
Travel Master



Travel Master HI finns i en version med ned-

sänkt lastutrymme med genomlastningsmöjlig-

het för skrymmande gods. 

Den andra varianten har en vacker duschkabin

samt stuvutrymme (med

utvändig lucka) under

sängen.

Travel Master HI

Teknisk spec

Chassi Fiat / AL-KO
Motortyp Rak 4 - 2,8 JTD (Common Rail)
Cylindervolym (cc) 2800
Kompressionsförhållande 18
Motoreffekt (EEC-norm) 127hk (94kW) vid 3600v/min
Vridmoment Nm 300 vid 1800v/min
Vridmoment Kpm 30,6 vid 1800v/min
Drivsystem Framhjulsdrift
Styrning Kuggstång med servo
Bromssystem Servoförstärkt, tvåkrets, skivor fram, trummor bak, (självjusterande), 

bromstrycksregulator till bakbromsar, mekanisk handbroms på bakhjulen, 
Varningslampa till nedslitna bromsar fram. ABS låsningsfria bromsar.

Däck 215/75R16C
Fälgar 6J-16”-H2
Batterikapacitet 100 Ah
Axelavstånd 4023 mm
Max axelbelastning 1850 fram/2120 bak
Bränsletank 80 liter
Bränsletyp Diesel

Utrustning
Bältessträckare, fram
Dimljus
Eljusterbara och eluppvärmda 

sidobackspeglar
Eluppvärmt förarsäte
Extra värmepaket
Fiatcode, elektronisk startspärr
Höjdjusterbart förarsäte med armstöd
Mugghållare i handskfacket
Nackstöd på samtliga

passagerarplatser
Strålkastarspolare
Tonade rutor
Tredje bromsljus, högt placerat
Varvräknare
Webastovärmare
Airbag på förarsidan
Centrallås
Enkelt passagerarsäte med 

armstöd
Elfönsterhissar
Eljusterbara sidospeglar med 

förlängda armar
Förstärkt fjädring för husbil
Helgalvaniserat AL-KO chassi, lågbyggt
AL-KO bakaxel med ståltorsionsfjädring
Dimljus fram & bak
Reservhjul
Stödben bak
Vridbara stolar
Vitlackerad främre stötfångare
Alde 3000 centralvärmepanna
Värmeväxlare
90 lit fäskvattentank
100 liter gråvattentank

Inv längd, bodel 4640 mm

Inv bredd 2150 mm

Inv höjd 1960 mm

Tjänstevikt ca 2900 kg

Totalvikt 3500 kg (alt 3850 kg med ABS)

Totallängd 6880 mm

Totalhöjd 2660 mm

Totalbredd 2265 mm

Sovutrymme bak 1900x1290 mm

Sovutr. dinette 1750x1400 mm

Sovplatser (inkl. bäddbar dinette) 4 st

Passagerare 3 st

SÄKERHET:

Airbag

ABS-bromsar

AL-KO Säkerhetschassi 

med låg tyngdpunkt 

och bred spårvidd.



Tekniken spelar en allt större roll i vår

vardag. “Det ska bara funka...” räcker

inte längre. En skön, flexibel miljö som

fungerar året runt är vad många söker.

Vi har utvecklat en husbil med hjälp av

all den erfarenhet vi samlat sedan star-

ten på 60-talet. Tekniken i Travel Master

HI är både vacker - och utomordentligt

funktionell!

Nya elpaneler mm gör att tekniken smäl-

ter in i den övriga designen.

Vattenburen integrerad golvvärme som

drivs med Gasol/230V-pannan Alde 3000

eller dieselvärmaren Webasto ger en

oslagbar komfort under vinterhalvåret.





Travel Master AL (alkovmodell) finns i två

utföranden. Lastversionen erbjuder extra

utrymme med genomlastningsmöjlighet.

Duschvarianten har en separat duschkabin

för bästa tänkbara boendekomfort. 

