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Halu päästä eteenpäin, mutta ei koskaan perille.

Vapaudentunne - liikkua vapaasti, matkustaa minne tahansa 

hotellia etukäteen varaamatta, olematta kiinni oman kesämö-

kin töissä, pystyä lähtemään liikkeelle ja vaihtamaan maisemaa 

silloin, kun siltä tuntuu. Vapaudentunne on nykyään tärkeä 

syy, jonka perusteella monet valitsevat lomanvieton omassa 

matkailuautossa. Hienoa KABE Travel Masterissa on, että se on 

alusta alkaen suunniteltu pohjoiseen ilmastoomme. Matkustat 

ja asut yhtä mukavasti ja viihtyisästi ympäri vuoden! Tur-

vallisuusajattelumme ja luotettavan laadunvarmistuksemme 

ansiosta voit tuntea olosi turvalliseksi, kun valitset KABE-mat-

kailuauton. Meille kaikki yksityiskohdat, niin isot kuin pienet-

kin, ovat yhtä tärkeitä! Ja muista hintoja vertaillessasi katsoa 

myös, mitä hintaan sisältyy. KABE antaa rahoille vastinetta. 

Harvan matkailuauton vakiovarustevalikoima on yhtä kattava 

kuin KABE Travel Masterin. Siksi olemmekin johtava ruotsalai-

nen ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettujen matkailuautojen 

valmistaja!
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Keskuslämmitys

ALDE Compact 3010 -lämmittimes-
sä on peräti 3 kW:n sähköpatruuna 

ja digitaalinäyttö. Integroitu 
lämminvesivaraaja ja erillinen 

paisuntasäiliö.

Automaattinen tehonlisäys

Lämmitin tunnistaa automaattisesti, 
kun tehon lisäämiseksi tarvitaan

nestekaasua. Vesipatterijärjestelmä
on varustettu sekä 12 että 230 

voltin kiertovesipumppu.

Tehokas lämmönkierto

KABEn ainutlaatuiset, automaat-
tiset lattialämmitysjärjestelmät 
- nelipiiriset AGS II ja AGS II Pro 
- on integroitu lämpöpattereihin. 
Toimivat sekä nestekaasulla että 

sähköpatruunalla.

Älykäs sähkökeskus

Sähköjärjestelmä lataa akut tarvit-
taessa automaattisesti ja pitää veden 
pinnankorkeudet, lämpötilan ja ak-

kujännitteen hallinnassa. Ulkopuolinen 
liitäntä TV-pistorasialle, 

kaapeli-TV:lle ja 12/230V:lle.

Talvella huomaat, että KABE Travel Masterisi 
todella pitää, mitä lupaa.

KABE Travel Master on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön 

kaikentyyppisissä ilmastoissa! Lämmitysmukavuus on huip-

puluokkaa - sen osoittavat jo tehdyt puolueettomat testitkin. 

Meillä ei ole pelkästään parhaat lämmönlähteet, vaan raken-

teemme jakaa lisäksi lämmön tasaisesti koko autoon. Siksi sekä 

asunto-osassa että muissa tiloissa on aina miellyttävän lämm-

intä. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota ilmanvaihtoon, 

ilmankiertoon ja lämmön leviämiseen – tärkeisiin toimintoihin, 

joiden on toimittava sataprosenttisesti kondenssin välttämi-

seksi ja viihtyvyyden takaamiseksi ympäri vuoden. Tehokas 

ilmanvaihtojärjestelmämme sisältää sekä hengittävät tapetit 

että sisustuksen suunnittelun niin, että ilma pääsee kiertämään 

esteettä koko matkailuautossa.
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Webasto-polttoainelämmitin

KABEn matkailuautot on varustettu 
Webasto-polttoainelämmittimellä, 

joka lämmittää moottorin lämmitys-
piirin. Lämmövaihtimen avulla 

Webasto voi antaa lämpöä myös 
asunto-osaan.

Tehokkaampi laturi

Erittäin tehokas sähköjärjestelmä 
pidentää akun käyttöikää myös 

erittäin kylmällä ilmalla.

Lisälämmitin

Etuistuimien alle olemme sijoit-
taneet puhaltimella varustetun 

lämmittimen, jota voit käyttää, jos 
tarvitset lisälämpöä erittäin kylminä 

pakkaspäivinä.

Lämmönvaihdin  

Lämmönvaihtimen avulla siirrät 
helposti lisälämmittimen tuot-

taman lämmön siihen ajoneuvosi 
osaan, jossa sitä eniten tarvitset – 

ohjaamoon tai asunto-osaan.

Nauti kauniista päivistä. KABE Travel Masterilla et juurikaan tarvitse valmisteluja päästäksesi paikkoihin, joissa voit nauttia 
elämänlaatua parantavista harrastuksista – hiihtoladuille ja laskettelurinteisiin, uimarannoille, golfkentille, kalavesille…  
asut hyvin villeimmänkin luonnon keskellä omassa kodissasi pyörien päällä. 
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Katso tarkkaan ja vertaa kilpailijoihimme, mutta 
suurimman eron huomaat vasta muutaman vuoden kuluttua.

Laatuajattelumme näkyy kaikessa – eristyksessä, ilmanvaihdossa, lämmitysjärjestelmässä, ikkunoissa, kalusteiden 

rakenteissa. Jotta matkailuautosi olisi lämmin ja mukava talvella ja viileä ja miellyttävä kesällä, olemme valin-

neet siihen vain parasta, mitä markkinoilla on tarjottavanaan. Jos emme ole löytäneet vaatimuksiamme vastaa-

vaa materiaalia, olemme kehittäneet sen itse. KABE Travel Master tekee ajostasi erittäin turvallista ja mukavaa 

kelistä ja vuodenajasta riippumatta.



Kaapelikouru    

KABEn matkailuautoissa sähkökaapelit on piilo-
tettu ”kouruihin” lämpöpattereiden yläpuolelle. 
Matkailuautoissamme on ainutlaatuiset kaltevat 

kaapelikourut, joiden ansiosta ilma virtaa vapaasti 
ikkunoiden edessä.

Tukeva ja kosteudenpitävä kori

Kori, joka rakennetaan ”sandwich-periaatteen” 
mukaisesti, on mahdollisimman tukeva ja ehdot-

toman kosteudenpitävä. Korin rakenne ulkoa sisäl-
lepäin: ulkolevy – 36 mm Ecoprim-umpisolueristys 

– sisäseinä – hengittävä tapetti.

Muovirimat

KABE on suunnitellut ja hakenut patenttia
muovirimoille, joiden sisällä on ilmakanavat. Ne 

asennetaan korin kaikkiin kosteudelle 
alttiisiin kohtiin.

Luotettava ja turvallinen   

Kaasujärjestelmän tarkastusta varten kaikissa
matkailuautoissa on vuotoilmaisin. Kaksi

turvatyynyä, ABS-jarrut ja kolmipisteturvavyöt
sekä kuljettaja- että asunto-osassa sekä

pidennetyt sähkölämmitteiset ja sähkötoimiset 
peruutuspeilit ovat vakiovarusteita.  

Tiiviit ikkunat älykkäillä yksityiskohdilla

Polyuretaaniset ikkunakarmit – nekin KABEn 
kehittämät – tiivistävät kaksinkertaista lasia vasten 

ja takaavat parhaan mahdollisen eristyksen. 
Sileäpintaiset ja sävytetyt ikkunaruudut estävät 

vaunun liiallisen lämpeämisen. Karmeissa on hyt-
tysverkko ja rullaverho.

Tiiviit kattosaumat

Katto ja seinä on asennettu limittäin, ja sauma on 
suojattu vuotojen estämiseksi KABEn kehittämällä 

alumiiniprofiililla.
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Mukava istua ja ihana nukkua 

KABEn matkailuautossa istut anatomisesti muo-
toilluilla sohvilla, joissa on Bultex-pehmusteet. 
Ja vuoteet ovat kuin unelma! Markkinoiden 

parhaat kierrejousipatjat ja erikoispaksut 
petauspatjat.   

Ilmanvaihto seinissä ja lattiassa

KABEn hengittävä tapetti päästää lävitseen lämpi-
män ilman, joka kiertää seiniä pitkin alhaalta ylö-

späin. Lattian kondenssi jää hengittävään mattoon, 
jonka olemme asentaneet ulkoreunoja myöten ja 

joka kuivuu, kun lämmitys kytketään päälle.  

Hyvä ja tasainen lämmön jakautuminen

KABEn matkailuautoissa lämpö jakaantuu par-
haalla mahdollisella tavalla. Olemme varmistaneet, 

että ilma pääsee virtaamaan esteettä lattiasta 
vuoteiden ja sohvien alitse ilmastoitujen yläkaap-

pien kautta kattoon.

Ääntä vaimentava sisäkatto

Pehmeä sisäkatto antaa lisäeristyksen ja vaimentaa 
samalla ulkoa tulevia ääniä. KABE käyttää ainoana 

matkailuautovalmistajana tätä ratkaisua.

Mukavat sohvat

Ryhdikkäät sohvamme on pehmustettu
joustavalla, kestävällä ja täysin kierrätettävällä 

Bultex-polyeetterimateriaalilla.

Sinun on vaadittava toiseen kotiisi ensimmäisen luokan ratkaisut.

Tiedämme, että KABE Travel Masterimme herättävät ihai-

lua etenkin nyt, kun olemme uusineet autojen muotoilun ja 

värityksen. Yhtä tärkeää on kuitenkin myös se, että sisäpuoli 

täyttää ulkopuolen antamat lupaukset, ja tiedämme, ettei 

sisälle astuva tule pettymään. KABE Travel Masterin tyylikkyys 

on omaa luokkaansa. Ensiluokkaisista materiaaleista omassa 

verstaassamme valmistetut puukalusteet, kutsuvat istuinryh-

mät, hyvin varusteltu suihkullinen kylpyhuone, käytännöllinen 

keittiöosa ja muut käytännölliset yksityiskohdat ovat vakio-

varusteita kaikissa matkailuautoissamme. Olemme luoneet 

asumismuodon, joka kilpailee laadultaan oman kotisi kanssa, 

emmekä siksi ole säästelleet istuintyynyjen ja patjojen laa-

dussa – istut mukavasti ja nukut takuulla hyvin yhden hengen 

vuoteen tai parivuoteen joustinpatjoilla. KABE Travel Mas-

terit ovat erittäin tilavia. Kuitenkin matkailuauton tarjoama 

kompakti asuminen tarkoittaa samalla myös sitä, että jokainen 

neliösentti on hyödynnettävä järkevästi. Ja kaikkien hintaan 

sisältyvien vakiovarusteiden ansiosta saat paljon enemmän 

vastinetta rahoillesi! 

Kaikki KABE Travel Masterit pohjoismaisella varustelulla:
Iso akku 100 A ja laturi 160 A

Lisälämmitin kuljettajanistuimen alla

Hiukkassuodatin 

Kiertovesipumpulla varustettu 
 lämmönvaihdin

(vakiona 750, 880 :ssa)
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Entistä parempi lämmitysmukavuus

Patentoitavana oleva täysin uusi automaattinen 
lattialämmitysjärjestelmä, AGS II. Sen neljä piiriä 

antavat entistä tasaisemman lämmön. AGS II Prolla 
(vakiovaruste Royalissa 880) lattialämmitys voi olla 

päällä erikseen, shunttiventtiili säätää lattiassa 
kiertävän veden lämpötilaa..

Täydellinen ilmankierto

Sisustus on suunniteltu niin, että ilma kiertää 
aina optimaalisesti. Sohvien ja vuoteiden väliset 

etäisyydet ja sohvien selkäosien kulmat on laskettu 
tarkasti. Yläkaapeissa on sisäänrakennetut ilma-
kanavat ja väliseinä, joiden ansiosta ilma pääsee 

kiertämään esteettä myös kaappien ollessa kiinni ja 
täynnä tavaraa.

Supermukavat vuoteet

KABE Travel Masterin vuoteet ovat erittäin 
korkealaatuiset. Ihanat kierrejousipatjat ja 6 cm:n 

paksuiset sijauspatjat takaavat hyvät yöunet!

Ylellisen kotoisa

Vuoteet on varustettu kehoa myötäilevillä taipui-
silla lamelleilla. Säädettävän päänalusen ansiosta 

sängyssä lukeminen on erittäin miellyttävää.

Posliinikulholla  
varustettu WC-istuin

Lämmitetty ja eristetty  
harmaavesisäiliö

AGS II automaattinen  
lattialämmitysjärjestelmä
 (AGS II Pro vakiona 880:ssa)

AES jääkaappi automaattisella  
energiavalinnalla 

FIAT Tiepalvelu
2 vuotta uudelle autolle

(Ei Suomessa)



10   |   KABE 2010

Mallisto KABE Travel Master 700

Nerokas pohjaratkaisu rajallisessa tilassa. KABE Travel Master 

700:ään mahtuu kaikki, mikä tarvitaan mukavaan asumiseen, 

ja samalla se antaa tilantuntua. Vuoden iloinen uutuus – hie-

man pienempi ja urheilullisempi malli KABE Travel Masterista. 

- Valmistettu erityisesti niille, jotka haluavat pienemmän mat-

kailuauton ja taattua KABE-laatua. Siinä emme ole tinkineet 

mistään, mikä on tunnusomaista koko mallistollemme – saat 

saman hienon lämmitysjärjestelmän, eristyksen ja ilman läpi-

virtauksen ja korkealaatuisen sisustuksen kuin isommissakin 

malleissa. Erona joka tekee KABE Travel Master 700:sta 

taloudellisen matkailuautovaihtoehdon – on hieman yksinker-

taisempi alusta ja karsittu varustelu. Täydentävät varusteet on 

aina saatavana valinnaisvarusteina. KABE Travel Master 700:stä 

on kolme erilaista perusmallia. Travel Master 700L:ssä on 

L-muotoinen, hyvin suunniteltu keittiöosa ja tilava parivuode. 

Travel Master 700B:n kaksi miellyttävää pitkää vuodetta tuovat 

mukavuutta avoimeen pohjaratkaisuun. 700G-mallissa olemme 

käyttäneet osan auton korkeudesta tilavaan talliin, johon 

mahtuu runsaasti matkallasi tarvitsemiasi varusteita.

Mukavuus- ja turvallisuuspaketti tekee KABE Travel Master 700:n varustelusta täydellisen.
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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

UUTUUS!

Kaikki 700 automme ovat  
saatavissa myös Royal-varusteilla.

• Uudet ulkomuodot

• Markiisi

• Skyview kattoikkuna

• Alumiinivanteet
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KABE Travel Master 700 LXL

Asunto-osan sisäpituus: 4550 mm

Sisäleveys: 2235 mm 

Sisäkorkeus:  1960 mm

Kokonaispituus:  7075 mm

Kokonaisleveys:  2350 mm

Kokonaiskorkeus:  2800 mm 

Kokonaispaino:  3500 kg ja 4000 kg

Pohjaratkaisu 700 LXL Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet):  2-4 kpl

Matkustajamäärä:  1 + 3 h

Makuutila takana:  1960x1320/1115 mm 

Makuutila dinette-ryhmässä: 2180x1175/1150 mm

Tavaraluukun aukko: B/H=950/355 mm

Nerokas pohjaratkaisu pienempään tilaan. 

