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KABE 2013
NIEUWE FUNCTIES, NIEUW ONTWERP,
NIEUWE TECHNIEK – ONZE CAMPERS
ZIJN BETER DAN OOIT
Om je concurrenten een stap voor te blijven moet je elk jaar veel stappen vooruit
zetten. Daar zijn we bij KABE ook nu weer in geslaagd. Bekijk onze nieuwe campers maar eens goed: verbeterd, veredeld, verfijnd. Elke stap vooruit is het resultaat van doelgerichte samenwerking tussen onze medewerkers hier in Tenhult
en onze dealers, die fungeren als onze antenne in het contact met onze klanten.
Alles draait om het ontwikkelen en testen van nieuwe ideeën die vervolgens
worden gerealiseerd, zonder compromissen te sluiten. Alles om uw gevoel van
“op reis en toch thuis” en uw reisplezier nog verder te vergroten. Dat is ons doel.
Welkom in de KABE-modellen van 2013.
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1957 – 2013
DE DROOM VAN DE IDEALE
VAKANTIEWONING BEGON IN 1957
Bij productontwikkeling gaat het er om elk jaar verbeteringen aan te brengen.
Maar soms moet je een grote sprong durven nemen om hoger en verder te komen.
Dat heeft KABE tot een van de meest succesvolle fabrikanten in de branche gemaakt.
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Sinds 1957 is er veel gebeurd. In dat
jaar rolde de eerste KABE-caravan
uit de garage van Kurt Blomqvist,
bestemd voor een gezin dat er vol
verwachting op uit wilde trekken.
Talloze modellen zijn sindsdien
gepasseerd, functies zijn toegevoegd,
materiaal is verbeterd en de ruimte is
groter geworden. Tegelijkertijd is er
ook heel veel niet veranderd.
Nog steeds worden de caravans
gebouwd in onze technologisch
geavanceerde fabriek in Tenhult, met
een vakmanschap dat zich inmiddels
heeft bewezen.
De rode kleur is nog steeds dezelfde,

evenals de reislust. Een KABE is
uniek, tot in het kleinste detail. Al
meer dan 55 jaar bouwen wij hier
in het Smålandse Tenhult caravans,
met kwaliteit van leven en vrijheid als
drijvende kracht. Daar zullen we mee
doorgaan, en daarom investeren we
permanent in nog meer capaciteit en
techniek in onze fabriek. Om ons doel
te bereiken hebben we nooit gekozen
voor de gemakkelijkste weg, maar
wel voor de weg die leidt naar wat we
op de lange termijn willen bereiken.
Onze productiemethoden zijn in de
loop der jaren verfijnd en gerationaliseerd, een proces dat de afgelopen
jaren is versneld. Veel van onze

KABE-innovaties zijn bovendien
gepatenteerd of er is octrooi voor
aangevraagd. Omdat we willen dat
ze een kenmerk zijn van ons product.
Een signatuur voor onze caravans,
waardoor u het verschil ziet als u
ze met die van onze concurrenten
vergelijkt. De concurrentie neemt toe,
net als onze verkoop, wat voor ons
een stimulans is om processen verder te automatiseren. Maar je kunt
nog steeds zeggen dat een KABE
met de hand wordt gebouwd door
deskundige, trotse medewerkers.
Aandacht voor de details en gevoel
voor kwaliteit zijn bij onze technici
ingebakken. Het gaat ons om het
eindresultaat. Voor u.

AAN DE MODELLEN DIE WIJ DIT JAAR PRESENTEREN
LIGT MEER DAN 55 JAAR ONTWIKKELINGSWERK TEN
GRONDSLAG

1957 - 1958

1967 - 1969

1970 - 1972

Kurt Blomqvist bouwt zijn eerste caravan om met zijn gezin op vakantie te
gaan. Een buurman koopt de caravan,
maar Kurt bouwt er nog een die tijdens
de vakantie wordt voltooid. Ook deze
caravan vindt later een koper.

Alle caravans worden voorzien van een
verwarmingssysteem met flessengas,
binnenverlichting en een volle gasfles van
11 kilo. Veel voorzieningen die onze concurrenten toen niet hadden. In 1969 wordt
centrale verwarming met een watercircuit
standaard ingevoerd.

De caravans worden geproduceerd
volgens het moduleprincipe – de basis
voor het huidige Flexline-systeem. Voor
het eerst verschijnt de nu klassieke
rode KABE-kleur op de weg.

1983 - 1985

1995 - 1997

2006 - 2013

Onze eerste eigen camper, een Travel
Master, werd ontwikkeld in samenwerking
met Volvo. De auto was 6,4 meter lang en
in tegenstelling tot de geïmporteerde campers die toen in Zweden rondreden, was hij
bedoeld voor gebruik in alle seizoenen.

Najaar 1997 presenteerden wij op de
Elmia-beurs de nieuwe Travel Master.
Deze werd het eerste jaar alleen als
alkoofmodel aangeboden, maar sindsdien
is het productassortiment uitgebreid en
omvat nu meerdere volledig en half-geïntegreerde modellen.

Er wordt een nieuwe productielijn ingewijd. De KABE-fabriek is daarmee een
van de modernste camperfabrieken
in Europa. Wij presenteren de derde
generatie van de KABE Travel Master.

KABE TRAVEL MASTER
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Gezelligheid en vrijheid
HERINNERINGEN OM
NOOIT TE VERGETEN

DE MIDDERNACHTSZON
Midzomerfeest op de
Lofoten – blij met
ramen met goede
zonwering.
HERFST IN
NOORWEGEN
De Noorse fjorden
zijn altijd goed voor
een mooie
ontdekkingsreis.

HET OKTOBERFEEST
De herfst smaakt
beter in het Duitse
Beieren.
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Een camper van KABE is een investering in vrijheid. Met reislust en heimwee als
belangrijke ingrediënten. U bepaalt zelf uw doel en de route. Opbreken naar nieuwe
avonturen of blijven genieten op een plaats waar u helemaal tot rust komt. Daarom is
een KABE-camper ook een investering in kwaliteit, op minstens twee manieren: levenskwaliteit en productkwaliteit. Voor het gevoel van vrijheid zijn ze even belangrijk.

DE MIDDELLANDSE ZEE
De eerste lange
reis ging over de
Alpen naar de
Middellandse Zee.

DE BRUILOFT
Met je KABE kun je
het langst op het feest
blijven en toch het
eerst thuis zijn.

HOLE IN ONE
De eerste keer was
tijdens de golfreis
naar Schotland.

KABE TRAVEL MASTER
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Het KABE-gevoel
vertaald in vier series
OM UW KEUZE VOOR EEN CAMPER TE
VERGEMAKKELIJKEN, HEBBEN WE ZE INGEDEELD IN VIER VERSCHILLENDE SERIES
Het rijden in een KABE-camper is iets speciaals. Allereerst omdat hij zo volgzaam, licht
en veilig over de weg beweegt. Maar ook omdat u hebt gekozen voor een Zweedse camper,
waarvan het grootste deel met de hand is gebouwd in lichte, sterke materialen. Waarbij
niets aan het toeval is overgelaten als het gaat om isolatie, verwarming en ventilatie. Intelligente oplossingen, een fraaie inrichting en een goede materiaalkeuze vormen een belangrijk deel van het KABE-gevoel. Gemakkelijk om naar te verlangen, nog gemakkelijker om
te kiezen.

Travel Master 700, 740
VOORDELIGE CAMPER VOOR
ALLE SEIZOENEN
VOOR WIE WAARDE HECHT AAN:
een in Zweden gefabriceerde camper
vakantie in alle seizoenen en alle klimaten
de meest volledige basisuitrusting die er te koop is
een vriendelijke prijs
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Travel Master 750
EN UNIEKE CAMPER
VOOR WIE WAARDE HECHT AAN:
een camper met een uniek ontwerp
vorstelijk comfort
een camper die is gebouwd voor alle klimaten
een in Zweden gefabriceerde camper

Travel Master 880
EEN VOLLEDIG UITGERUSTE
AUTO VOOR LANGE REIZEN

Travel Master Integrated
VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE
CAMPER

VOOR WIE WAARDE HECHT AAN:

VOOR WIE WAARDE HECHT AAN:

luxueuze uitrusting

een volledig geïntegreerde luxueuze auto

royale ruimte

KABE-kwaliteit in alle details

een echte winterauto

comfort in alle seizoenen

een in Zweden gefabriceerde camper

een in Zweden gefabriceerde camper

KABE TRAVEL MASTER
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Onze keukens
ZELFGEMAAKT IS ALTIJD HET LEKKERST,
OOK AL BEN JE UIT
De keuken is het hart van het huis, ook in een KABE. Het bereiden en nuttigen van de
maaltijd is een belangrijk onderdeel van de reis, een manier om letterlijk te proeven
wat je beleeft. Bij KABE werken we al jaren aan de uitdaging om een kleine keuken
net zo functioneel te maken als een grote. Het draait vooral om kleine details, die in
hun samenspel belangrijk en doorslaggevend worden. Maar ook om het weigeren van
compromissen. Om het selecteren van uitrusting die even goed is als thuis, of beter.
Dat is onze manier van werken in de keuken.

10

KABE TRAVEL MASTER

Lade met soft close en centrale sluiting. Uiteraard kunt
u het afval scheiden in verschillende houders, net zoals
thuis.
De keuken onderweg, minstens even goed als thuis: AES
volautomatische koelkast die wisselt tussen 230 V / 12 V / flessengas, afhankelijk van de beschikbaarheid, een afzuigkap met
verlichting, twee snelheden en een uitneembaar vetfilter.

