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KABE Travel Master er fullt utstyrt for 
maksimal komfort så vel sommer som vinter
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Hos KABE i smålandske Tenhult begynte vi å produsere camping-

vogner 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 håndver-

kere 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 gjennomsyrer hele produksjonen, 

og det spørs om ikke de tøffeste kvalitetskontrollene gjennomføres av oss 

selv. Kvalitetstenkningen går igjen i alle detaljer – isolasjon, ventilasjon, 

varmesystem, vinduer, møbelkonstruksjon. 
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Unik
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. KABE Travel Master er ekstremt velut-

styrt som standard; et bekvemt, robust og praktisk kjøretøy med lang levetid og høy 

andrehåndsverdi. Skal vi våge påstanden markedets beste?

Solid og fuktsikkert karosseri
Karosseriet, som bygges etter ”sandwich-
prinsippet”, gir maksimal stabilitet og er helt 
fuktsikkert. Utenfra og inn har du: Plastlami-
nat – 36 mm Ecoprim-isolasjon med lukkede 
celler – innervegg – veggtapet som puster.

Beste varmekomfort
Gulvvarmesystemet er KABEs egen, patentsøkte 
oppfinnelse, som har havnet på topp i flere 
uavhengige tester. Varmesløyfene i gulvet strek-
ker seg helt fram til arbeidsbenken, ytterdøren 
og inn i toalettrommet.

Effektiv fuktisolering
KABE har konstruert og søkt patent på plast-
stendere med innstøpte luftkanaler, som vi mon-
terer på alle fuktutsatte deler av karosseriet.



k
Vinklet 
kabelrenne   
Elkablene i KABEs 
bobiler ligger skjult i 
”renner” over varme-
konvektorene. 
Våre unike kabelren-
ner er vinklet for 
å gi luftstrømmen 
fri passasje forbi 
vinduene.

Bekvemt å sitte og skjønt å sove  
I en bobil av merket KABE sitter du på anatomisk 
utformede sofaer med Bulltex-stopning. 
Og sengene er rene drømmen! Markedets beste 
spiralmadrasser og ekstra tykke overmadrasser.     

Trygt og sikkert   
Samtlige bobiler er utstyrt med lekkasjeindika-
tor for manuell kontroll av gassystemet. 
Doble kollisjonsputer, ABS-bremser og tre-
punktsbelter i både fører- og bodel samt for-
lengede, oppvarmede og elektrisk justerbare 
sidespeil inngår i standardutstyret.
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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 patentsøkte vannbårne gulvvarmesystem varmer opp bilen raskt og effektivt. Og det er selvsagt standard i 

alle KABE bobiler. Med vår Ecoprim-isolasjon løste vi et kondensproblem - Ecoprim har lukkede celler og suger 
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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 plaststendere, frostfri plassering av vann- og avløpsledninger, lyddempende 

innertak, vinduer med isolert karm og innebygd ventilasjon i innerkarmen (som forhindrer kondens på 

innsiden av ruten når gardinene er trukket for), god luftgjennomstrømming m.m., så forstår du hvor-

for KABE er Skandinaviens mest kjøpte svenskproduserte bobil.
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Ventilasjon i vegger og gulv

KABEs ventilerende tapet slipper 
gjennom den varme luften som 
sirkulerer opp langs veggene. 
Kondens nede ved gulvet fanges 
opp av den ventilerende matten 
som vi har lagt langs ytterkan-
ten og tørkes ut når du slår på 
varmen.  

God og jevn varmefordeling

KABEs bobiler er konstruert for 
best mulig varmespredning. Vi 
har sørget for å gi luftstrømmene 
fri passasje fra gulv, under senger 
og sofaer, gjennom de ventilerte 
overskapene og opp mot taket.

