
2007

Premiere for en helt ny generasjon 
KABE Travel Master



“ I KABE har vi valgt å 
anstrenge oss litt ekstra.
Å gi deg mye for 
pengene er en del av får 
forretningsfilosofi.”







Den ledende svenske
produsenten

Stadig flere velger bobilen som feriealternativ 
og det at KABE Travel Master har blitt en favoritt
på markedet er gledelig, men ikke overraskende.
Våre løsninger for bedre varme, isolasjon og
luftgjennomstrømming har bidratt til vårt gode
renommé. I likhet med vår generøsitet når det
gjelder standardutstyr - mye av det som inngår i
våre biler, tar konkurrentene ekstra betalt for.
Gjennom Flexline-systemet gir vi deg dessuten
en unik mulighet til selv å påvirke planløsning 
og innredning - uten merkostnad.





Hos KABE i smålandske Tenhult begynte vi å
produsere campingvogner på begynnelsen av
60-tallet. Vi har i løpet av mer enn 40 år lært hva
som fungerer i et klima som vårt og hele tiden
satset på å forbedre og forfine vognene våre. 
Bobilene våre, Travel Master, er følgelig tuftet på
solide kunnskaper og erfaringer. De er også
resultatet av egne og kunders ønsker og - ikke
minst - av vår egen kvalitetstenkning. Ved hjelp
av kompetente håndverkere og dyktige
teknikere kan vi bygge opp til fire hundre bobiler
i året i vår 12 000 kvadratmeter store fabrikk,
som fortsatt ligger i Småland. 

Kvalitet og sikkerhet, form og funksjon gjen-
nomsyrer hele produksjonen, og det spørs om
ikke de tøffeste kvalitetskontrollene gjennom-
føres av oss selv. Kvalitetstenkningen går igjen i
alle detaljer - isolasjon, ventilasjon, varme-
system, vinduer, møbelkonstruksjon. 
KABE Travel Master er ekstremt velutstyrt som
standard; et bekvemt, robust og praktisk
kjøretøy med lang levetid og høy andrehånds-
verdi. Skal vi våge påstanden markedets beste?

KABE - Kvalitet og Komfort







Vårt nordiske klima stiller spesielle krav når det
gjelder oppvarming, isolasjon og ventilasjon. 
For at bobilen skal være varm og deilig om
vinteren samt sval og behagelig om sommeren,
har vi ikke bare valgt de beste materialene som
er å få på markedet. Hvis vi ikke fant noe som
tilfredsstilte kravene våre, fant vi simpelthen
selv opp det vi var på jakt etter. 

Vårt patenterte vannbårne gulvvarmesystem
varmer opp bilen raskt og effektivt. Og det er
selvsagt standard i alle KABE bobiler. 
Med vår Ecoprim-isolasjon løste vi et kondens-
problem - Ecoprim har lukkede celler og suger
ikke opp den kondensen som eventuelt kan

dannes i veggene. Vi har utviklet et fuktsikkert
karosseri ved å kle innerveggene med en tapet
som kan puste - eventuell kondens dunster lett
bort. Det samme materialet finnes langs
gulvkantene. 
Legg til slike detaljer som patenterte plast-
stendere, frostfri plassering av vann- og avløps-
ledninger, lyddempende innertak, vinduer med
isolert karm og innebygd ventilasjon i inner-
karmen (som forhindrer kondens på innsiden av
ruten når gardinene er trukket for), god
luftgjennomstrømming m.m., så forstår du
hvorfor KABE er Skandinaviens mest kjøpte
svenskproduserte bobil.

