mässan 
ska kunna arrangeras enligt planeringen, 
menar Alf Ekström.

Precis som vid den traditionella Elmia-mäss-
san avser KABE-koncernen att anordna en 
mässcamping på det stora fältet utanför 
utställningshallarna. Campingen hanteras av 
Caravan Club och ställplats bokas separat. 

– Vi vill att det ska kännas familjärt, folkligt 
och gemytligt. Ett tillfälle där man kan passa 
på att träffa nya och gamla vänner och 
trivas tillsammans på vår mässcamping. Det 
kommer också bli musikunderhållning och 
försäljning av mat och dryck kvällstid inne på 
mässcampingen. 

Biljetter till både mässan och mäscampingen 
bokas via Tickster. Det är fri mässentré, med 
en bokningsavgift på 30 kronor per bokning. 
Ställplats utan el kostar 150 kronor per dygn.

– Vi hälsar alla välkomna till Sveriges största 
(och enda!) husvagns- och husbilsmässa 
2021!

JOVISST BLIR DET HUSVAGNS- OCH  
HUSBILSMÄSSA I ÅR OCKSÅ 

Mer information om mässan: 

kabe.se/elmia2021
4  KABE  NR 1 2022
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 NYA KABE

TRAVEL
MASTER

NYTT   KABE 2022 NYTT   KABE 2022

Vi upplever att KABE står 
väl rustade inför 2022 och att 
vi har utvecklat ett bra och 
genomtänkt modellprogram 
med stora valmöjligheter.

2022
KABE NYHETER
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Svenska KABE erbjuder ett heltäckande utbud av hus-
vagnar och husbilar i varierande modeller, storlekar och 
prisklasser. 

Modellåret 2021 genomförde KABE ett rejält designlyft som på husbilssidan 
främst omfattade modellerna i Royal, Crown och Imperial-serierna. 

Snickerierna fick en ny träfolie, Nordic Oak, som matchades med ett milt 
lattefärgat laminat i bordsskivorna, gråmelerade bänkskivor samt nya ljusa 
vägg- och golvmattor. Sittdynorna försågs med en ny sömnad som följer 
formspråket från snickeriernas infällda luckor och lådor.

– 2022 fullföljer vi den interiöra omdaningen och sätter ett nytt laminat med 
snygg betonglook, på bänkskivorna i badrummet samt i duschen på våra 
TDL-modeller, berättar Patrik Trofast, försäljningsansvarig för KABE i Sverige.

Taklampan är klädd i snygg mockaimitation som harmonierar med de här-
liga, klädda sänggavlarna. Belysningsramper runt takluckor är uppdaterade 
för att skapa en helhetskänsla. 

Till årets modellprogram erbjuder KABE tre textilkollektioner och tre i skinn 
som matchar den övriga inredningen i KABEs husbilar.

– Vi upplever att KABE står väl rustade inför 2022 och att vi har utvecklat ett 
bra och genomtänkt modellprogram med stora valmöjligheter, som motsva-
rar våra kunders önskemål, konstaterar Patrik Trofast.

Belysning som tänds vid upplåsning  
av bodelsdörren.

Ny taklampa, klädd i  
mockaimitation.

Nytt laminat, ”betong-look”, på  
badrumsbänkskiva.
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KABEs UNIKA MODELLPROGRAM
KABEs framgångsrika modellkoncept präglas av ständig utveckling. 
Inför 2022 finns ett heltäckande och varierat program med noggrant 
genomtänkta husbilsmodeller att välja mellan. 

Modellserierna har tagits fram för att passa olika användares 
krav och önskemål. Här hittar du  några av KABEs verkliga 
storsäljare, med en historia som sträcker sig ända tillbaks till 
KABEs allra första år som husvagnstillverkare. Andra modeller är 
helt nya eller har bara funnits på marknaden i några år, men har 
redan hunnit etablera sig som storfavoriter hos KABEs kunder.

– Alla våra husbilar genomgick en rejäl 
designförändring inför 2021. Inför kom-
mande modellår fortsätter vi att uppdatera 
interiören i Royal, Crown och Imperial 
med vårt nya betonginspirerade laminat 
på badrumsbänkskivan och i duschen på 
TDL-modellerna. Vi har också tagit fram 
nydesignade taklampor och belysnings-
ramper och alla modeller får ett praktiskt 
handtag vid insteget och belysning som 
tänds vid upplåsning av bodelsdörren, 
berättar försäljningschef Daniel Jalde-
mark. 

Krocksäkerheten 

KABE ligger långt fram i branschen när det 
gäller åtgärder för ökad krocksäkerhet. 
Förutom den stabila husbilskarossen, med 
en limmad konstruktion, uteliggare och 
extra kraftig infästning mot bildelen, finns 
stålramar kring batteri och vatttentank för 

att förhindra att dessa kommer i rörelse 
vid en krock samt en bordskonstruktion 
där bordsskivan kan fällas undan vid 
körning.

2022 införs en ny konstruktion på dinett- 
soffan som förhindrar att soffdynan kan 
glida iväg vid en eventuell kollision, med 
risk att passageraren glider under bältet. 
Dinettsoffan är dessutom förankrad i stål- 
ramen runt vattentanken som KABE har i 
sina husbilar.

– Oavsett vilken KABE-modell du väljer, får 
du del av marknadens bästa kvalitet inom 
varje prissegment. KABEs kärnvärden, vårt 
DNA, finns inbyggt i alla våra produkter: 
Kvalitet, Teknik, Valfrihet, Funktionalitet, 
Trygghet. Det är självklarheter som vi 
aldrig tummar på, förklarar Daniel. 

Unikt modellprogram 

Det finns lika många sätt att använda en 
KABE som det finns KABE-användare, 
menar Daniel. Att två KABE-ägare väljer 
ungefär samma karosslängd behöver ju 
inte betyda att de har samma behov av 
utrustning eller gillar samma inredning.

– Jag vågar påstå att det finns en KABE 
för alla. Utbudet i KABEs unika modell-
program omfattar allt från prisvärda 
instegsmodeller till fordon i det absoluta 
premiumskiktet. Våra flexibla inrednings-
alternativ, KABE Flexline, gör dessutom 
valfriheten extra stor. 

På följande sidor presenteras de olika 
modellserierna lite närmare.

– 2022 flyttar vi fram positionerna och ser 
fram emot att möta nya och gamla kunder 
inför ett nytt offensivt husbilsår, säger 
Daniel Jaldemark.

RoyalClassic

Imperial

Van

Crown

NYTT   KABE 2022
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Camping.se är specialist på svenska  
campingplatser. Vi ger dig det största  
utbudet, smidig bokning och förstklassig  
gästservice när du behöver det.

HELA SVERIGE  
VÄNTAR PÅ DIG

Hitta  
sommarens  

camping - 
upplevelser på 

Camping.se

På Camping.se finns endast svenska campingplatser som uppfyller grundkraven för klassificering, är medlemmar i  
branschorganisationen SCR Svensk Camping och delar visionen om att göra Sverige till Europas bästa campingdestination.
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KABEs husbilsprogram omfattar idag fyra 
Mercedes-byggda modellserier; Van, 
de halvintegrerade crossoverbilarna i 
Royal-serien, helintegrerade Crown samt 
verkligt lyxiga Imperial. Utöver dessa finns 
också den mindre och lättare Classic- 
serien i 740-längd, som byggs på Fiat 
Ducato och erbjuds i tre uppskattade vari-
anter med olika planlösningar, som halvin-
tegererad, crossover och helintegererad.

En nyhet inför 2022 är att de Fiatbyggda 
Classic-bilarna får en helt ny förarmiljö som 
bland annat omfattar en ny ratt, ny växel- 

spak, ny dörrpanel och trådlös mobillad-
dare, ny USB och 12V-laddare, ny mugg/
mobilhållare och ny design på ventiler och 
luftintag. 

– Det är skillnader som märks direkt när du 
sätter dig bakom ratten!

Komfort och säkerhet

Bilarna i Classic-serien får också AC 
som standard i bildelen. Dessutom finns 
möjlighet att välja ett säkerhetspaket med 
autobroms, regnsensor, färdljusassis-
tans med automatisk helljusavbländning, 

lane-departure varning, adaptiv farthållare, 
vägskyltsassistans och attention-assist.

– KABE jobbar ständigt med att vidareut-
veckla komforten och säkerheten i våra 
fordon. Bilens system kan förhindra att en 
olycka sker och vi gör vårt yttersta för att 
bygga husbilar som är så säkra som möjligt 
om en kollision ändå skulle inträffa, förkla-
rar Patrik Trofast.

NYTT   KABE 2022

Classic-bilarna får en helt ny förarmiljö som bland annat omfattar en ny ratt, ny växelspak, ny dörrpanel och  
trådlös mobilladdare, ny USB och 12V-laddare, ny mugg/mobilhållare och ny design på ventiler och luftintag. 

Nyheter Classic
• KABE-dekal på bilens front.

• Ny förarmiljö Fiat med ny ratt, ny 
växelspak, ny dörrpanel och trådlös 
mobilladdare. Ny USB, 12V-laddare 
och mugg/mobilhållare, ny design på 
ventiler och luftintag.

• Ny taklampa, klädd i mockaimitation.

• Ny belysning under porslinsskåpet 
och vid köksfläkten.

• Nytt laminat, ”betong-look”, på badrums-
bänkskiva och dusch (TDL).

• Thermogardin i nedre delen av hytten, 
som standard.

• Krocksäkerhet: Ny konstruktion dinett- 
soffan, som förhindrar att soffdynan 
glider iväg med risk att passageraren 
glider under bältet vid en ev. krock. 
Dinettsoffan är dessutom förankrad i 
vattentankstativet.

• Ny standardspecifikation: AC i bildelen, 
ny multimediaspelare.

• Komfortpaket som tillval: Elektriska 
och uppvärmda backspeglar, elektrisk 
parkeringsbroms, backkamera med 
dubbeldin.

• Säkerhetspaket (ej helintegrerad): 
Autobroms, regnsensor, färdljusassis-
tans med automatsik helljusavbländning, 
lane departure varning, adaptiv farthål-
lare, vägskyltsassistans, attention assist.

•  Övrigt tillval: Extern antenn för routern. 

KABE CLASSIC 2022

NYTT   KABE 2022 NYTT   KABE 2022

Svensktillverkade KABE Travel Master 
etablerade sig på husbilsmarknaden och 
blev snart, precis som KABEs husvagnar, 
synonymt med välutrustade campingfordon 
byggda för att användas hela året, även i 
det tuffa skandinaviska vinterklimatet.

Rejäl men inte så tung

2010 presenterade KABE sin första helinte-
grerade husbil. Det blev succé direkt och 
sedan dess har utvecklingen gått snabbt. 
I dag har KABE ett komplett utbud och 
erbjuder husbilar i många olika modeller 
och storlekar.

– Kunderna uppskattar KABEs unika kom-
fort och kvalitet. Samtidigt innebär större 
fordon med mer utrustning att totalvikten 
lätt glider iväg över 3,5 ton. Har du ett 
B-körkort som är utfärdat efter den 1 juli 
1996 krävs då utökad behörighet, konstate-
rar Alf Ekström, VD på KABE AB.

För att möta behoven hos alla nya och 
yngre husbilsresenärer som vill ha en rejäl 
men inte så tung husbil lanserade KABE 
2015 den uppskattade och prisvärda  
Classic-serien. 

KABE Classic erbjuder halvintererade-, 
crossover- och helintegrerade modeller i 
740-storlek med en lite kortare utrustnings-
lista och färre tillval än KABEs övriga serier, 
men med KABEs höga kvalitet rakt igenom.

KABEs alla inbyggda värden

Classic har KABEs unika iWall-konstruktion 
med en stabil kaross som klarar extrema 
temperaturer, välisolerade fönster med 

dubbelglas samt en noggrant utformad 
ventilation och uppvärmning med AGSII 
vattenburen golvvärme och KABE Smart D 
elsystem. 

– På en totallängd av 740 centimeter får 
du all den utrustning och bekvämlighet 
som krävs för ett riktigt behagligt husbilsliv. 
KABEs alla inbyggda värden som komfort, 
säkerhet och trygga året-runt-egenska-
per ingår. Mycket av det som är standard 
i KABE Classic är ofta tillval som du får 
betala extra för hos andra tillverkare, säger 
Alf Ekström.

I standardutrustningen ingår till exempel 
tonade fönster med mörkläggningsgardi-
ner och myggnät, myggnätsdörr, soft-close 
med centrallås på köksluckorna, stor kyl, 
dusch, torkskåp och riktigt bekväma sängar 
med spiralmadrass, bäddmadrass och 
överkast.

Uppdaterad förarmiljö

KABE Classic byggs på Fiat Ducato, med 
en 2,3 liters dielsemotor på 140 hk, som 
har utvecklats tillsammans med Europas 
ledande husbilstillverkare för att bli en av 
marknadens bästa husbilsbaser. 

– Modellåret 2022 uppdateras bildelen 
med en moderniserad förarmiljö som bland 
annat innehåller ny ratt och växelspak och 
trådlös mobilladdare.

Detta ingår som standard i husbilar från 
KABE och mycket, mycket mer: 

• AC bildel
• Läderklädd ratt och växelspak
• Motor: Fiat 2,3 liters 140 hk (gäller 

Classic)
• Maximerat med element (konvektorer)
• Torkskåp med droppfat och ventilator
• Vattenburen golvvärme med Alde värme-

panna – AGS II
• KABE iWall, en stabil kaross som klarar 

extrema temperaturer
• Fjärrstyrt centrallås
• Myggnätsdörr
• Välisolerade fönster med dubbelglas
• Avfallshink för källsortering
• Ergonomiska sittdynor
• Förstklassig inredning från egen snickeri- 

fabrik
• Inredning anpassad för full luftcirkulation
• Klädd sänggavel
• Köksfläkt med motor, fettfilter och belys-

ning
• Optimerat ventilationssystem
• Rullgardin och myggnät i öppningsbara 

fönster
• Spiralmadrass, bäddmadrass och över-

kast
• Stor kyl och ”soft close” kökslådor
• Servicecenter med kontrollpanel som 

styr funktioner – Smart D
• Generöst med LED-belysning
• Ny multimediaspelare
• Router
• Brandvarnare
• Jordfelsbrytare

KABEs populära husbilsprogram, Travel Master, föddes 
redan på 1980-talet. Men det var 2003 som försälj-
ningen tog verklig fart då bilarna började byggas med 
Fiat Ducato som bas. 

KABE CLASSIC
Fakta 

KABE Classic finns i längden 740 som 
halvintegrerad, crossover och helintegrerad. 