Tette vinduer med 
smarte detaljer

Vinduskarmene i polyuretan – nok 
en av KABEs egne konstruksjoner 
– tetter mot dobbeltglass for best 
mulig isolasjon. De utvendig plane 
og tonede vindusrutene beskytter 
mot varmeinnslipp. Integrert mygg-
nett og rullegardin i karmen.

Full luftsirkulasjon

Innredningen tilpasses for å gi 
optimal luftsirkulasjon. Avstanden 
mellom sofaer og senger og sofa-
ryggenes vinkel er nøye utregnet. 
Overskapene har innebygde 
luftkanaler og mellomvegg for 
fri luftpassasje selv i lukkede og 
fylte skap.

Bobiler som puster

God ventilasjon og luftsirkulasjon er helt nødvendig 

ved alle boformer, og især i en bobil. Ettersom KABEs 

bobiler skal kunne brukes sommer som vinter, gir vi 

dem ekstra kraftig isolasjon i både vegger og vinduer. 

Alt for at bilen skal være varm og lun om vinteren og 

behagelig sval om sommeren.     
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Sentralvarme

Sentralvarmeren ALDE Compact 
3010 har innebygd elpatron på hele 
3 kW og digitalt display. Integrert 
varmtvannsbereder og separat 
ekspansjonsbeholder.   

Varmen Komfort Komponentene

Superdeilige senger

Sengene i en KABE Travel Master 
er av svært høy kvalitet. Herlige 
spiralmadrasser og 6 cm tykke 
overmadrasser gir garantert god 
nattesøvn!

Tette takskjøter

Taket overlapper veggen og ut-
styres senere med en egenutviklet 
aluminiumsprofil for å gjøre lek-
kasje umulig.

Eksklusiv innredning og utstyr!

Automatisk effektøkning

Varmeren registrerer automatisk 
når det trengs gass til økt effekt. 
Radiatorsystemet er dessuten 
utstyrt med både 12 og 230 volts 
sirkulasjonspumper.

Luksuspreget hjemmefølelse

Sengene har leddede lameller som 
følger kroppen når du hviler. Still-
bar hodeende gjør sengelesingen 
ekstra bekvem.  

Lyddempende innertak

Mykt innertak gir ekstra isolasjon 
og demper samtidig lyd utenfra. 
KABE har som eneste bobilprodu-
sent tatt i bruk denne løsningen.

Effektiv varmesirkulasjon

KABEs unike gulvvarmesystem 
er integrert med konvektorsyste-
met og drives med både gass og 
elpatron.

Bekvemme sofaer

Våre sitteriktige sofaer er stop-
pet med Bulltex, et spenstig og 
holdbart polyetermateriale som 
dessuten er helt gjenvinnbart.

Intelligent elsentral

Elsystemet lader automatisk bat-
teriene ved behov samtidig som 
det holder vannivåer, temperatur 
og batterispenning under kontroll. 
Utvendig tilkopling for TV-uttak, 
kabel-TV og 12/230 V.



12   |   KABE 200812   |   KABE 2008



KABE 2008  |   13   KABE 2008  |   13   

Webasto forbrenningsvarmer

KABEs bobiler er utstyrt med Webasto 
forbrenningsvarmer for oppvarming 
av motorkretsen. Ved hjelp av varme-
veksleren kan Webasto også gi varme 
i bodelen.

Ekstra varmepakke

Under forsetene har vi plassert 
en varmepakke med vifte, som 
du kan ty til når du har behov 
for ekstra varmetilskudd, dvs. på 
skikkelig kalde dager.

Ekstra kraftig dynamo

Det ekstra kraftige elsystemet gir 
batteriet lang levetid selv ved lave 
utetemperaturer. 

Varmeveksler   

Med varmeveksler kan du 
enkelt lede varmen fra de ekstra 
varmepakkene til den delen av 
kjøretøyet hvor du trenger den 
mest – til bil- eller bodelen.

Våre bobiler elsker vinteren

KABE Travel Master er bygd for bruk året rundt i alle 

typer klima! Vi ligger på topp når det gjelder varme-

komfort – det viser seg ikke minst i de uavhengige 

testene som er gjennomført. Vi har ikke bare de beste 

varmekildene; konstruksjonen vår fordeler dessuten 

varmen jevnt i hele bilen. Du får like behagelig varme i 

bodelen som i andre rom. 



14   |   KABE 200814   |   KABE 2008

KABE Travel Master – ditt hjem på veien

Mer for pengene! I KABE har vi satset nesten like mye på sjenerøsitet som på kvalitet, og vi kan 

trygt påstå at bobilene våre er blant markedets mest velutstyrte – selv i standardutførelsen. Der 

konkurrentene våre har hatt pristillegg for utstyr, har vi valgt å ikke ta ekstra betalt. KABE var først 

ute med det unike Flexlinesystemet, som gir deg mulighet til å innrede bobilen etter eget hode. 

Velg blant 4 modeller med 10 planløsninger. Velg blant 6 tekstil- og 2 skinnkolleksjoner. Og topp 

det hele med tilleggsutstyr – du har massevis av produkter å velge mellom!  
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Athena Atlanta Hera New York

Wien Oslo Paris Stockholm
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KABE Travel Master WL
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KABE TRAVEL MASTER WL

KABE Travel Master WL gir deg både godt med lasterom og innvendig komfort! Med sin 

innbydende, luftige planløsning, sin skreddersydde kjøkkenavdeling, bekvemme stoppede 

møbler og deilige senger gir Travel Master WL bobilholdet en helt ny dimensjon!
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Bord

Bord
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Planløsning

Innvendig lengde, bodel: 4990 mm, Innvendig bredde: 2240 mm 
Innvendig høyde: 1960 mm
Totallengde: 7520 mm, Totalbredde: 2350 mm, Totalhøyde: 2800 mm 
Soveplass bak: 1340x1930 mm 
Soveplass spisekrok: 1350/1000x2000 mm
Antall passasjerer: 3 st, Soveplasser inkl. spisekrok: 2-4 st

Som tilleggsutstyr kan du få et ileggs-
gulv for å fylle ut ved sidesofaen.
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KABE Travel Master WT
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KABE TRAVEL MASTER WT

I Travel Master WT finner du en både praktisk og luksuriøs planløsning: en sjenerøs toalett- 

og dusjavdeling lengst bak i bilen; to deilige langsenger med “hjemmekomfort”; en bekvem 

sittegruppe for samvær eller avkopling og et velutstyrt kjøkken som er designet for best mulig 

funksjon og brukervennlighet. Perfekt for deg som er ute etter noe helt ekstra!
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Planløsning

Innvendig lengde, bodel: 4990 mm, Innvendig bredde: 2240 mm, Innvendig høyde: 1960 mm
Totallengde: 7520 mm, Totalbredde: 2350 mm, Totalhøyde: 2800 mm
Soveplass bak: 2x1930/1955x780 mm, Soveplass spisekrok: 1350/770x1900 mm
Antall passasjerer: 3 st, Soveplasser inkl. spisekrok: 2-4 st
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KABE Travel Master WB
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KABE 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 aktiv 

fritid, rene fornøyelsesturer eller arbeid. En KABE Travel Master WB blir hva du gjør den til!
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B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9
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Planløsninger

Innvendig lengde, bodel: 4990 mm, Innvendig bredde: 2240 mm, Innvendig høyde: 1960 mm 
Totallengde: 7520 mm, Totalbredde: 2350 mm, Totalhøyde: 2800 mm
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, Antall passasjerer: 3 st, Soveplasser inkl. spisekrok: 2-4 st
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KABE Travel Master WG
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Planløsning

Innvendig lengde, bodel: 4990 mm, Innvendig bredde: 2240 mm, Innvendig høyde: 1960 mm
Totallengde: 7520 mm, Totalbredde: 2350 mm, Totalhøyde: 2800 mm
Soveplass bak: 2x1960x770 mm, Soveplass spisekrok: 1200/980x1900 mm
Antall passasjerer: 3 st, Soveplasser inkl. spisekrok: 2-4 st

KABE TRAVEL MASTER WG

Travel Master WG står for garasjemodellen. I en Travel Master WG kan du pakke 

“nesten hvor mye som helst”. Det sjenerøse bagasjerommet sluker hele 2700 liter! 

Travel Master WG er i likhet med alle modellene våre kjent for sin høye komfort, 

robuste konstruksjon og mange praktiske detaljer.
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Tilleggs-
utstyr 

Gjør bobilen din personlig

Nå vet du at KABE Travel Master er fullt utstyrt for bekvemme reiser. Allerede i standard-

bilene våre finnes det en hel del som konkurrentene våre tar ekstra betalt for – KABE gir 

mye for pengene. Skulle du allikevel ønske å øke bekvemmeligheten ytterligere ved å 

supplere med en detalj eller ekstrautstyr, gjør vi det enkelt for deg. Når du kjøper en ny 

KABE, kan du få fabrikkmontert tilleggsutstyr. Hvis du vil komplettere bobilen som du 

har, får du hjelp med monteringen hos nærmeste KABE-forhandler.
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Stige  Y0319 

Takgrind  Y0337 

Lastholder   Y0347 

Scooterstativ Y0354
Med påkjøringsrampe til WG.

GPS-navigator   Y0343 
Med innebygd ryggekamera.

Ryggekamera   Y0317 
I5” LCD med farger. Kamera med mikro-
fon. For ettermontering.

Ryggekamera   Y0345 
Waeco
For ettermontering.

Alufelg 4 stk. 16” ekskl. dekk.  Y0344 

Alufelg 4 stk. 16” ekskl. dekk. Y0318 

Piggdekk På platefelg, ekskl. felg. Y0205 

Montering av dekk På felg. Y0312 

MS-dekk På platefelg, ekskl. felg. Y0325 

Innerskjermer Med skvettlapp.  Y0348 

Skvettlapp Bak bakre hjulpar. Y0178

Veggkontakt
230 V. Ekstra veggkontakt kan om 
ønskelig monteres. 
Enkel/innfelt Y0108 
Utenpåliggende  Y0109

Lyslist Diode, 3 stk, 90 cm. Y0001

 

Sykkelholder   Y0335 
For tre sykler. Manuell lift
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LCD-TV med innebygd 
digitalmottaker   Y0351
For ettermontering   

Myggnettdør  Y0328 
Hold insektene ute selv når du lar 

døren stå på vidt gap.

Markise  Y0336 
Omnistor 4,0 meter, grå.   

Parabol Y0352  
EasySat 85 cm.  
For ettermontering

Batteritankmåler     Y0353
Med betjeningspanel.

Gassomkopler     Y0338
Med betjeningspanel.

Solcellepanel   Y0163  
100 W inkl. regulator og overvåkingspanel.

Brannslokkings-
apparat   Y0355  

Utvendig
dusjuttak  Y0100
Med varmtvann.

Sikkerhetsalarm   Y0314
Avansert alarm som takler det meste; 
narkosegasser, flytgass og brannrøyk. 

IR-detektor  Y0315 

Brukes sammen med sikkerhetsalarmen.

Innbruddsalarm   Y0167  
Med skallsikring og IR-detektor.

Mørkleggings- Y0342
gardin 
Remi Front.

Tilleggsutstyr
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Kufanger         Y0202 

Stekeovn med grill
Innvendig belysning, doble glass og barne-
sikker sperre. Volum 20 liter. Monteres i 
arbeidsbenk.

Stor kjøl / frys
Kjøleskap på hele 122 liter med separat 
fryseboks på 25 liter

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

Sentralstøvsuger  Y0349
Støvsuger gjør renholdet enklere. 
Ekstra lang slange. Kompakt utførelse.