Licht geeft sfeer en ruimte. De indirecte verlichting
onder het laminaatblad en achter het plexiglas in de
keuken is niet alleen mooi maar ook praktisch.

Afgeronde spoelbak en slanke opbouwkraan.

Licht, mooi, functioneel – het hoogglanzende laminaat van het werkblad in de keuken vindt u ook terug op de tafel.

KABE TRAVEL MASTER
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Welterusten
BIJ BELANGRIJKE BESLISSINGEN
IS HET GOED OM ER NOG EEN NACHTJE
OVER TE SLAPEN
Het creëren van een aangename slaapomgeving omvat zoveel meer dan alleen maar
een comfortabel bed. Ventilatie, verwarming, geluidsisolatie en verduistering bijvoorbeeld. Ook kleuren en stoffen dragen bij aan de ontspanning die zo belangrijk is voor
goede nachtrust of een middagdutje. Dat wij onze campers voorzien van comfortabele
bedden is een vanzelfsprekendheid. Uw beste bed reist altijd met u mee.
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De schakelaars van de nachtverlichting bevinden
zich precies waar het hoort: bij het bed. Welterusten!
De bedden in uw KABE zijn ten minste even comfortabel als
die bij u thuis. Heerlijke spiraalmatrassen en extra dikke opdekmatrassen zorgen gegarandeerd voor een goede nachtrust!

Een aantal van onze bedden heeft een verstelbaar
hoofdeinde voor comfortabel lezen in bed.

De lamellen van de bedbodems volgen uw lichaam,
waarheen u ook wegdroomt.

Trek de handrem aan waar u maar wilt, uw één- of tweepersoonsbedden staan altijd voor u klaar.

KABE TRAVEL MASTER
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De badkamer
GEEN GEWONE BADKAMER
Wat veel mensen het meest waarderen is om onderweg te beschikken over een eigen
douche en toilet. Daarom hebben wij extra veel tijd geïnvesteerd in het vinden van betere, mooiere oplossingen. Grote veranderingen in een beperkte ruimte, waarvan wij
denken dat u ze zult waarderen. Onder andere een geheel nieuwe inrichting, nieuwe
kastjes en verbeterde functies. Als de ruimte beperkt is, telt elke millimeter. Dat is
ons idee van functionaliteit.
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Nieuwe handgrepen – mooier en meer bewegingsvrijheid.

Altijd met douchebak, watervaste bekleding op de wanden en
een praktische handdouche of een complete douchecabine.

Hoe kleiner, hoe uitgekiender: een volledig uitgeruste badkamer met een nieuw ontworpen interieur.

Mooi en functioneel – typisch KABE. Een Thetford-toilet en
een verwarmde en geïsoleerde grijswatertank.

KABE TRAVEL MASTER
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Zitcomfort
VUL DE WOONKAMER MET KLEUREN,
HERINNERINGEN EN HEIMWEE
Een woonkamer van KABE betekent keuzevrijheid, op twee manieren: u kiest uit verschillende indelingen, verschillende bekledingen en verschillende stofferingen voor o.a. gordijnen
en kussens. Bovendien hebt u de vrijheid om uw woonkamer en uw uitzicht precies daar te
plaatsen waar u op dat moment wilt zijn. U trekt gewoon de handrem aan. Wat het zitten betreft bent u verzekerd van hetzelfde comfort als thuis. Of nog beter. Ergonomisch gevormde
kussens van Bultex bieden goede steun en behouden hun vorm in de jaren die komen.
Uw woonkamer is uw thuis, waar u ook bent.
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Het hoogglanzende laminaat van de eettafel past bij
het werkblad in de keuken. Het uittrekblad maakt de
tafeloppervlakte in een handomdraai nog aanzienlijk
groter.

Plafond met drievoudige functie. Zacht, licht reflecterend, isolerend en geluiddempend. Dat waren
trouwens vier functies. Typisch KABE.

Nieuw ontworpen bovenkastjes want alles kan net nog wat
beter, lichter en mooier. Ambachtelijk timmerwerk – torsievrij,
sterk maar toch licht. Natuurlijk uit onze eigen meubelwerkplaats.

Neem gerust plaats! Een zitgroep die uitnodigt tot
gezellig samenzijn met de buren.

De bank in de huiskamer is zowel tv-bank, werkstoel als bed. Daarom is kwaliteit nummer één. Ergonomisch gevormde
Bultex vulling, een vormvast polyethermateriaal dat bovendien geheel recyclebaar is.
KABE TRAVEL MASTER
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Winterplezier
VENTILATIE EN VERWARMING – EEN
UITDAGING TOT IN DE KLEINSTE HOEKEN
Een KABE Travel Master is gebouwd voor gebruik in alle seizoenen en in klimaten van
alle typen! Wij staan aan de top wat verwarmingscomfort betreft, wat onder andere
blijkt uit de onafhankelijke tests die zijn uitgevoerd.