Bare det beste er godt nok





MÅL

Innvendig lengde, bodel 4990 mm
Innvendig bredde 2240 mm
Innvendig høyde 1960 mm
Totalvekt 3 500 kg
Totallengde 7520 mm
Totalhøyde 2800 mm
Totalbredde 2350 mm

Antall passasjerer 3 st
Soveplasser inkl. spisekrok 2-4 st

KABE Travel Master WT

Soveplass bak 2x1930/1955x780 mm
Soveplass spisekrok 1350/770x1900 mm

KABE Travel Master WL

Soveplass bak 1340x1930 mm
Soveplass spisekrok 1350/1000x2000 mm

KABE Travel Master WG

Soveplass bak 2x1960x770 mm
Soveplass spisekrok 1200/980x1900 mm

KABE Travel Master WB

Soveplass bak B2 2x1960x770 mm
B3 2x1960x770+1960x860 mm
B4 1960x1290/1080+1960x770 mm
B5 1960x1400/1180 mm
B6 4x1960x700 mm
B7 1960 x 1290/1080+1960x770 mm
B9 2000x1380/1100+2x1960x700 mm

Soveplass spisekrok 1200/980x1900 mm

KABE Travel Master 

KABE Travel Master W er bygd på et Fiat AL-KO
16" chassis, med en motor på 130 hk. I tillegg til
Norden-spesifikasjoner og vannbåren gulvvarme
inngår bl.a. ekstra varmeelement under førersetet
og Webasto. Dessuten automatisk klimaanlegg
(AC) i bildel, antispinnsystem (ASR), kollisjonsputer
og blokkeringsfrie bremser (ABS). Fartsholder,
elektriske vindusheiser og sentrallås er standard.
Ny garasjemodell! 
Ny modell av året er KABE Travel Master WG med
ennå større lastemuligheter.

KABE Travel Master WT

KABE Travel Master WL

KABE Travel Master WB

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B9

KABE Travel Master WG

KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og data uten forutgående kunngjøring. Bildene kan inneholde tilleggsutstyr.



KABE Travel Master WT
Travel Master WT tilbyr en bekvem og luksuriøs
planløsning med en generøs toalett- og dusj-
avdeling lengst bak i bilen. To deilige langsenger
med "hjemmekomfort", bekvem sittegruppe for
samvær eller avkopling og med et kjøkken som er
designet for best mulig funksjon og brukervenn-
lighet. Perfekt for deg som vil ha det lille ekstra!

Ni ulike putetrekk
Årets kolleksjon inneholder hele ni ulike trekk, 

hvorav tre i skinn



KABE Travel Master WT





KABE Travel Master WL







Travel Master WL
Med KABE Travel Master WL får du både
store lastemuligheter og innvendig KABE-
komfort! Med sin innbydende, luftige plan-
løsning og skreddersydde kjøkkenavdeling
samt bekvemme sitte- og soveplasser har
Travel Master WL gitt bobilholdet en ny
dimensjon!

Mykere belysning  
Spotlight innfelt i lysramper med dimmer

Nytt elektrisk system
Elektrisk system fra Calira med digitalt display



KABE Travel Master WB



Travel Master WB
KABEs unike Flexline-system gir maksimal frihet!
Til Travel Master WB finnes det hele sju
forskjellige planløsninger. Velg det alternativet
som passer deg og din familie best; for fritid,
fornøyelse eller arbeid. En KABE Travel Master
WB blir hva du gjør den til!

Nye skapdører
Med smartere låsing

Sjalusiskap
Med uttrekkbar arm for montering av flat-TV



Trygt og sikkert
Alle KABE bobiler bygges på chassiser fra Fiat,
en av Europas ledende produsenter av trans-
portkjøretøy. En KABE Travel Master gir god
førerkomfort og er sikker å kjøre.