Skinntrekk 
Finnes i elegant beige eller brunt.

Kupématte  Y0339

Håndkletørker
Elektrisk (forkrommet) Y0132
Vannbåren (kun WT) Y0307
I dusjkabinett (kun WL) Y0346

Klimaanlegg DOMETIC B2200
Sørger for et behagelig klima i bodelen 
- og avfukter. For takmontering.

Sky View 
Stort takvindu som kan åpnes.
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KABE Travel Master – sikkerhet og komfort på veien

KABE Travel Master bygges på velkjente Fiat Ducato utstyrt med galvanisert AL-KO-chassis som 

er skreddersydd for KABE. Kraftig 3 liters motor på 157 hk og sekstrinns girkasse gir bra kjøre-

dynamikk som forsterkes av de svært gode veiegenskapene som det lavbygde chassiset gir. Lavt 

tyngdepunkt sammen med bredere sporvidde bak og den helt individuelle bakhjulsfjæringen (som 

på en personbil) gir en trygg og komfortabel stabilitet. 

Men det stopper ikke med dette. Spesielt utprøvde AL-KO-bilbelter for bodelen, ABS, ASR (antis-

pinnregulering), doble kollisjonsputer, fartsholder, elektriske vindusheiser, sentrallås, automatisk 

klimaanlegg (AC) og nordisk klimautstyr i bilen som bl.a. innbefatter Webasto-varmer og ekstra 

varmeelement gjør at KABE Travel Master byr på ypperlig sikkerhet og komfort, på alle veier og 

i all slags vær. Få bobiler kan matche konstruksjonen og utstyret som en KABE Travel Master har 

som standard.

ABS-bremser

Trepunktsbelter i bodel

Kollisjonspute både på fører- og passasjersiden

Forlengede, elektrisk oppvarmede og justerbare sidespeil

Antispinnsystem (ASR)
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Chassis Fiat AL-KO 42 H 16” hjul 

Akselavstand  4343 mm 

Motoreffekt (EF-standard) 157 hk 

Girkasse 6 vxl 

Norden-spesifikasjoner 

Forsterkede dekk 

Hjulkapsler

Batterikapasitet 100 A 

Drivstofftank 80 liter 

ABS-bremser 

Antispinnsystem (ASR) 

Kollisjonspute både på fører- og passasjersiden 

Fjernstyrt sentrallås 

Tonede ruter 

Elektriske vindusheiser 

Fartsholder

Klimaanlegg (A/C) 

Utvendige sidespeil, elektriske og oppvarmede 

Utvendige sidespeil med forlengde armer 

Ekstra varmepakke under forsetene

Webasto 

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 med DVD og 6 høyttalere 

Kraftigere dynamo (160 A) 

Hanskerom 

Dobbellås (Deadlock) 

Ecoprim-isolasjon 65 mm gulv / 35 mm vegg 

Takluke, mini Heki 

Kassettvindu med myggnett og rullegardin 

Arbeidsbenk med gasskokeapparat 

Kjøleskap 97 liter 

Automatisk vannsystem 

Varmtvannsbereder 

Ferskvannstank 95 liter 

Gråvannstank  95 liter 

Toalett 

Dusjkabinett

Rundstrålende TV-antenne 

Lekkasjeindikator for flytgass 

Brannvarsler

Jordfeilbryter 

Vintertrekk mellom kupé og bodel 

Sommertrekk mellom kupé og bodel 

Elsentral 230V (16 A) 

Elpanel

Elpatron 

Batterikapasitet 115 A 

Alde 3010 sentralvarmer 

Automatisk gulvvarmesystem 

Varmeveksler med sirkulasjonspumpe 

Uttrekkbart feste til LCD-TV, trukket bildekabel fra DVD 

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

KABE
Travel Master 

WB

KABE
Travel Master 

WT

KABE
Travel Master 

WL

KABE
Travel Master 

WG
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Din KABE Travel Master-forhandler:
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