Vloerverwarming met vier lussen. Bij ons is vloerverwarming al standaard sinds 1987. Dankzij de vier
parallelle lussen ervaart u een gelijkmatige warmte
in het hele woongedeelte, ook als de temperatuur ver
onder het nulpunt daalt. Voor ons een vanzelfsprekendheid, maar niet altijd voor onze concurrenten.

De auto is voorzien van een extra krachtige accu
van 100 Ah, een dynamo van 160 Ah, en een extra
verwarmingseenheid onder zowel de bestuurdersstoel als de passagiersstoel, aangesloten op het
vloerverwarmingssysteem, alles om onze klanten
maximale warmte te garanderen.

Een KABE-camper heeft standaard een Webastotimer. De Webastotimer zorgt dat u de cabine kunt
verwarmen terwijl de motor is uitgeschakeld, tot
24 uur voor het vertrek.

De door KABE zelf ontwikkelde ramen zijn een
hoofdstuk apart. Ze zijn maximaal isolerend
doordat ze volledig dubbel zijn uitgevoerd en een
vlakke buitenzijde hebben. De kozijnen zijn van
polyurethaan.

De uitstekende isolatie van wanden, vloer en
plafond doet in alle seizoenen zijn werk. Dankzij
slimme oplossingen kan de lucht door de hele
camper circuleren, ook achter kasten en banken.

Onze meest luxueuze campers zijn standaard voorzien van vloerbedekking met een ingebouwd watercircuit in de bestuurderscabine. De warmte van deze
vloerbedekking verhoogt het comfort aanzienlijk: als
u zich naar de cabine verplaatst hoeft u niet bang te
zijn voor koude voeten. Deze finesse is bij de andere
modellen als optie verkrijgbaar.
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Wij beschikken niet alleen over de
beste warmtebronnen, onze constructie zorgt bovendien dat de
warmte gelijkmatig over de hele auto
wordt verdeeld.
U bent in de hele camper verzekerd
van hetzelfde comfort. Alleen een
goede warmtebron is echter niet
voldoende.

Wij hebben speciale aandacht
besteed aan ventilatie, luchtcirculatie en verspreiding van de warmte,
belangrijke functies die voor 100
procent moeten werken om condens
te voorkomen en om in alle seizoenen
aangenaam te kunnen wonen. Ons
effectieve ventilatiesysteem omvat
zowel ventilerende vloerbedekking
als inrichting die zo is geconstrueerd
dat de lucht vrij door de hele camper
kan circuleren.

Om te garanderen dat uw camper in
de winter warm en behaaglijk is, en
in de zomer koel en aangenaam, kozen wij de beste materialen die op de
markt verkrijgbaar zijn. Als wij niets
konden vinden dat aan onze eisen
voldeed, hebben we het gewoon zelf
uitgevonden.

VERWARMING EN LUCHTCIRCULATIE

Centrale verwarming
De centrale verwarmingsketel van
het type ALDE Compact 3010 heeft
een ingebouwd elektrisch element
van 3kw, een digitaal scherm, een
geïntegreerde boiler en een apart
expansievat.

Nog meer verwarmingscomfort
Het nieuw ontwikkelde automatische
vloerverwarmingssysteem AGS II (octrooi aangevraagd) met vier lussen zorgt
voor een nog gelijkmatiger warmte. Met
AGS II Pro (standaard in de i810, i910 en
de 880-modellen) kunt u de vloerverwarming afzonderlijk laten werken,
waarbij een shuntklep de temperatuur
regelt van het water dat in de vloer
circuleert.

Effectieve warmtecirculatie
Het unieke automatische KABEvloerverwarmingssysteem - AGS II
en AGS II Pro met vier lussen – is
geïntegreerd met het convectorsysteem en wordt gevoed met
flessengas en met het elektrische
element.

Extra verwarmingspakket
Onder de voorstoelen hebben wij
twee verwarmingselementen met
ventilator aangebracht die u kunt
inschakelen als extra verwarming
nodig is op dagen waarop het heel
erg koud is.

Webasto dieselverwarmer
De campers van KABE zijn uitgerust
met een Webasto dieselverwarmer voor het verwarmen van het
motorcircuit. Met behulp van de
warmtewisselaar kan Webasto ook
het woongedeelte verwarmen.

Warmtewisselaar
Met de warmtewisselaar kunt u
gemakkelijk de warmte van de
motor naar het woongedeelte leiden.
(Standaard in de i810, i910 en de
750- en 880- modellen).

Automatische vermogenstoename
De ketel registreert automatisch
wanneer flessengas nodig is voor
meer vermogen. Het radiatorsysteem is bovendien uitgerust met 12en 230-volt circulatiepompen.

Extra krachtige dynamo
Ons extra krachtige elektrische
systeem verlengt de levensduur van
de accu, ook bij lage buitentemperaturen.

Ventilatie in wanden en vloer
De ventilerende KABE-vloerbedekking laat de warme lucht passeren
die langs de wanden circuleert.
Condens aan de vloer wordt opgevangen door de ventilerende mat
die wij langs de buitenrand hebben
aangebracht en droogt op zodra u de
verwarming aanzet.

Goede, gelijkmatige
warmteverdeling
De campers van KABE zijn
geconstrueerd voor een optimale
verspreiding van de warmte. Wij
hebben gezorgd voor een onbelemmerde luchtstroom, van de vloer,
onder de bedden en de banken, via
de geventileerde bovenkasten naar
het plafond.

Volledige luchtcirculatie
Onze inrichting is aangepast voor
optimale luchtcirculatie. De hoek
van de rugkussens en de afstanden tussen banken en bedden zijn
precies berekend. De bovenkasten
hebben ingebouwde luchtkanalen en
de tussenwanden zijn zo uitgevoerd
dat de lucht ook bij gesloten en volle
kasten vrij kan passeren.

Gekantelde kabelgoot
De elektrische kabels liggen in de
campers van KABE weggewerkt in
”goten” boven de verwarmingsconvectors. Onze unieke kabelgoten
zijn gekanteld zodat de luchtstroom
ongehinderd langs de ramen kan
passeren.

KABE TRAVEL MASTER
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Betrouwbaar en veilig
VEILIGHEID ZORGT VOOR RIJPLEZIER
Als we betrouwbaar zeggen, bedoelen we niet alleen maar betrouwbaar en veilig op de
weg of in het gebruik, maar ook de betrouwbaarheid van het kiezen van een fabrikant die
altijd achter zijn klanten blijft staan, die altijd de beste en volledigste producten aanbiedt
die verkrijgbaar zijn en die de beste occasionwaarde hebben wanneer het tijd is om een
nieuwere KABE aan te schaffen.
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Met een KABE Travel Master krijgt u
niet alleen het laatste op het gebied
van uitrusting en comfort. Een KABE
Travel Master maakt uw reizen maximaal veilig en aangenaam, ongeacht
de weg en het weer. Een KABE Travel
Master biedt rijcomfort en betrouwbaarheid.
Dankzij onze veiligheidsfilosofie en
degelijke kwaliteitscontrole kunt u
zich veilig voelen als u kiest voor een
camper van KABE. Voor ons zijn alle
details, groot of klein, even belangrijk!

Als u prijzen vergelijkt, vergeet dan
niet om te controleren wat in de prijs
is inbegrepen. KABE biedt veel meer
voor hetzelfde geld. Weinig campers
hebben een constructie en een uitrusting die bij de KABE Travel Master
standaard is. Daarom zijn wij de
toonaangevende Zweedse fabrikant
van campers voor gebruik in alle
seizoenen!
Al onze campers worden gebouwd
op een chassis van Fiat, een van de
toonaangevende fabrikanten van
transportvoertuigen in Europa.

Met de wegenassistentie van Fiat
(inbegrepen bij alle nieuwe KABE
Travel Masters) kunt u zich extra
veilig voelen: als u de Fiat Camper
Service belt, krijgt u gedurende
twee jaar (vanaf de aankoop van een
nieuwe auto) gratis hulp onderweg
in 45 Europese landen, 24 uur per
etmaal. Alle KABE Travel Masters zijn
bovendien voorzien van een roetfilter
zodat ze voldoen aan de verzwaarde
milieu-eisen. Met KABE komt u altijd
op uw plaats van bestemming.

TECHNIEK EN COMFORT OPLOSSINGEN
Veiligheidsuitrusting is standaard
in alle KABE-campers: airbag, ABSremmen en in hoogte verstelbare driepuntsgordels in bestuurderscabine en
woongedeelte.

Het comfortpakket omvat dubbele airbags, verlengde, elektrisch
verwarmde en instelbare achteruitkijkspiegels en een ESP-antislipsysteem (standaard in de geïntegreerde
en de i760 en 750- modellen).

Alle Travel Masters zijn voorzien
van de zogenaamde Scandinaviëspecificatie: een extra krachtige
accu van 100 Ah, een dynamo van
160 Ah en een extra verwarmingseenheid onder de bestuurdersstoel
en de passagiersstoel.

Hermetische dakafdichting
Het dak van de KABE Travel Master
overlapt de wanden. Een garantie
tegen elke mogelijke lekkage!

Effectieve vochtisolatie
Balken van kunststof isoleren beter
dan houten balken en zorgen voor
een sterkere verbinding tussen de
verschillende delen van de carrosserie. KABE heeft kunststof balken
ontwikkeld (octrooi aangevraagd)
met ingegoten luchtkanalen, die wij
toepassen in alle aan vocht blootgestelde delen van de carrosserie.