Doble kollisjonsputer

Forlengede, elektrisk oppvarmede og justerbare sidespeil

Antispinnsystem

ABS-bremser

Trepunktsbelter i bodel

Nytt karosseri
Helt ny form og fargesetting

Integrert markise
Markisen er integrert i karosseriet (tilleggsutstyr)



Nytt chassis  
Lavbygd amc-chassis fra AL-KO Kober

Nytt interiør
Snekkerarbeider i nye og mykere former







MARKISE Y0336
Omnistar, 4,5 meter, grå
MARKISE Y0341
Omnistor 4,0 meter, grå, med motor

UTVENDIG DUSJUTTAK Y0100 
Med varmtvann

FJERNSTYRING UTVENDIG BELYSNING Y0159 
Du styrer den utvendige belysningen med et
knappetrykk

SOLCELLEPANEL Y0163 
75 W inkl. batterivakt

Tilbehør

STØTTEBEN BAK Y0333 

ALUFELG Y0326 
4 stk. 16" ekskl. dekk

TILHENGERFESTE Y0340 
Med avtagbar kule. Trekker 1735 kg

ALUFELG Y0330 
4 stk. 15" ekskl. dekk
ALUFELG Y0318
4 stk. 16" ekskl. dekk

ALARM Y0167 Fiat.

PIGGDEKK Y0205 På platefelg, ekskl. felg
MONTERING AV DEKK Y0312 På felg
MSDEKK Y0325 På platefelg, ekskl. felg
SKVETTLAPP Y0178 Bak bakre hjulpar

TAKGRIND Y0337
Komplett med to stykk relinger

STIGE Y0319
Monteres på bakgavl

SYKKELHOLDER Y0334/335
For to eller tre sykler. Manuell lift



VEGGKONTAKT, enkel/innfelt Y0108 
VEGGKONTAKT, utenpåliggende Y0109
230 V. Ekstra veggkontakt kan om ønskelig
monteres

GASSOMKOPLER Y0338 

KUPÉMATTE Y0339

HÅNDKLETØRKER, Vannbåren Y0307 
HÅNDKLETØRKER, Elektrisk Y0132 
For pen og ryddig opphenging av håndklær.
Med innebygd varmesløyfe for raskere tørking
(Ikke WT)

STOR KJØL / FRYS 
Kjøleskap på hele 150 liter med separat
fryseboks på 35 liter

OVERSENGSKAP  
En ekstra sengeplass som felles ut ved behov,
kan også brukes som vanlig overskap. Med luker
(Ikke alle modeller)

MIKROBØLGEOVN Y0184 
Mikrobølgeovn for enklere matlaging og
oppvarming/opptining, 800W

SKINNTREKK 
Finnes i elegant beige eller brunt

RYGGE-TV Y0317 
Med farger

STEKEOVN MED GRILL 
Grillbrenner i ovnens overdel. Innvendig
belysning, doble glass og barnesikker sperre.
Leveres med ovnplate og rist. Volum 20 liter.
Monteres i arbeidsbenk eller høyskap

KLIMAANLEGG DOMETIC 
Sørger for et behagelig klima i bodelen - og
avfukter. For takmontering

VANNRENSER Y0329 
Lettplassert vannrenser som fjerner lukt,
smak og bakterier. Monteres under
oppvaskbenken

SIKKERHETSALARM Y0314
NX5 er den mest avanserte alarmen som
takler det meste. Varsler både mot tunge og
lette narkosegasser, flytgass og brannrøyk

IR-DETEKTOR Y0315 
Brukes sammen med sikkerhetsalarmen



Ekstra kraftig dynamo på
160 Ah
Det ekstra kraftige elektriske systemet
sørger for at batterikapasiteten er
tilstrekkelig selv ved lave utetempera-
turer. Bilens batteri kan dessuten koples
sammen med det i bodelen, slik at man
bl.a. kan utnytte bodelsbatteriet til start-
hjelp.

Teknikk
KABE Travel Master er fullt utstyrt for 
maksimal komfort så vel sommer som vinter.

Webasto forbrenningsvarmer
Bilen er utstyrt med en Webasto forbrennings-
varmer som kan varme motorkretsen. 

Ekstra varmepakke
Under førersetet er det en ekstra varme-
pakke med vifte. I kaldt vær, når behovet
for ekstra varmetilskudd er størst, skal
denne varmepakken alltid benyttes.

Frontlyktspyling  
For best mulig sikt og sikkerhet.

Foroppvarmet 
veivhusventilasjon
Med den forvarmede veivhusven-
tilasjonen motvirkes isdannelse i
motorens ventilasjon.

Elsentral med digitalt display for
styring og overvåking
Det nye integrerte elsystemet kontrollerer
ladingen av batteriene. Det overvåker vannivåer,
temperatur og batterispenning. Det finnes et
sikkerhetssystem som beskytter bodelsbatteriet
mot dyputlading. Det lyder et varselsignal hvis
man forsøker å kjøre bilen uten å ha felt ned
antennen eller har glemt å trekke ut 230 V
kabelen. Utvendig tilkopling for TV-uttak, kabel-
TV og 12x230 V.



Plaststendere
KABEs patentsøkte plaststendere benyttes i
hele karosseriet. Plaststenderne i vognen har
innstøpte luftkanaler med bedre isolerende
egenskaper enn trestendere. Plaststenderne
gir også bedre forbindelse mellom ulike
karosserideler (f.eks. vegg og gulv) ved at
skruene vulkaniseres fast i plaststenderne
ved monteringen.

K6P-vinduer med polyuretankarm
Bobilens vinduer er av typen K6P og produ-
seres i akrylplast, som er et fint materiale.
Vinduskarmen er av polyuretan for at isole-
ringsevnen skal bli best mulig. Vinduet har
integrert myggnett samt rullegardin i karmen.
Rutene har plan utside og er tonet for ikke å
slippe inn for mye varme på varme dager.

Mykt innertak
Det myke innertaket er kledd med skumla-
minert galon - et materiale som også
brukes i båtindustrien. KABE Travel
Masters myke innertak gir lavere lydnivå
inne i bilen, samtidig som det forbedrer
takets isolerende egenskaper og demper
utvendig lyd.

Isolasjon  
I dag stilles det store krav til
bobilens isolasjon. I veggene
bruker vi Ecoprim, som verken
slipper inn fukt eller kulde.
Ecoprim fremstilles ved at styren
smeltes og ekstruderes i vakuum.
På den måten lukkes cellene og
fukten får ingen mulighet til å
trenge inn i materialet.

Tette takskjøter
Husbilens tak og frontparti samt
bakgavl lages i glassfiberarmert
plast som gir en svært tett og
fleksibel konstruksjon. Kjernen er av
divinycelle og delene limes og
tettest ytterst nøye med et elastisk
konstruksjonslim. Taket overlapper
veggen og deretter monteres en
egenutviklet aluminiumsprofil for å
gjøre lekkasje umulig.

Tapet som puster
KABE har som eneste produsent en
veggtapet som ikke stenger inne
kondens, i stedet slipper tapeten
gjennom den varme luften som sirku-
lerer langs veggen.



Gulvvarme
I en Kabe Travel Master behøver man aldri å være redd for å
fryse. Takket være det unike gulvvarmesystemet, som er helt
integrert, får bilen en perfekt varmefordeling. Dessuten blir
gulvet varmt og behagelig. Få innovasjoner har betydd like mye
for komforten ved vintercamping! Gulvvarmesystemets sløyfer
går selvsagt fram til ytterdøren, inn i toalettrommet og inn under
sengene. Varmesystemet kan lett oppfattes som luksus, men er
selvsagt standard i alle Kabe-bobiler.  

Integrert varmesystem
KABEs vannbårne gulvvarmesystem er koplet sammen med det
vanlige radiatorvannsystemet, slik at gulvvarmen fungerer både
med gass og elpatron. Dette gjør at gulvvarmen kan brukes selv
når man fricamper. Siden gulvvarmesystemet er integrert med
det vanlige konvektorsystemet, sirkulerer luften rundt i hele
bilen når varmen slås på.

Varmesystemet
Alde Compact 3010 med digitalt display finnes i
samtlige modeller. Integrert varmtvannsbereder på
ca 8,5 liter, elpatron på 3 kW og separat ekspan-
sjonsbeholder. Systemet får varmen dels fra en
varmer som kan brukes med 230V AC og gass, dels
også fra bilens eget kjølesystem. Du kan bruke
bilens egen varme når du kjører og varmen fra
varmeren når du står i ro. KABEs gassystem gjør det
tillatt å kjøre med gassen påslått. Varmeren priori-
terer selv når det trengs gass for å øke effekten.
Radiatorsystemet er utstyrt med både 12 og 230
volts sirkulasjonspumper.

Varmeveksler med 
sirkulasjonspumpe 
Når bilen står stille og man bruker
varmeren for å varme opp bodelen, kan
man ved hjelp av varmeveksleren benytte
den ekstra varmepakken. Det er hensikts-
messig å utnytte den når det er behov for
et ekstra varmetilskudd, f.eks. for raskt å
varme opp et kaldt førerhus eller for å
ventilere bort kondens på rutene.



Frie luftstrømmer fra gulv til tak
KABEs konstruksjon sørger for at luftstrømmene har fri passasje
fra gulv, under senger og sofaer, opp mot taket og gjennom de
ventilerte overskapene. Konstruksjonen gjør at KABE Travel
Master har den beste og jevneste varmefordelingen både når
det gjelder bodelen og i andre rom som garderober, toalett,
overskap o.l. Den gode isolasjonen i vegger og vinduer bidrar
også til at bobilen holder seg sval om sommeren, og varm på
kalde vinterdager.

VVeennttiilleerrttee  ssooffaaeerr  oogg  sseennggeerr
Luftsirkulasjon under alle sengeskuffer og senger gjør at
sofaryggene og luftspaltene ved sengene blir oppvarmet når den
varme luften passerer langs ytterveggen. Sofaryggene og
KABEs unike kabelrenner, som ligger over radiatorene, er vinklet
for å akselerere luftstrømmen forbi vinduene. Ekstra brede
konvektorer er plassert under alle vinduer for å få maksimal
varme i luftstrømmen, slik at eventuell kondens ventileres bort
fra vinduene.

Ventilerte overskap
I bobilen finnes det en unik ventilasjon som gir et behagelig og
deilig inneklima. Bodelen er bygd for å gi best mulig luftgjenn-
nomstrømming. Det innebærer at skap, sofaer og senger er
konstruert for å transportere luften rundt i bilen. I overskapene
er det innebygde luftkanaler som sørger for at varmluften
kommer inn nedenfra i skapet og at luften sirkulerer forbi alle
skjøter mellom tak og vegg og deretter videre til midten av
bilen. I skapene er det en mellomvegg som beskytter slik at
klær ikke hindrer luftsirkulasjonen i bakkant av skapet.

Ventilerte vinduer
Også vinduene er konstruert og plassert på en slik måte at
luften skal kunne strømme fritt overalt i bilen. Vinduene har en
isolert karm med innebygd ventilasjon i innerkarmen, noe som
forhindrer kondens på innsiden av ruten når gardinene et trukket
for om natten. Vinduskarmene har også innebygde myggnett og
mørkleggingsgardiner. Siden myggnett og gardin er integrert
med vinduet, finnes det ingen utenpåliggende kassett som
hindrer luftsirkulasjonen forbi vinduet.

Vinklet kabelrenne
Konvektorene i KABEs bobiler er
smart plassert under sofaer, senger
og i garderober. Herfra kan varmen
strømme ut i bilen og gi en behagelig
luft. Ledningskanalene som holder
kabler og slanger ryddig på plass, er
konstruert slik at de leder varmluft-
strømmene fra radiatorene jevnt inne
i bilen. I kabelrennen monteres alle
elkabler samt vann- og avløpsslanger.

Isolerte friskluftinntak
For å utnytte konvektorsystemet
maksimalt må hele tiden frisk luft
tilføres. I KABE Travel Master er det
isolerte friskluftinntak som gjør at
varmevekslingen fra konvektorene
blir optimal. Tettpakkede varmekon-
vektorer ved friskluftinntakene elimi-
nerer kaldras.