KABE Travel Master 700LXL pitää sisällään 

kaiken, mitä tarvitset asuaksesi mukavasti, ja 

tuntuu samalla väljältä. Käytännöllinen 

L-muotoinen keittiöosa, ihana parivuode,  

suihkulla varustettu wc ja mukava istuinryhmä 

tekevät sisätiloista kotoisan viihtyisät.
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KABE Travel Master 700 B

Asunto-osan sisäpituus: 4550 mm

Sisäleveys:  2235 mm 

Sisäkorkeus:  1960 mm

Kokonaispituus:  7075 mm

Kokonaisleveys:  2350 mm

Kokonaiskorkeus:  2800 mm 

Kokonaispaino:  3500 kg ja 4000 kg

Pohjaratkaisu 700 B Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet):  2-4 kpl

Matkustajamäärä:  1 + 3 h

Makuutila takana:  2x1960/770 mm

Makuutila dinette-ryhmässä: 2180x580/1175 mm

Tavaraluukun aukko: B/H=655x580 mm

KABE Travel Master 700B:n klassinen 

pohjaratkaisu tarjoaa miellyttävät tilat - 

helppokäyttöisen keittiöosaston ja kaksi 

mukavaa pitkää vuodetta. KABE Travel 

Master 700B:ssä on kaikkien muiden 

malliemme tapaan erittäin viihtyisät 

sisätilat, luotettava rakenne ja paljon 

käytännöllisiä yksityiskohtia.
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KABE Travel Master 700 GB

Ison, peräti 2200 litran (!) talliosan ansiosta 
KABE Travel Master 700G on unelma - 
kaikki matkatavarat mahtuvat isoon 
tavaratilaan. Saatavana kahdella mukavalla 
yhden hengen vuoteella tai ihanalla 
parivuoteella, joka sijaitsee autossa 
porrasta ylempänä.

Asunto-osan sisäpituus:  4550 mm

Sisäleveys:  2235 mm 

Sisäkorkeus:  1960 mm

Kokonaispituus:  7075 mm

Kokonaisleveys:  2350 mm

Kokonaiskorkeus:  2800 mm 

Kokonaispaino:  3500 kg ja 4000 kg

Pohjaratkaisu 700 GB Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet):  2-4 kpl

Matkustajamäärä:  1 + 3 h

Makuutila takana:  2x1960/770 mm

Makuutila dinette-ryhmässä: 2180x580/1175 mm

Tavaraluukun aukko: 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 tarjoaa viihtyisät 
sisätilat ja suuren tavaratilan, jossa on reilusti 

tilaa kaikille matkatavaroillesi. Suositussa 
tallimallissamme on tilava parivuode. Sisältä 

se on yhtä käytännöllinen ja mukava kuin 
muutkin KABE Travel Masterit.

Asunto-osan sisäpituus: 4550 mm

Sisäleveys:  2235 mm 

Sisäkorkeus:  1960 mm

Kokonaispituus:  7075 mm

Kokonaisleveys:  2350 mm

Kokonaiskorkeus:  2800 mm 

Kokonaispaino:  3500 kg ja 4000 kg

Pohjaratkaisu 700 GD Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet:  2-4 kpl

Matkustajamäärä:  1 + 3 h

Makuutila takana:  2080/1400 mm

Makuutila dinette-ryhmässä: 2180x1175/1150 mm

Tavaraluukun aukko: B/H=680/1105+655/585 mm

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

Vuoden uutuus on hieman suurempi ja tilavampi 

muunnos viime vuoden menestysmallista KABE Travel 

Master 700:sta. 740 LB:n pohjaratkaisu on kehitetty 

suunnittelijoidemme ja asiakkaidemme yhteistyönä - ja 

olemme tehneet kaikkemme hyödyntääksemme auton 

lattiapinnan mahdollisimman hyvin mutta asettaneet 

samalla käyttäjäystävällisyyden ja mukavuuden kaiken 

muun edelle. Ja tulokseen olemme erittäin tyytyväisiä. 

Näe ja koe KABE Travel Master 740 LB!

Travel Master 740 Royal
UUTUUS!

Travel Master 740 LB

Royal-rakenteisia:
• Royal ulkomuodot • Markiisi
• Skyview kattoikkuna • Alumiinivanteet
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Asunto-osan sisäpituus:  4900 mm

Sisäleveys:  2235 mm 

Sisäkorkeus:  1960 mm

Kokonaispituus:  7428 mm

Kokonaisleveys:  2350 mm

Kokonaiskorkeus:  2800 mm 

Kokonaispaino:  4000 kg

Pohjaratkaisu 740 LB Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet):  2-4 kpl

Matkustajamäärä:  1 + 3 h

Makuutila takana:  2x1960/770 mm

Makuutila dinette-ryhmässä: 2180x580/1175 mm

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

Travel Master 750 B

Travel Master 750 LXL

Travel Master 750 T

Mallisto 
KABE Travel Master 750

Kaikki, mikä yhdistetään KABE-laatuun, löytyy KABE 
Travel Master 750:stä! Siksi KABE Travel Master 
750:stä on neljä erilaista perusmallia. Ainutlaatuinen 
Flexline-järjestelmämme tuo valittavaksi lisäksi 10 eri-
laista pohjaratkaisua - parivuoderatkaisuista pitkiin 
vuoteisiin ja kerrossänkyihin! 
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KABE Travel Master 750 T

Tilava wc- ja suihkuosasto auton takaosassa 
ja makuuosan kaksi ihanaa pitkää vuo-
detta lisäävät KABE Travel Master 750T:lle 
tunnusomaista ylellistä tunnetta. Kutsuva 
istuinryhmä yhdessäoloon ja rentoutumiseen 
ja hyvin varusteltu, käytännöllinen keittiö 
korostavat tätä tunnetta entisestään.

Asunto-osan sisäpituus:  4990 mm

Sisäleveys:  2240 mm

Sisäkorkeus:  1960 mm

Kokonaispituus:  7520 mm

Kokonaisleveys:  2350 mm

Kokonaiskorkeus:  2800 mm

Kokonaispaino:  3500 ja 4250 kg

Pohjaratkaisu 750 T
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet):  2-4 kpl 
Matkustajamäärä:  1 + 3 h 
Makuutila takana:  2x1930/1955x780 mm

Makuutila dinette-ryhmässä: 1360/1100x1880 mm

Tavaraluukun aukko: B/H=950/380 mm 
 B/H=400/380 mm



KABE 2010  |   21  

KABE Travel Master 750 LXL

KABE Travel Master 750L:ssä on sekä run-
saasti kuormatilaa että mukavat sisätilat! 
Kutsuvalla, ilmavalla pohjaratkaisullaan ja 

räätälöidyllä keittiöosastollaan sekä muka-
villa, pehmustetuilla huonekaluillaan ja vuo-
teillaan KABE Travel Master 750L on tuonut 

matkailuautoiluun uuden ulottuvuuden!

Asunto-osan sisäpituus:  4990 mm

Sisäleveys:  2240 mm 

Sisäkorkeus:  1960 mm

Kokonaispituus:  7520 mm

Kokonaisleveys:  2350 mm

Kokonaiskorkeus:  2800 mm 

Kokonaispaino:  3500 ja 4250 kg

Pohjaratkaisu 750 LXL
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet):  2-4 kpl

Matkustajamäärä:  1 + 3 h

Makuutila takana:  1340x1930 mm 

Makuutila dinette-ryhmässä: 1360/950x2185 mm 

Tavaraluukun aukko: 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 750B on muunneltavin 
matkailuautomme. Ainutlaatuisen Flexline-
järjestelmämme ansiosta valittavana on seit-
semän erilaista pohjaratkaisua. Suunnittele 
makuuosa sellaiseksi kuin haluat - parivuode, 
yhden hengen vuoteet, kerrossänky... Sisusta 
aktiivista vapaa-aikaa, huvimatkoja tai työtä 
varten. KABE Travel Master 750B on sellai-
nen, miksi sen suunnittelet!

Asunto-osan sisäpituus:  4990 mm

Sisäleveys:  2240 mm

Sisäkorkeus:  1960 mm 

Kokonaispituus:  7520 mm

Kokonaisleveys:  2350 mm

Kokonaiskorkeus:  2800 mm

Kokonaispaino:  3500 ja 4250 kg

Pohjaratkaisu 750 B

Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): 2-4 kpl

Matkustajamäärä:  1 + 3 h

Makuutila dinette-ryhmässä:  1200/980x1900 mm

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

Travel Master 750G:ssä on sisäänrakennettu 
”talli”, johon mahtuu lähes kuinka paljon 

tahansa tavaraa - isoon tilaan mahtuu peräti 
2700 litraa! Jos kuljetat matkoillasi paljon 

erilaisia varusteita, on 750G-malli oikea 
vaihtoehto. 

Asunto-osan sisäpituus:  4990 mm

Sisäleveys: 2240 mm

Sisäkorkeus:  1960 mm

Kokonaispituus:  7520 mm

Kokonaisleveys: 2350 mm

Kokonaiskorkeus:  2800 mm

Kokonaispaino:  3500 ja 4250 kg

Pohjaratkaisu 750 GB
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet):  2-4 kpl

Matkustajamäärä:  1 + 3 h 
Makuutila takana:  2x1960x770 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:  1200/980x1900 mm

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

Matkailuautojen kuningas: KABE Travel Master Royal 880 on 

toiveiden täyttymys täydellistä matkailuautoa etsivälle! Peräti 

8,8 metrin pituudellaan ja kaksiakselisella AL-KO -alustallaan 

se on matkailuauto ylitse muiden.

Tässä emme ole tinkineet mistään: tilavassa istuinryhmässä on 

kaksi leveää, ylellisen mukavaa sohvaa, suuressa L-muotoisessa 

keittiössä 4-liekkinen grilliuunilla varustettu liesi, kaksi ihastut-

tavan mukavaa pitkää vuodetta ja takaosassa tilava, erillisellä 

suihkukaapilla varustettu wc-osasto. Ja tietysti KABE Travel 

Master Royal 880:n varustelu on täydellinen, vai mitä sanotte 

seuraavista: GPS/peruutuskamera, suuri AES-järjestelmällä va-

rustettu jääkaappi, markiisi, skyview, alumiinivanteet ja hälytin 

vakiona! Lisäksi kaikissa 880-autoissa on vakiona uusi, paten-

toitavana oleva automaattinen lattialämmitysjärjestelmä AGS 

II Pro. AGS II Pron shunttijärjestelmällä järjestelmän jokaista 4 

piiriä voidaan säätää erikseen - joten auto pysyy aina tasaisen 

ja miellyttävän lämpöisenä! Jos haluat jotakin aivan erityistä, 

valitse matkailuautoksesi KABE Travel Master Royal 880!
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Asunto-osan sisäpituus: 6275 mm

Sisäleveys:  2235 mm 

Sisäkorkeus:  1960 mm

Kokonaispituus:  8800 mm

Kokonaisleveys:  2350 mm

Kokonaiskorkeus:  2800 mm 

Kokonaispaino:  5000 kg

Pohjaratkaisu 880 LT
Vuodepaikkoja (sis. dinette-parivuoteet): 2-4 kpl

Matkustajamäärä:  1 + 3 h

Makuutila takana:  2x1930/1955x780 mm

Makuutila dinette-ryhmässä:  1260/1185x2195 mm

Tavaraluukun aukko: B/H=680x1105 mm 
 B/H=645x440 mm

 645x355 mm

Prototyyppi
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ABS-jarrut

Asunto-osassa kolmepisteturvavyöt

Kaksi turvatyynyä

Pidennetyt, sähkölämmitteiset ja  

-toimiset peruutuspeilit

Luistonesto

KABE Travel Master 750:ssä on Fiat Ducaton perusrakenne 

ja KABElle räätälöity galvanoitu AL-KO -alusta. Matalara-

kenteinen alusta antaa yhdessä tehokkaan 3-litraisen 157 

hevosvoiman moottorin ja kuusivaihteisen vaihteiston 

kanssa dynaamisen suorituskyvyn. Matala painopiste sekä 

takapään leveämpi raideväli ja täysin erillinen takapyörä-

jousitus (kuten henkilöautossa) tekevät autosta vakaan, 

turvallisen ja ketterän ajaa.  