Hermetisch sluitende ramen
met slimme details
De raamkozijnen van polyurethaan –
weer zo’n vinding van KABE – sluiten
aan op dubbele beglazing, voor optimale isolatie. De uitwendig vlakke en
getinte ruiten beschermen tegen de
warmte. Het kozijn is voorzien van een
geïntegreerde hor en een rolgordijn.

Stabiele, vochtwerende carrosserie
De carrosserie is gebouwd volgens
het ”sandwichprincipe” en is maximaal stabiel en absoluut vochtwerend. Van buiten naar binnen bestaat
de wand uit kunststoflaminaat – 36
mm Ecoprim-isolatie met gesloten
cellen – binnenwand – ademende
wandbekleding.

Betrouwbaar en veilig
Alle campers van KABE hebben
een lekindicator voor handmatige
controle van het flessengassysteem,
een brandmelder in het slaapgedeelte en een aardlekschakelaar.
De veiligheidsklep maakt het mogelijk om tijdens het rijden flessengas
te gebruiken. Het flessengassysteem
is voorzien van een schoksensor.

Intelligente elektriciteitscentrale
Het elektrische systeem controleert
de lading van de accu en laadt hem
automatisch op als dat nodig is. Het
systeem controleert bovendien het
vloeistofpeil, de temperatuur en de
accuspanning. Er zijn uitwendige
aansluitingen voor televisie, kabeltelevisie en 12/230V.

Gereed voor TV-ontvangst
Alle KABE-campers zijn standaard
voorzien van een TV-antenne voor
digitale en analoge ontvangst. Een
alarmsignaal meldt wanneer de antenne is uitgeklapt of de 220V-kabel
bij het starten nog is aangesloten.

Voorbereid voor steunpoten
en trekhaak
Alle campers zijn uitgerust met
een verlengd frame van AL-KO – de
Travel Master kan daarom eenvoudig
worden voorzien van steunpoten en
een trekhaak.

KABE TRAVEL MASTER
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Stoffering
MAAK UW CAMPER PERSOONLIJK
EN GEZELLIG
Kleurrijk, discreet of elegant? Stof of leder?
Het is een kwestie van stemming en gevoel.
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De keuze van de stoffering is
misschien wel het belangrijkste
onderdeel van het geheel.
Neem daarom rustig de tijd om de
verschillende alternatieven te vergelijken en om ze in het echt te bekijken bij uw dealer. Dit jaar hebben wij

zes verschillende textielcollecties en
drie ledercollecties samengesteld om
uit te kiezen. Kleuren en dessins die
bij onze modellen passen. Die versterken, samenbinden en dat aangename thuisgevoel geven. Klassiek of
modern, de keuze is aan u! U kunt
vrij combineren met kussenbekleding

en gordijnsets (een gordijnset omvat
gordijnen, sierkussens, beddenspreien en draperie) en vervolgens de
uitvoering van uw gordijnen kiezen:
met een kap of als paneelgordijn aan
een rail met verlichting.
Bekijk de details bij uw dealer.

Montreal

Brisbane

Valencia

Bordeaux

Bologna

Lillehammer

Liverpool

Marbella

Seattle

Gordijnkap

Paneelgordijnen

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 700 en 740
AL VANAF HET BEGIN EEN SUCCES

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Een geniale indeling op een beperkte oppervlakte. De KABE Travel Master 700en 740-series zijn nu uitgebreid tot niet minder dan acht verschillende indelingen in twee verschillende lengten. Wij hebben alles gedaan om de vloeroppervlakte van de auto maximaal te gebruiken, waarbij gebruikersvriendelijkheid en
comfort natuurlijk voorop hebben gestaan.

VOORDELIGE CAMPER VOOR
ALLE SEIZOENEN
VOOR WIE WAARDE HECHT AAN:
een in Zweden gefabriceerde camper
vakantie in alle seizoenen en alle klimaten
de meest volledige basisuitrusting die er te koop is

UITRUSTING

een vriendelijke prijs
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Veiligheidsuitrusting die standaard is
in alle KABE-campers: airbag, ABS-

TRAVEL MASTER 700, 740

van AL-KO. KABE brengt zelf extra
versterkingen aan in de vorm van een
stabiel hulpraam tussen chassis en
vloer, waardoor de camper maximaal
stabiel is, ook bij volledige lading.

remmen en in hoogte verstelbare
driepuntsgordels in bestuurderscabine en woongedeelte. 2 jaar FIATassistentie onderweg voor nieuwe
auto´s en een roetfilter. Met een van
de aanvullende pakketten kunt u uw
KABE Travel Master 700 of 740 nog
verder vervolmaken.

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Al onze campers worden gebouwd
op een chassis van Fiat, een van de
toonaangevende fabrikanten van
transportvoertuigen in Europa. De
KABE Travel Master 700 en 740
worden gebouwd op het door Fiat
zelf gebouwde speciale lage chassis,
aangevuld met de verlengde frames

Comfortpakket
AC
Airbag
Cruise control
Elektrische achteruitkijkspiegels –
instelbaar en verwarmd

VOOR WIE PRIJS STELT OP HET
ALLERHOOGSTE COMFORT

Chassispakket
40H-chassis
115 amp. accu
Springveren- en oplegmatras
ESP

UITRUSTING

VOOR WIE PRIJS STELT OP EXTRA’S

OPTIES

EXTRA COMFORT – WIJ MAKEN HET U GEMAKKELIJK.
MAAK EEN KEUZE UIT DE AANVULLENDE PAKKETTEN
COMFORT OF CHASSIS

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 700 LXL

UITRUSTING

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Een geniale indeling op een beperkte oppervlakte. De KABE Travel
Master 700 LXL biedt plaats aan alles wat u nodig heeft voor een
comfortabel verblijf en geeft tegelijkertijd een gevoel van ruimte. Het
praktische L-vormige keukengedeelte, het comfortabele tweepersoonsbed, het toilet met douche en de gezellige zithoek staan garant
voor een interieur van hoge klasse.
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TRAVEL MASTER 700, 740
TRAVEL MASTER 750
TRAVEL MASTER 880
TRAVEL MASTER INTEGRATED
LEDER
OPTIES

TEXTIEL

Brisbane

Valencia

Bordeaux

Lengte inwendig, woongedeelte: ....... 4550 mm
Breedte inwendig: .............................. 2235 mm
Hoogte inwendig: . .............................. 1960 mm
Lengte totaal: ..................................... 7075 mm
Breedte totaal: . .................................. 2350 mm
Hoogte totaal: ..................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ................... 3500 kg of 4250 kg
Rijklaar gewicht:.....................................3090 kg

Bologna

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette: .........................2-4
Aantal passagiers: . ......................................... 3
Slaapruimte achter: ........ 1960x1320/1115 mm
Slaapruimte dinette: ....... 2180x1175/1150 mm
Luikopening: ..........................B/H 655x580 mm

Marbella

Seattle

INDELING

UITRUSTING

Montreal

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 700 B

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De KABE Travel Master 700 B heeft een comfortabel interieur met
een klassieke indeling - een handige keukenafdeling en twee comfortabele in de lengte geplaatste bedden die u eenvoudig kunt veranderen in een tweepersoonsbed (Grand Lit). De KABE Travel Master
700 B biedt u het uitgebreide comfort, de degelijke constructie en de
vele praktische details die u in al onze modellen terugvindt.

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:........ 4550 mm
Breedte inwendig:............................... 2235 mm
Hoogte inwendig:................................. 1960 mm
Lengte totaal: ..................................... 7075 mm
Breedte totaal: . .................................. 2350 mm
Hoogte totaal: ..................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . .................3500 kg alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.....................................3090 kg
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Slaapplaatsen incl. dinette:......................2-4 st
Aantal passagiers: . ..................................... 3 st
Slaapruimte achter: ..............2 x 1960x770 mm
Slaapruimte dinette:.......... 2180x580/1175 mm
Luikopening: ..........................B/H 655x580 mm

INDELING

TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 700 GB

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Met zijn grote garageruimte van niet minder dan 2200 liter (!) is
de KABE Travel Master 700 GB een droom op wielen, u kunt al uw
vakantiespullen kwijt in de royaal bemeten bagageruimte. Uitgerust
met twee in de lengte geplaatste bedden die een stapje hoger in de
auto zijn geplaatst.

TEXTIEL

Montreal

Brisbane

Valencia

Bordeaux

Bologna

LEDER

Marbella

Seattle
OPTIES

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette:..................... 2-4 st
Aantal passagiers: . .....................................3 st
Slaapruimte achter: ............. 2 x 1960x770 mm
Slaapruimte dinette:..........2180x580/1175 mm
Luikopening: ......... B/H 680/1105+655/585 mm
Laadruimte:............ B/H/L 810x1190x2235 mm

INDELING

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte;....... 4550 mm
Breedte inwendig:.............................. 2235 mm
Hoogte inwendig:................................ 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 7075 mm
Breedte totaal: . ................................. 2350 mm
Hoogte totaal: .................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ................ 3500 kg alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.................................... 3090 kg

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 740 LTD

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

740 LTD met een uitnodigend tweepersoonsbed van royale afmetingen. De exclusieve toiletafdeling heeft een aparte douchecabine.
Aan de buitenzijde heeft u toegang tot een extra grote bergruimte
met plaats voor vishengels, golftassen of andere zaken die u op reis
mee wilt nemen.