Halvintegrerad och crossover finns med 
olika bädd- och lastalternativ. Crossover har 

en extra nedsänkbar säng i bilens framdel. 
Helintegrerad har en nedsänkbar extra bädd 

och stort lastutrymme. 
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KABE fortsätter sina framgångsrika satsningar på den dyna-
miska husbilsmarknaden. 2020 inleddes ett samarbete 
med Mercedes Benz och nya KABE Crown såg dagens 
ljus. Helintegerade Crown och KABEs lyxiga helintegrerade 
Imperial-serie är båda byggda med Mercedes-Benz som 
bas och kännetecknas av premiummärkets alla karaktäris-
tiska egenskaper.

Fullvuxen plåtis med ökad dragkraft

Samtidigt lanserade KABE sin första ”plåtis”, en fullvuxen van byggd på Mercedes 
Sprinter med förhöjt tak och med KABEs alla unika fördelar. Bilen är året-runt-utrus-
tad och vinterisolerad med vattenburen golvvärme ända fram i hytten och här finns 
toalett med dusch och riktigt bekväma sängar.

– KABEs Van har fått stor uppmärksamhet på marknaden. Det är ett fordon som 
tilltalar dem som reser mycket, kanske i samband med ett aktivt fritidsliv eller i 
jobbet. Nytt för 2022 är att du kan beställa din Van med tvillinghjul och därmed 
öka lastvikten med cirka 850 kilo och få en tillåten tågvikt på 7 ton. Perfekt för 
alla som vill dra hästtransport, lasta tung arbetsutrustning eller ha en båt på släp, 
tipsar Patrik Trofast, försäljningsansvarig för KABE i Sverige.

Modellåret 2022 blir standardfärgen vit för KABE Van, med vit front/bumper. Grå-
metallic finns kvar som tillval. Den som önskar markis kan beställa en elektrisk 
Thule-markis som tillval – vit till den vita bilen och svart till den grå. 

– För att öka känslan av rymd inne i Vanen har KABE ett panoramafönster i taket 
som standard för årsmodell 2022. Mörkläggning och klädd belysningsramp runt 
takfönstret ingår i konceptet. En annan Van-nyhet är att den högblanka interiören 
nu blir matt vit. Riktigt smakfullt enligt min åsikt, säger Patrik.

KABE VAN 2022

AC och solcell blir möjligt i kombination som 
tillval med hjälp av en ny solpanel. 

Nytt för 2022 är att du kan beställa din Van 
med tvillinghjul och därmed öka lastvikten med 
ca 850 kilo och få en tillåten tågvikt på 7 ton. 

För att öka känslan av rymd inne i Vanen  
har KABE ett panoramafönster i taket.

Nyheter KABE Van
• Vit van, med vit front/bumper, blir stan-

dard. Gråmetallic finns som tillval.

• Panoramafönster i taket som standard. 
Inkl. mörkläggning och klädd belys-
ningsramp.

• Ny utvändig belysning över hela 
skjutdörren.

• Ny vit matt folie med vita matchande 
kantlister på överskåpsluckorna.

• Nytt laminat, Diamond White, i bords-
skivan.

• Ytterligare en gråvatttentank, med sam-
manlagd volym på 83 liter, precis som 
färskvattentanken.

• Ny taklampa, klädd i mockaimitation.

• Ny belysning under porslinsskåpet och 
vid köksfläkten.

• Nytt laminat på badrumsbänkskiva.

• AC och solcell blir möjligt i kombi-
nation som tillval med hjälp av en ny 
solpanel. 

• Tvillinghjul som tillval, för cirka 850 kg 
extra lastvikt och en tågvikt på 7 ton.

• Elektrisk markis, Thule 5200 12V, vit,  
4 m, till vit van. (Tillval)

• Elektrisk markis, Thule 5200 12V, 
svart, 4 m, till grå van. (Tillval)
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KABE VAN
2020 lanserade KABE en uppmärksam-
mad nyhet i form av en helt nyutvecklad 
van. Och det var inte vilken ”plåtis” som 
helst, utan en fullvuxen och vinterut-
rustad campingbil byggd på Mercedes 
Sprinter med förhöjt tak. 

– Vi kan utan tvekan konstatera att 
 KABEs van är marknadens mest välut-
rustade. Här finns många av de unika 
fördelarna som du hittar i de större 
husbilarna i vårt Travel Master-utbud, 
förklarar KABEs VD Alf Ekström.

Året-runt-bruk

KABE Van håller samma höga basstan-
dard som KABEs övriga husbilar och är 
anpassad för året-runt-bruk, med vatten-
buren golvvärme ända fram i hytten och 
ett isolerande dubbelgolv där vatten- 
och gråvattentank ligger väl skyddade 
mot frost. 

– Hela bilen är grundligt isolerad genom 
en ny metod där isoleringsmaterial i 
form av limbelagda små kulor sprutas in 
i tak, väggar, balkar och hålrum bakom 
de inredda väggarna och härdas till en 
hållbar fast isolering som är 30-70 mm 
tjock, berättar Alf Ekström. 

Bilen är utrustad med KABEs unika 
lösningar för värme och ventilation, med 
AGS II Pro vattenburen golvvärme i fyra 
slingor, Alde Compact värmepanna och 
en inredning om är anpassad för optimal 
luftcirkulation. 
– Totallängden är 690 centimeter och 
trots att måtten är betydligt mindre än i 
KABEs traditionella husbilar känns det 
oväntat rymligt för att vara en van. Stå-
höjden i bodelen är faktiskt 196 centime-
ter, precis som i våra övriga husbilar.

Flexibel användning

KABE Van är bekvämt inredd och har 
toalett med dusch, funktionellt kök med 
kompressorkylskåp, och riktigt sköna 
sängar i fullängd som kan bäddas ner 
över bilens hela bredd alternativt använ-
das som två separata långbäddar. 

Många har redan upptäckt de stora 
 möjligheterna med KABE Van som 
semesterfordon, i samband med olika 
fritidsintressen eller i arbetet. 

– Den är ett riktigt bra alternativ om man 
reser mycket i jobbet och börjar tröttna 
på det enformiga hotellivet. Här kan man 

lasta verktyg, utställningsmaterial och 
annat och ha både hotellrummet och 
kontoret med sig på resan, säger Alf 
Ekström. 

Från modellåret 2022 kan KABE Van 
beställas med tvillinghjul som ökar last-
vikten med cirka 850 kilo. Samtidigt blir 
den tillåtna tågvikten hela 7 ton, vilket 
öppnar för ännu mer flexibel användning.

Komfort och körglädje

KABEs höga ambitioner i inredning och 
utrustning följs upp av Mercedes-Benz. 
Det här är en bil som bjuder på komfort 
och körglädje. 

Det mesta ingår i standardutrustningen, 
exempelvis multimediasystem med en 
stor touch-skärm, backkamera samt 
elstyrda och eluppvärmda  backspeglar. 
Bilen har också flera moderna säker-
hetssystem som dödavinkelvarnare, 
autobroms, och sidvindsstabilisering. 

Bilen är bakhjulsdriven men går också att 
få med fyrhjulsdrift.  Motorn är Mercedes 
4-cylindriga dieselmotor på 163 hk, med 
miljöklass Euro-6.

Detta ingår alltid som standard i 
 KABE Van:

• En äkta svenskbyggd premiumvan

• Byggd på Mercedes-Benz Sprinter

• Aktiva säkerhetssystem

• 6,90 meter lång med högtak; ståhöjd 
bodel hela  196 centimeter

• Mercedes 4-cylindriga dieselmotor på 
163 hk, med miljöklass Euro-6

• Bakhjulsdrift, fyrhjulsdrift finns som 
tillval

• Uppkopplad med digitala tjänster

• 4 bältade platser + 4 sovplatser

• KABEs inbyggda värden, komfort och 
bekvämligheter

• Unik isoleringsmetod

• För året-runt-bruk – lika bra sommar 
som vinter

• Vattenburen golvvärme, dubbelgolv 
och extra mycket konvektorer

• Värmeridå mot skjutdörr och bakdörr

• Isolerade tankar

• Prisbelönta Smart D elsystem

• Kompressorkylskåp

• Krockstativ för arbetsbänk och kylskåp

• Vägskyltsassistent

• Panoramafönster

• Utvändig belysning över skjutdörr

NYTT   KABE 2022

KUDDE HAGA,GRÅ
45x45 CM

BLOCKLJUS,LED 
NORDIC WHITE

KONSTFÄLL
GRÅ

MELAMIN MUGG
SHELL

PLÄD HAGA, GRÅ
120x150 CM

BÄDDSET 
CAMPING KING
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Detta ingår som standard i KABE  
Classic husbilar: 

• AC bildel standard

• Läderklädd ratt och växelspak

• Maximerat med element (konvektorer)

• Torkskåp med droppfat och ventilator

• KABE iWall, en stabil kaross som klarar 
extrema temperaturer

• Fjärrstyrt centrallås

• Myggnätsdörr

• Välisolerade fönster med dubbelglas

• Avfallshink för källsortering

• Ergonomiska sittdynor

• Förstklassig inredning från egen snick-
erifabrik

• Inredning anpassad för full luftcirku-
lation

• Klädd sänggavel

• Köksfläkt med motor, fettfilter och 
belysning

• Optimerat ventilationssystem

• Rullgardin och myggnät i öppnings-
bara fönster

• Spiralmadrass, bäddmadrass och 
överkast

• Stor kyl och ”soft close” kökslådor

• Servicecenter med kontrollpanel som 
styr funktioner – Smart D

• Generöst med LED-belysning

• Ny multimediaspelare

• Router

• Brandvarnare

• Jordfelsbrytare

I KABE Royal ingår bland annat föl-
jande, utöver det som ingår på Classic: 

• AL-KO-chassi

• Attention assist

• Autobroms

• Framhjulsdrift, 9 vxl automat

• Motor: Mercedes-Benz Sprinter 170 hk

• Side wind assistant

• Automatiskt golvvärmesystem AGS II Pro

• Dieselmotorvärmare

• Konvektorer vid insteg till dörr

• Vattenburen golvvärme i hytt

• Värmeväxlare

• 3 tygkollektioner att välja mellan samt 
3 skinnkollektioner (pristillägg)

• Armstöd till dinette och slide-out soffa

• Premium bodelsdörr, bred (Hartal  
Evolution)

• Inbyggd ugn

• AGM 130 Ah batteri med batterisensor

• Effektvakt

• MBUX (inklusive backkamera)

• Inbrottslarm med skalskydd

• Kraschsensor och läckindikator för gasol

• Utebelysning med rörelsesensor

Om man ska lyfta fram några av KABEs riktigt stora sälj- 
succéer genom åren så placerar sig de halvintegrerade 
bilarna i crossover-utförande högt upp på listan. Crossover 
innebär att det finns två extra sovplatser i en nedsänkbar 
taksäng som döljer sig under en upphöjning av karossen, 
strax bakom förarhytten.

– Mest populär är x780-modellen som 
introducerades 2015 på Fiat Ducato och 
har tillverkats i mer än 1000 enheter, 
berättar Tina Andersson som är utveck-
lingschef på KABE.

King Size-bredd

Med crossover-funktionen är det enkelt 
att bädda till ytterligare familjemed-
lemmar eller övernattande gäster och 
sängen är en riktigt bra lösning för 
barnbarn eller tonåringar som bara följer 
med ibland.

– En bidragande orsak till modellens 
popularitet är förstås också den unika 
King Size-bredden, 245 cm, som KABE 
fortfarande är ensamma om på husbils-
marknaden. Den generösa bredden ska-
par en speciell rymd och känsla i bilens 
bodel, förklarar Tina Andersson.

2020 blev crossover x780 och den lite 
större x880 en del av KABEs nya topput-
rustade Royal-serie, där det mesta av det 
bästa ingår redan i standardutförandet. 

Mercedes Sprinter

– Ett år senare, inför modellåret 2021, 
tog vi ytterligare ett kliv framåt och 
uppgraderade Royal x780 och x880 med 
Mercedes Sprinter. Att dessa två fina 
crossovermodeller skulle ingå i KABEs 
framgångsrika samarbete med Merce-
des-Benz, kändes som ett naturligt steg, 
säger Tina.

Med Mercedes Sprinter som påbygg-
nadsbil i kombination med AL-KOs 
skräddarsydda lågramschassi kan KABE 
erbjuda fullvuxna och rejält utrustade 
husbilar med köregenskaper som liknar 

personbilens. Bilen har en stark diesel-
motor på 170 hk, framhjulsdrift och en 
9-stegad automatlåda. 

– Förar- och passagerarmiljön är modern 
och ombonad och ligger helt i linje med 
KABEs genomtänkta inredningsfilosofi.

Lyxutrustningen standard

I Royal-serien är lyxutrustningen stan-
dard. Här ingår vattenburen golvvärme 
i förarhytten, det finns konvektorer vid 
insteget till dörren och bilen är försedd 
med Webasto motorvärmare med 
tidsstyrning. I standardutrustningen 
ingår också ett AGM 130 Ah batteri med 
batterisensor, effektvakt, rörelsesensor 
på utebelysningen, utdragbart uppvärmt 
skidfack med belysning och elektrisk 
tömning av vattensystemet – för att 
nämna något. 

– Snickerierna har infällda lådor och 
luckor och du hittar bekvämligheter som 
inbyggd ugn, ett välutrustat badrum, 
sittgrupp med slide-outsoffa, dynor med 
premium foam-stoppning, sängram i 
aluminium och fällbara sängar med klädd 
gavel. 

Bred målgrupp

KABE Royal vänder sig till en bred mål-
grupp. Det är husbilen för dig som har 
höga krav och värdesätter design, teknik 
och komfort. Kanske har du testat husbil 
förut och vill ha något mer.

– Den flexibla lösningen med en stor 
extrabädd gör också Royal x780 och 
x880 till ett perfekt val för flergene-
rationsfamiljen som vill äga en husbil 
tillsammans, tipsar Tina. 

Fakta

KABE Royal finns som crossover x780 med 
fem olika planlösningar och x880 med två 

olika planlösningar.
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KABE ROYAL
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Nyheter Royal, Crown, Imperial
• Ny taklampa, klädd i mockaimitation.

• Ny belysning under porslinsskåpet och 
vid köksfläkten.

• Nytt laminat, ”betong-look”, på bad-
rumsbänkskiva och dusch (TDL).

• Instegslampa, handtag innanför dörr 
och belysningsramp vid insteget som 
tänds vid upplåsning av bodelsdörren. 

• 150 liter färskvattentank. (Crown)

• Nya skåp under taksäng. (Crown,  
Imperial)

• Ny belysningsramp bakom taksäng. 
(Crown, Imperial)

• Ny belysningsramp under taksäng i 
samma mockaimitation som nya taklam-
pan. (Crown, Imperial)

• Thermogardin i nedre delen av hytten, 
som standard.