KABE TrAvEL MASTEr 750:N ALUSTA

ABS-jarrut

Asunto-osassa kolmepisteturvavyöt

Kaksi turvatyynyä

Pidennetyt, sähkölämmitteiset ja  

-toimiset peruutuspeilit

Luistonesto

Myös 880 rakennetaan räätälöidylle AL-KO-alustalle. 

Tandemakselit takana antavat yhdessä pitkän akselivälin 

kanssa erittäin hyvän ajovakauden ja vähentävät samalla 

sivutuuliherkkyyttä. Tandemakselit tekevät pitkän auton 

takajousituksesta rauhallisemman ja vakaamman yksittäi-

sakseliin verrattuna, joka muutoin joutuisi yksin kantamaan 

ja jousittamaan suurimman osan asunto-osasta sekä pidem-

män takaylityksen.

KABE TrAvEL MASTEr roYAL 880:N ALUSTA

Luotettava ja turvallinen tien päällä

Hankkimalla KABE Travel Masterin et saa vain kaikkein uusinta 

varustelua ja mukavuutta. Kaikki matkailuautomme raken-

netaan Euroopan johtaviin lukeutuvan kuljetusajoneuvoval-

mistajan Fiatin alustoille. KABE Travel Master tarjoaa hyvät 

ajo-ominaisuudet ja sillä on turvallinen ajaa. 

KABE Travel Master 700 ja 740 on rakennettu Fiatin omalle 

matalalle erikoisalustalle, jota on täydennetty AL-KOn 

rungonjatkeilla. Lisäksi KABE asentaa lisävahvikkeeksi tukevan 

apurungon alustan ja lattian väliin, mikä takaa matkailuauton 

maksimaalisen vakauden – myös täyteen kuormattuna. Fiatin 

tiepalvelun (sisältyy kaikkiin uusiin KABE Travel Mastereihin) 

ansiosta voit tuntea olosi entistäkin huolettomammaksi - Fiat 

Camper Services on turvana matkoillasi 45 Euroopan maassa 

24 tuntia vuorokaudessa 2 vuoden ajan uuden autosi ostopäi-

västä lukien. (Ei kuitenkaan Suomessa)

KABEn matkailuauto on lisäksi varustettu 

vakiona hiukkassuodattimella (ei auto-

maattivaihteisissa malleissa). Hiukkas-

suodatin tekee matkustamisesta entistä 

ympäristöystävällisempää!

KABE
Ympäristö-
ystävällinen 
matkailu-

auto!
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Air Premium -ilmajousitus 

AL-KO -alustalla varustettuihin autoihin (750) 

Paras jousitusmukavuus – töyssyt tuntuvat vähemmän korissa, sisustuksessa, 
kuormassa ja ajossa. Auto pysyy aina suorassa pituussuunnassa, kuormituksesta 
riippumatta. Mahdollisuus nostaa tai laskea auton takaosaa manuaalisesti, esim. 
lautalle ajettaessa tai yöksi pysäköitäessä. Ilmajousitus on kehitteillä TM880:een.

Air Top -lisäjousitus
Fiat-alustalla ja lehtijousituksella varustetut autot (700, 740)

Parantaa vakautta ja ehkäisee jousituksen voimakkaat läpilyönnit. Estää lisäksi 
auton takaosaa painumasta alas kuormitusta lisättäessä. Mahdollistaa myös veto-
kuulan korkeuden vähäisen säädön ja takakuorman kompensoinnin, jos autoon 
on kiinnitetty perävaunu.

Aluvanne Y0344
4 kpl 16” ilman rengasta. 
 

Sisälokasuojat Y0348
Roiskeläpälliset.  

roiskeläpät Y0178
Takapyörien taakse. 

Automaattivaihteisto,  
3,0 litran moottori 

Huom. Hiukkassuodatin ja ASR 
jäävät pois.

Webasto Y0370
Ajastimella 

Lämmönvaihdin

Ylimääräinen asunto-osan  
akku 115 A Y0373

Lisävarusteet 

Tiedät jo, että KABE-matkailuautot ovat täysin varusteltuja mukavia matkoja varten. Ilman ensimmäistäkään 

valinnaisvarustetta saat erittäin käytännöllisen ja mukavan auton/loma-asunnon. Mutta kuten tiedät, makuja 

on erilaisia, eivätkä kaikki tarvitse samoja varusteita. Jos haluat lisätä jotain yksityiskohtia, kerro siitä meille. 

Asennamme valinnaisvarusteesi tehtaalla, jolloin ne ovat valmiina heti toimitettaessa.

Tukijalat taakse
Pitkät  Y0367
Lyhyet  Y0368

vetokoukku
700 Y0360 / Y0371
750  Y0340 / Y0363 

Nastarenkaat 
700, 740, 750  Y0205
880  Y0377
Peltivanteella, ilman vannetta

Kitkarenkaat  
700, 740, 750  Y0325 
880  Y0376
Peltivanteella, ilman vannetta. 

renkaiden asennus, vanteelle Y0312 
 

Akkumittari Y0353

Sisältää ohjauspaneelin. 

Kaasupullonvaihtaja Y0338

Sisältää ohjauspaneelin.

royal-rakenteisia 700, 740 
• Royal ulkomuodot
• Markiisi
• Skyview kattoikkuna
• Alumiinivanteet

Mukavuuspaketti 700, 740
• Vakionopeussäädin
• Ilmastointi (AC), auto-osa
• Sivupeilit, sähkötoimiset &  
 lämmitettävät

Turvallisuuspaketti 700, 740
• Luistonestojärjestelmä (ASR)

• Turvatyyny matkustajanpaikalla

Fiat 3,0 litran moottori, 157 hv 
700, 740
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Markiisi

Omnistor 4,5 m harmaa (750).  Omnistor 4,0 m valkoinen (700). 

Hyönteisverkko-ovi Y0328

Pitää hyönteiset ulkona, vaikka 
jättäisit oven auki.

valokaari Y0357
Vain 4250 kg:n autoon.

Ulkopuolinen

suihkuliitäntä Y0100 

Lämpimälle vedelle.

vesilukko Y0374

Pimennysverho Y0342

Seitz. Tuulilasi ja sivuikkuna, ohjaamo.

Pyöräteline Y0335 

Kolmelle pyörälle,  
käsikäyttöinen hissi.

Ulkopuolinen kaasuliitäntä 

Sky view 

Suuri avattava kattoikkuna.

Tikkaat Y0319

Aurinkopaneeli Y0163) 

85 W sis. säätimen ja  
valvontapaneelin.

Miniheki Y0365
3 kpl

Kattoteline Y0337

Taakkateline Y0347 

Skootteriteline Y0354

Varustettu 750G:n ajorampilla.
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GPS-navigaattori Y0343  

Sisäänrakennetulla  
peruutuskameralla.

Peruutuskamera Y0317  

15” LCD-värinäyttö. Mikrofonilla 
varustettu kamera.

Ulkovalaistus Y0366
Liiketunnistimella

Murtohälytin Y0167
Hälytintä, joka valvoo asunto-osaa 
kolmella mikroaaltotunnistimella, 
ohjataan tavallisella keskuslukituksen 
kaukosäätimellä. Kuorisuojatoiminto. 
Lisäksi on saatavana GSM/ 
GPS-moduuli Y0378

Peruutuskamera Y0345 

Waeco

Sammutin Y0355  

Turvakaappi Y0382 / Y0383

GPS ja peruutuskamera

PIoNEEr AvIC-F900BT/ND-BC2 

Tällä valinnaisvarusteella saat KABE-matkailuautoosi useita hyödyllisiä toimintoja  
ja runsaasti viihdettä tien päällä! 

Asennetaan yhtenä yksikkönä täysin matkailuautosi kojelautaan integroituna.

- GPS-navigointi yli 33 Euroopan maassa. 

-  TMC-toiminto, joka varoittaa mahdollisista esteistä ajoreitilläsi.

-  Peruutuskamera, jonka kuva tulee näytölle automaattisesti, kun peruutusvaihde kytketään.

-  Elokuvia ja musiikkia DVD-levyltä, SD-kortilta, USB-muistista tai iPodista. 

-  Handsfree matkapuhelimeesi Bluetoothilla. 

-  Suomenkieliset valikot ja opastus.

-  Koordinaattihaku

Turvahälytin Y0314
Varoittaa sekä raskaista että kevyistä 
nukutuskaasuista, nestekaasusta ja 
savusta.

Ir-ilmaisin Y0315
Käytetään yhdessä turvahälyttimen 
kanssa.
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3-liekkinen liesi

Diodivalolista Y0001 
3 kpl, 90 cm. 

Keskuslukitus asunto-osan 
oveen Y0362

Mikroaaltouuni

Ruoanlaittoa ja lämmitystä/sulatusta’ 
helpottava mikroaaltouuni, 800W.

Ilmastointilaite Dometic 
Kostuttaa ja pitää asunto-osan ilman 
miellyttävänä. Asennetaan kattoon.

Grilliuuni

Sisävalo, kaksikerroslasi ja lapsilukko. 
Sisältää uunipellin ja ritilän. Tilavuus 
20 litraa. Asennetaan korkeaan 
kaappiin.

Nahkaverhoilu 

Tyylikäs beige tai musta. 

LCD-Tv sisäänrakennetulla

digitaalivastaanottimella Y0351

Suuri jääkaappi/pakastin 

Peräti 160 litran jääkaappi.

Nahkaverhoilu etuistuimiin

Lautasantenni Y0352 

EasySat 85 cm.

Jälkiasennettava.

Kuivausteline

Sähkökäyttöinen Y0132
Vesikiertoinen 750T Y0307
Suihkukaapissa 750L Y0346

Auto-osan matto Y0339

Pistorasia

Lisäpistorasioita voidaan asentaa  
tarpeen mukaan. 230V. 

1-osainen/upotettu Y0108 
Pinta-asennettava Y0109

Takakaiuttimet  (700, 740) Y0372

Kaiutinpaketti Pioneer, deluxe 4 
kaiutinta Y0379
(vakiona 880:ssa)

Keskuspölynimuri Y0349

Kompakti rakenne, pitkä letku. 
Asennettu kiinteästi vuodelaatikkoon.

CD/radio ja kaiuttimet Y0361
(vakiona 750:ssa)

CD/DvD Y0381

Akkumittari Y0353

Sisältää ohjauspaneelin. 

Kaasupullonvaihtaja Y0338

Sisältää ohjauspaneelin.
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Fiat 2,3 litran moottori, 130 hv  - - - - -

Fiat 3,0 litran moottori, 157 hv - - - - -

Fiatin erikoisalusta 40 heavy 4000 kg 16” pyörät - - - - -

Alusta Fiat AL-KO 42 H 16” pyörät - - - - -

Akseliväli 4035 4035 4035 4035 4035 4343 4343 4343 4343 4600

6-vaihteinen vaihteisto

Vahvistetut renkaat

Koristekapselit

Maalattu etupuskuri

Akkukapasiteetti 100 A  

Polttoainesäiliö 80 litraa  

Lukkiutumattomat ABS-jarrut 

Luistonestojärjestelmä (ASR)  SP SP SP SP SP

Turvatyyny kuljettajanpaikalla

Turvatyyny matkustajanpaikalla SP SP SP SP SP

Kauko-ohjattu keskuslukitus, auto-osaan

Sävylasit 

Sähkökäyttöiset lasinnostimet

Vakionopeussäädin KP KP KP KP KP

Hiukkassuodatin

Pohjoismainen varustelu

Ilmastointi (AC), auto-osa KP KP KP KP KP

Sivupeilit, sähkötoimiset & lämmitettävät KP KP KP KP KP

Pitkävartiset sivupeilit

Lisälämmitin etuistuinten alla

Webasto-moottorilämmitin

Webasto ajastimella - - - - -

Kiertovesipumpulla varustettu lämmönvaihdin - - - - -

Korkeussäädöllä varustetut kuljettajan- ja 
matkustajanistuimet

Kääntyvä matkustajan- ja kuljettajanistuin

Kaksi käsinojaa kuljettajan- ja matkustajanistuimessa

Peruutuspeiliin asennettu antenni

Suoja etuistuimien alla

CD-radio - - - - -

4 kaiutinta ohjaamossa / H = Kaiutinpaketti Pioneer H

Tehokkaampi laturi (160 A)

Hansikaslokero

Lapsilukko (Deadlock) - - - - -

Fiat Motorhome assistance

A
su

in
o

sa

Ecoprim-eristys lattiassa / seinissä 36/36 36/36 36/36 36/36 36/36 65/36 65/36 65/36 65/36 36/36

Muovirimat

Hyönteisverkolla ja pimennysverholla varustettu 
kasetti-ikkuna 

Kattoluukku ja pimennysverholla varustettu 
kasetti-ikkuna

Joustinpatja 12 cm + petauspatja 6 cm

Väliverho ympärivuotiseen käyttöön ohjaamon ja 
asuinosan väliin

Ääntä eristävä, pehmeä sisäkatto

Anatomisesti muotoillut istuintyynyt, joissa Bultex pehmuste

Tuulettuva, kosteutta poistava seinätapetti

Varusteet

SP=TUrvALLISUUSPAKETTI (valinnainen), KP=MUKAvUUSPAKETTI (valinnainen)
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Kaasuliedellä varustettu työtaso: 2-liekkinen = 2, 
3-liekkinen = 3, 4-liekkinen grilliuunilla = 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4

Liesituuletin varustettu moottorilla ja suodattimella 

Jääkaappi 100 litraa / 190 litraa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 190

Jätesäiliö, jossa jätteiden lajittelu

Tuorevesisäiliö 90 litraa

Harmaavesisäiliö 90 litraa

Yksiotehanat keittiössä ja WC:ssä

WC-tilassa pesutilat, suihkuallas ja kaappi  
(D= erillinen suihkukoppi) D D D D

Suihku

Kääntyvä vesi-wc, kiinteästi asennettu, ulkopuolelta 
tyhjennettävä

Lä
m

p
ö

Alde 3010 -keskuslämmitys, kosketusnäyttö ohjauspaneelissa

12V/230V kiertovesipumput

Sähköpatruuna 230V, 3 kW, 3- tehoinen

Lämminvesivaraaja 

Kiertovesipumpulla varustettu lämmönsiirrin

Automaattinen lattialämmitys AGS II / AGS II Pro Pro

Ohjaamossa vesikiertoinen lattialämmitys - - - - - - - - -

Sä
h

kö
 /

 T
v

 /
 T

u
rv

aj
är

je
st

el
m

ät

Sähkökeskus 230 V (16 A)

Käyttöpaneeli

Kattovalon himmennin

Valolistat

Valaistu vaatekaappi

Kaiuttimet taakse - - - - -

Esiasennettu CD

Kiinnike taulu-TV:lle

Ympärisäteilevä TV-antenni 

Palovaroitin 

Vikavirtakytkin

Vuotoilmaisin nestekaasulle 

KABE ei vastaa mahdollisista painovirheistä.  
Saatavana myös muita tehdasasenteisia varusteita. KABE pidättää oikeuden rakenteen ja tietojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. 
Tämän esitteen kuviin voi sisältyä lisävarusteeita.



KABE Suomi / Finland, Sibeliuksenkatu 15 B, 04400 Järvenpää

www.kabe.se

KABE Travel Master -kauppiaasi:

FI