Puter
Sittekomforten i en KABE Travel Master er en av
markedets beste med sin anatomiske design og
utforming. Som stoppmateriale i putene benyttes
Bulltex, som har høyest kvalitet av alle polyeter-
materialer. Bulltex er aldringsbestandig og gjenvinnbart.

Luksuspreget hjemmefølelse
Sengene i en KABE Travel Master er av svært høy kvalitet. De
har leddede lameller som følger kroppen når du hviler.
Spiralfjærmadrassene har en kjerne med bonellfjærer som gir
deilig hvile. Sengene er dessuten oppfellbare og utstyrt med
innebygde gassdempere samt 6 cm tykke overmadrasser.
(Gjelder ikke etasjesenger.) De fleste planløsninger gir rom for
en overseng, som også kan brukes som overskap.

Lekkasjeindikator
Alle modeller er utstyrt med lekkasjeindikator
for manuell kontroll av gassystemet.

Batterilader 
Batteriladeren på hele 30 A brukes i hovedsak til å lade bodels-
batteriet, men ved hjelp av ladefordeleren går det også an å lade
startbatteriet. Dessuten finnes det en separat lader på 0,8 A til
startbatteriets normale behov for vedlikeholdslading. Begge
laderne er smarte flertrinnsladere som maksimerer ladingen og
batterienes levetid.

Dometic kjøkkenvifte
Kjøkkenviften fra Dometic har uttakbart
fettfilter for enkel rengjøring. Viften har
belysning og to hastigheter og er innebygd i
kjøkkenskapet over arbeidsbenken.



KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og data uten
forutgående kunngjøring. Bildene kan inneholde tilleggsutstyr.

Jupiter

Neptunus

Hera

Merkurius

Tellus

Athena

Venus (skinn)

Luna (skinn)

Saturnus (skinn/textil)

BILDEL

Chassis Fiat AL-KO
Akselavstand 4343 mm
Motoreffekt (EF-standard) 130 hk
Girkasse 6 vxl
Norden-spesifikasjoner
Forsterkede dekk
Hjulkapsler
Batterikapasitet 100 A
Drivstofftank 80 liter
ABS-bremser
Kollisjonspute både på fører- og passasjersiden
Fjernstyrt sentrallås
Tonede ruter
Elektriske vindusheiser
Fartsholder
Antispinnsystem (ASR)
Klimaanlegg (A/C)
Utvendige sidespeil, elektriske og oppvarmede 
Utvendige sidespeil med forlengde armer + forlengede blinklysarmer
Elektrisk oppvarmet veivhusventilasjon
Ekstra varmepakke
Webasto
Rattbetjening for lydsystem
Lakkert støtfanger foran
Fører- og passasjersete med høyderegulering
Fører- og passasjersete med svingbart understell
Fører- og passasjersete med doble armlener
Antenne montert i bakspeil
Beskyttelse under forseter
CD-radio
Frontlyktspyling
Kraftigere dynamo (160 A)
Hanskerom
Dobbellås (Deadlock)

BODEL

Ecoprim-isolasjon 65 mm gulv / 35 mm vegg
Takluke, mini Heki
Kassettvindu med myggnett og rullegardin
Arbeidsbenk med gasskokeapparat
Kjøleskap 103 liter
Automatisk vannsystem
Varmtvannsbereder
Ferskvannstank 95 liter
Gråvannstank 100 liter
Toalett 
Dusjkabinett
Rundstrålende TV-antenne
Lekkasjeindikator for flytgass
Jordfeilbryter
Vintertrekk
Sommertrekk
Elsentral 230V (16 A)
Elpanel
Elpatron
Batterikapasitet 115 A
Alde 3010 sentralvarmer
Automatisk gulvvarmesystem
Varmeveksler med sirkulasjonspumpe
Feste LCD-TV







KABE Husvagnar AB, Box 14, SE-560 27 Tenhult, kabe@kabe.se

www.kabe.se/no

Din KABE Travel Master-forhandler:




