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LÄNGTAR DU TILL  
SEMESTERN? 
Funderar du på att byta husbil? 
Beställ din nya KABE nu.

KABE 
UTBILDNING 

KABE AB

DIPLOM
AVSEENDE

Vi erbjuder enkel, trygg och förmånlig 
finansiering och försäkring av din  husbil. 

Kontakta oss för en helhetslösning.

I SAMARBETE MED

FINANS

I SAMARBETE MED

FINANS

Vi hjälper dig hitta det perfekta  
fordonet för just dina behov. 

HÅLL UTKIK! 
Se din lokala KABE- 
återförsäljares webbsida för 
kommande event i vår.
Välkommen in!

VÄLKOMMEN IN OCH PRATA KABE MED OSS!
Du hittar din närmaste KABE-återförsäljare på www.kabe.se
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SVENSK TILLVERKNING MED  
INTERNATIONELLA MÖJLIGHETER

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.

Våren närmar sig och för många KABE-ägare innebär det 
att ännu en vinter med härliga campinghelger i fjällen börjar 
gå mot sitt slut och att planerna för sommarens upplevelser 
med husbilen eller husvagnen börjar ta form. 

KABE-livet är inte begränsat till en särskild plats eller en viss 
säsong, även om användningen förstås varierar beroende på 
hur du väljer att utnyttja ditt fordon. Längre fram i det här num-
ret av KABEs egen tidning kan du läsa mer om just detta.

Det är alltid lika inspirerande att få ta del av användarnas egna 
upplevelser av våra produkter. Och i takt med att många yngre 
familjer och nya målgrupper lockas av det mobila fritidslivet så 
försöker vi på KABE att vara lyhörda och beredda att ta fram 
nya modeller och planlösningar. 

Modellåret 2023 har framförallt varit ett avgörande steg 
för KABE på husbilsmarknaden. En helt ny modellserie 
 lanserades; KABE Novum, som innebär att samtliga KABEs 
husbilar nu byggs på en bilbas från Mercedes-Benz.

Kombinationen med Mercedes Sprinter och skräddarsydda 
chassier från AL-KO har gjort det möjligt för oss på KABE att 
erbjuda lyxiga och fullvuxna husbilar med en körkänsla som 
liknar personbilens. Trots en allmänt osäker ekonomisk tid 
har vi faktiskt lyckats öka våra marknadsandelar för riktigt 
 exklusiva husbilar.

Särskilt glädjande är att försäljningen går framåt i flera 
europeiska länder utanför Skandinavien. Och visst känns det 
lite speciellt att vårt småländska varumärke nu är på väg att 
etablera sin näst största marknad i det gigantiska camping-
landet Tyskland! 

Även om utblickarna och möjligheterna är internationella så 
fortsätter KABE att satsa på en fortsatt långsiktig och hållbar 
produktion i Sverige. Mer om detta finns att läsa några sidor 
längre fram. Hoppas du vill vara med oss på den fortsatta resan. 

Mikael Blomqvist 
VD, KABE AB

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

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

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.

Hitta och boka  
ditt boende på 

Camping.se
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KABE HUSBILAR 2023: 
VÄSSAT UTBUD MED MERCEDES  
SPRINTER SOM BAS
KABE FORTSÄTTER VÄSSA UTBUDET AV SINA SVENSKTILLVERKADE 
HUSBILAR I OLIKA STORLEKAR OCH PRISKLASSER. DET FRAMGÅNGS-
RIKA SAMARBETET MED MERCEDES-BENZ UTÖKAS OCH FRÅN 2023 
BYGGS ALLA KABES MODELLER MED MERCEDES SPRINTER SOM BAS. 

De första Mercedes-byggda husbilarna 
från KABE presenterades 2020 och bestod 
av två uppmärksammade helintegrerade 
modellserier; lyxiga Crown och de topp-
utrustade premiumbilarna i Imperial- 
serien. Samtidigt lanserade KABE sin första 
”plåtis”, en robust och fullvuxen van byggd 
på Mercedes Sprinter med förhöjt tak och 
med KABEs alla unika fördelar. 
– KABE Van är en komplett vinterutrus-
tad campingbil med hög standard och 
noggrant utformad isolering. Här finns 
vattenburen golvvärme ända fram i hytten 
och alla bekvämligheter i form av ett väl-
utrustat kök, toalett med dusch och riktigt 
sköna sängar, berättar Niclas Steén, som är 
försäljningschef på KABE.
KABE Van kan beställas med tvillinghjul 
som ökar lastvikten med 850 kilo och 
ger en tillåten tågvikt på 7 ton. Perfekt för 
alla som exempelvis vill kunna dra häst-
transport, lasta tung arbetsutrustning, ha en 
båt eller skoter på släp, tipsar Niclas Steén.
Komplett husbilsupplevelse
Efter succén med de första Mercedes- 
modellerna var KABE snabbt redo att ta 
nästa steg. 2021 lanserades halvintegre-
rade KABE Royal Crossover x780 och x880 
i Mercedes-utförande, med 2,50-bredd och 
en rymlig nedsänkbar extrabädd i fronten.
– Royal x780 positionerade sig direkt som 
en av våra verkliga bästsäljare. Lagom 
stor och med en genomtänkt och flexibel 
planlösning, tycker många.

Mercedes moderna personbilsteknik i 
kombination med KABEs komfort och höga 
standard i bodelen lägger grunden för en 
komplett husbilsupplevelse. KABEs bilar 
är dessutom utrustade med special-utfor-
made chassier från det tyska teknikföre-
taget AL-KO, som gör körningen till något 
alldeles extra.

– Varje modell och varje 
 enskild fordonsstorlek har ett 
individuellt anpassat  chassi 

som optimerar fordonets 
egenskaper på vägen,  förklarar 
Niclas Steén. De specialiserade 
lösningarna har arbetas fram 

av KABE, Mercedes och  
AL-KO tillsammans.

Nya KABE Novum
Inför modellåret 2023 presenterades en 
helt ny modellserie, med namnet Novum. 
KABE Novum, som också har Mercedes 
Sprinter som bas och ett chassi från AL-KO, 
ersätter den tidigare Classic-serien.
– Nya KABE Novum är en smidig halvinte-
grerad husbil som motsvarar önskemålen 
hos många av våra nytillkomna kundgrup-
per. Bland annat yngre familjer, som vill 
ha en lätt men välutrustad husbil med full 
KABE-standard som kan användas hela 
året, säger Niclas Steén. På nästa uppslag 
kan du läsa mer om KABE Novum. 

Novum är 7,50 meter lång och finns i två 
grundversioner: Novum Light med en 
totalvikt på 3,5 ton och lite mer utrustade 
Novum Heavy med totalvikten 4,5 ton, där 
det även går att går att beställa en praktisk 
nedsänkbar taksäng över dinetten efter-
som bilen byggs i ett crossoverutförande.
Maximal säkerhet
KABE har alltid varit en föregångare i bran-
schen när det gäller åtgärder för ökad säker-
het i samband med en eventuell olycka. 
Husbilskarrossen är mycket stabil med en 
limmad konstruktion, utliggare och extra 
kraftig infästning mot bildelen. Det finns 
stålramar kring batteri och vattentank som 
förhindrar att dessa kommer i rörelse vid 
en krock. KABE har en unik bordskonstruk-
tion där bordsskivan kan fällas undan vid 
körning och ett krocksäkrat kylskåp med 
stålbalk (vissa kritiska modeller beroende på 
kylskåpets placering). 2022 introducerade 
KABE ett nytt utförande på dinettsoffan som 
förhindrar att soffdynan kan glida iväg vid en 
kollision, med risk att passageraren glider 
under bältet. Hela soffan är dessutom rejält 
förankrad i stålramen runt vattentanken.
– Passagerarplatserna i årets modeller 
av Novum, Royal, Crown och Imperial har 
nya deformations-säkra bältesbockar och 
justerbara huvudstöd. I bältesbockarna 
ingår två integrerade trepunktsbälten och 
Isofix-fästen. Den femte framåtvända bäl-
tesplatsen, där en sådan finns, består av ett 
nytt komfortabelt och ihopfällbart säte med 
integrerat bälte, förklarar Niclas Steén.

NYTT   KABE 2023 NYTT   KABE 2023

VÄLKOMMEN TILL DIN LOKALA 
 KABE-ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR ATT 

VETA MER OM KABE HUSBILAR 2023

MODELLPROGRAM

KABE Novum 
En välutrustad modell 7,50 

meter lång och har en 
totalvikt på 3500 kilo i 

grundutförandet,  
Novum Light.

KABE Royal
För dig med extra höga krav på 

utrustning och komfort.  
Cross over husbil med  

King Size bredd i bodel och  
standardutrustning i  
teknikens framkant.

KABE Crown 
Helintegrerad husbil för dig 

som vill ha alla egenska-
perna hos KABE och lite till. 
Premiummärkets karaktär-

istiska egenskaper och 
en grundutrustning långt 

utöver det vanliga.

KABE Imperial 
Våra flaggskepp, extra stora 
och påkostade. Husbilen är 

maxad med smarta funktioner 
och design av högsta kvalitet. 

KABE Van 
Optimerad och kompakt i 
 storlek, utan att tumma på 
KABEs höga standard och  

Mercedes-Benz många  
mervärden.

Försäljningschef KABE 
Niclas Steén
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NYA KABE NOVUM: 
FLEXIBEL, PRISVÄRD OCH VÄLUTRUSTAD 

 
KABES STORA NYHET 2023 ÄR HELT NYA MODELLSERIEN NOVUM, SOM ÄR 

EN SMIDIG HALVINTEGRERAD HUSBIL I CROSSOVER-UTFÖRANDE, BYGGD PÅ 
MERCEDES-BENZ SPRINTER MED CHASSI FRÅN AL-KO.

KABE Novum är 7,50 meter lång och har 
en totalvikt på 3500 kilo i grundutföran-
det, Novum Light. Därmed är Novum Light 
ett perfekt val för alla som vill ha ett kom-
plett campingfordon med full KABE-stan-
dard utan krav på någon särskild körkorts-
behörighet.
Modellen kan också beställas som Novum 
Heavy med totalvikten 4500 kilo. I Novum 
Heavy finns möjlighet att installera en 
 elektriskt nedsänkbar taksäng över 
 dinetten som tillval och bilen är försedd 
med större bränsletank, bränslevärmare, 
större batteri, värmeväxlare, inbyggd ugn 
samt tjockare bäddmadrass.
– Novum ersätter KABEs tidigare Classic- 
serie och är en modern och prisvärd husbil 
som erbjuder alla de bekvämligheter som 
krävs för ett komfortabelt KABE-liv, såväl 
sommar som vinter, förklarar Niclas Steén, 
som är KABEs försäljningschef.

KABE Novum 750 erbjuds med tre 
olika planlösningar: 

Novum 750 T

Komfort och teknik
I bilens standardutrustning ingår mycket av 
det som man brukar få betala extra för hos 
andra tillverkare och den höga standar-
den märks redan när du sätter dig bakom 
ratten, menar Niclas Steén.
– Som förstagångsköpare av en husbil är 
det lätt att bara fokusera på bodelen, men 
en husbil ska ju vara trevlig att köra också! 
Novum har en Mercedesmotor på 170 hk, 
framhjulsdrift och 9-växlad automatlåda. 
Här finns komfort och teknik med alla de 
säkerhetssystem som du är van vid att hitta 
i moderna personbilar. 
Flexibilitet
Från förarhyttens ergonomiska stolar, med 
KABEs egen design på klädseln, är det lätt 
att övergå till en avslappnande tillvaro när 
fordonet kommit på plats. De vändbara 
hyttstolarna ansluter till bordet och skapar 

en skön och komplett sittgrupp tillsammans 
med dinettsoffan med slide-outfunktion och 
justerbara lutning. Soffdynan är stoppad 
med Premium Foam och har antislipbekläd-
nad på undersidan som gör att den alltid 
ligger på plats. 
Soffan är utrustad för två passagerare 
under färd och har KABEs nya deforma-
tionssäkra bältesbockar med integrerade 
trepunktsbälten, justerbara nackstöd och 
Isofix-fästen. När kvällen kommer kan dinet-
ten bäddas ner och bli två sängplatser.
– Om du väljer Novum Heavy, med den 
högre totalvikten på 4500 kilo, har du möj-
lighet att utrusta bilen med en dubbelsäng 
som fälls ner från bilens mjuka takhöjning 
över förarplatserna. Det här skapar stor 
flexibilitet, till exempel för en tonårsfamilj 
där barnen bara vill följa med ibland, säger 
Niclas Steén.

Novum 750 LGB

Novum 750 LXL

PLANLÖSNINGAR

8  KABE  NR 2 2022

Novum 750 LXL, som har dubbelsäng 
och toalett med duschkabin längst bak i 
bilen och ett L-format kök med lite större 
arbetsyta. 
Novum 750 LGB, med två enkelsängar 
i bilens bakände som höjts ett par steg 
för att rymma ett underliggande garage/
lastrum med stor utvändig lastlucka. Toalett 
och dusch finns i mitten, utmed bilens ena 
sida. L-format kök. 
Novum 750 T har två långbäddar mitt i 
bilens bodel, där toalett och separat dusch-
kabin placerats längst bak och sträcker sig 
utmed hela husbilens bredd.

NYTT   KABE 2023 NYTT   KABE 2023

KABE 
NOVUM 
SERIEN
Novum Light: 

• Mercedes-Benz 170 hk 
• AL-KO chassi 3.500 kg
• Kan köras på vanligt  B-körkort!
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Några exempel på vad som ingår 
som standard i KABE Novum Light:
• KABE iWall, stabil kaross som klarar 

extrema temperaturer
•  Byggd på Mercedes-Benz Sprinter
•  AL-KO-chassi 3500 kg
•  Motor: Mercedes-Benz 170 hk
•  Framhjulsdrift, 9 växlad automat – 

9G-tronic
•  Läderklädd ratt och växelspak med 

knappar på ratt
•  Tempmatic bildel (Thermotronic tillval i 

Mercedes Komfortpaket)
•  Attention assist

•  Autobroms
•  Bränslevolym 65 liter
•  Manuell parkeringsbroms
•  Regnsensor
•  Side wind assistent
•  Maximerat med konvektorer
•  Torkskåp med droppfat och ventilator
•  Vattenburen golvvärme med Alde 

värmepanna – AGS II Pro
•  Vattenburen golvvärme i hytt med 

konvektorer vid insteg till dörr
•  Värme i framstolar
•  Fjärrstyrt centrallås

•  Mini Heki taklucka med myggnät och 
mörkläggningsgardin

•  Myggnätsdörr
•  Skyview
•  Välisolerade fönster med dubbelglas i 

bodelen – D-Lux
•  3 tygkollektioner (3 i skinn finns som 

tillval)
•  Aluminium sängram, spiralmadrass, 3 cm 

bäddmadrass och överkast
•  Ergonomiska sittdynor med Premium 

Foam
•  MBUX inklusive backkamera
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Gör ett besök hos din KABE-återförsäljare så får du veta mer om nya Novum 750 
och alla de andra svensktillverkade husbils alternativen från KABE!

NYTT   KABE 2023

KABE-livet ska vara bekvämt och enkelt. 
Ända sedan starten har utvecklingen av 
KABEs produkter präglats av en  strävan att 
alltid hitta nya och ännu bättre lösningar.
En bärande tanke i KABEs vision om det 
bekväma och enkla fritidslivet är att det ska 
fungera precis lika bra hela året, i alla slags 
väder.
Den vattenburna centralvärmen blev 
KABE-standard redan 1963 och bidrog 
till att lägga grunden för KABEs unika 
position som tillverkare av erkänt pålitliga 
året-runt-utrustade campingfordon. 
I dag har husvagns- och husbilsproduktio-
nen i småländska Tenhult utvecklats till en 
av Europas modernaste. Här finns KABEs 
eget teknikcentrum som ständigt jobbar för 
att ta fram innovativa idéer och produkter. 
Vinnande KABE Smart D
Ett exempel är manöverpanelen KABE 
Smart D, som utsetts till vinnare i Euoro-
pean Innovation Award. 

KABE Smart D håller koll på alla de 
centrala funktionerna i din KABE. På den 
lättöverskådliga pekskärmen kan du styra 

värmepanna, golvvärme, belysning, AC, 
kylskåp med mera och du får information 
om nivåerna på färskvatten, gråvatten och 
batterispänning.

Med KABE Smart D Remote är det dess-
utom möjligt att fjärrstyra manöverpanelen 
via en app i mobiltelefonen. Då kan du till 
exempel starta AC:n redan på stranden för 
att komma hem till en sval och skön boen-
demiljö. Eller sitta i skidliften och komma på 
att det vore trevligt med lite mer värme och 
en välkomnande stämningsbelysning efter 
det sista kvällsåket i backen.

KABE Smart D ingår som standard i alla 
KABEs husbilar samt i husvagnarnas Royal- 
och Imperialserier.

Gasol, däcktryck och lutning
Modellåret 2023 har Smart D-panelen 
 vidareutvecklats med KABE Smart Level, 
som innehåller tre nya praktiska funktio-
ner som kontrollerar gasol, 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.
•  Däcktryckszsensorn hjälper dig att alltid 
ha rätt lufttryck i däcken så att din körning 
blir extra trygg och bränsleeffektiv.
•  Nivåindikatorn visar fordonets lutning vid 
uppställning. Något som påverkar både 
trivseln och funktionerna i boendet. 
Nya Smart Level gör med andra ord ditt 
bekväma KABE-liv ännu lite enklare! 
KABE Smart Level finns som standard i 
Imperial samt som tillval i Novum, Royal- 
och Crown-bilarna och i husvagnarnas i 
Royalserie.
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Smart Level - Vinnare av 
European Innovation Award 

(EIA), i kategorin  
Fordonsutrustning 2023.

Smart Level innehåller 
• Gasolnivå
• Däcktryckssensor
• Nivåindikator

Optimalt husbilskök
Novums inredning är elegant och inbju-
dande med snickerier i fräsch Nordic Oak 
från KABEs egen snickerifabrik i Tenhult. 
De ljusa vägg- och golvmattorna lyfter 
fram det sammanhållande formspråket och 
kökets gråmelerade bänkskiva.
Utformningen på köket varierar beroende 
på den valda planlösningen. Gemensamt 
för alla tre varianterna är att de  kompakta 
utrymmena har tagits tillvara på ett 
 noggrant sätt för att skapa ett optimalt 
husbils kök med gott om plats för matlag-
ning och förvaring. 
– Här finns ett smalt kylskåp med köldfack, 
köksfläkt med motor och inbyggt fettfilter. 
Den tre-lågiga gasolspisen har ett delat 
glaslock som skapar en smart extra avställ-
ningsyta och med ett lock att lägga över 
diskhon får du snabbt en större samman-
hängande bänkyta. Köksluckor och lådor är 
snyggt infällda och alla lådor är utrustade 
med soft-close och centrallås.

Avkopplat och uppkopplat
De tre olika planlösningarna för sovrumsdel 
och badrum ger dig stora möjligheter att 
hitta just din KABE Novum. För bekvämlig-
hetens skull är en riktig dusch en självklar-
het i samtliga badrumslösningar. 
Bäddarna har klädd sänggavel och 
förutom läslampa finns också KABEs nya 
smarta och funktionella strömbrytare 
med touch-funktion, där du kan styra den 
indirekta belysningen och taklampan 
i sovrumsdelen samt bodelens främre 
belysning. 
– Novum är en husbil som är förberedd för 
ett avkopplat och uppkopplat liv, med tråd-
lös laddningsplatta för mobilen, USB-uttag 
vid sängen och en router med möjlighet 
att ha ett eget trådlöst nätverk på resan, 
berättar Niclas Steén.
Fördelar och smarta detaljer
I KABE Novum 750 får du del av fördelar 
och smarta detaljer som kanske inte syns 
direkt, men som gör skillnad när du använ-
der din husbil. 

KABE Novum är 7,50 meter lång  
och har en totalvikt på 3500 kilo i  

grundutförandet, Novum Light.

LGB

NYHET: SMART LEVEL –  
FÖR ETT ÄNNU ENKLARE KABE-LIV
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Sedan 2022 bygger KABE alla sina husbi-
lar på chassin från Mercedes-Benz. Ett val 
som handlar om att se till att hela bilen 
håller lika hög kvalitet som påbyggnaden.
Samuel Broman är ansvarig för husbils-
marknaden på Mercedes-Benz Sverige. 
Han vet mer om detta.
– Vill man bygga husbilar av högsta klass 
– då räcker det inte med att skapa den 
bästa tänkbara påbyggnaden. Då måste 
man se till att kunderna får en husbil där 
”hus” och ”bil” är på samma nivå, säger 
Samuel.
– Det är precis vad KABE har gjort.
När Mercedes-Benz Sprinter 2018 för 
första gången erbjöds med framhjulsdrift 
gjorde märket samtidigt en stor satsning 
på husbilsmarknaden.
Husbilstillverkare vill ju ha full frihet över 
axelavstånd och markfrigång. Med en fram-
hjulsdriven bil finns ingen kardanaxel och 
bilen kan byggas från bara ett framparti 
med hytt, motor och framhjul. Mercedes- 
Benz tog fram utföranden som var helt och 
hållet avsedda för vidare byggnation till 
husbilar. Både hel- och halvintegrerade.
Kabe var ett av de företag som i samband 
med detta var först ut med att bygga på 
Mercedes-Benz. 2022 tog KABE steget fullt 
ut och införde Mercedes-Benz chassi på 
samtliga sina husbilsmodeller.

Vad är det då som gör att Mercedes-Benz 
sticker ut bland chassitillverkarna? Samuel 
Broman som träffar husbilstillverkare varje 
vecka har sin bild klar:
– Som jag ser det är det drivlina, komfort, 
tekniska innovationer och trygghet som 
husbilstillverkarna och deras kunder verkli-
gen uppskattar.   
— Vi har alltid satt en ära i att våra 
transport bilar kännetecknas av samma 
 synsätt på dessa frågor som våra person-
bilar. Och är du van vid att köra en 
 Mercedes så känner du dig direkt hemma 
i en husbil byggd på våra chassin. Alla 
reglage och symboler är samma. Och du 
känner igen hur bra du sitter, år efter år — 
våra stolar är gjorda för att hålla sin spänst. 
— Sedan sparar vi inte på material och 
isolering. Och jag hör av många vana 
husbilsköpare att de verkligen kräver att 
provköra bilen innan köp. Det du upplever 
när du sitter i en soffa på en mässa säger 
ingenting om buller och vägegenskaper.
Husbilar är stora investeringar och då är 
det också viktigt att de byggs för att hålla 
länge. Även detta är ett av skälen att allt 
fler väljer Mercedes-Benz chassin.
— När du har en fin husbil, så skulle det 
vara tråkigt om drivlinan och chassit slitits 
ut när resten av bilen har många härliga 
resor framför sig. Husbilar är tunga och 
utsätts för ganska hård behandling — det 
krävs en del av bilen under påbyggnaden 
för att orka med livet som husbil.

— Vi är så trygga i våra bilars hållbarhet att 
vi erbjuder mobilitetsgarantin MobiloVan i 
hela 30 år. Allt som krävs är att du servat 
din bil på auktoriserade Mercedes-Benz 
verkstäder. 
MobiloVan tar utan kostnad hand om små 
reparationer längs vägen upp till en arbets-
kostnad av ca 1500 kr. Eller så bärgas bilen 
till närmaste verkstad och antingen får de 
i bilen hjälp att komma hem eller hotell i 
väntan på att bilen blir klar.
— Allt du behöver göra är att trycka på den 
röda knappen i bilens tak. Då kopplas du 
till en svensktalande person som sedan ser 
till att du får hjälp.
Mercedes-Benz har i alla tider varit kända 
för bränsleeffektiva dieslar och sedan 
december 2021 är alla Sprinter uppda-
terade med den senaste generationen 
bränsleeffektiva motorer. Numera är 
också 9-växlad automatlåda standard på 
samtliga chassin från företaget. Men det 
som verkligen får många att reagera är de 
tekniska lösningarna – från det röststyrda 
infotainmentsystemet MBUX till en uppsjö 
av assistenter och säkerhetsfunktioner.
MBUX är samma system som används på 
Mercedes personbilar. Det syns som en 
stor pekskärm i centrum av instrumentbrä-
dan där de flesta av bilens funktioner styrs. 
Från musik och telefon, till navigation och 
olika inställningar. Men anläggningen kan 
även styras med rösten och kommandot 
”Hej Mercedes” sätter systemet i lyssnings-
läge. Navigationen är smart och med Live 
Traffic information får du alternativa vägar 
om det till exempel är köer. 
En annan teknisk innovation är att bilarna 
är uppkopplade via de digitala tjänsterna 
Mercedes Me. Där kan du till exempel 
starta värmaren i bilen, se var du har parke-
rat och lägga upp rutter för navigatorn från 
din mobil. Du kan också ställa in din husbils 
mått så att du slipper risken att ledas in på 
vägar där det är för låga broar till exempel. 
Alla bilar som byggs på Sprinter har 
också säkerhetssystem som få andra 
bilar av samma typ har. Mercedes-Benz 
aktiva autobroms kan reagera på fordon 
och fotgängare som är PÅ VÄG att korsa 
bilens väg – innan de ens är i farozonen. 
Sidvindsassistent gör att bilen reagerar 
på sidvindar innan du ens märker dem, 
trötthetsvarnaren Attention Assist säger till 
om din körning indikerar att det är dags att 
ta en paus och krockkuddar är monterade 
på flera platser.

”Vill man bygga husbilar av högsta klass – då 
räcker det inte med att skapa den bästa tänkbara 
påbyggnaden. Då måste man se till att kunderna 
får en husbil där ”hus” och ”bil” är på samma 

nivå. Det är precis vad KABE har gjort.”

ÄR DET EN KABE?
DÅ ÄR DET EN MERCEDES!

2023
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ Import
Kabe Royal 
Teilintegrierte über 70 000 €

Årets husbilar 2023!
KABE har för andra året i rad 
vunnit en fin utmärkelse i Tysk-
land som den bästa importerade 
husbilen i kategorin ”halvinte-
grerade husbilar över 70 000 €”. 
Över 14.000 läsare av Pro Mobil, 
Europas största husbilsmagasin 
utsåg vinnarna för 2023!
Vi på KABE är mycket glada och 
stolta över denna fina utmär-
kelse. Stort TACK till alla som 
deltog i omröstningen! Samuel Broman 

Key Account Manager, Vans  
Mercedes-Benz Sverige AB

Den som väljer en Van får sin KABE med 
helljusautomatik (Std Van, Royal, tillval 
Novum) och vägmärkesassistent (Std Van, 
tillval Novum, Royal) som håller reda på 
den gällande hastighetsbegränsningen. 
Väljer man en Helintegrerad Imperial får 
du den avståndsavkännande farthållaren 
Distronic (tillval resterande modeller) och 
LED-belysning både vid halv- och helljus 
(Std Crown, Imperial, Van tillval Novum, 
Royal). Samtliga husbilar har den smidiga 
funktionen vindrutetorkare med regnsensor.
– Det rullar enormt många Sprinter i hela 
Europa och de är ryggraden i många 
tran sportföretag, säger Samuel Broman. 
Det gör att vårt nätverk av både service-
bilar och verkstäder är ytterst brett. Så 
när du åker på din semesterresa i en 
 Mercedes-Benz så färdas du inte bara i 
den kanske tryggaste och modernaste bil 
du kunnat köpa. Du vet också att du har en 
stor flock av vänner runt dig. Var du än är.
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VÅRA 33 EGNA  
CAMPINGPLATSER  

I SVERIGE
Från Sturkö i syd till Norsträsk  

i norr bor du till medlemspriser.

SVERIGES STÖRSTA
FÖRENING
FÖR MOBIL 

FRITID

FÖRMÅNER 
AKTIVITETER

TRYGGT
GEMENSKAP
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ERVÄRDE SEDAN 19
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 •

  

MOBIL
FRITID
CARAVA

N

CLUB

MERVÄRDE PÅ DIN FRITID.

– Bli en av oss du också!

MOBIL FRITID

www.caravanclub.se

FÖRENINGEN FÖR DIG MED 
HUSVAGN OCH HUSBIL

VÄLKOMMEN TILL DIN KABE-VERKSTAD! 
Att äga en KABE innebär möjligheter till 
spännande resor, upplevelser och skön 
avkoppling. Din rullande bostad kan ta dig 
precis vart du vill och med rätt omvårdnad 
vårdar du också värdet på din KABE.
Som KABE-ägare har du tillgång till ett stort 
nätverk av auktoriserade 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 relationerna 
med kunderna fortsätter över generatio-
nerna, berättar eftermarknadschef Mikael 
Levinsson.
Hos återförsäljaren får du engagerad och 
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. 

Kunskap och kompetens
Det är också hit du ska vända dig efter 
köpet om du är i behov av en reparation 
eller reservdel, vill göra en eftermontering 
av utrustning eller när det är dags för ser-
vice på din husvagn eller husbil. (Husbilens 
bildel servas och repareras av Mercedes 
respektive Fiats egna auktoriserade verk-
städer.) 
– Den auktoriserade KABE-verkstaden har 
kunskap och kompetens om KABEs olika 
modeller och den komplexa teknik som 
finns inbyggd i produkterna. All verkstads-
personal genomgår utbildningar i flera steg 
och deltar i kontinuerlig vidareutbildning 
via våra egna serviceutbildningar.
Adresser och kontaktuppgifter till KABEs 
alla återförsäljare och serviceverkstäder 
finns på kabe.se och Mikael Levinsson vill 
passa på att vidarebefordra ett budskap 
inför våren:

– Vänta inte för länge med 
att boka tid för den årliga 

 servicen eller för åtgärder som 
du vill ha utförda före somma-
ren! Våra verkstäder står alltid 
beredda att hjälpa till, men det 

brukar bli extra högt tryck, 
med risk för väntetid när vi 
närmar oss vår och sommar.

Eftermarknadschef Mikael Levinsson
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BUDDY MARKISTÄLT
Till husvagn och husbilar

THOR STOL

MODI STOL

Läs mer på 
 www.isabella.net

Osynlig strömkälla
Solpanelset av högsta kvalitet som dessutom inte tar någon plats. 
Förmonterade aerodynamiska spoilers förkortar monteringen och 
formen minskar vindbruset och ökar komforten i husbilen!

Faktura | Delbetalawww.kamafritid.se - 

Beställ på nätet och hämta Beställ på nätet och hämta 
varan i din KAMA-butik.varan i din KAMA-butik.
Fraktfritt!Fraktfritt!

13 000 produkter i lager 

SOLPANELSET SOLPANELSET 
E30-51A-D

Investera i en 
miljövänlig och hållbar 

produkt av kvalitet!

Krocksäkerhetstest 2023
KABEs fordon är utrustade med flera 
aktiva säkerhetssystem som skapar extra 
trygghet på vägen. Om olyckan ändå är 
framme finns också passiva säkerhetssys-
tem som skyddar dig vid en krock.
I januari 2023 utförde KABE ett krocksäker-
hetstest av passagerarsoffan på en KABE 
Novum husbil i samarbete med fordons-
stolstillverkaren Aguti.
Testet genomfördes av ett tyskt institut för 
bilsäkerhet efter den europeiska stan-
darden ECE-R17 Anh.7, vilket är en högre 
standard än vad som krävs enligt lag för 
husbilar. 
– Som ett led i KABEs utvecklingsarbete är 
det viktig för oss att hela tiden säkerställa 
säkerheten i våra fordon. Testet var helt fri-
villigt och hade fokus på krocksäkerheten 
för passagerarna på de två bältade plat-
serna i bilens dinettsoffa, förklarar Mikael 
Blomqvist, som är vd på KABE AB.
Krocksäkerhetstestet utfördes med en 
full vattentank på 90 kilo och två stycken 

testdockor på 80 kilo vardera. Hastigheten 
var 37,5 km per timme, vilket motsvarar 
en accelerationskraft på över 20 gånger 
kroppsvikten vid en kollision. Till exempel 
om man kör in i framförvarande fordon i en 
bilkö. 
Högre säkerhet
Testet spelades in med fem stycken 
höghastighetskameror som visade att 
soffkonstruktionen tål belastningen, där 
testdockona hålls tillbaka vid kollisionen. 
Metallstommen blir lätt böjd och den 
bärande träkonstruktionen står emot 
 kraften så att testdockona inte dyker ner 
under bältena. 
– Ett annat viktigt besked är att den fyllda 
vattentanken stannade på sin plats. Testet 
blev därmed godkänt med goda resultat 
och vi kan konstatera att passagerarplats-
erna i en KABE uppfyller högre säkerhets-
standard än vad marknaden kräver, säger 
Mikael Blomqvist.

Bordet kan fällas framåt (plockas 
bort på Van) för att ge mer 
utrymme mellan förarstolen och 
soffans passagerare och skapa 
en ännu tryggare färd.

Dinettoffan med två bältade platser har 
utrustats med en konstruktion som hindrar 
att dynan glider iväg vid en krock.

Inuti dinettsoffan finns en förstärkt metall-
ram som förhindrar att soffan kollapsar vid 
en eventuell kollision. Metallramen håller 
också vattentanken på plats och hela 
soffan har integrerats med vattentankens 
stativ som är fast förankrat i golvet.

Krocksäkrat kyl-
skåp med stålbalk 
(vissa kritiska 
modeller beroen-
de på kylskåpets 
placering).

Bodelens batteri är för-
ankrat i en stabil stålram 
som håller det på plats 
även i händelse av en 
kollision.

Konstruktion före testet. Struktur efter testet.

Maximal säkerhet på vägen
Säkerhetstanken genomsyrar hela KABEs 
utbud och omfattar såväl husbilar som 
husvagnar. Här presenteras några av de 
detaljer som bidrar till att göra din körning 
maximalt säker och bekväm, även vid tuffa 
vägförhållanden som halka och snö.
Husbilens bil- och bodel sammanfogas 
med en stålkonstruktion. Karossens väggar 
och front byggs efter sandwich-principen 
för att maximera vridstyvheten. A-stolpen 
görs i en helgjuten solid konstruktion.
Dinettoffan med två bältade platser har 
utrustats med en konstruktion som hindrar 
att dynan glider iväg vid en krock. Inuti 
dinettsoffan finns en förstärkt metallram 
som förhindrar att soffan kollapsar vid 
en eventuell kollision. Metallramen håller 
också vattentanken på plats och hela 
soffan har integrerats med vattentankens 
stativ som är fast förankrat i golvet.
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3 för 2 i maj 
med Camping Key Europe

- boka på Camping.se

Mer semester för pengarna
Med Camping Key Europe får du rabatt på boende,  
semestererbjudanden, en ansvars- och olycksfallsförsäkring 
samt resemagasinet Camping.se med campingkatalogen. 
Läs mer och köp ditt kort på Campingkeyeurope.se

HÅLLBAR SVENSK KABE-PRODUKTION
Alla KABEs modeller är svensktillverkade 
i företagets egen produktionsanläggning 
i småländska Tenhult. Här finns moderna 
fabriker för husvagns-, husbils- och 
vantillverkning samt en snickerifabrik för 
inredning.
Under de senaste åren har KABE-kon-
cernen gjort betydande investeringar i 
produktionen, bland annat i husbilsfabriken 
för att möta en ökande efterfrågan, men 
också som ett led i omställningen till en 
mer hållbar industri.
– Produktionsprocesserna går hand i 
hand med vår strävan att tillverka och sälja 
produkter som uppfyller kundernas behov. 
Det är viktig för oss att kunna berätta för 
alla KABE-ägare vad vi gör för att minska 
koldioxidutsläpp, energiförbrukning, vatten-
användning, transporter och spill med mera 
i samband med vår tillverkning, förklarar 
Mikael Blomqvist, VD på KABE AB. 
Fördelar med egen produktion
Under 2022 byggdes husbilsfabriken ut 
med drygt 2000 kvadratmeter för att för-
länga produktionslinan för KABEs populära 
utbud av halvintegrerade husbilsmodeller. 
Samtidigt skapades ett strategiskt viktigt 
lagerutrymme för den intilliggande snicke-
rifabriken.

– Vi utvecklar vår snickeridel och har inves-
terat i flera nya maskiner, bland annat för 
CNC-styrd profilbearbetning som ger oss 
möjlighet att skapa ännu snyggare design 
på inredningen. Vi har också tagit hem 
tillverkningen av bänkskivor, som numera 
utförs helt i KABEs regi.
Mikael Blomqvist ser flera stora fördelar 
med den egna produktionen som alltid 
sker i nära samverkan med KABEs utveck-
lingsavdelning. På så sätt blir det kortare 
beslutsvägar och enklare att hantera olika 
problem som kan uppstå, till exempel när 
en ny modell ska tillverkas. 
Veta vad som görs
Han påpekar också värdet av att ha 
 kontroll över processerna och veta precis 
vad som görs.
– Då har vi chans att åstadkomma de 
förändringar som krävs för att leva upp till 
KABEs visioner och mål, bland annat på 
miljöområdet med minskat spill, minime-
rade transporter och annat, men så klart 
också för att säkra kvaliteten på de slutliga 
produkterna.
KABEs egen snickerifabrik utgör dessutom 
grunden för KABEs unika flexibilitet när 
det gäller kundens val av planlösning i sitt 
fordon. Något som de flesta husvagns- och 
husbilsägare uppskattar. 

Det finns också flera exempel på hur KABE 
på väldigt kort tid lyckats ta fram nya mo-
deller som efterfrågas på marknaden, just 
genom egen utveckling och tillverkning.
Solceller
Under det gångna året har snickerifabriken 
stått i särskilt fokus. Förutom stora investe-
ringar i maskiner har nästan hela byggna-
dens tak försetts med solceller som kan 
producera cirka 500 000 kilowattimmar el 
till KABEs verksamhet.
Det motsvarar 15-20 procent av årsför-
brukningen och är ett viktigt steg i KABEs 
strävan att minska koldioxidutsläppen och 
göra produktionen ännu grönare. 
– Nu fortsätter vi att skapa förutsättningar 
för en långsiktig och hållbar tillverkning i 
Sverige, vilket vi tror är en av framgångs-
faktorerna för KABE även i framtiden, säger 
Mikael Blomqvist.

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N
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AFFINITY M: 
CAMPER VAN BY KABE

INTRESSET FÖR SMÅ LÄTTA HUSBILAR I VAN-SEGMENTET ÖKAR STADIGT 
OCH 2020 GJORDE AFFINITY CAMPER VAN ENTRÉ PÅ DEN EUROPEISKA 

MARKNADEN. AFFINITY ÄR ETT HELT NYTT VARUMÄRKE MED TILLVERKNING 
I POLEN, MEN MED SVENSKA KABE SOM DELÄGARE. 

– Affinity visades för första gången på 
CMT-mässan i Stuttgart där den fick mycket 
positiv uppmärksamhet. Sedan dess har 
många fått upp ögonen för den smarta och 
kompakta husbilen med alla sina innova-
tiva inredningslösningar, berättar Marcus 
Svensson, som är ansvarig för försäljningen 
av Affinity i KABE-koncernen. 
Nu kommer uppföljaren till den första 
modell-generationen, med namnet Affinity 
M. Den nya modellen byggs på en fordons-
bas från tyska MAN, som är en av världens 
ledande tillverkare av lastfordon och den 
näst största lastbilstillverkaren i Europa.

Design och nytänkande
Bilen totallängd är 612 cm, och den invän-
diga takhöjden är 196 cm. Utrymmet är 
optimalt utnyttjat med hjälp av utbyggda 
sidoväggar och ett utbyggt bakparti. Här 
finns praktiska förvaringsutrymmen och ett 
kök med tvålågig gasolspis och 70 liters 
kylskåp.
Affinity M erbjuder boendebekvämligheter 
för tre personer på en liten yta. Längst bak 
finns en dubbelbädd med måtten 192x129 
cm samt ett kompakt badrum med kas-
sett-toalett, nedfällbart handfat och dusch. 

Soffan vid bodelens sittgrupp har plats 
för två passagerare under färd och kan 
på kvällen fällas ut till en slät och bekväm 
bädd, med 178 cm längd.
– Det här är en väldigt spännande lanse-
ring av en campingbil som lyckas kombi-
nera design och nytänkande i bodelen med 
alla de kvaliteter som finns i den mycket 
kompetenta MAN TGE-bilen. Titta gärna 
lite extra på nya Affinity M när du besöker 
någon av årets mässor, uppmanar Marcus 
Svensson.

Soffan vid bodelens sittgrupp 
har plats för två passagerare 
under färd och kan på kvällen 
fällas ut till en slät och bekväm 
bädd, med 178 cm längd.

Den nya modellen byggs på en 
fordonsbas från tyska MAN, som 
är en av världens ledande tillver-
kare av lastfordon och den näst 

största lastbilstillverkaren i Europa.

Vill du ha mer info om AL-KO Husbilstillbehör
Sänd ett e-mail till husbil.se@alko-tech.com

www.alko-tech.com/se

TILLBEHÖR FÖR DIN HUSBIL

WHEELY, WHEELY-DUO OCH TRAIGO
Ta med dig motorcykeln, scootern, cyklarna eller något annat skrymmande utan att 
inkräkta på lastutrymmet eller lastvikten i (hus)bilen. Med våra nya mångsidiga och 
smidiga släp samt alla finurliga tillbehör får du med dig det mesta du kan tänka dig. 
Finns i både bromsad och obromsad version med upp till 950 kg totalvikt.

Kylkretsen innehåller den fl uorerade växthusgasen R407C - 520 g. 
CO2-ekvivalent: 0,922 - GWP: 1774 - Hermetiskt slutet system.

BEHAGLIGT 
KLIMAT

Dometic FreshJet 2200
Takmonterad klimatanläggning, för fordon på upp till 7 m, 2 200 W

• Kompakt och lätt konstruktion
• Kyl, värm eller avfukta lu� en med en knapptryckning
•  Mjukstart för tillförlitlig start på campingplatser 

med svaga säkringar
• Kyleff ekt: 2200 W/7500 BTU/h
• Värmeeff ekt: 1 200 W
• Eff ektiv lu� fördelning i två riktningar

Före nästa resa, besök dometic.com
Kylkretsen innehåller den fl uorerade växthusgasen R407C - 520 g. 
CO2-ekvivalent: 0,922 - GWP: 1774 - Hermetiskt slutet system.

2022
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Dometic 
KlimaanlagenMed mjukstart
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”KABE-HUSBILEN ÄR VÅR DRÖM”
KANSKE LÅTER DET OPRAKTISKT ATT KÖRA EN NIOMETERS HUSBIL 

FRAM OCH TILLBAKA MELLAN ÖREBRO OCH SÄLEN VAR OCH  
VARANNAN HELG HELA VINTERN. MEN FÖR ROGER, CAROLA  

OCH SONEN WILMER ÄR DET PRECIS TVÄRTOM. 

– Vi sparar väldigt mycket tid genom att 
inte ställa upp husbilen för säsong trots att 
vi har säsongsplats i Tandådalen. Tiden kan 
vi ägna åt aktiviteter när vi är där, i stället 
för att städa och packa. Det kan vi ordna 
med innan vi åker och efter att vi kommit 
hem, konstaterar Roger Almeen.
Familjen Almeen/Sörman har haft säsongs-
plats på Caravan Clubs camping sedan 
2007 och är väldigt nöjda med upplägget. 
Några dagar innan de planerar att komma 
kontaktar de campingen, som skottar 
uppställningsplatsen så det är klart att köra 
in direkt.
– Det brukar ta cirka fyra timmar att köra upp. 
Om vi behöver rasta har vi allt som behövs 
i bilen. När vi kommer fram är det bara att 
koppla in elen och trycka på två knappar för 
stödbenen och parabolen så är vi hemma.
Alla tänkbara bekvämligheter
Tidigare hade familjen en KABE-husvagn, 
som stod uppställd hela vintersäsongen. 
När tankarna på husbil förverkligades 
började de först med ett annat varumärke, 
men insåg snart att de saknade mycket av 
den komfort som de hade haft i husvagnen.
Nu är Roger och Carola inne på sin andra 
Imperial 910 från KABE och kan absolut 
inte tänka sig något annat.
– KABE-husbilen är vår dröm! Vi har ett 
rymligt boende med alla tänkbara bekväm-
ligheter och funktionaliteter. Jag är särskilt 

förtjust i den sköna golvvärmen och 
uppskattar det låga insteget och att KABEs 
stora husbilar har en sån gemytlig känsla 
och inte alls påminner om svajiga bussar, 
som jag tycker många andra större model-
ler gör, förklarar Carola Sörman.
Plats att umgås
Året inleddes med husbilsboende från jul-
dagen till trettonhelgen. På campingen har 
de många goda vänner och i en Imperial 
910 finns det gott om utrymme, även vinter-
tid att umgås tillsammans. Familjens hund 
och katt trivs också med vistelsen och gillar 
att sitta i närheten av matbordet och vänta 
på något gott som kanske blir över.
Trots att deras husbil är ett stort fordon 
har de aldrig saknat möjligheten att kunna 
lämna boendet på campingen i Tandådalen 
och ha tillgång till en personbil för kortare 
turer, som de hade under husvagnstiden.
– Nä, vi använde nästa aldrig bilen då hel-
ler. Matbutik finns inom gångavstånd och 
annars tar vi bussen. Vi har dessutom två 
skotrar som vi använder flitigt för att åka på 
olika utflykter i omgivningarna. Det är en 
riktigt härlig upplevelse, intygar Roger.
Husbilen alltid redo
Under hela året står husbilen alltid redo för 
kortare eller längre resor. Roger gillar att 
spela frisbeegolf, så det finns stor chans att 
hitta familjen Almeen/Sörman med sin KABE 
nånstans i närheten av en sådan bana.

På sommarsemestern åker de gärna 
söderut i Europa. Precis som många andra 
KABE-ägare har dock pandemin gjort att 
resvanorna har ändrats.
– De två senaste somrarna har vi kört runt 
med husbilen i Sverige och upptäckt nya 
fantastiska platser. Lite tokigt att det krävs 
en sån anledning för att det ska bli av att 
man upplever hur fint det är i ens eget 
land. Men för oss har det varit en riktig 
 höjdare och det blir nog en ny hemester 
även den här sommaren, säger Carola.
Mycket lyx för pengarna
Husbilen har de testat i alla väder, i fjällen 
med snöstorm och vinterkyla och i riktig 
tryckande högsommarvärme vid Medelha-
vet. Både Carola och Roger kan konstatera 
att de fördelar som KABE erbjuder på vin-
tern också är det som gör livet behagligt på 
sommaren. Det är ett fordon att lita på och 
som är byggt för att klara extrema tempera-
turskillnader.
– KABE Imperial är utan tvekan marknadens 
mest välutrustade husbil. Vi saknar inte 
något och tycker att vi har fått mycket lyx för 
pengarna när vi köpte den här modellen!

– KABE Imperial är utan tvekan 
 marknadens mest välutrustade  

husbil. Vi saknar inte något och tycker 
att vi har fått mycket lyx för pengarna 

när vi köpte den här modellen!
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Vacker dukning
Duka vackert och trendigt med melaminservisen Royal Cam-
ping Rustik i 12 delar. Servisen består av 4 st flata tallrikar (Ø 
280 mm), 4 st djupa tallrikar (Ø 180 mm) och 4 st assietter (Ø 
225 mm). 

Trappsteg med förvaring
Brunner Boxstep NG är ett nyut-
vecklat fotsteg med vattentätt inre 
utrymme för campingtillbehör t.ex. 
verktyg, sanitetsvätska, adapterka-
blar m.m. Det låsbara locket har en 
halkfri trappyta och är även utrus-
tat med ett integrerat, soldrivet sä-
kerhets- och orienteringsljus. Den 
mycket stabila plastkonstruktionen 
har svängbara fötter för utjämning 
i ojämn terräng. 

Äkta campingkänsla
Fina köksartiklar med trevligt 
camping-motiv, som bidrar till 
äkta campingkänsla. Perfekt som 
present!
Bricka rektangulär, 20x27cm. 
Svenskproducerad. Tillverkad i 
björkfaner.
Bricka rund, 38 cm. Svenskprodu-
cerad. Tillverkad i björkfaner.
Skärbräda, 17x40 cm. Tillverkad i 
tålig mdf.
Servetter, 25-pack, 33x33 cm. 
Svanenmärkta 3-lags pappersser-
vetter.

Camping Kidz
Barnens absoluta favorit!  
Campingstol med parasoll, lämpligt 
för barn upp till ca 5 år. Stol med 
säkerhetslås, tillverkad  i pulver-
lackerat stålrör med polyesterväv. 
Parasollets diameter: 700 mm. 
Stolens sitthöjd: 270 mm, sittbredd: 
300 mm, sittdjup: 239 mm. 

KABE-liv med stil
Skapa extra stil på ditt KABE-liv 
med fina specialdesignade detaljer i 
boendet: 
KABE bäddset, mjukt och behagligt 
med lyxig känsla. Påslakan: 150x210 
cm. Örngott: 50x60cm. 
KABE melaminservis, 12 delar. En 
 exklusiv servis tillverkad av lätt och tå-
lig melamin med en känsla av porslin. 
4 st flata tallrikar, 4 st djupa tallrikar 
och 4 st assietter. Tål maskindisk. 
KABE handduk, mjuk jaquardvävd 
handduk med hängare. Svart framsida 
och vit baksida. Storlek: 70x140 cm.

Kompakt campingbord
Brunner Dinemic 4 är ett högkvalitativt 
campingbord med hopfällbar skiva gjord av 
väderbeständiga och slitstarka aluminium-
lameller. Pulverlackerad metallram med 
justerbara ben.
Mått hopfällt: 68x64x11 cm. Mått uppfällt: 
126x7x56/80-85 cm. Vikt: 8,2 kg.

Praktiskt extra bord  
Vanligtvis står gasolflaskan och 
tar plats bredvid grillen. Tillsam-
mans med bordet Top 
Line får den en praktisk använd-
ning vid matlagningen. Top Line 
kan monteras på 5- och 10-kilos 
lätta gasolflaskor och är tillver-
kat av massiv plast med stålben 
Ett praktiskt klicksystem gör att 
bordet är smidigt att montera och 
enkelt att förvara. Bordsskiva: 
580 x 430 mm. Totalvikt: 2,2 kg. 
Skyddspåse för gasolflaskan 
medföljer.

Hos din KAMA Fritid-återförsäljare under våren.

Vår-nyheter!

Hög mysfaktor  
Saknar du braskaminen därhemma 
när du åker på camping semester? 
Då finns den portabla gasolkaminen 
Wecamp Blue Gas med flammande 
lågor som ger hög mysfaktor och 
snabbt värmer upp i förtältet eller 
markistältet. Kaminen har 2 effekt-
lägen (1,6 / 3,8 kW). Beroende på 
inställning förbrukar gasolkaminen 
101-254 g gasol per timme. Passande 
gasol är buton-/ propangasflaskor 
upp till 11 kg. Wecamp Blue GAs är 
CE/KIWA-godkänd. Mått (BxHxD): 420 
x 750 x 370 mm. Vikt: 8,5 kg. 

Skapa extra rum
Isabella Buddy är ett flexibelt markistält för husbilar, med samma kom-
fort och funktionalitet som kännetecknar Isabellas förtält till  husvagnar. 
Lätt att sätta upp när man vill ha vindskydd eller ett extra rum under 
husbilsmarkisen. Buddy är tillverkad av tålig och färgbeständig 
Isacryl. Fronterna finns i bredderna 270, 320, 370 och 420 cm 
och kan användas på markiser från 3 meter och uppåt. 
Djup, sidostycken: 250 cm. Buddy passar fordon med en 
skenhöjd på 240 - 264 cm och kan även monteras på 
husvagn med markis.

Royal Camping
I utbudet från Royal Camping hittar du allt som behövs för att 
sätta guldkant på tillvaron i husbilen eller husvagnen.
Handdukar, 100% bomull. Färg: grå. Handduk: 30x50 cm och 
50x70 cm. Badhandduk: 70x140 cm
Bäddset, 100% bomullssatin. Vitt påslakan och örngott med 
grå linjer. Camping King och Queen är broderat. 
Pläd och kudde, Snöleopard pälsimitation i polyester.  
Pläd: 120x150 cm. Kudde: 45x45 cm.
Strandstol Lyx, på väg till stranden fungerar den som en 
bekväm ryggsäck med stoppade axelremmar. Kylfack för sval-
kande drycker. Stolen har 5 lägen som justeras med armstö-
den – från lätt snedställd till helt plan som en säng. Vikt: 3 kg. 
Mått hopfälld (LxBxH): 70 x 65 x 12 cm. Mått uppfälld (LxBxH): 
60 x 65 x 74 cm. 
Fårskinn, från Australien. Formsku-
ret för förar-/passagerarstol på Fiat 
Ducato. Färg: grå eller  beige.
Diskmedel, baserat på kokosnötsolja 
som skonsamt rengör utan att lämna 
händer torra. 500 ml.
Handtvål, med mango och aloe vera 
som återfuktar huden. 500 ml.
Ostbricka, elegant design i ek med 
inbränd Royal Camping-logo. Mått: 
380x200x10 mm.

Ta med dig grillen
Grilla var du vill med Mestic Mini Chef MB100, som är 
en praktisk bärbar gasolgrill med grillgaller, grillplatta 
och skärbräda. Stor grillyta på 30 cm. Utrustad med 
piezo tändare. 1⁄4” slanganslutning på grill. Avsedd för 
 reducerventil 30 mbar (ingår ej).

Formbar gångmatta
Mjuk, tjock och skön gångmatta 
med mjukt skuren lugg i 100% 
polyamid. Mattan har en halkfri 
gummibaksida som gör att man 
kan klippa mattan på alla ledder 
till önskad form och storlek utan 
att behöva langetteras. Detta 
möjliggör att forma mattan 
efter husvagnens / husbilens 
vinklar och vrår. Gångmatta 
Royal Camping. Bredd: 67 cm 
eller 80 cm. 
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Läs mer om finansiering 
med KABE Finans på 

kabefinans.se.

På kabria.se kan du själv 
se vad en Kabria-försäkring 
omfattar och kostar för just 

ditt fordon.

Hos KABEs auktoriserade och välutbildade återförsäljare får du 
professionell hjälp att välja rätt fritidsfordon. Samtidigt har du möjlighet 
att lägga grunden till ett verkligt tryggt och bekymmersfritt ägande.

MARKNADENS BÄSTA FINANSIERINGS-  
OCH FÖRSÄKRINGSERBJUDANDE

När du har hittat den perfekta husbilen 
eller husvagnen kan din återförsäljare 
hjälpa till att ta fram en passande och 
konkurrenskraftig 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 Internet-
tjänst och den köpta husbilen eller 
husvagnen kan användas som säkerhet 
för lånet, berättar Joakim Karlsson, som 
är VD på KABE Finans.

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 oavsett 
fabrikat, har körkort och godkänns i 
kreditprövningen.

Skräddarsydd försäkring
Hos din återförsäljare kan du också 
försäkra fordonet, oavsett fabrikat, 
genom Kabria Försäkring. Kabria är en 
del av KABE Finans erbjudande och 
tillhandahåller skräddarsydda husbils- 
och husvagnsförsäkringar.

– Om olyckan är framme måste du 
känna dig trygg med att försäkringen 
verkligen innehåller det du behöver. Med 
Kabria får du ett upplägg som är särskilt 
anpassat för fritidsfordon och hur de 
används, säger Joakim Karlsson.

Kabrias försäkring gäller året runt 
oavsett om fordonet är i trafik eller 
avställt. I helförsäkringen ingår även till 
exempel extra assistans, utan självrisk, 
vid skadehändelser som bränslebrist, 
punktering eller förlust av bilnycklar. 
Även rån och överfall omfattas. 

Exklusiv rätt
Försäkringen har tagits fram i samarbete 
med Atlantica, som är ett av Sveriges 
äldsta försäkringsbolag för båtar och är en 
del av Trygg Hansa. Det är Atlantica som 
ansvarar för själva försäkringsdelen inom 
Kabria.

– Vill du ha ett prisförslag eller teckna 
en försäkring i Kabria? Då är det bara 
att kontakta din närmaste KABE-, Adria- 
eller Sun Living-återförsäljare. De har 
exklusiv rätt och är de enda i Sverige 
där du kan skaffa en Kabria-försäkring, 
förklarar Joakim Karlsson och tillägger 
att försäkringen naturligtvis omfattar 
både nya och begagnade fordon, oavsett 
märke.
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Rudvi Fritid
Karlskrona

Bilcompaniet 
Visby 

Alsike Maskin Fritid  
Knivsta

Fritidsfordon Öst  
Linköping

Fritidscenter 
Malmö/Arlöv

Fritidscenter 
Falkenberg

Caravan & Marine 
Valbo/Gävle

BW Fritid
Umeå

Caravan 
Eskilstuna

Caravanhallen 
Haninge

Caravanhallen 
Södertälje

Erikssons Husvagnar 
Stenstorp

Erikssons Husvagnar 
Kristinehamn

Fritidscenter 
Göteborg

Fritidscenter 
Trollhättan

GH Husvagnar 
Ulricehamn

Norrkust Caravan  
Kalix

Husvagnsimport 
Luleå

Helsingborgs 
Fritidscenter

Husvagnsimport  
Piteå

Josefssons Husvagnar 
Landvetter

Holmgrens Fritid 
Tenhult/Jönköping

Holmgrens Fritid 
Värnamo

Holmgrens Fritid 
Växjö

Kurts Husvagnar  
Ludvika

M Fritid 
Mönsterås

M&M Caravane 
Västerås

M&M Caravane 
Bro

Nygrens Fritid 
Östersund

Nibo Caravan 
Bollnäs

PJ Fritidsfordon 
Örnsköldsvik

Traktor & Husvagnsservice  
Arvidsjaur

Landrins Bil 
Sundsvall

EW Fritid 
Uppsala

Vinslövs Fritidscenter 
Vinslöv

Bosse Bil  
Åsbro

Zäta Caravan 
Genevad/Laholm

Holmgrens Fritid 
Västervik

Det är vi som  
säljer KABE
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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.
Marknadens förmånligaste finansiering?

Semestra där solen skiner!

I samarbete med

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