Travel Master AL

Teknisk spec

Chassi Fiat Maxi 18 
Motortyp Rak 4 - 2,8 JTD (Common Rail)
Cylindervolym (cc) 2800
Kompressionsförhållande 18
Motoreffekt (EEC-norm) 127hk (94kW) vid 3600v/min
Vridmoment Nm 300 vid 1800v/min
Vridmoment Kpm 30,6 vid 1800v/min
Drivsystem Framhjulsdrift
Styrning Kuggstång med servo
Bromssystem Servoförstärkt, tvåkrets, skivor fram, trummor bak, (självjusterande), 

bromstrycksregulator till bakbromsar, mekanisk handbroms på bakhjulen, 
Varningslampa till nedslitna bromsar fram. ABS låsningsfria bromsar.

Däck 215/75R16C (förstärkta däck)
Fälgar 6J-16”-H2
Batterikapacitet 100 Ah
Axelavstånd 3700 mm
Max axelbelastning 1850 kg fram / 2120 kg bak
Bränsletank 80 liter
Bränsletyp Diesel

Inv längd, bodel 4390 mm

Inv bredd 2150 mm

Inv höjd 2010 mm

Tjänstevikt ca 2900 kg

Totalvikt 3500 kg

Totallängd 6680 mm

Totalhöjd 3060 mm

Totalbredd 2265 mm

Sovutrymme bak 1900x1290 mm

Sovutr. alkov 2150x1350 mm

Sovutr. dinette 1870x1000 mm

Sovplatser (inkl. bäddbar dinette) 5 st

Passagerare 4 st

Utrustning

SÄKERHET:

Airbag

ABS-bromsar

Fiats Maxi 18 chassi 

med förstärkt fjädring. 

Bältessträckare, fram
Dimljus
Eljusterbara och eluppvärmda 

sidobackspeglar
Eluppvärmt förarsäte
Extra värmepaket
Fiatcode, elektronisk startspärr
Höjdjusterbart förarsäte med 

armstöd
Mugghållare i handskfacket
Nackstöd på samtliga passage 

rarplatser
Strålkastarspolare
Tonade rutor
Tredje bromsljus, högt placerat
Varvräknare
Webastovärmare
Airbag på förarsidan
Centrallås
Enkelt passagerarsäte med 

armstöd
Elfönsterhissar
Eljusterbara sidospeglar med 

förlängda armar
Förstärkt fjädring för husbil
Dimljus fram & bak
Reservhjul
Stödben bak
Vitlackerad främre stötfångare
Alde 3000 centralvärmepanna
Värmeväxlare
90 lit fäskvattentank
110 liter gråvattentank





“En trevlig

Husbil med

gott om plats

för förvaring,

arbete och 

vila.”

Travel Master AL är byggd för nordiskt klimat. Det gör den både starkare och varmare, men

också svalare under sommarens hetaste dagar.

Chassiet “FIAT Maxi, med Nordenspec” innebär bl a förstärkt elsystem, generator, vär-

mestystem, batteri, och eluppvärmda/justerbara backspeglar, isolerade tankar, uppvärmd

vevhusventilation, eluppvärmt förarsäte... o s v...



En oslagbar kombination med det bästa från kontinenten och Norden. En bil för alla vägar, vinter
som sommar - en riktig Travel Master!

KABE + FIAT + AL-KO

Exempel på tillval till din KABE Travel Master:
Luftfjädring (AL-KO chassi), lättmetallfälgar, aircondition, stor kyl/frys, ugn med grill, utv. gasoluttag,
GPS navigator, parabolantenn, cykelhållare, utv. duschuttag, handdukstork, myggnätsdörr, micro,
frontbåge med extraljus, markis, solpanel, dubbla armstöd, back-TV, farthållare, larm, kaptensstolar,
takräcke med stege, fotsteg hyttdelen, dragkrok, stödben fram, belysning och vintertäckning i tak-
fönster, sänkt förarstol (HI), stänkskydd bak, extra förlängda spegelhållare.

Kabe Husvagnar Produktion AB, Box 14, 560 27 Tenhult. 
www.kabe.se   -   kabe@kabe.se   -   036- 39 37 00

Din Travel Master-handlare:


