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Frihetsfølelsen – å kunne bevege seg fritt, reise dit man vil uten å måtte bestille overnattingsrom 

på forhånd, slippe å være bundet av arbeid rundt egen hytte, kunne bryte opp og bytte miljø når 

du enn måtte få lyst til det. Frihetsfølelsen er en sterk grunn til at mange i dag velger å feriere i 

egen bobil. Det fine med KABE Travel Master er at den helt fra starten av er laget for vårt nord-

iske klima. Du reiser like bekvemt og bor like lunt og fint året rundt!

Akkurat som vanlig, skjønt nytt!
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En KABE bobil er en investering i frihet. En følelse av både reiselyst og hjemlengsel. Du velger ak-

kurat det som passer deg for øyeblikket. Bryte opp til nye eventyr eller bli og nyte stedet hvor du 

fant deg selv. Derfor er en KABE-bobil også en investering i kvalitet på minst to måter – livskvali-

tet og produktkvalitet. Begge er like viktige for frihetsfølelsen.

Det å kjøre med en KABE-bobil er spesielt. Først og fremst fordi den ruller følsomt, lett og trygt 

på veien. Men også fordi du har valgt en svensk bobil, der det meste er bygd for hånd i lette og 

sterke materialer. Der ingenting er overlatt til tilfeldighetene når det gjelder isolasjon, varme og 

ventilasjon. Kloke løsninger, pen innredning og gode materialvalg utgjør en stor del av KABE-

følelsen. Selv de som ser deg komme kjørende fornemmer den følelsen. Og lengter etter den.

Livskvalitet ned til  
minste detalj og løsning
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Livskvalitet ned til  
minste detalj og løsning
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Da vi utformet eksteriøret, 
tok vi mål av livsstilen din.

Det å bygge gode og solide bobiler bunner i samme filosofi som å leve i dem. Man må 

like å begi seg ut på nye veier. Være fornøyd når man når målet, men like fornøyd over 

å få gi seg i vei igjen. Nysgjerrig på hva som dukker opp under reisens gang. Det gjelder 

å ville fremover, men aldri føle at man er fremme. Reiselyst og hjemlengsel er ingen 

motsetninger for oss, men drivkraften til å bygge bobiler med KABE-kvalitet.
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Utstråling er alltid et spørsmål om stil.
En KABE Travel Master av i dag er resultatet av mer enn 50 

års produksjon av campingvogner her i Tenhult i Småland. 

Vi har aldri valgt den enkle veien, men alltid søkt nye løs-

ninger, nye materialer for å gjøre livet i bobil både enklere 

og mer bekvemt. 

I hver KABE Travel Master finnes det mange patentsøkte kon-

struksjoner og smarte løsninger som vi har utviklet selv. Forskjellen 

synes kanskje ikke direkte, men den merkes. Løsninger som for 

eksempel varmesystem, ventilasjon, tetninger og vinduer gjør at 

du bare blir mer fornøyd for hvert år som går.

Følelsen du får i en skikkelig bygd bobil er vanskelig å beskrive 

med ord. Den opplever du beste hos noen av våre forhandlere. 

Da kjenner du forskjellen på dører og skuffer, og ser hvor eksakt 

finish og passform alt har. Ser hva vi mener med smarte, pene og 

slitesterke løsninger. I en bobil må innredningen være lett, noe 

som naturligvis stiller enda høyere krav til våre konstruktører om å 

skape en gedigen følelse som består. 
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Med årets nye ytterdør kan du føle deg trygg. 
Døren har totrinnslås og helt ny innstigning.

Det nye en meter brede kjøkkenvinduet slipper 
ikke bare inn mer lys i bobilen. Du får et tøffere 
eksteriør på kjøpet. Og med forkrommede lister 
rundt alle vinduer bli helhetsinntrykket komplett.

Vi i KABE bestreber vi oss på å gi bobilene våre 
et attraktivt ytre. Designen er viktig, men den er 
ikke mye verd hvis ikke det som finnes under også 
lever opp til det positive førsteinntrykket. Derfor 
kommer vi alltid til å ha fokus på kvalitet, som går 
som en rød tråd gjennom hele produksjonen.
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Når innsiden er like 
viktig som utsiden

For oss har nye løsninger ikke noen verdi hvis de ikke samtidig er enkle, tydelige og 

med en opplagt funksjon. Det er der utfordringen ligger. Et av verdens mest moderne 

produksjonsanlegg sørger for at sammenføyningen blir nøyaktig og tett ned til minste 

detalj. Men høyteknologi er ikke alt. Ideene til smarte løsninger klekkes ut av yrkes-

stolte medarbeidere.
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Når ekte kvalitet kommer innenfra

Vi vet at våre KABE Travel Master vekker beundring, faktisk 

enda mer nå som vi har gitt bilene ny form og fargesetting. 

Like viktig er det imidlertid at innsiden holder det utsiden 

lover, og vi vet at den som stiger inn ikke blir skuffet. 

Elegansen i våre KABE Travel Master er slående. Håndverksmessige 

snekkerarbeider i førsteklasses materiale fra vårt eget snekker-

verksted, innbydende sittegruppe, velutstyrt baderom med dusj, 

praktisk kjøkkendel samt en rekke praktiske detaljer som standard 

i alle våre bobiler. Vi har skapt en bolig som i kvalitet skal kunne 

måle seg godt med ditt vanlige hjem og har derfor ikke vært gjer-

rige ved valg av sitteputer og madrasser – du sitter bekvemt og 

sover garantert deilig på fjærmadrass i dobbelt- eller enkeltsenger. 

KABE Travel Master er svært romslige, men det faktum at en bobil 

tilbyr ”compact living” innebærer også at hver kvadratcentimeter 

må utnyttes på en smart måte. Og med alt standardutstyr som 

også inngår i prisen, får du mye mer for pengene! 

I år har vi gjort interiøret i vognene enda finere. Det nye brede kjøkkenvinduet 
gir både mer lysinnslipp og bidrar til den stilrene designen. Med ett oppadrettet lys 
langs kanten på arbeidsbenken som siles gjennom det melkehvite pleksiglasset, kan 
vi love at du vil se frem til at mørket faller på og effekten merkes fullt ut.

Rund oppvaskkum og smekker utenpåliggende vannkran gjør 
kjøkkenet like luksuriøst og praktisk som det du har hjemme.
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Sikrere veier kan vi ikke 
bygge. Bare sikrere bobiler.

Med en KABE Travel Master får du ikke bare det siste innen 

utstyr og komfort. Alle våre bobiler bygges på chassiser fra 

Fiat, en av Europas ledende produsenter av transportkjø-

retøy. En KABE Travel Master gir god førerkomfort og er 

trygg å kjøre.

Alle våre bobiler bygges på chassiser fra Fiat, en av Europas 

ledende produsenter av transportkjøretøy.  KABE Travel Master 

700 og 740-biler bygges på Fiats eget lavbygde spesialchas-

sis, komplettert med AL-KOs rammeforlengelser. KABE setter 

dessuten på ekstra forsterkninger med en solid hjelperamme 

mellom chassis og gulv, noe som sørger for at bobilen er mak-

simalt stabil – selv når den er fullastet.

KABE Travel Master 750 bygges på velrenommerte Fiat Ducato 

utstyrt med galvanisert AL-KO-chassis som er skreddersydd 

for KABE. Det lavbygde chassiset kombinert med en kraftig 3 

liters motor på 157 hk og sekstrinns girkasse gir fremragende 

kjøredynamikk. Det lave tyngdepunktet sammen med bredere 

sporvidde bak og den helt uavhengige bakhjulsfjæringen (som 

på en personbil) gjør bilen stabil, trygg og smidig på veien. 

Også 880 bygges på et skreddersydd AL-KO-chassis. Tande-

makslene bak gir sammen med lang akselavstand en generelt 

svært god kjørestabilitet og reduserer samtidig sidevindfølsom-

heten. Tandemakslene gir en roligere og mer stabil fjæring bak 

på en lang bil enn hva den ville hatt med enkeltaksel, som da 

må bære og fjære det meste av bodelen alene, herunder et 

lengre bakre overheng.

Med Fiat veihjelp (inngår i alle KABE Travel Master) kan 
du føle deg ekstra trygg. Ved å ringe Fiat Camper Services 
får du gratis hjelp på veien i 45 land i Europa, 24 timer i 
døgnet i 2 år (ny bil). 

Alarm som indikerer om 
antennen er oppslått eller om 
220 kabelen sitter i ved start.  

Sikkerhetsutstyr som inngår som 
standard i alle KABEs bobiler: 
kollisjonspute, ABS-bremser og 
trepunktsbelter i både fører- og 
bodel. 

På flere av våre modeller inngår 
ESP, doble kollisjonsputer, opp-
varmede og elektrisk justerbare 
sidespeil samt antispinn (tilleggs-
utstyr på 700 og 740).

Alle KABE Travel Master er utstyrt med partikkelfilter 
(gjelder ikke ved valg av automatgir) for å imøtekomme 
de skjerpede miljøkravene som stilles for å få kjøre inn i 
stadig flere byer på kontinentet. Med KABE kommer du 
alltid helt frem.

Alle bobiler er bygd med AL-KOs 
rammeforlengning - Travel Master 
kan derfor enkelt utstyres med 
støttebein og tilhengerfeste.

Stødig hjelperamme mellom 
chassis og gulv (700, 740).

KABE har som første europeiske 
produsent innført ESP antisleng 
som standard på AL-KO-chassis 
(750).
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Sikrere veier kan vi ikke 
bygge. Bare sikrere bobiler.
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Vinteren er ikke en årstid, 
den er en følelse

En bobil fra KABE er alltid klar for eventyr, selv midt på vinteren. Med gulvvarme som 

standard får du en jevn og behagelig varme i hele bilen selv når vinden uler rundt 

den og temperaturen synker langt under null. En selvfølge for oss, men ikke alltid for 

konkurrentene våre. Den gode isolasjonen i vegger, gulv og tak fyller sin funksjon året 

rundt. Om sommeren stenger den ute varmen og om vinteren holder den kulden borte.
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Hvis vinteren ikke 
kommer til deg, får 
du kjøre til vinteren

KABE Travel Master er bygd for bruk året rundt i alle typer 

klima! Vi ligger på topp når det gjelder varmekomfort – det 

viser seg ikke minst i de uavhengige testene som er gjen-

nomført. 

Vi har ikke bare de beste varmekildene; konstruksjonen vår forde-

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

i bodelen som i andre rom. Vi har lagt spesiell vekt på ventilasjon, 

luftsirkulasjon og varmespredning – viktige funksjoner som må 

fungere 100 % for å unngå kondens og for at bilen skal være be-

hagelig å bo i året rundt. I vårt effektive ventilasjonssystem inngår 

både ventilerende tapeter og innredning konstruert for at luften 

skal kunne sirkulere fritt i hele bobilen.

Koseligste teppet. Våre luksuriøse Royal 880-biler har 
som standard et vannbåret gulvteppe i førerhuset. Var-
men i teppet høyner hyggefaktoren betraktelig - tenk 
å tusle ut i førerhuset uten å være nødt til å fryse på 
føttene. Finnes som tilvalg til øvrige modeller.

Fire gulvvarmesløyfer for jevnest mulig varme. 
Varmespredningsplater sørger dessuten for at hele 
gulvet blir varmet opp. Med AGS II Pro (standard 
i Royal 880) kan gulvvarmen være på separat. En 
shuntventil regulerer temperaturen på vannet som 
sirkulerer i gulvet. Dette patentsøkte systemet gir 
den samme høye komforten som gulvvarmen i et 
nytt hus – om ikke bedre.

Beste varmesystemet. Fiatbilen er utstyrt med 
en ekstra varmepakke med vifte under førersetet. 
KABE har som eneste produsent også montert en 
egenutviklet ekstra varmepakke med vifte under 
passasjerseter - koblet til gulvvarmesystemet - alt 
for å gi våre kunder maksimal varme.
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KABEs egenutviklede vinduer er noe helt ekstra. 
Vinduene er maksimalt isolerende da de tetter mot 
dobbelt glass og har slett utside. Vinduskarmene er i 
polyuretan.

Alle KABE Travel Master er utstyrt med 
Nordenspesifikasjon. Det innebærer at vi har 
satt inn et ekstra stort batteri på 100 Ah og en 
generator på 160 Ah, samt ekstra varmepakke 
under førerstolene. 

En KABE-bobil har fra og med årgang 2011 
Webastotidsstyring som standard. Webasto-
tidsstyring gjør at du kan varme opp kupeen når 
motoren er avslått opp til 24 timer før avreise.
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Sentralvarme
Sentralvarmeren ALDE Compact 
3010 har innebygd elpatron på hele 
3 kW og digitalt display. Integrert 
varmtvannsbereder og separat 
ekspansjonsbeholder.  

Webasto forbrenningsvarmer
KABEs bobiler er utstyrt med We-
basto forbrenningsvarmer for oppvar-
ming av motorkretsen. Ved hjelp av 
varmeveks-leren kan Webasto også gi 
varme i bodelen.

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

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

Forberedt for TV-mottaking 
TV-antenne for digital og analog mot-
taking er montert som standard i alle 
KABE-modeller. 

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

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

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

Alltid et steg foran
– teknikk- og komfortløsninger
som gjør bobillivet bedre
Kvalitetstenkningen går igjen i alle detaljer – isolasjon, ven-

tilasjon, varmesystem, vinduer, møbelkonstruksjon. 

For oss er de små detaljene ikke bare detaljer, men det vik-

tigste av alt. Det merker du med det samme, fra den første 

svingen på den første turen. Men den store forskjellen viser 

seg når du har hatt bobilen i noen år. Ikke minst i en stabil 

bruktverdi. 

For at bobilen skal være varm og skjønn 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. KABE Travel Master gjør kjøringen maksimalt 

sikker og bekvem uansett føre og årstid.
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Ventilasjon i vegger og gulv
KABEs ventilerende tapet slipper gjen-
nom den varme luften som sirkulerer 
opp langs veggene. Kondens nede 
ved gulvet fanges opp av den venti-
lerende matten som vi har lagt langs 
ytterkanten 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, gjen-
nom de ventilerte overskapene og 
opp mot taket.

Full luftsirkulasjon
Innredningen tilpasses for å gi opti-
mal luftsirkulasjon. Avstanden mellom 
sofaer og senger og sofaryggenes 
vinkel er nøye utregnet. Overskapene 
har innebygde luftkanaler og mellom-
vegg for fri luftpassasje selv i lukkede 
og fylte skap.

Bekvemme sofaer
Våre sitteriktige sofaer er stoppet 
med Bultex, et spenstig og holdbart 
polyetermateriale som dessuten er 
helt gjenvinnbart.

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

Enda bedre varmekomfort
Helt nyutviklet, patentsøkt automa-
tisk gulvvarmesystem, AGS II, med 
fire sløyfer gir enda jevnere varme. 
Med AGS II Pro (standard i Royal 880) 
kan gulvvarmen være på separat. En 
shuntventil regulerer temperaturen på 
vannet som sirkulerer i gulvet.

Superdeilige senger
Sengene i en KABE Travel Master er 
av svært høy kvalitet. Herlige spiral-
madrasser og 6 cm tykke overmad-
rasser gir garantert god nattesøvn!

Luksuspreget hjemmefølelse
Sengene har leddede lameller som 
følger kroppen når du hviler. Stillbar 
hodeende gjør sengelesingen ekstra 
bekvem.

Vinklet kabelrenne   
Elkablene i KABEs bobiler ligger skjult 
i ”renner” over varmekonvektorene. 
Våre unike kabelrenner er vinklet for 
å gi luftstrømmen fri passasje forbi 
vinduene.

Trygt og sikkert  
Alle KABEs bobiler har lekkasje-
indikator for manuell kontroll av 
gassystemet, brannalarm som sitter 
i soveromsdelen og jordfeilsbryter. 
Slangebruddsventil tillater at gassen 
er på under kjøring. 

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 myggnett og 
rullegardin i karmen.

Solid og fuktsikkert karosseri
Karosseriet, som bygges etter ”sand-
wichprinsippet”, gir maksimal sta-
bilitet og er helt fuktsikkert. Utenfra 
og inn har du: Plastlaminat – 36 mm 
Ecoprim-isolasjon med lukkede celler 
– innervegg – veggtapet som puster.

Effektiv varmesirkulasjon
KABEs unike, automatiske gulv-
varmesystem - AGS II og AGS II Pro 
med fire sløyfer - er integrert med 
konvektorsystemet. Drives både med 
gass og elpatron. 

Tette takskjøter
Taket overlapper veggen for å gjøre 
lekkasje umulig.

Effektiv fuktisolering
KABE har konstruert og søkt patent 
på plaststendere med innstøpte 
luftkanaler, som vi monterer på alle 
fuktutsatte deler av karosseriet.

KABE-kvalitet i innredning og 
snekkerarbeider 
Vår kvalitetstenkning går igjen også i 
møbelkonstruksjon og innredning. Alt 
fra KABEs eget snekkerverksted.
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Våre ulike modellserier 
– velg den som passer deg

Med vår sikkerhetsfilosofi og svært omfattende kvalitets-

kontroll kan du føle deg trygg når du velger en bobil fra 

KABE. 

For oss er alle detaljer, både store og små, like viktige! Og når du 

sammenligner priser, må du heller ikke glemme å sjekke hva som 

inngår i prisen. KABE gir mye for pengene. Få bobiler kan matche 

konstruksjonen og utstyret som en KABE Travel Master har som 

standard. Derfor er vi også den ledende svenske produsenten av 

bobiler for helårsbruk!
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Travel Master 750.  
Vår mest solgte bobil
I KABE Travel Master 750 finner du alt som forbin-

des med KABE-kvalitet! KABE Travel Master 750 fås 

i fire ulike grunnmodeller. Vårt unike Flexline-sys-

tem gir deg dessuten ti ulike planløsninger å velge 

mellom. Med en KABE Travel Master 750 får du det 

siste innen utstyr og komfort. 

Travel Master 700 og 740. En suksess helt fra starten av
Litt mindre, litt sportsligere, samme KABE-kvalitet. Nå har KABE Travel Master 700 og 740-serien blitt utvidet til 

hele fem ulike planløsninger i to ulike lengder og med eksklusiv Royal-pakke som tilleggsutstyr. Her har vi gjort 

alt for å utnytte bilens gulvflate maksimalt samtidig som brukervennlighet og bekvemmelighet har stått i fokus. 

Travel Master Royal 880. Når størrelsen betyr noe
En konge blant bobiler: KABE Travel Master Royal 880 er en fryd for den som søker den ultimate bobilen!  

Med en lengde på hele 8,8 meter har du her en bobil litt ut over det vanlige. Ny av året er KABE Travel Master 

Royal 880 LB – en langsengplanløsning med ekstra mye oppbevaringsplass.

Travel Master 780.  
Helintegrert bobil for  
året-rundt-bruk!
Årets nyhet KABE Travel Master Integrated 780 LB 

er for deg som stiller svært høye krav til bobilen. 

Den luftige planløsningen gir en uslåelig komfort 

for både avkopling og samvær! 
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Travel Master 700 B Travel Master 700 GB Travel Master 700 LXL

Travel Master 740 LB Travel Master 740 GB Travel Master 740 LTD
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Royal

Genial planløsning på begrenset flate. Laget spesielt for alle som vil ha en mindre bobil med KABE-kvaliteten i 

behold. Her har vi ikke spart på noe av det som kjennetegner hele bilparken vår – du får samme fine varmesystem, 

isolasjon og luftgjennomstrømning som i de større modellene og samme kvalitet på innredningen. Forskjellen – 

den som gjør KABE Travel Master 700 og 740 til det økonomiske bobilalternativet – ligger i et noe enklere chassis 

og mindre utstyr. Dette kan kompletteres i form av tilleggsutstyr. Med komfort- og sikkerhetspakken som tilleggs-

utstyr blir din KABE Travel Master fullt utstyrt. 

Travel Master 700 og 740.  
En suksess helt fra starten av

Alle våre 700 og 740-biler finnes i Royal-utførelse

I Royal-pakken inngår eksklusiv eksteriørdesign, sølvfarget markise, Skyview takvindu samt aluminiumsfelger.
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Planløsning

Innvendig lengde, bodel:  ..............4550 mm
Innvendig bredde: .........................2235 mm 
Innvendig høyde: ..........................1960 mm
Totallengde:  .................................7075 mm
Totalbredde:  .................................2350 mm
Totalhøyde:  ..................................2800 mm 
Totalvekt:  ....................3500 kg alt. 4000 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  .................. 2x1960/770 mm
Soveplass dinette: ........ 2180x580/1175 mm
Lukeåpning: .....................B/H=655x580 mm

Travel Master 700 B
og Royal 700 B
KABE Travel Master 700 B gir deg innvendig komfort i en klassisk 

planløsning – kjøkkenavdeling som det er lett å arbeide i og to 

bekvemme langsenger. KABE Travel Master 700 B har, i likhet med 

alle modellene våre, samme høye komfort og robuste konstruksjon 

samt mange praktiske detaljer.



  KABE Travel Master  2011  29  

Planløsning

Innvendig lengde, bodel:  ..............4550 mm
Innvendig bredde:  ........................2235 mm 
Innvendig høyde:  .........................1960 mm
Totallengde:  .................................7075 mm
Totalbredde:  .................................2350 mm
Totalhøyde:  ..................................2800 mm 
Totalvekt:  ....................3500 kg alt. 4000 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  .................. 2x1960/770 mm
Soveplass dinette: ........ 2180x580/1175 mm
Lukeåpning: .... B/H=680/1105+655/585 mm
Lasterom: ...........B/H/L=810x1190x2235 mm

Travel Master 700 GB
og Royal 700 GB
Med sin store garasjedel som rommer hele 2 200 liter (!) er KABE 

Travel Master 700 GB rene drømmen – all feriebagasje får plass i et 

veldimensjonert lasterom. Fås med to deilige enkeltsenger eller en 

herlig dobbeltseng, som ligger ett trinn opp i bilen.
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Travel Master 700 LXL
og Royal 700 LXL
Genial planløsning for begrenset flate. KABE Travel Master 700 LXL 

rommer alt du trenger for å bo bekvemt og gir samtidig en følelse 

av rom. Praktisk L-formet kjøkkendel, herlig dobbeltseng, toalett 

med dusj og en bekvem sittegruppe gir deg innvendig komfort.

Planløsning

Innvendig lengde, bodel:  ..............4550 mm
Innvendig bredde:  ........................2235 mm 
Innvendig høyde:  .........................1960 mm
Totallengde:  .................................7075 mm
Totalbredde:  .................................2350 mm
Totalhøyde:  ..................................2800 mm 
Totalvekt:  ....................3500 kg alt. 4000 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  .......... 1960x1320/1115 mm 
Soveplass dinette:  ..... 2180x1175/1150 mm
Lukeåpning: .....................B/H=655x580 mm
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Planløsning

Innvendig lengde, bodel:  ..............4900 mm
Innvendig bredde:  ........................2235 mm 
Innvendig høyde:  .........................1960 mm
Totallengde:  .................................7428 mm
Totalbredde:  .................................2350 mm
Totalhøyde:  ..................................2800 mm 
Totalvekt:  ....................3500 kg alt. 4250 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  .................. 2x1960/770 mm
Soveplass dinette: ........ 2180x580/1175 mm
Lukeåpning: .....................B/H=655x580 mm

Travel Master 740 LB
og Royal 740 LB
740 LB kan enklest beskrives som en luksuriøs langsengbobil, med 

to separate senger, som har fått vinkelkjøkken på venstre side. 

Badet har sjenerøse mål og rommer både toalett med keramikkskål, 

håndvask og utfellbare dusjvegger.
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Planløsning

Innvendig lengde, bodel:  ..............4900 mm
Innvendig bredde:  ........................2235 mm 
Innvendig høyde:  .........................1960 mm
Totallengde:  .................................7428 mm
Totalbredde:  .................................2350 mm
Totalhøyde:  ..................................2800 mm 
Totalvekt:  ........................ 3500 alt. 4250 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  .................. 2x1960/770 mm
Soveplass dinette: ........ 2180x580/1175 mm
Lukeåpning: ...................B/H=680x1105 mm

Travel Master 740 GB
og Royal 740 GB
KABE Travel Master 740 GB er en langsengbil som gir deg innven-

dig komfort samtidig som all feriebagasjen får plass i et veldi-

mensjonert lasterom. Innvendig er den like praktisk og bekvem 

som de øvrige KABE Travel Master. 740 GB har et ekstra romslig 

lasterom under sengene, lett tilgjengelig via den store utvendige 

lasteluken. For øvrig like KABE Travel Master 740 LB.
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Travel Master 740 LTD
og Royal 740 LTD
KABE introduserer årets nyhet – Travel Master 740 LTD! Her har 

740 LB fått et søsken, men med en innbydende dobbeltseng med 

sjenerøse mål. Den eksklusive toalettavdelingen har separat dusj-

kabinett. Utvendig finnes det et ekstra stort lasterom, med plass 

til fiskestenger, golfbagger eller andre ting du vil ha med deg på 

reisen.

Planløsning

Innvendig lengde, bodel:  ..............4900 mm
Innvendig bredde:  ........................2235 mm 
Innvendig høyde:  .........................1960 mm
Totallengde:  .................................7428 mm
Totalbredde:  .................................2350 mm
Totalhøyde:  ..................................2800 mm 
Totalvekt:  ........................ 3500 alt. 4250 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  ................ 1x1960/1340 mm
Soveplass dinette: ........ 2180x580/1175 mm
Lukeåpning: .....B/H=655x580+385x940 mm



Travel Master 750 B
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Travel Master 750
Vår mest solgte bobil.

Standardløsninger er bra, men i KABE Travel Master 750 vil vi gi kundene våre litt 

mer. Litt mer å velge blant, større valgfrihet når det gjelder planløsninger og flere 

muligheter til å komplettere med utstyr ut over alt det som allerede inngår. Felles for 

alle er KABEs kjente høye kvalitet i alle detaljer og våre unike løsninger for varme og 

isolasjon. 



Travel Master 750 GB Travel Master 750 LXL Travel Master 750 T
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Innvendig lengde, bodel:  ..............4990 mm
Innvendig bredde:  ........................2240 mm
Innvendig høyde:  .........................1960 mm 
Totallengde:  .................................7520 mm
Totalbredde:  .................................2350 mm
Totalhøyde:  ..................................2800 mm
Totalvekt:  ........................ 3500 alt. 4250 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak: 
B2......................................2x1960x770 mm
B3....................2x1960x770+1960x860 mm
B4.............1960x1290/1080+1960x770 mm
B5.............................. 1960x1400/1180 mm

Travel Master 750 B
Travel Master 750 B er den av våre bobiler som kan forvandles 

mest. Takket være vårt unike Flexlinesystem kan du velge mellom 

sju forskjellige planløsninger. Utform sovedelen slik som du vil ha 

den - dobbeltseng, enkeltsenger, etasjeseng... Innred for aktiv 

fritid, rene fornøyelsesreiser eller arbeid. En KABE Travel Master 

750B blir hva du gjør den til!

B6......................................4x1960x700 mm
B7.............1960x1290/1080+1960x770 mm
B9.........2000x1380/1100+2x1960x700 mm
Soveplass dinette:  ....... 1200/980x1900 mm
Lukeåpning: .....................B/H=950x380 mm



B9

B2

B2

B5

B9

B3

B6

B4

B7
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Planløsning

B6......................................4x1960x700 mm
B7.............1960x1290/1080+1960x770 mm
B9.........2000x1380/1100+2x1960x700 mm
Soveplass dinette:  ....... 1200/980x1900 mm
Lukeåpning: .....................B/H=950x380 mm
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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
Totalvekt:  ........................ 3500 alt. 4250 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  ..................2x1960x770 mm
Soveplass dinette: ........ 1200/980x1900 mm
Lukeåpning: .....................B/H=950x640 mm
 +640x1090 mm

Travel Master 750 GB
Travel Master 750 GB har innebygd ”garasje”, der du får plass til 

nesten alt du måtte ønske - det sjenerøse rommet sluker hele 

2 700 liter! Hvis du vil ha med deg en hel del utstyr på reisen, så 

er 750 GB-modellen det rette alternativet. 
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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 
Totalvekt:  ........................ 3500 alt. 4250 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  ................... 1340x1930 mm 
Soveplass dinette: ........ 1360/950x2185 mm 
Lukeåpning: .....................B/H=950x380 mm 

Travel Master 750 LXL
KABE Travel Master 750 LXL gir deg både godt med lasterom 

og innvendig komfort! Med sin innbydende, luftige planløsning, 

sin skreddersydde kjøkkenavdeling, bekvemme stoppede møbler 

og deilige senger gir KABE Travel Master 750 LXL bobilholdet en 

helt ny dimensjon!
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Travel Master 750 T
Det romslige toalett- og dusjrommet lengst bak i bilen og to 

herlige langsenger i soveromsdelen bidrar til luksusfølelsen som 

preger KABE Travel Master 750T. Den innbydende sittegruppen 

for samvær og avkopling og det velutstyrte, praktiske kjøkkenet 

styrker følelsen ytterligere.

Planløsning

Innvendig lengde, bodel:  ..............4990 mm
Innvendig bredde:  ........................2240 mm
Innvendig høyde:  .........................1960 mm
Totallengde:  .................................7520 mm
Totalbredde:  .................................2350 mm
Totalhøyde:  ..................................2800 mm
Totalvekt:  ........................ 3500 alt. 4250 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  .........2x1930/1955x780 mm
Soveplass dinette: ...... 1360/1100x1880 mm
Lukeåpning: .....................B/H=950x380 mm
 +400x380 mm
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Det ville vært altfor enkelt å bare si at KABE Travel Master Integrated 780 LB er en luksusbil. Her har vi samlet all 

vår kunnskap og tatt et steg til for å skape en mest mulig fullendt helhet. Og du skal ikke savne noe. For oss er 

ikke luksus noe man legger til på overflaten. Luksus skapes når man overgår seg selv allerede i målsettingen. Og 

KABE Travel Master Integrated 780 LB har det meste du kan ønske deg av en bobil. Du forstår hva vi mener når du 

stiger inn i den.
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Travel Master Integrated 780 LB

Travel Master Integrated 780 LB
Helintegrert bobil for året-rundt-bruk!
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Fakta och modellprogram

Innvendig lengde, bodel: .............. 5150 mm
Innvendig bredde: ........................ 2180 mm
Innvendig høyde: ......................... 1960 mm
Totallengde: ................................. 7800 mm
Totalbredde: ................................. 2280 mm
Totalhøyde: .................................. 2950 mm
Totalvekt: ........................................4500 kg

Soveplasser inkl. dinette: ........................... 4
Antall passasjerer: ..................................... 3
Soveplass bak: .................. 2x1950x780 mm
Soveplass dinette: ...............1950x1470 mm
Lukeåpning: ..................B/H 3x800x260 mm
 +2x780x620 mm

KABE Travel Master Integrated 780 LB
KABE lanserer nå sin første helintegrerte bobil: KABE Travel 

Master Integrated 780 LB! En bobil som kombinerer et velut-

styrt vinkelkjøkken og en innbydende sittegruppe med deilige 

langsenger, stort toalett med dusj og ekstra mye oppbevarings-

plass. Stekeovn er selvsagt standard, i likhet med kjøleskapet 

med separat frysedel og AES.  

I baderommet er det en dusjsøyle med dusjvegger. Bilen har 

også store oppbevaringsmuligheter. Det som er litt spesielt med 

en integrert bobil, er det innbydende førermiljøet som styrker 

følelsen av luksus ytterligere. Her kan du reise fritt dit du vil og 

bo kongelig i ditt eget hjem hele veien. 
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Travel Master 880
Når størrelsen betyr noe.

I Royal 880 har vi ikke gitt avkall på noe: den sjenerøse sittegruppen med to brede sofaer med luksuriøs komfort, 

det ekstra store L-formede kjøkkenet med komfyr med 4 bluss og grillovn, to fantastisk deilige langsenger og den 

store toalettavdelingen med separat dusjkabinett helt bak i bilen. Og KABE Travel Master Royal 880 er selvsagt 

fullpakket med utstyr, eller hva sier du til GPS/ryggekamera, stort kjøleskap med AES, markise, Skyview, alumini-

umsfelger og alarm som standard! Dessuten finnes vårt nye, patentsøkte automatiske gulvvarmesystem - AGS II 

Pro - som standard i alle 880-biler. AGS II Pro er utstyrt med et shuntsystem som gjør at du kan bruke alle de 4 

sløyfene i gulvvarmesystemet separat – noe som gir en konstant jevn og deilig varme i bilen! Er du på jakt etter 

noe helt ekstra, er KABE Travel Master Royal 880 bobilen for deg!



Travel Master 880 LT Travel Master 880 LB / GB

  KABE Travel Master  2011  51  



52  2011  KABE Travel Master

Planløsning

Innvendig lengde, bodel:  ..............6275 mm
Innvendig bredde:  ........................2235 mm 
Innvendig høyde:  .........................1960 mm
Totallengde:  .................................8800 mm
Totalbredde:  .................................2350 mm
Totalhøyde:  ..................................2800 mm 
Totalvekt:  ....................................... 5000 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  .........2x1930/1955x780 mm
Soveplass dinette: ...... 1260/1185x2195 mm
Lukeåpning: ...................B/H=680x1320 mm
 B/H=645x440 mm
 645x355 mm

Travel Master 880 LT
KABE kompletterte allerede i fjor sortimentet med en skikkelig luksusbil 

for deg som for eksempel har vokst ut av din Travel Master 750. KABE 

Travel Master 880 LT har separat soveavdeling med to langsenger samt 

en hygieneavdeling som strekker seg på tvers over hele bakgavlen. Kjøk-

kenet er et romslig vinkelkjøkken i L-form, med stor komfyr med fire 

bluss, grill og stekeovn.
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Planløsning

Innvendig lengde, bodel:  ..............6275 mm
Innvendig bredde:  ........................2235 mm 
Innvendig høyde:  .........................1960 mm
Totallengde:  .................................8800 mm
Totalbredde:  .................................2350 mm
Totalhøyde:  ..................................2800 mm 
Totalvekt:  ....................................... 5000 kg

Soveplasser inkl. dinette:  .................... 2-4 st
Antall passasjerer:  ................................. 3 st
Soveplass bak:  ..................2x1960x770 mm
Soveplass dinette: ...... 1260/1185x2195 mm
Lukeåpning LB: ............ B/H=2x655x580 mm
Lukeåpning GB: ....................B/H=680x1105
 +655x585 mm

Travel Master 880 LB / GB
Kongelig bobil med ny planløsning. L-en står for vinkelkjøkken i L-

form og B-en betyr B-planløsning, i dette tilfellet B2 med to separate 

langsenger. Det store karosseriet har gitt plass til en sjenerøs toseters sofa 

innenfor døren og bordet har en uttrekkbar skjøteplate, slik at du kan 

by flere gjester på mat og drikke samtidig som dere kan omgås på en 

bekvem måte. Eller du kan nyte det luftige interiøret helt for deg selv.
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Med tilleggsutstyret vårt blir din KABE 
akkurat så individuell som du ønsker

Standardutstyret i en KABE Travel Master dekker alle basisbehov med god margin. Faktum er at vi tilbyr mange detaljer som 

konkurrentene våre tar ekstra betalt for. Men vi har full forståelse for det om du vil legge til flere detaljer, som gjør nettopp din 

bobil perfekt. Derfor har vi også et stort sortiment av tilbehør.
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Gassomkopler

Tilleggsutstyr: Utvendig

Air Premium luftfjädring 
För bilar med AL-KO chassier (750, 880) 

Den beste fjæringskomforten - mindre påkjenning på karosseri, innredning, 
last og kjørende. 
 