• Krocksäkerhet: Ny konstruktion dinett- 
soffan, som förhindrar att soffdynan 
glider iväg med risk att passageraren 
glider under bältet vid en ev. krock. 
Dinettsoffan är dessutom förankrad i 
vattentankstativet.

• Tillval: Mercedes Distronic, aktiv 
avståndsassistent. (Standard Imperial)

Thermogardin i nedre delen av hytten, som 
standard.

Instegslampa, handtag innanför dörr och belys-
ningsramp vid insteget som tänds vid upplås-
ning av bodelsdörren. 

Ny belysningsramp under taksäng i samma 
mockaimitation som nya taklampan. (Crown, 
Imperial)
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UPPGRADERA DITT
ANDRA HEM

UPPGRADERA DITT ANDRA HEM 
MED ETT BÄTTRE INOMHUSKLIMAT 
 
Dometic FreshJet 2200 är en kompakt, lätt och tystgående klimatanläggning. 
Kraftfull men ändå energisnål, för det perfekta inomhusklimatet.  
Den är en utmärkt uppgradering för ditt nästa äventyr.

Läs mer på dometic.comDOMETIC FRESHJET 2200
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Vill du ha mer info om AL-KO Husbilstillbehör
Sänd ett e-mail till husbil.se@alko-tech.com

www.alko-tech.com/se

VELO – DEN SMARTA CYKELHÅLLAREN
Fästes i ramen - inga hål i bakväggen
Låg bekväm lasthöjd 
Uppfällbar och lätt avtagbar
Kraftiga skenor för elcyklar

TILLBEHÖR FÖR DIN HUSBIL
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Modellåret 2010 kan beskrivas som en av milstolparna i 
KABEs husbilshistoria. Då presenterades KABEs allra första 
helintegrerade husbil och ett helt nytt produktionssätt intro-
ducerades i den småländska fabriken i Tenhult.

– En stor skillnad är att vi inreder hela 
bilen i vår egen produktionsanläggning, 
även förarhytten eftersom den är en 
integrerad del av fordonet. Till skillnad 
mot de halvintegrerade husbilarna och 
crossovermodellerna där vi utgår från 
en komplett förarhytt utan bakvägg och 
ett chassi där bodelen byggs, förklarar 
Mikael Blomquist, teknisk chef och vice 
VD på KABE.

KABEs eleganta och exklusiva helinte-
grerade modeller med året-runt-komfort 
togs emot med öppna armar på mark-
naden. 2018 invigdes en ny motoriserad 
lina i fabriken, för att kunna möta den 
stora efterfrågan och skapa utrymme för 
fortsatt utveckling.

Intelligent funktionalitet

2020 kom nästa stora satsning, då KABE 
inledde ett samarbete med Mercedes- 
Benz och det helintegerade utbudet 
nådde nya höjder.

– Modellåret 2020 lanserade vi vår topp- 
utrustade KABE Crown, med tre verkligt 
fina helintegrerade modeller byggda på 

Mercedes-Benz och med AL-KOs skräd-
darsydda chassi, berättar Mikael.

Crown kännetecknas av exklusiv design 
och intelligent funktionalitet genom hela 
fordonet. Här finns premiummärkets alla 
karaktäristiska egenskaper med Merce-
des moderna personbilsteknologi och 
KABEs sofistikerade lösningar för värme, 
komfort och säkerhet.

– KABE Crown har allt det bästa du kan 
få. Bilen har en stark dieselmotor på 170 
hk, framhjulsdrift och en 9-stegad auto-
matlåda. Du får samma MBUX- multime-
diasystem som finns i Mercedes övriga 
bilar med en 10,25 tums högupplöst 
pekskärm med intelligent röststyrning 
för hantering av navigation, infotainment 
och kommunikation.

Genomgående design

Övergången från förarhytten till bilens 
bodel är svår att se eftersom hela 
utrymmet är inrett som en sammanhållet 
rum med KABEs ljusa snickerier och en 
genomgående design.

Den extra breda dörren ger ett bekvämt 
insteg och det finns konvektorer som ser 

till att den sköna KABE-värmen börjar 
redan vid tröskeln. De djupa lastutrym-
mena i bilens dubbelgolv har inretts 
med utdragslådor för ännu smidigare 
packning och förvaring.

– KABE Crown är utvecklad för aktiv 
användning hela året. Här finns många 
praktiska och funktionella lösningar som 
är unika för KABE och som bidrar till att 
ditt husbilsliv blir precis så bekvämt och 
bekymmersfritt som du vill att det ska 
vara. 

Förstklassig komfort

I standardutrustningen ingår bland annat 
ett AGM 130 Ah batteri med batterisen-
sor, effektvakt, rörelsesensor på utebe-
lysningen, utdragbart uppvärmt skidfack 
med belysning och elektrisk tömning av 
vattensystemet. 

– Crown erbjuder förstklassig komfort 
i badrum, kök, sovrum och sittdel. Du 
väljer själv vilken planlösning som passar 
bäst när det gäller bäddar, badrum och 
lastutrymme. I alla varianterna ingår en 
extra nedsänkbar dubbelsäng över sitt-
gruppen, berättar Mikael Blomquist.

Detta ingår som standard i KABE  
Classic husbilar:

• AC bildel standard

• Läderklädd ratt och växelspak

• Maximerat med element (konvektorer)

• Torkskåp med droppfat och ventilator

• KABE iWall, en stabil kaross som klarar 
extrema temperaturer

• Fjärrstyrt centrallås

• Myggnätsdörr

• Välisolerade fönster med dubbelglas

• Avfallshink för källsortering

• Ergonomiska sittdynor

• Förstklassig inredning från egen  
snickerifabrik

• Inredning anpassad för full luftcirkulation

• Klädd sänggavel

• Köksfläkt med motor, fettfilter och  
belysning

• Optimerat ventilationssystem

• Rullgardin och myggnät i öppningsbara 
fönster

• Spiralmadrass, bäddmadrass och över-
kast

• Stor kyl och ”soft close” kökslådor

• Servicecenter med kontrollpanel som 
styr funktioner – Smart D

• Generöst med LED-belysning

• Ny multimediaspelare

• Router

• Brandvarnare

• Jordfelsbrytare

Väljer du en KABE Crown ingår föl-
jande, utöver det som ingår på Classic: 

• AL-KO-chassi

• Alufälgar 16”

• Attention assist

• Autobroms

• Elektrisk parkeringsbroms

• Framhjulsdrift, 9 vxl automat

• Motor: Mercedes 170 hk

• Regnsensor

• Side wind assistant (ej tandem)

• Automatiskt golvvärmesystem  
AGS II Pro

• Dieselmotorvärmare

• Extra värmepaket i sidohurtsen  
kopplat till golvvärmesystemet

• Konvektorer vid insteg till dörr

• Vattenburen golvvärme i hytt

• Värmeväxlare

• Utdragbart skidfack med värme och 
belysning

• 3 tygkollektioner att välja mellan samt 
3 skinnkollektioner (pristillägg)

• Armstöd till dinette och slide-out soffa

• Inbyggd ugn

• Premium bodelsdörr, bred (HartaLux)

• AGM 130 Ah batteri med batterisensor

• Effektvakt

• MBUX (inklusive backkamera)

• Inbrottslarm med skalskydd

• Kraschsensor och läckindikator för 
gasol

• Utebelysning med rörelsesensor

Fakta

KABE Crown finns i storlekarna i760, i810 
och i860 med totalt 9 olika planlösningar.
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Imperial är juvelerna i husbilarnas absoluta premiumsegment. 
Här hittar du Imperial i810, i860 och i910 som är verkligt på- 
kostade helintegrerade modeller med en utrustningsnivå och 
boendestandard som är unik för hela husbilsbranschen. 

Imperial-serien inleddes 2017 med 
KABEs allra största husbil, den exklusiva 
i910-modellen. 2018 utökades serien 
med Imperial i810 och redan året därpå 
presenterades mellanstorleken i860. 

Tandemaxel

Från och med 2020 byggs Imperial med 
Mercedes-Benz som bas tillsammans med 
AL-KOs tandemaxel som ger en oslagbart 
stabil, trygg och komfortabel körning och 
en totalvikt på hela 5 500 kilo. 

– Mercedes-bilens höga standard går 
hand i hand med den högklassiga utrust-
ningen i husbilens bodel. Förutom allt 
det bästa från KABEs övriga modellserier 
så kan du dessutom pricka av en lång 
lista med snygga och bekväma utrust-
ningsdetaljer som ingår när du köper en 
Imperial, säger KABEs försäljningschef 
Daniel Jaldemark. 

Rullande hem

KABE Imperial är premiumbilen där 
väldigt få tillval behöver göras för att 
skapa en maximal husbilsupplevelse. I 
standardutrustningen ingår bland annat 
hydrauliska stödben, centrallås på alla 
utvändiga luckor, klimatanläggning, 
KABE Premium sound system och säng 
med elektriskt höj- och sänkbar huvud-
ände. 

– Den stora färskvattentanken på 150 
liter och ett självförsörjande elsystemet 
med solceller, inverter och dubbla batte-
rier ger dig extra stor frihet och trygghet 
på resorna. Imperial är ett riktigt rullande 
hem, utan några som helst kompromis-
ser.

Cinderella förbränningstoalett

Oavsett vilken bilstorlek eller planlösning 
du väljer får du ett exklusivt utrustat 

kök med vita infällda luckor och separat 
inbyggnadsugn i TecTower. Umgänges- 
delen har bekväma soffor med skinn-
klädsel och även hyttstolarna är skinn-
klädda och försedda med integrerat 
säkerhetsbälte.

Du kan välja mellan ett stort härligt bad-
rum eller separat dusch och toalett, där 
hela sovrumsdelen kan gränsas av  
och bli privat mot bilens främre sociala 
delar genom att toalettdörren ställs upp.  
I Imperial ingår Cinderella förbrännings- 
toalett som standard och badrummet har 
duschdörrar i glas.

– Imperial erbjuder stora valmöjligheter 
när det gäller planlösning och lastut-
rymme. Sovrummet kan fås med lång-
bäddar, dubbelsäng eller med KABEs 
stora queen-sizebädd längst bak i bilen. 
Det finns dessutom alltid en extra ned-
sänkbar dubbelsäng över sittgruppen, 
berättar Daniel. 

Världsunik värmeinnovation

KABE har en ledande roll inom teknik-
utvecklingen i branschen och har bland 
annat belönats med det prestigefyllda 
priset European Innovation Award för 
manövepanelen Smart D och ventila-
tionssystemet KABE Smart Vent. 

2021 presenterades ytterligare en 
världsunik innovation i form av KABEs 
zonvärme, som gör det möjligt att reglera 
värmen i två separata zoner och välja 
olika temperaturer i bodelens fram- och 
bakände.

– KABEs nya zonvärme, som utvecklats 
i samarbete med Alde, ingår naturligtvis 
som standard i alla våra Imperial-bilar.

Fakta 

KABE Imperial finns i storlekarna i810, i860 
och i910 med totalt 9 olika planlösningar.

Detta ingår som standard i KABE  
Classic husbilar: 

• AC bildel standard

• Läderklädd ratt och växelspak

• Maximerat med element (konvektorer)

• Torkskåp med droppfat och ventilator

• KABE iWall, en stabil kaross som klarar 
extrema temperaturer

• Fjärrstyrt centrallås

• Myggnätsdörr

• Välisolerade fönster med dubbelglas

• Avfallshink för källsortering

• Ergonomiska sittdynor

• Förstklassig inredning från egen snick-
erifabrik

• Inredning anpassad för full luftcirku-
lation

• Klädd sänggavel

• Köksfläkt med motor, fettfilter och 
belysning

• Optimerat ventilationssystem

• Rullgardin och myggnät i öppnings-
bara fönster

• Spiralmadrass, bäddmadrass och 
överkast

• Stor kyl och ”soft close” kökslådor

• Servicecenter med kontrollpanel som 
styr funktioner – Smart D

• Generöst med LED-belysning

• Router

• Brandvarnare

• Jordfelsbrytare

Från KABE Crown ingår följande: 

• Alufälgar 16”

• Attention assist

• Autobroms

• Elektrisk parkeringsbroms

• Framhjulsdrift, 9 vxl automat

• Motor: Mercedes 170 hk

• Regnsensor

• Side wind assistant (ej tandem)

• Automatiskt golvvärmesystem  
AGS II Pro

• Dieselmotorvärmare

• Extra värmepaket i sidohurtsen kopp-
lat till golvvärmesystemet

• Konvektorer vid insteg till dörr

• Vattenburen golvvärme i hytt

• Värmeväxlare

• Utdragbart skidfack med värme och 
belysning

• 3 tygkollektioner att välja mellan samt 
3 skinnkollektioner (pristillägg)

• Armstöd till dinette och slide-out soffa

• Inbyggd ugn

• AGM 130 Ah batteri med batterisensor

• Effektvakt

• MBUX (inklusive backkamera)

• Inbrottslarm med skalskydd

• Kraschsensor och läckindikator för 
gasol

• Utebelysning med rörelsesensor

Förutom det som ingår på Classic och 
Crown får du dessutom i våra maximalt 
utrustade KABE Imperial:

• AL-KO-tandemchassi 5500 kg

• Aircondition bodel

• Zonvärme Alde

• Centrallås på flera utvändiga luckor

• Duschuttag i garage

• Hydrauliska stödben

• Bodelsdörr Premium – HartaLux

• Cinderella förbränningstoalett

• Elektrisk huvudgärde på säng

• Färskvattentank, 20/150 liter

• Skinnklädsel

• 2 st AGM 130 Ah batteri

• Ekopaket med solceller, inverter och 
dubbla batterier

• Premium Sound System

• Elektrisk låsning av arbetsbänk
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Y som i Soltak
Tänk på bokstaven Y och titta närmare på Isabella Air Y.  Ett lufts-
oltak till husvagn och husbil för dig som gillar innovativ design. 
Soltaket kan snabbt sättas upp genom att luftkanalen pumpas 
upp med Isabella Air luftpump (ingår). Tillverkat i Isacryl-väv 
som är ett lätt, robust och genomfärgat material som bibehåller 
färgerna under många år. Stort fönsterparti framtill för optimal 
utsikt. Passar husvagnar och husbilar med höjd 240-250 cm. 
Mått (BxD): 360x240 cm. Vikt 9,5 kg.

Pizzakväll
Med Tristar Pizza Maker bakar du 
din egen läckra pizza på några 
minuter, med termostat där du 
enkelt ställer in önskad tempe-
ratur. Non-stick beläggning som 
gör att pizzan inte fastnar. Tristar 
Pizza Maker är lätt att rengöra. För 
pizzor med en diameter på 30 cm. 
Effekt: 1450W.

Campa med stil  
Royal Camping har textilerna som skapar stil och 
känsla i din husvagn eller husbil. Läckö-serien i 
Snow White/Chanterelle och Haga-serien i Snow 
White/Smoked Pearl tillverkas i 100% bomull och 
finns som mysig kudde 45x45 cm och 40x60 cm, 
härligt mjuk stickad pläd 120x150 cm, snygga  
kökshanddukar 50x70 cm (2-pack) och grytlappar 
22x22 cm (2-pack). Matcha med Royal Camping 
Jute bordstablett, tillverkad av 100% jute, som  
är ett praktiskt och  avtorkbart material.

Sitt bekvämt på semestern 
Wecamps bekväma campingstol Lucca har 
hög fällbar rygg i 7-positioner och ett sta-
bilt och lätt aluminiumstativ som tar liten 
plats vid packning. Sits och rygg är tillver-
kad i snabbtorkande 3D meschtyg som 
andas. Mått hopfälld: 62x110x9 cm. Mått 
uppfälld: 62x120x80 cm. Max belastning: 
120 kg. Vikt: 5,2 kg. Lucca kan kombine-

ras med fotstöd Padua eller pall 
Roana. Färg: Antracit.

Eleganta Glas från Royal Camping
De stilfulla och robusta glasen är tillverkade i livsmedelssäker 
MS (Metha Crylate Styrene) och går att diska i diskmaskin. I 
serien ingår Champagne-, Rödvin-, Vitvin-, Öl-, Snaps-, och 
Whiskeyglas. Glasen säljs styckvis. 

Håll kylan!
Ett måste för varje äkta Camping King och Camping Queen 
när stödbens-ölen skall tas! Burkkylaren som håller drycken 

kyld under varma sommardagar. Passar 33 cl burkar.

Hos din KAMA Fritid-återförsäljare under hösten.

Höst-nyheter!

Portabel lågtryckstvätt
Tvätta var du vill med portabla lågtryckstvätten 
Wecamp EasyWash. Perfekt att ha med sig på 
resan. Tvätten rymmer 17 liter vatten och har en 
inbyggd vattenpump som drivs av det inbyggda 
laddningsbara batteriet. Batteriet kan laddas 
från 230 V eller 12 V. Fulladdat batteri räcker 
upp till 50 liter vatten.

Cykel-lycka
GoCamp Cappuccino är en 
20” hopfällbar cykel som är 
perfekt för semestern. Den 
tar liten plats och är lätt att 

transportera. Cykeln har 
låg ram, endast 40 cm, som 

underlättar av- och påstigning. 
Justerbar sadel mellan 76 och 
96 cm höjd. Tillverkad av stål 
och aluminium med reflexer, 
stötdämpad sadel, pakethål-
lare och stänkskärmar. Mått: 
156x106 (styre)x54 cm. Hop-

fälld: 82x72x32 cm. Vikt: 16 kg. 
Max belastning: 100 kg. Färg: 

Svart. Art.nr M90-246.

Enkelt att grilla
Mestic Best chef MB-300 är en 
komplett och praktisk gasolgrill 
som innehåller stekhäll, grillplatta, 
kastrullhållare och lock. Stor grillyta 
på 46 cm. Grillen har piezotändare 
och inbyggd temperaturmätare i 
locket. Benen kan enkelt tas av 
och då kan grillen även användas 
som en bordsgrill.

Tidlös pop-up-stol
Isabella Modi pop-up.stol är en 
campingstol med flera funktio-
ner. Modi kan ställas in i fem 
lägen och är därför ett bra alter-
nativ både för avkoppling och 
vid bordet. Tidlös design med 
svarta armstöd och underrede. 
Modi fälls ihop från båda sidor 
och tar lite plats i hopfällt läge. 
Mått uppfälld: 48x53x48/112 
cm. Vikt: 5,4 kg. Mått hopfälld: 
93x25x30 cm. Max belastning: 
120 kg.

Flexibelt säsongstält
Isabella Casa är ett flexibelt tält för säsongscampare. 

Anslutningen mellan husvagn och tält kan lätt kopplas 
bort så att fordonet kan flyttas. Stabil aluminiumram och 

slitstarkt PVC-materialen ger hållbarhet under alla vä-
derförhållanden. Isabella Casa finns i fyra olika bredder. 

Invändigt tältdjup 240 cm. Tältet består av 120 cm breda 
enskilda paneler som kan kombineras och ”skräddarsys” 

efter egna önskemål. Passar alla husvagnar.
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VINNANDE TEKNIK  
SOM GÖR DITT KABE-LIV 
ENKLARE

KABE Smart D, som systemet heter, 
bygger på samma principer som dagens 
datorstyrda elsystem i personbilar. Från 
en enda manöverpanel kan du styra 
värme, belysning, AC med mera. Du kan 
hålla koll på färskvatten, gråvatten och 
spänningsnivån i elsystemet. Systemet 
har också larmfunktioner som talar om 
när det är dags att göra service eller om 
någon säkring har lösts ut.

Europeisk vinnare

2017 utsågs KABE Smart D till vinnare i 
European Innovation Award i Stuttgart. 
Det prestigefyllda priset i kategorin 
Connectivity, alltså Uppkoppling, delas 
ut av Europas ledande facktidskrifter till 
producenter i campingbranschen som 
tagit fram särskilt innovativa idéer och 
produkter. 

Sedan dess har Smart D-systemet 
utvecklats ytterligare. 2019 belönades 
KABE med ännu en European Innova-
tion Award för sin banbrytande produkt, 
SmartVent, som är ett nytt avancerat 
ventilationssystem med vämeåtervin-
ning. SmartVent finns som tillval i KABEs 
premiumhusvagnar i Imperialserien och 
är då en integrerad del i Smart D.

– Att för andra gången stå som vinnare 
på European Innovation Award-galan på 
världens största turistmässa är en riktigt 
fin bekräftelse på att KABE fortsätter att 
leva upp till sin välkända slogan ”Alltid 
steget före”, konstaterar Mikael Blom-
qvist, som är vice VD och teknisk chef på 
KABE och systemets upphovsman.

Fokus på enkelhet

Med KABE Smart D slipper du hantera 
olika displayer i din husbil eller hus-
vagn. Allt finns samlat på en överskådlig 
touchscreendisplay med tydliga symbo-
ler. Panelen är designad med fokus på 
enkelhet och användarvänlighet.

– På startsidan finns alla knappar för 
belysning med digitala skjutreglage för 
dimmer. Allt som gäller värme visas på 
en egen sida, där golvvärmen kan reg-
leras och temperaturen enkelt kan höjas 
eller sänkas. Aktuell status på färskvat-
tennivå, gråvatten och batterispänning 
visas överskådligt på panelens informa-
tionssida. 

Från 2021 väljer du själv vilket språk du 
vill navigera med på din KABE Smart D.

Sätt på AC:n från stranden

Hela Smart D-systemet kan dessutom 
fjärrstyras med hjälp av tillvalet KABE 
Smart D Remote och en app. KABE 
Smart D Remote är uppbyggd kring en 
4G-router med externa antenner och ett 
mobilt modem. På så sätt blir ditt  
KABE-liv ännu enklare, förklarar Mikael.

– Du kan till exempel köra igång AC-an-
läggningen innan du lämnar stranden en 
varm sommardag och komma hem till en 
sval och skön inomhusmiljö. Du kan sätta 
på värmen från bilen på väg till husvag-
nen i fjällen eller släcka all belysning när 
du ligger kvar i sängen.

Förutom att kunna styra uppvärmning, 
belysning och hålla koll på husbilens 
funktioner och larm via telefonen får du 
också tillgång till riktigt bra trådlös inter-
netuppkoppling på resan.

I KABE Smart D Remote ingår 36 måna-
ders abonnemang i köpet. Efter 36 må-
nader löpt ut, tillkommer en årlig avgift 
för användning av appen. 
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På startsidan visas alla knappar för belysning och digi-
tala skjutreglage för dimmer. Här ser du också tempera-
tur, både ute och inne, och klocka.

Aktuell statusinformation om färskvattennivå, gråvatten-
nivå 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.

Alla KABEs husbilar samt husvagnarna i Royal- och Imperial- 
serierna är utrustade med marknadens mest sofistikerade sys-
tem för styrning och övervakning av fordonets olika funktioner.

Luftigt
Det går snabbt! Du hittar platsen, 
packar upp tältet och ett par 
minuter senare sitter du med 
gitarren i knät. 
Ventura Air Cito W350 är ett elegant 
och rymligt lufttält med möjlighet till 
utbyggnad. Den unika uppblåsbara 

tätningsslussen tätar mellan tältet och 
fordonsväggen. Dubbla kederlister 5 
och 7 mm gör det möjligt för Air Cito 
att monteras på både husvagnar och 
på boxmarkiser på husbilar.
Gå in på www.kamafritid.se och sök 
på FT01-23A.

Nordens största grossist av camping-
tillbehör! Unika tillbehör för husvagn, husbil 
och båt.      

Finns endast hos din KAMA handlare. 
Beställ via www.kamafritid.se och varan
levereras fraktfritt till närmaste KAMA butik. KABE  NR 1 2022  27  

Att köpa husbil eller husvagn är förknippat med drömmar om 
resor, upplevelser och avkopplande ledighet. Det är också ett 
stort beslut som hela familjen vill kunna känna sig nöjd med. 

KABES UNIKA 
HELHETSERBJUDANDE  

KABE står redo att göra dina semester-
drömmar verkliga. Vi kan ge dig kunniga 
råd som förenklar köpet och vi hjälper 
dig att lägga grunden för att ett tryggt 
och bekymmersfritt ägande. 

Det finns en KABE för alla. Det gäller 
bara att komma underfund med vilken 
storlek, planlösning, utrustning och pris-
klass som passar dig och din familj bäst.

Här berättar vi mer om KABEs 
unika helhetserbjudande:

Våra återförsäljare
KABE har ett stort nätverk av auktorise-
rade och välutbildade återförsäljare och 
serviceverkstäder i hela Skandinavien 
samt i flera andra Europeiska länder.

Många av våra återförsäljare har samar-
betat med KABE väldigt länge. Ibland är 
det familjeföretag där de goda relatio-
nerna med kunderna fortsätter över 
generationerna.

Här får du professionell hjälp att välja rätt 
husvagn eller husbil. Du får svar på alla 
dina frågor och har möjlighet att känna, 
undersöka och upptäcka detaljerna i 
KABEs stora utbud. (Om du inte vill göra 
ett fysiskt besök går det förstås också 
bra att ha ett digitalt möte med din åter-
försäljare.)

Våra produkter
KABEs husvagnar och husbilar tillhör 
marknadens mest välutrustade redan i 
sitt standardutförande. Oavsett vilken 
KABE-modell du väljer kan du vara säker 
på att få marknadens bästa kvalitet inom 
varje prissegment.

Så, innan du börjar jämföra priser: Ta 
reda på vad som faktiskt ingår!

När du har hittat din favoritmodell väljer 
du den optimala planlösningen med 
hjälp av KABEs Flexline-system, som ger 
många valmöjligheter och verkligt stor 
flexibiltet. 

Enklast är att bygga sin KABE i vår 
produktkonfigurator, som du hittar på 
kabe.se under fliken ”Bygg din KABE”, 
eller genom att kontakta någon av våra 
återförsäljare.

Service
KABEs auktoriserade serviceverkstäder 
har all kunskap om din husvagn eller 
husbil. Hit kan du alltid vända dig om 
det uppstår något problem eller om du 
bara vill göra den årliga servicen på ditt 
fordon. 

KABE har en ledande roll inom teknikut-
vecklingen i branschen och personalen 
hos våra återförsäljare och serviceverk-
städer genomgår kontinuerliga utbild-
ningar för att alltid vara uppdaterade och 
kunniga. 

Ett tips från verkstaden: Boka gärna tid 
för service redan nu! Det brukar bli långa 
köer framåt våren och sommaren.

Välkommen att uppleva KABEs höga 
kvalitet och ett komfortabelt camping- 
boende under många år. I vårt helhets- 
erbjudande ingår förstås också ett 
garanterat bra andrahandsvärde vid ett 
framtida inbyte.

KABE Finans
När du har hittat den perfekta husbilen 
eller husvagnen kan återförsäljaren hjäl-
pa till att ta fram en trygg och förmånlig 
finansieringslösning via KABE Finans i 
samarbete med Ecster. 

Ett lån från KABE Finans fungerar snabbt 
och enkelt och kan fås oavsett om du 
köper begagnat eller nytt och oavsett 
märke på fordonet. Du får lånelöfte 
inom 24 timmar i en Internetjänst och 
den köpta husbilen eller husvagnen kan 
användas som säkerhet för lånet.

KABE Finans erbjuder förmånliga villkor 
och du har möjlighet att lösa lånet när du 
vill utan kostnad. Lånet kan tecknas av 
alla som köper husbil eller husvagn hos 
en KABE-återförsäljare, har körkort och 
godkänns i kreditprövningen.

Kabria Försäkring

Hos återförsäljaren kan du också för-
säkra ditt fordon oavsett fabrikat. Kabria 
Försäkring är en del av KABE Finans 
erbjudande och tillhandahåller särskilt 
anpassade försäkringar för fritidsfordon.

Kabrias skräddarsydda husbils- och 
husvagnsförsäkring har tagits fram i 
samarbete med Atlantica, som är ett 
av Sveriges äldsta försäkringsbolag för 
båtar och ingår i Moderna Försäkringar. 
Det är Atlantica som ansvarar för själva 
försäkringsdelen inom Kabria.

Kabria ligger mycket bra till prismässigt 
när det gäller premier och självrisk. I 
helförsäkringen ingår till exempel extra 
assistans utan självrisk vid vanliga skade-
händelser som bränslebrist, punktering 
eller förlust av bilnycklar. Även rån och 
överfall omfattas. Försäkringen gäller året 
runt oavsett om fordonet är i trafik eller 
avställt.

På kabria.se kan du själv se vad Kabrias 
försäkring kostar för din husvagn eller 
husbil.

Läs mer på 
kabefinans.se
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Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig finansiering av din  husvagn eller husbil. 
Kontakta din närmaste KABE-återför säljare för en helhetslösning.

Vi finansierar din dröm.
Ett mobilt boende med minimalt underhåll.

Semestra där solen skiner!

MARKNADENS 
FÖRMÅNLIGASTE 
FINANSIERING!

I samarbete med

Avs. KABE AB, Box 14, 561 06 Tenhult
ADRESSKÄLLA: Transportstyrelsen, 701 88 Örebro




