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Altid at ville fremad og altid være nysgerrig og opsøgende.

Følelsen af frihed – at kunne bevæge sig frit, rejse hvorhen 

man vil uden, at man i forvejen behøver at booke værelse til 

overnatning, at slippe for at være bundet af arbejdet med 

eget sommerhus, at kunne tage af sted og skifte omgivelser, 

når som helst det falder én ind. Frihedsfølelsen er en vigtig 

grund til, at mange i dag vælger at feriere i egen autocamper. 

Det fine ved KABE Travel Master er, at den fra starten er 

fremstillet til vores nordiske klima. Du rejser lige bekvemt og 

bor lige godt og hyggeligt året rundt! 

Med vores holdning til sikkerhed og gedigne kvalitetskontrol 

kan du føle dig tryg, når du vælger en autocamper fra KABE. 

For os er alle detaljer, store som små, af lige stor vigtighed! 

Og når du sammenligner priser, skal du ikke glemme også 

at tjekke, hvad der indgår i prisen. KABE yder meget for 

pengene. Få autocampere kan matche konstruktionen og 

udstyret, som en KABE Travel Master har som standard. Derfor 

er vi også den førende svenske producent af autocampere til 

helårsbenyttelse!
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Centralvarme

Centralvarmefyret ALDE Compact 
3010 har indbygget elpatron på 
hele 3 kW samt digitalt display. 

Integreret varmtvandsopvarmer og 
separat ekspansionskar. 

Automatisk effektstigning

Fyret registrerer automatisk, når flas-
kegas er nødvendig for at højne ef-
fekten. Radiatorsystemet er desuden 

udstyret med både 12 V og  
230 V cirkulationspumper.

Effektiv varmecirkulation

KABE’s unikke, automatiske gulv-
varmesystem – AGS II og AGS II Pro 
med fire spiraler - er integreret med 
konvektorsystemet. Kører på både 

flaskegas og elpatroner. 

Intelligent elcentral

El-systemet kan føle batteriernes 
kapacitet og lader dem automatisk 
op efter behov. Systemet holder styr 
på vandniveau, temperatur og bat-

terispænding. Udvendig tilslutning til 
TV-udtag, kabel-TV og 12/230 V.

Det er om vinteren, at du mærker, 
at din KABE Travel Master virkelig holder, hvad vi lover.

KABE Travel Master er bygget til anvendelse året rundt i alle 

typer klima! Vi ligger i toppen, når det gælder varmekomfort 

– det viser sig ikke mindst i de uafhængige tests, som er blevet 

udført. Vi har ikke blot de bedste varmekilder; vores konstruk-

tion fordeler desuden varmen jævnt i hele vognen. Du får lige 

så behagelig varme i boligdelen, som i de øvrige sektioner. Vi 

har lagt speciel vægt på ventilation, luftcirkulation og varme-

fordeling – vigtige funktioner, som skal fungere 100% for at 

undgå kondens og for at få et behageligt indeklima året rundt. 

I vores effektive ventilationssystem indgår både ventilerende 

tapeter og indretning konstrueret således, at luften skal kunne 

cirkulere frit i hele autocamperen.
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Webasto varmeanlæg af  
forbrændingstypen

KABE’s autocampere er udstyret 
med Webasto varmeanlæg af 

forbrændingstypen til opvarmning 
af motorkredsen. Ved hjælp af 

varmeveksleren kan Webasto også 
give varme i boligdelen. 

Ekstra kraftig generator

Vores ekstra kraftige elsystem øger 
batteriets levetid, også ved lave 

udendørstemperaturer. 

Ekstra varmeelement

Under forsæderne har vi placeret et 
varmeelement med ventilator, som 
du kan ty til, når du har brug for 

ekstra varme, dvs. på rigtigt 
kolde dage. 

Varmeveksler  

Med varmeveksleren kan du nemt 
føre varmen fra motoren til  

boligdelen. 

Nyd de smukke dage. Med din KABE Travel Master behøver du ingen større forberedelser for at kunne tage de steder hen,  
hvor du kan nyde det, der giver dig livskvalitet – skiløjper, bakker, strande, golfbaner eller søer med masser af fisk...
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Se nøje efter og sammenlign med vores konkurrenter, 
men den store forskel bliver først tydelig efter nogle år.

Vores tanke for kvalitet går igen i alle detaljer – isolering, ventilation, varmesystem, vinduer og møbelkonstruk-

tion. For at din autocamper skal være varm og dejlig om vinteren, kølig og komfortabel om sommeren, har vi 

ikke kun valgt de bedste materialer, der findes på markedet. Hvis vi ikke har kunnet finde noget, der kunne 

opfylde vores krav, har vi helt enkelt selv opfundet det, vi søgte. KABE Travel Master gør din kørsel maksimalt 

sikker og komfortabel, uanset vejbelægning og årstid.
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Vinklet kabelrende  

Elkablerne i KABE’s autocampere ligger skjult i 
”render” over varmekonvektorerne. Vores unikke 
kabelrender er vinklede for at give luftstrømmen 

fri passage forbi vinduerne.

Stabilt og fugtsikkert karosseri

Karosseriet, som bygges ifølge ”sandwichprin-
cippet”, er yderst stabilt og absolut fugtsikkert. 

Udefra og ind har du: Plastlaminat, 36 mm 
Ecoprim-isolering med lukkede celler, indervæg og 

vægtapet, som kan ånde.

Effektiv fugtisolering

Bjælker i plast isolerer bedre end træbjælker og 
giver en sikrere forbindelse mellem karosseriets 
forskellige dele. KABE har konstrueret og søgt 

patent på bjælker i plast med indstøbte 
luftkanaler, som vi monterer på alle fugtudsatte 

dele af karosseriet. 

Trygt og sikkert   

Maksimalt sikkerhedsudstyr indgår som standard 
i alle KABE’s autocampere: Airbag, ABS-bremser 
og trepunktsseler i både fører- og beboelsesdel. 

Desuden lækindikator til manuel kontrol af flaske-
gassystemet. 

Tætte vinduer med smarte detaljer

Vindueskarme i polyuretan – endnu en af KABE’s 
egne konstruktioner – sikrer sammen med dob-

beltglas optimal isolering. De udvendige plane og 
tonede vinduesruder beskytter mod 

varmeindtrængning. Indbygget myggenet 
og rullegardin i karmen.

Tætte loftsovergange

Loftet i KABE Travel Master overlapper væggen.  

Garanteret ingen lækage!
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Bekvem siddekomfort og skøn at sove i  

I en autocamper af mærket KABE sidder du på 
anatomisk udformede sofaer med Bultex-fyld. 

Og sengene er den rene drøm! 

Ventilation i vægge og gulv

KABE’s ventilerende tapet slipper den varme luft 
igennem, som cirkulerer lang med væggene. 

Kondens nede ved gulvet opfanges af den ventile-
rende måtte, som vi har lagt langs yderkanten, og 

som tørrer, når du tænder for varmen.  

God og jævn varmefordeling

KABE’s autocampere er konstrueret med henblik 
på den bedste varmespredning. Vi har sørget for, 
at luftstrømmene har fri passage fra gulv, under 

senge og sofaer, gennem de ventilerede 
overskabe og op mod loftet.

Lyddæmpende loft

Det bløde loft giver ekstra isolering og dæmper 
samtidig lyden udefra. KABE har som eneste 
fremstiller af autocampere fundet på denne 

løsning.

Bekvemme sofaer

Vores ergonomiske sofaer er fyldt med Bultex, 
et fleksibelt og holdbart polyetermateriale, som 

desuden kan genbruges fuldstændigt. 

I dit andet hjem skal du kræve førsteklasses løsninger.

Vi ved, at vores KABE Travel Master vækker beundring, faktisk 

endnu mere nu, hvor vi har givet autocamperne ny form og 

farvesætning. Det er imidlertid lige så vigtigt, at det indvendi-

ge holder det, som ydersiden lover, og vi ved, at de, der stiger 

ind i autocamperen, ikke bliver skuffede. 

Elegancen i vores KABE Travel Master er slående. Hånd-

værksmæssigt snedkerarbejde i førsteklasses materialer fra 

vores eget værksted, indbydende siddegrupper, veludstyrede 

baderum med bruser, praktiske køkkenafsnit plus et væld af 

praktiske detaljer er standard i alle vores autocampere. 

Vi har skabt en bolig, som i kvalitet vel skal kunne måle sig 

med dit almindelige hjem og har derfor ikke sparet ved valg af 

siddehynder og madrasser - du sidder bekvemt og sover garan-

teret skønt på springmadrasserne i dobbelt- eller enkeltsen-

gene. KABE Travel Master er meget mere rummelige, men det 

faktum, at en autocamper tilbyder ”compact living”, indebærer 

også, at hver kvadratcentimeter skal udnyttes på en smart 

måde. Og med alt standardudstyr, som også indgår i prisen,  

får du meget mere for pengene!

Alle KABE Travel Master med nordiske specifikationer:
Stort batteri på 100 A og generator på 160 A.

Ekstra varmeelement under førersæderne.

Partikelfilter

Varmeveksler 
(standard i 750, 880)
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Endnu bedre varmekomfort

Helt nyudviklet, patentanmeldt automatisk gulv-
varmesystem, AGS II, med fire spiraler giver en endnu 
mere jævn varmefordeling. Med AGS II Pro (standard 
i Royal 880) kan gulvvarmen være i gang separat, en 

shuntventil regulerer temperaturen på vandet, 
der cirkulerer i gulvet.

Fuld luftcirkulation

Indretningen er tilpasset med henblik på den 
optimale luftcirkulation. Afstanden mellem sofaer 
og senge og sofaryggenes vinkel er nøje udregnet. 
Overskabene har indbyggede luftkanaler og mel-

lemvægge til fri luftpassage, også i lukkede 
og fyldte skabe.

Superskønne senge

Sengene i en KABE Travel Master er af meget høj 
kvalitet. Herlige spiralmadrasser og ekstra tykke 

topmadrasser giver en garanteret 
god nattesøvn! 

Luksuriøs hjemlig følelse

Sengene er udstyret med lameller, som følger 
kroppen, når du hviler dig. Indstilleligt hovedgær-

de gør sengelæsningen ekstra bekvem. 

Toilet med 
porcelænskumme

Opvarmet og 
isoleret spildevandstank

AGS II automatisk 
gulvvarmesystem 

(AGS II Pro standard i 880)

AES helautomatisk 
køleskab

FIAT road assistance
2 år fra leveringsdato
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Modelprogram KABE Travel Master 700

KABE Travel Master 700 er specielt fremstillet til alle, som 

ønsker en mindre autocamper med bibeholdelse af KABE-kva-

liteten. Her har vi ikke sparet på noget af det, som kendete-

gner hele vores vognpark. Du får samme fine varmesystem, 

isolering og luftgennemstrømning som i de større modeller og 

samme kvalitet i indretningen. Forskellen – det, som gør KABE 

Travel Master 700 til det økonomiske autocamper-alternativ – 

ligger i et noget enklere chassis og mindre udstyr. Supplerende 

udstyr kan altid fås som tilvalg. 

KABE Travel Master 700 fås i tre helt forskellige basismodel-

ler. Travel Master 700 LXL et L-formet, velindrettet køkken og 

rummelig dobbeltseng. Travel Master 700 B med to bekvemme 

langsenge giver dig komfort i en åben planløsning. I 700 

G-modellerne har vi udnyttet en del af bilens højde til en rum-

melig garage, hvor du får plads til mængder af udstyr, som du 

vil have med på rejsen. 

Med komfort- og sikkerhedspakken som tilvalg bliver din KABE Travel Master 700 fuldt udstyret.
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Travel Master 700 LXL

Travel Master 700 GB Travel Master 700 GD

Travel Master 700 B
KABE TRAVEL MASTER ROyAL 700

NyHED!

Alle vores 700-vogne fås i 
Royal-udgave:

• Nyt eksternt design

• Markise (sølvfarvet)

• Skyview tagvindue

• Aluminiumsfælge
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KABE Travel Master 700 LXL

Indvendig længde, beboelsesdel:   4550 mm

Indvendig bredde:  2235 mm 

Indvendig højde:  1960 mm

Totallængde:  7075 mm

Totalbredde:  2350 mm

Totalhøjde:  2800 mm 

Totalvægt:  3500 kg alt. 4000 kg

Planløsning 700 LXL Sovepladser inkl. dinette:  2-4

Antal passagerer:  3

Soveområde, bagtil:  1960x1320/1115 mm 

Soveområde, dinette:  2180x1175/1150 mm

Lugeåbning: B/H=950/355 mm

Genial planløsning på begrænset plads. 

KABE Travel Master 700 LXL kan rumme alt, 

hvad du behøver for at kunne bo bekvemt, 

og giver samtidig en følelse af plads. Prak-

tisk L-formet køkken, herlig dobbeltseng, 

toilet med bruser og bekvem siddegruppe 

giver dig indvendig komfort.
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KABE Travel Master 700 B

Indvendig længde, beboelsesdel:   4550 mm

Indvendig bredde:  2235 mm 

Indvendig højde:  1960 mm

Totallængde:  7075 mm

Totalbredde:  2350 mm

Totalhøjde:  2800 mm 

Totalvægt:  3500 kg alt. 4000 kg

Planløsning 700 B Sovepladser inkl. dinette:  2-4

Antal passagerer:  3

Soveområde, bagtil:  2x1960/770 mm

Soveområde, dinette:  2180x580/1175 mm

Lugeåbning: B/H=655x580 mm

KABE Travel Master 700 B giver dig 

indvendig komfort i en klassisk planløs-

ning – praktisk køkkenafdeling og to 

bekvemme langsenge . KABE Travel 

Master 700 B har, som alle vores andre 

modeller, samme høje komfort, en or-

dentlig konstruktion og mange 

praktiske detaljer. 
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KABE Travel Master 700 GB

Med den store garage, som rummer hele 
2200 liter (!) er KABE Travel Master 700 
GB den rene drøm – der er plads til al 
din feriebagage i lastrummet. Fås med 
to skønne langsenge eller en herlig dob-
beltseng, som ligger et par trin oppe i 
camperen. 

Indvendig længde, beboelsesdel:  4550 mm

Indvendig bredde:  2235 mm 

Indvendig højde: 1960 mm

Totallængde:  7075 mm

Totalbredde:  2350 mm

Totalhøjde:  2800 mm 

Totalvægt:  3500 kg alt. 4000 kg

Planløsning 700 GB Sovepladser inkl. dinette:  2-4

Antal passagerer:  3

Soveområde, bagtil:  2x1960/770 mm

Soveområde, dinette:  2180x580/1175 mm

Lugeåbning: B/H=680/1105+655/585 mm

 B/H/L=810/1190/2235 mm
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KABE Travel Master 700 GD

KABE Travel Master 700 GD giver dig 
komfort indendørs samtidig med, at 

der er plads til al din ferieoppakning i 
lastrummet. Vores populære garage-

model har her en generøs dobbeltseng. 
Indvendig er den lige så praktisk og 

bekvem som de øvrige KABE  
Travel Master modeller. 

Indvendig længde, beboelsesdel:   4550 mm

Indvendig bredde:  2235 mm 

Indvendig højde: 1960 mm

Totallængde:  7075 mm

Totalbredde:  2350 mm

Totalhøjde:  2800 mm 

Totalvægt:  3500 kg alt. 4000 kg

Planløsning 700 GD Sovepladser inkl. dinette:  2-4

Antal passagerer:  3

Soveområde, bagtil:  2080/1400 mm

Soveområde, dinette:  2180x1175/1150 mm

Lugeåbning: B/H=680/1105+655/585 mm 

 B/H/L=810/1190/2235 mm
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Modelprogram KABE Travel Master 740

Årets nyhed er en lidt større og mere rummelig variant 

af forrige års succesmodel KABE Travel Master 700. 

Planløsningen i 740 LB er udviklet i samarbejde mellem 

vores designere og vores kunder – vi har gjort alt for at 

udnytte bilens gulvplads maksimalt samtidig med, at 

brugervenligheden og komforten er i fokus. 

Og resultatet er vi meget tilfredse med. Se og oplev 

KABE Travel Master 740 LB!

Travel Master 740 Royal
NyHED!

Travel Master 740 LB

Royal-udgaven:
• Nyt eksternt design • Markise (sølvfarvet)
• Skyview tagvindue • Aluminiumsfælge
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Indvendig længde, beboelsesdel:   4900 mm

Indvendig bredde:  2235 mm 

Indvendig højde:  1960 mm

Totallængde:  7428 mm

Totalbredde:  2350 mm

Totalhøjde:  2800 mm 

Totalvægt:  4000 kg

Planløsning 740 LB Sovepladser inkl. dinette:  2-4

Antal passagerer:  3

Soveområde, bagtil:  2x1960/770 mm

Soveområde, dinette:  2180x580/1175 mm

Lugeåbning: B/H=655x580 mm
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Travel Master 750 GB

Travel Master 750 B

Travel Master 750 LXL

Travel Master 750 T

Modelprogram 
KABE Travel Master 750

Alt det, der forbindes med KABE-kvalitet, finder du i 
KABE Travel Master 750! KABE Travel Master 750 fås 
i fire forskellige basismodeller. Vores unikke Flexline-
system giver dig derudover ti forskellige planløs-
ninger at vælge mellem – fra dobbeltsengsløsninger 
til lang- og køjesenge! 
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KABE Travel Master 750 T

Det rummelige toilet- og bruserum 
længst tilbage i bilen og to herlige 
langsenge i soverumsdelen bidrager til 
den luksusprægede følelse i KABE Travel 
Master 750 T. Den indbydende sidde-
gruppe til samvær og afkobling og det 
veludstyrede, praktiske køkken forhøjer 
følelsen yderligere. 

Indvendig længde, beboelsesdel:   4990 mm

Indvendig bredde: 2240 mm

Indvendig højde:  1960 mm

Totallængde:  7520 mm

Totalbredde:  2350 mm

Totalhøjde:  2800 mm

Totalvægt:  3500 alt. 4250 kg

Planløsning 750 T
Sovepladser inkl. dinette:  2-4 
Antal passagerer:  3 
Soveområde, bagtil:  2x1930/1955x780 mm

Soveområde, dinette:  1360/1100x1880 mm

Lugeåbning: B/H=950/380 mm 
 B/H=400/380 mm
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KABE Travel Master 750 LXL

KABE Travel Master 750 LXL giver dig 
både godt med lastrum og indvendig 

komfort! Med sin indbydende, luftige 
planløsning, sin skræddersyede køk-

kenafdeling, bekvemme, polstrede 
møbler og skønne senge giver KABE 

Travel Master 750 LXL autocamperlivet 
en helt ny dimension!

Indvendig længde, beboelsesdel:  4990 mm

Indvendig bredde:  2240 mm 

Indvendig højde:  1960 mm

Totallængde:  7520 mm

Totalbredde:  2350 mm

Totalhøjde:  2800 mm 

Totalvægt:  3500 alt. 4250 kg

Planløsning 750 LXL
Sovepladser inkl. dinette:  2-4

Antal passagerer:  3

Soveområde, bagtil:   1340x1930 mm 

Soveområde, dinette:  1360/950x2185 mm 

Lugeåbning: B/H=950/380 mm 
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B2 2x1960x770 mm

B5 1960x1400/1180 mm

B9 2000x1380/1100
+2x1960x700 mm

B3 2x1960x770
+1960x860 mm 

B6 4x1960x700 mm

B4 1960x1290/1080
+1960x770 mm 

B7 1960x1290/1080
+1960x770 mm

KABE Travel Master 750 B

Travel Master 750 B er vores mest 
fleksible autocamper. Takket være vores 
unikke Flexlinesystem kan du vælge 
mellem syv forskellige planløsninger. 
Udform sovedelen, som du vil have den 
– dobbeltseng, langsenge, køjesenge… 
Indret til aktiv fritid, rene fornøjelsesrej-
ser eller arbejde. En KABE Travel Master 
750 B bliver det, du gør den til!

Indvendig længde, beboelsesdel:  4990 mm

Indvendig bredde:  2240 mm

Indvendig højde:  1960 mm 

Totallængde:  7520 mm

Totalbredde:  2350 mm

Totalhøjde:  2800 mm

Totalvægt:  3500 alt. 4250 kg

Planløsning 750 B

Sovepladser inkl. dinette:  2-4

Antal passagerer:  3

Soveområde, dinette:   1200/980x1900 mm

Lugeåbning: B/H=950/380 mm
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KABE Travel Master 750 GB

Travel Master 750 GB har indbygget 
”garage”, hvor du får plads til næsten 

hvad som helst – den generøse plads kan 
rumme hele 2.700 liter! Vil du have en 

hel del udstyr med på rejsen, så er  
750 GB modellen det rette alternativ. 

Indvendig længde, beboelsesdel:   4990 mm

Indvendig bredde:  2240 mm

Indvendig højde:  1960 mm

Totallængde:  7520 mm

Totalbredde: 2350 mm

Totalhøjde:  2800 mm

Totalvægt:  3500 alt. 4250 kg

Planløsning 750 GB
Sovepladser inkl. dinette:   2-4

Antal passagerer:  3 
Soveområde, bagtil:  2x1960x770 mm

Soveområde, dinette:  1200/980x1900 mm

Lugeåbning: B/H=950/640 mm 
 B/H=640/1090 mm
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KABE Travel Master Royal 880 LT

En konge blandt autocampere: KABE Travel Master Royal 880 

er en fryd for den, som søger den ultimative autocamper! 

Med en størrelse på hele 8,8 m bygget på et tandemakslet 

AL-KO-chassis har du her en autocamper, der er lidt ud over 

det sædvanlige.

Her har vi ikke givet afkald på noget: Den generøse sidde-

gruppe med to brede, luksuriøse, bekvemme sofaer, det ekstra 

store L-formede køkken med 4-blus komfur med grillovn, 

to vidunderlige langsenge og den store toiletafdeling med 

separat brusekabine længst tilbage i bilen. 

Og selvfølgelig er KABE Travel Master Royal 880 rigeligt udsty-

ret. Tag f.eks. GPS/bakkameraet, det store køleskab med AES, 

markisen, skyview, aluhjulene og alarmen, som er standard! 

Desuden er vores nye, patentanmeldte automatiske gulvvar-

mesystem – AGS II Pro – standard i alle vores 880-vogne. AGS 

II Pro er udstyret med et shuntsystem, som gør, at du kan køre 

alle gulvvarmens 4 spiraler separat. Det giver en konstant jævn 

og skøn varme i bilen! Vandbåren gulvvarme i kabinen. Søger 

du noget, som er helt ekstraordinært er, KABE Travel Master 

Royal 880 autocamperen lige noget for dig!
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Indvendig længde, beboelsesdel:  6275 mm

Indvendig bredde:  2235 mm 

Indvendig højde:  1960 mm

Totallængde:  8800 mm

Totalbredde:  2350 mm

Totalhøjde:  2800 mm 

Totalvægt:  5000 kg

Planløsning 880 LT
Sovepladser inkl. dinette:  2-4

Antal passagerer:   3

Soveområde, bagtil:   2x1930/1955x780 mm

Soveområde, dinette:  1260/1185x2195 mm

Lugeåbning: B/H=680x1105 mm 
 B/H=645x440 mm

 645x355 mm

Prototyp
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ABS-bremser

Trepunktsseler i 
beboelsesdel

Dobbelte airbags

Forlængede, el-opvarmede 
og el-justerbare bakspejle

Anti-spin

KABE Travel Master 750 bliver bygget på velrenommerede 

Fiat Ducato forsynet med galvaniseret AL-KO chassis som 

skræddersyes til KABE. Det lavtbyggede chassis kombineret 

med en kraftig 157 hk 3-liters motor og seksgears gearkasse 

giver en fremragende køredynamik. Det lave tyngdepunkt 

sammen med den bredere sporvidde bagtil og den helt in-

dividuelle baghjulsfjedring (som på en personbil) gør bilen 

stabil, tryg og smidig på vejen. 

CHASSIS TIL KABE TRAVEL MASTER 750

ABS-bremser

Trepunktsseler i 
beboelsesdel

Dobbelte airbags

Forlængede, el-opvarmede 
og el-justerbare bakspejle

Anti-spin

Også 880 bliver bygget på et skræddersyet AL-KO-chassis. 

Tandemakslerne bagtil giver sammen med en lang ak-

selafstand en generel vældig god kørestabilitet og mini-

merer også sidevindsfølsomheden. Tandemakslerne giver 

en roligere og mere stabil affjedring bagtil i en lang vogn, 

sammenlignet med, hvis den skulle have enkeltaksler, som 

så alene skulle klare at bære og affjedre det meste af bebo-

elsesdelen, herunder et længere overhæng bagud.

CHASSIS TIL KABE TRAVEL MASTER ROyAL 880

Trygt og sikkert på vejen

Med en KABE Travel Master får du ikke blot det seneste, når 

det gælder udstyr og komfort. Alle vores autocampere bliver 

bygget på chassiser fra Fiat, en af Europas førende fabrikanter 

af transportkøretøjer. En KABE Travel Master giver god fører-

komfort og er tryg at køre. 

KABE Travel Master 700 og 740 vogne bliver bygget på Fiats 

eget lavtbyggede specialchassis suppleret med AL-KO’s ram-

meforlængelser. KABE bygger desuden ekstra forstærkninger 

ind med en stærk ramme mellem chassis og gulv, der sikrer, 

at autocamperen er maksimalt stabil – selv, når den er fuldt 

lastet.

Med Fiat road assistance (indgår i alle KABE Travel Master

vogne) kan du føle dig ekstra tryg – ved at ringe til Fiat Cam-

per Services har du gratis hjælp på vejen i 45 lande i Europa, 

24 timer i døgnet i 2 år (fra leveringsdato).

KABE’s autocampere er desuden udstyret 

med partikelfilter som standard (gælder 

ikke ved valg af automatgear). 

Med partikelfilter kører du ekstra 

miljøvenligt!

KABE en 
miljøvenlig 
autocamper
MED PARTIKEL-

FILTER
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LONDON KINGSTON SOFIA

BERLIN MILANO PRAG

LISSABON MADRID

Hyndekollektion 2010
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Air Premium luftaffjedring  

Til biler med AL-KO-chassis (750) 
Bedste affjederingskomfort – mindre belastning på karosseri, indretning, last og 
passagerer. Bilen står altid plant i længderetningen, uanset last. Mulighed for 
manuelt at hæve eller sænke bilens bagende, f.eks. ved opkørsel på færge eller til 
nivellering for natten. Luftaffjedring er under udvikling for TM 880. 

Air Top tillægsluftaffjedring
Til vogne med Fiat chassis og bladaffjedring (700, 740)

Forbedrer stabiliteten og modvirker hårde affjedringsgenslag. Forhindrer desuden, 
at bilen hænger ned bagtil ved øget last. Giver visse muligheder for at justere 
kuglehøjden og kompensere for baglast, hvis vognen har trailertræk.

Alufælge Y0344 

4 stk. 16” ekskl. dæk.

Indvendige skærme Y0348 
Med stænkskærme. 

Stænkskærme Y0178
Bag bageste hjulpar.

Automatgear til 3,0 l motor 

Obs: Partikelfilter og ASR udgår.

Webasto Y0370
Med tidsstyrning 

Varmeveksler

Ekstra beboelsesbatteri  
115 A Y0373

Ekstraudstyr 

Du ved allerede, at KABE autocampere er fuldt udstyret til bekvemme rejser. Uden noget ekstraudstyr over-

hovedet får du en meget praktisk og komfortabel vogn/feriebolig. Som du ved, er smag og behag forskellig, 

og alle har ikke behov for samme udstyr. Ønsker du at tilføje yderligere detaljer, så sig bare til. Vi monterer 

dit ekstraudstyr på fabrikken, således at du allerede har dem ved leveringen. 

Støtteben, bagtil
Lange   Y0367
Korte   Y0368

Knopdæk  
700, 740, 750  Y0205
880  Y0377
På pladefælg, ekskl. fælg.

MS-dæk  
700, 740, 750  Y0325 
880  Y0376
På pladefælg, ekskl. fælg.

Montering dæk på fælg  Y0312

Trækkrog
700 Y0360 / Y0371
750  Y0340 / Y0363

Batteritankmåler Y0353

Flaskegasomkobler Y0338
Med betjeningspanel. 

Royalpakke 700, 740 
• Royal udvendigt design
• Markise (sølvfarvet)
• Skyview tagvindue
• Aluminiumsfælge

Komfortpakke 700, 740
• Fartkontrol
• Air-conditioning (AC), bildel
• Udvendige bakspejle, elektriske 
og opvarmede

Sikkerhedspakke 700, 740
• Anti-spin-system (ASR) 

• Airbag på passagerplads

Fiat 3,0 liters motor 157 hk 
700, 740



KABE 2010  |   31  

Markise

Omnistor 4,5 meter, sølvmetallisk (750). Omnistor 4,0 meter, hvid (700).  

Myggenetsdør Y0328 

Holder insekterne ude, også når 
du lader døren stå vidt åben. 

Frontbøjle Y0357

Kun ved 4.250 kg.

Udvendig brusebadstilslutning

Med varmtvand.

Vandlås  Y0374

Mørklægningsgardin Y0342

Seitz. Forrude og sidevindue, kabine

Cykelholder Y0335

Til tre cykler med manuel lift.

Udvendigt flaskegasudtag 

Sky View 

Stort tagvindue, der kan åbnes.

Stige Y0319

Solcellepanel Y0163

85 W inkl. regulator og 
overvågningspanel.

Miniheki Y0365
3 stk.

Tagrails Y0337 
Lastbærer Y0347

Scooterstativ Y0354

Med rampe til 750 G.
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GPS Navigator Y0343

PIONEER AVIC-HD3BT 

Med ekstra stor skærm, som bliver 
indbygget i instrumentbrættet. 
Bakkamera indgår, 30 Gb harddisk, 
7”-skærm, Bluetooth håndfri

Sikkerhedsalarm Y0314

Alarm, som klarer det meste: Tunge 
og lette narkosegasser, flaskegas og 
brandrøg. 

IR-detektor Y0315 

Anvendes sammen med alarmen.

Bakkamera Y0317 

LCD i farver. 
Kamera med mikrofon.

Udendørsbelysning Y0366
Med bevægelsessensor

Indbrudsalarm Y0167 
Alarm, hvor beboelsesdelen overvåges 
af 3 stk. mikrobølgedetektorer, og 
som styres af almindelig fjernkontrol til 
centrallåsen. Alarmfunktion i døre og 
vinduer. Som tillæg fås en GSM/
GPS-modul  Y0378

Bakkamera Y0345

Waeco, 17”. Dobbelt objektiv.

Brandslukker Y0355

Sikkerhedsskab Y0382 / Y0383

GPS og bakkamera   
PIONEER AVIC-F900BT/ND-BC2 Y0364 

Med dette tilvalg til din KABE autocamper får du en mængde nye nyttefunktioner og  
fantastisk megen underholdning med på vejen! Monteres i én enhed, helt integreret  
i instrumentpanelet på din autocamper.

- GPS-navigering i over 33 europæiske lande. 

- TMC-funktion som advarer om eventuelle problemer på din rute.

- Bakkameraet, som automatisk kommer op på skærmen, når du sætter vognen i bakgear.

- Film- og musikunderholdning fra dvd, SD-kort, USB-hukommelse eller iPod. 

- Håndfri mobiltelefon via Bluetooth. 

- Koordinatsøgning.
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Komfur med 3 blus

Lysliste Y0001

Diode, 3 stk, 90 cm.

Centrallås beboelsesdør Y0362

Mikrobølgeovn

Mikrobølgeovn til enklere madlavning 
og opvarmning/optøning, 800 W.

Klimaanlæg  

DOMETIC B2200. Sørger for et be-
hageligt klima i beboelsesafdelingen 
og affugter. Loftsmontering.

Ovn med grill

Indvendig belysning, dobbelt glas og 
børnesikret. Volumen 20 liter. Monte-
res i køkkenbordet.

Læderbetræk  

Fås i elegant beige eller sort.

LCD-TV med indbygget
digitalmodtager Y0351

Med kortplads og indbygget DVD-
afspilller. 12 V og 220 V.

Stort køleskab/fryser 

Køleskabet på hele 160 liter med 
separat fryser.

Læderbetrukne sæder fortil

Parabol Y0352  

EasySat, 85 cm. Selvsøgende. 
Til eftermontering.

Håndklædetørrer

Eldrevet Y0132
Vandbåren 750T Y0307
I brusekabine 750L Y0346

Gulvtæppe i kabine Y0339

Vægudtag
Ekstra stik kan monteres efter 
ønske. 230 V. 
Enkelt/forsænket Y0108 
Ikke forsænket Y0109

Højttaler, bagtil (700, 740) Y0372

Højttalerpakke Pioneer,  
deluxe, med 4 højttalere Y0379
(standard i 880)

Centralstøvsuger Y0349

Kompakt udførelse med lang slange. 
Fast monteret i sengeboksen.

Cd/radio med højtaler Y0361
(standard 750)

CD/DVD Y0381

Gulvvarme AGS II Pro

Shuntsystemet, der gør, at gulvvar-
mens 4 spiraler kan køres separat, 
giver en konstant varme.
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Fiat 2,3 liters motor, 130 hk - - - - -

Fiat 3,0 liters motor, 157 hk - - - -

Fiat specialchassis 40 heavy, 16” hjul - - - - -

Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” hjul - - - - -

Akselafstand 4035 4035 4035 4035 4035 4343 4343 4343 4343 4600

Gearkasse, 6 gear

Forstærkede dæk

Hjulsider

Lakeret kofanger, foran

Batterikapacitet, 100 A

Brændstoftank, 80 liter

ABS-bremser

Antispin-system (ASR)  SP SP SP SP

Airbag til førersædet

Airbag på passagerpladserne SP SP SP SP SP

Fjernstyret centrallås

Tonede ruder

Elruder

Fartkontrol KP KP KP KP KP

Partikelfilter (ikke ved valg af automatgear)

Norden-specifikation

Air-condition (AC), bildel KP KP KP KP KP

Udvendige bakspejle, elektriske og opvarmede KP KP KP KP KP

Udvendige bakspejle med forlængede arme

Ekstra varmeelement under forsæderne

Webasto motorvarmer

Webasto med tidsstyring - - - - -

Varmeveksler - - - - -

Fører- og passagersæde med højdejustering

Fører- og passagersæde med drejelig underdel

Fører- og passagersæde med dobbelte armlæn

Antenne monteret i bakspejl

Afskærmning under forsæder

CD-Radio - - - - -

4 højttalere i kabine / H = Højttalerpakke Pioneer H

Generator, 160 A

Handskerum

Spærrelås (Deadlock) - - - - -

Fiat road assistance

B
eb

o
el

se
sd

el
 

Ecoprim-isolering (gulv / tag og vægge) 36/36 36/36 36/36 36/36 36/36 65/36 65/36 65/36 65/36 36/36

Bjælker i plast

Tonede dobbeltruder med rullegardin 

Myggenet i vinduer, der kan åbnes 

Køkkenvindue

Tagvinduer med myggenet og mørklægningsgardiner 

Spiralmadras 12 cm + topmadrasser 6 cm

Kombidækken mellem kabine og beboelsesdel,  
til brug året rundt

Lydisolerende, blødt loft

Anatomisk udformede siddehynder i Bultex

Ventilerende vægtapet 

Udstyr

SP = Sikkerhedspakke (ekstraudstyr), KP = Komfortpakke (ekstraudstyr)



KABE 2010  |   35  

Tr
av

el
 M

as
te

r 
70

0 
LX

L

Tr
av

el
 M

as
te

r 
70

0 
B

Tr
av

el
 M

as
te

r 
70

0 
G

B

Tr
av

el
 M

as
te

r 
70

0 
G

D

Tr
av

el
 M

as
te

r 
74

0 
LB

Tr
av

el
 M

as
te

r 
75

0 
LX

L

Tr
av

el
 M

as
te

r 
75

0 
B

Tr
av

el
 M

as
te

r 
75

0 
G

B

Tr
av

el
 M

as
te

r 
75

0 
T

Tr
av

el
 M

as
te

r 
88

0 
LT

K
ø

kk
en

 /
 W

C
 /

V
V

S

Køkkenbord med flaskegaskomfur: 2 blus = 2,  
3 blus = 3, 4 blus med grillovn = 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4

Emhætte med motor og fedtfilter

Køleskab, liter 100 100 100 100 100 100 100 100 100 190

Affaldsbeholder med sorteringsmulighed

Ferskvandstank, 90 liter

Spildevandstank, 90 liter

Etgrebs-vandhane i køkken og på toilet 

Toiletrum med vask, brusekar og skab (D=separat 
brusekabine) D D D D

Håndbruser i toiletrummet

Drejeligt skylletoilet, fast installeret med  
udvendig tømning

V
ar

m
e

Alde Compact 3010 centralvarme med touchscreen-panel, 
display til ur, indendørs- og udendørstemperatur 

12 V / 230 V cirkulationspumper

Elpatron, 230 V, 3 kW, 3-trins

Varmtvandopvarmer 

Varmeveksler med cirkulationspumpe

Automatisk gulvvarmesystem AGS II / AGS II Pro Pro

Vandbåren gulvvarme i kabinen - - - - - - - - -

El
 /

 T
v 

/ 
Si

kk
er

h
ed

 

Elcentral, 230 V (16 A)

Servicecenter med kontrolpanel 

Lysdæmper forreste loftslampe

Lyslister

Garderobebelysning

Højttalere, bagtil - - - - -

Klargjort til indbygget CD

Holder til LCD-tv

TV-antenne med forstærker 

Brandalarm

Jordfejlsafbryder

Lækindikator for flaskegas

KABE tager forbehold for eventuelle trykfejl og fejlbeskrivelser.  
KABE forbeholder sig retten til ændringer af konstruktion og data uden forudgående varsel.  
Billederne i dette katalog kan indeholde noget ekstraudstyr.



KABE Husvagnar AB, Sverige 
Generalimportør i Danmark: 

Intercamp A/S, Industrivej 11, DK-6640 Lunderskov 
Tlf: 7684 0820, Fax: 7558 6899, mail@intercamp.dk

www.kabe.dk

Din KABE-forhandler
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