Air Premium X2 
Elektronisk styrt helluftfjæring for bakaksel. Bilen holder alltid automatisk et 
konstant kjørenivå uansett belastning og lastefordeling. Med et knappetrykk 
kan bakakselen heves eller senkes ved stillestående eller opp til 30 km/t. 
Hev/senk* fra normalstilling: ca + 50/ - 60 mm
 
Air Premium X4
Elektronisk styrt helluftfjæring for foraksel og bakaksel = den optimale 
luftfjæringen. Bilen holder alltid automatisk et konstant kjørenivå uansett 
belastning og lastefordeling. Med et knappetrykk kan bilen heves eller senkes 
ved stillestående eller opp til 25 km/t. Med Auto-Level funksjon kan bilen 
dessuten stilles i water ved stillestående. 
Hev/senk fra normalstilling: ca + 50/ - 50 mm
*Målt over bakakselen

Alufelg Y0344 

4 stk. 16” ekskl. dekk. 

Innerskjermer Y0348 
Med skvettlapp. 

Skvettlapp Y0178
Bak bakre hjulpar.

Automatgir til 3,0 l motor  

Obs! Partikkelfilter og ASR utgår.

Varmeveksler

Ekstra bodelsbatteri  
på 115 A  Y0373

Støtteben bak

Lange  Y0367
Korte  Y0368

Piggdekk 
700, 740, 750  Y0205
880  Y0377
På platefelg, ekskl. felg.

MS-dekk 
700, 740, 750  Y0325 
880  Y0376 
På platefelg, ekskl. felg. 

Montering av dekk på felg 
Y0312

Reservehjul  Y0390

Reservehjulsholder Y0389

Hengerfeste
700 Y0360 / Y0371
750  Y0340 / Y0363
880

Batteritankmåler Y0353

Royal-utførelse 700, 740 
• Royal eksteriørdesign
• Markise
• Skyview
• Aluminiumsfelger

Komfortpakke 700, 740
• Fartsholder
• Klimaanlegg (AC) bildel
• Utvendige sidespeil, elektriske  
 og oppvarmede

Sikkerhetspakke 700, 740
• Antispinnsystem (ASR)
• Kollisjonspute på passasjersiden

Fiat 3,0 liters motor på 157 hk 700, 740

Utdrag boksen, skjørt pakke 700, 740 

Venstre front  Y0386
Høyre bak  Y0387
Venstre bakre  Y0388
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Markise

Omnistor 4,5 meter, grå (750).  Omnistor 4,0 meter, vit (700).   

 

Myggnettdør Y0328 

Hold insektene ute selv når du 
lar døren stå på vidt gap.

Kufanger Y0357

Kun vid 4250 kg.

Utvendig dusjuttak 

Med varmtvann.

Vannlås Y0374

Mørkleggingsgardin Y0342

Seitz. Frontrute og sidevinduer,  
førerhus.

Sykkelholder Y0335

For tre sykler. Manuell lift.

Utvendig gassuttak  

Sky View  

Stort takvindu som kan åpnes.

Stige Y0319

Solcellepanel Y0163

85 W inkl. regulator og  
overvåkingspanel.

Takgrind Y0337 

Lastholder Y0347

Scooterstativ Y0354

Med påkjøringsrampe til 750G.

Utvendig belysning Y0366
Med bevegelsesvakt
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Sikkerhetsalarm Y0314

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

IR-detektor  Y0315 

Brukes sammen med sikkerhetsalarmen.

Ryggekamera  Y0317 

I5” LCD med farger.  
Kamera med mikrofon.

Innbruddsalarm Y0167 

Alarm der bodelen overvåkes av  
3 mikrobølgedetektorer, styres med  
den vanlige fjernkontrollen til  
sentrallåsen. Skallsikringsfunksjon.  
GSM/GPS-modul som tilleggs- 
utstyr Y0378

Parabol Y0352  

EasySat 85 cm.  

For ettermontering.

Ryggekamera Y0345

Waeco, 17”

Brannslokkingsapparat Y0355

Sikkerhetsskap Y0382 / Y0383

GPS og ryggekamera  
PIONEER AVIC-F920BT/ND-BC2 Y0364 

Med dette tilleggsutstyret til din KABE bobil får du en rekke nye nyttefunksjoner og 
fantastisk mye underholdning med på veien!  Monteres i én enkelt enhet, helt integrert i 
bobilens instrumentpanel.

- GPS-navigering i 33 europeiske land. 

- TMC-funksjon som varsler om eventuelle hindringer langs kjøreruten.

- Ryggekamera som automatisk kommer opp på skjermen når du setter bilen i revers.

- Film- og musikkunderholdning fra DVD-plate, SD-kort, USB-minne eller iPod. 

- Håndfriløsning for mobiltelefon via Bluetooth. 

- Menyer og veiledning på svensk.

- Koordinatsøk.

Tilleggsutstyr: Innvendig

Veggkontakt

Ekstra veggkontakt kan om
ønskelig monteres. 230V.  
Enkel/innfelt Y0108 
Utenpåliggende Y0109
Bytte til dobbelt 230 V-uttak  

Lyslist Y0001

Diode, 3 stk, 90 cm.

LED-belysning
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Komfyr med 3 bluss

Helfigurspegel insida toalett-
dörr Y0362

Grand Lit (880LT, 750T) Y0362

Mikroovn

Mikrobølgeovn for enklere matlaging 
og oppvarming/opptining, 800W.

Klimaanlegg  

Dometic B2200. Sørger for et beha-
gelig klima i bodelen - og avfukter. 
For takmontering.

Stekeovn med grill

Innvendig belysning, doble glass og 
barnesikker sperre. Volum 20 liter. 
Monteres i arbeidsbenk.

Skinntrekk inkl. stoler foran  

Finnes i elegant beige eller sort.

LCD-TV med innebygd

digitalmottaker Y0351

Med kortplats och inbyggd DVD-
spelare.12V och 220V.

Stor kjøl/frys  

Kjøleskap på hele 160 liter med 
separat fryseboks.

Håndkletørker

Elektrisk Y0132

Vannbåren 750T Y0307

I dusjkabinett 750L Y0346

Kupématte Y0339

Høyttalere bak (700, 740) Y0372

Høyttalerpakke Pioneer, delux 
med 4 høyttalere Y0379
(standard 880)

Sentralstøvsuger Y0349

Støvsuger gjør renholdet enklere.
Ekstra lang slange. Kompakt utfø-
relse.

CD/Radio med høyttalere Y0361
(standard 750)

CD/DVD Y0381

AGS II Pro (standard 880) 
Gulvvarmen kan være på separat.  
En shuntventil regulerer tempera-
turen på vannet som sirkulerer i 
gulvet.

Vannbåren gulvvarme i  
førerhus  (standard 880)
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Glasgow Warzawa Prag Milano

Hamburg

Skagen

Lyon

Barcelona

Bergen
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Med våre tekstilkolleksjoner 
finner du alltid en stil som passer deg.

Glasgow Warzawa Prag Milano

Hamburg

Skagen

Lyon

Barcelona

Bergen

Valget av tekstiler er avgjørende for hvilken følelse et rom gir. Vi har valgt ut 7 tekstil- og 2 skinnkolleksjoner i farger og mønstre 

som passer til vår innredning. Føler du deg mest hjemme i et litt mer klassisk miljø? Eller i et som er mer moderne? Valget er ditt! 

I år kan du velge panelgardiner på gardinstang med belysning som alternativ til det mer tradisjonelle opphenget med kappe.
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Utstyr
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Fiat 2,3 liters motor 130 hk - - - - - - -

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

Fiat spesialchassis 40 heavy 16” hjul - - - - - - -

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

Akselavstand 4035 4035 4035 4035 4035 4035 4343 4343 4343 4343 4400 4600 4600

Girkasse 6 gir

Forsterkede dekk

Hjulkapsler Alu Alu Alu

Lakkerte støtfangere foran

Batterikapasitet 100 A

Drivstofftank 80 liter

ABS låsningsfrie bremser

ESP Antiskrens og antispinnsystem / SP=sikkerhetspakke SP SP SP SP SP SP - -

Airbag på førersiden

Airbag på passasjersiden / SP=sikkerhetspakke SP SP SP SP SP SP

Fjernstyrt sentrallås

Tonede vinduer

Elektriske vindusheiser

Fartsholder / KP=komfortpakke KP KP KP KP KP KP

Partikkelfilter

Nordenspesifikasjon

Luftkondisjonering (AC), bildel / KP=komfortpakke KP KP KP KP KP KP

Utvendige speil, elektriske, oppvarmede / 
KP=komfortpakke KP KP KP KP KP KP

Utvendige speil med forlengede armer

DRL automatiske kjørelys og tåkelys foran - - - - - - - - - - - -

Webasto motorvarmer med tidsstyring

Fører- og passasjersete med høydejustering

Fører- og passasjersete med svingbart understell

Fører- og passasjersete med doble armlener

Antenne montert i sladrespeil

Beskyttelse under framstolene

CD/Radio - - - - - - - - -

Multimediaspiller med bl.a. CD, DVD, Radio, 
Mp3-spiller, ryggekamera, navigasjon - - - - - - - - - -

4 høyttalere i førerhus / H=Høytalerpakke Pioneer H H H

Generator 160 A

Hanskerom

Fiat Motorhome assistanse

B
o

d
el

Ecoprim-isolering i vegger, gulv, tak

Plastrammeverk

Tonede doble vinduer med rullgardin 

Myggnett i åpningsbare vinduer 

Kjøkkenvindu

Takluker med myggnett og mørkleggingsgardiner 

Spiralmadrass 12 cm + overmadrasser 6 cm

Kombiskille mellom kupe og bodel, for året rundt bruk

Lydisolert, mykt innertak

Ergonomisk utformede sitteputer i Bultex

Ventilerende veggtapet

Sentrallås bodelsdør

Ekstra kraftig batteri i bodelen 115 Ah

Gjennomventilerende innredning

Nedsenkbar dobbeltseng over førerhus - - - - - - - - - - - -

Mørkleggingsgardiner i førerhus, markise, myggnettsdør - - - - - - - - - - - -



KABE tar forbehold om eventuelle trykkfeil.  
KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og data uten forutgående kunngjøring. 
Bildene kan inneholde tilleggsutstyr.
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 /

V
V

S

Arbeidsbenk med gasskjøkken: 2-bluss = 2, 3-bluss = 3, 
4-bluss med grillovn = 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4

Kjøkkenvifte med motor og fettfilter

Kjøleskap 100 liter / 175 liter 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 175 175 175

Søppelkurv med kildesortering

Ferskvannstank, 90 liter

Oppvarmet spillvannstank, 90 liter

Ettgrepsblander i kjøkken og toalett 

Toalettrom med vaskeservant, dusjgulv og skap 

V=Dusj med dusjfoldevegger /
D=Dusj i separat dusjkabinett D V V V V D D V V D V D V

Vridbar spyletoalett, fast installert med utvendig tømming

V
ar

m
e

Alde Compact 3010 sentralvarme med touchscreen panel, 
display for klokke, inne- og utetemp. 

12V / 230V sirkulasjonspumper

Elpatron 230V, 3 kW, 3-trinns

Varmtvannsbereder 

Varmeveksler med sirkulasjonspumpe - - - - - -

Ekstra varmepakke under førersete

Ekstra varmepakke med vifte under passasjersete

Automatisk gulvvarmesystem AGS II / AGS II Pro Pro Pro Pro

Vannbåret gulvvarme i førerhus - - - - - - - - - -

El
 /

 T
V

 /
 S

ik
ke

rh
et

Elsentral 230V (16 A)

Servicesenter med kontrollpanel 

Dimmer fremre taklampe -

Lyslister

Garderobe- og lasteromsbelysning

Høyttalere bak - - - - - -

Forberedt for innebygd CD

Feste til LCD-TV

TV-antenne med forsterker 

Brannvarsler

Jordfeilsbryter

LED-belysning

Lekkasjeindikator for gass



KABE Husvagnar AB

Box 14, 560 27 Tenhult

kabe@kabe.se 

www.kabe.se/no

Din KABE Travel Master-forhandler:

NO