LEDER

OPTIES

TEXTIEL

Montreal

Brisbane

Valencia

Bordeaux

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:........ 4900 mm
Breedte inwendig:............................... 2235 mm
Hoogte inwendig:................................. 1960 mm
Lengte totaal: ..................................... 7428 mm
Breedte totaal: . .................................. 2350 mm
Hoogte totaal: ..................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ......................3500 alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.....................................3140 kg
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Bologna

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette:......................2-4 st
Aantal passagiers: . ..................................... 3 st
Slaapruimte achter: ................. 1960x1340 mm
Slaapruimte dinette:.......... 2180x580/1175 mm
Luikopening: ...........B/H 655x580+385x940 mm

Marbella

INDELING

Seattle

TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 740 LXL

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

In dit model hebben wij een van onze populairste indelingen uit de
750-serie toegepast. De 740 LXL beschikt over een tweepersoonsbed
van royale afmetingen, een toiletafdeling met aparte douchecabine,
een hoekkeuken en een extra ruime zitgroep.

Slaapplaatsen incl. dinette:......................2-4 st
Aantal passagiers: . ..................................... 3 st
Slaapruimte achter: .........1960x1320/1115 mm
Slaapruimte dinette:.........2180x1175/1150 mm
Luikopening:........................... B/H 655x580 mm

INDELING

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:........ 4900 mm
Breedte inwendig:............................... 2235 mm
Hoogte inwendig:................................. 1960 mm
Lengte totaal: ..................................... 7428 mm
Breedte totaal: . .................................. 2350 mm
Hoogte totaal: ..................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ......................3500 alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.....................................3140 kg

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 740 T – Nieuw!

UITRUSTING

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Dit jaar geïntroduceerd: de KABE Travel Master 740 T! Dit is de
camper voor de liefhebbers van een auto met in de lengte geplaatste
bedden. Met zijn gebruiksvriendelijke hoekkeuken, ruime zitgroep en
badkamer met volwaardige douchecabine is dit de camper voor één
of twee personen, waarin u ook nog gasten kunt ontvangen.
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TRAVEL MASTER 700, 740
TRAVEL MASTER 750
TRAVEL MASTER 880
TRAVEL MASTER INTEGRATED
LEDER
OPTIES

TEXTIEL

Brisbane

Valencia

Bordeaux

Lengte inwendig, woongedeelte:........ 4900 mm
Breedte inwendig:............................... 2235 mm
Hoogte inwendig:................................. 1960 mm
Lengte totaal: ..................................... 7428 mm
Breedte totaal: . .................................. 2350 mm
Hoogte totaal: ..................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ......................3500 alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.....................................3140 kg

Bologna

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette:......................2-4 st
Aantal passagiers: . ..................................... 3 st
Slaapruimte achter:... 1950x790+1850x790 mm
Slaapruimte dinette:.......... 2180x580/1175 mm
Luikopening:..........B/H 680x1320+645x440 mm

Marbella

Seattle

INDELING

UITRUSTING

Montreal

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 740 LB

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De 740 LB kan het best worden omschreven als een luxueuze camper met in de lengte geplaatste bedden: twee eenpersoonsbedden
die u eenvoudig kunt veranderen in een breed tweepersoonsbed
(Grand Lit). De hoekkeuken bevindt zich aan de linkerzijde. De
badruimte is royaal bemeten en bevat een toilet van keramiek, een
wastafel en uitklapbare douchewanden.

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:........ 4900 mm
Breedte inwendig:............................... 2235 mm
Hoogte inwendig:................................. 1960 mm
Lengte totaal: ..................................... 7428 mm
Breedte totaal: . .................................. 2350 mm
Hoogte totaal: ..................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ......................3500 alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.....................................3140 kg
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Slaapplaatsen incl. dinette:......................2-4 st
Aantal passagiers: . ..................................... 3 st
Slaapruimte achter: ............. 2 x 1960x770 mm
Slaapruimte dinette:..........2180x580/1175 mm
Luikopening:.......................... B/H 655x580 mm

INDELING

TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 740 LGB

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De KABE Travel Master 740 LGB is een wagen met in de lengte
geplaatste bedden die een comfortabel interieur combineert met een
royaal bemeten bagageruimte waar plaats is voor alle vakantiespullen. De 740 LGB heeft een extra grote bagageruimte onder de bedden die van buitenaf via het grote bagageluik bereikbaar is. Verder is
deze auto gelijk aan de KABE Travel Master 740 LB.

LEDER
OPTIES

TEXTIEL

Brisbane

Valencia

Bordeaux

Lengte inwendig, woongedeelte:........ 4900 mm
Breedte inwendig:............................... 2235 mm
Hoogte inwendig:................................. 1960 mm
Lengte totaal: ..................................... 7428 mm
Breedte totaal: . .................................. 2350 mm
Hoogte totaal: ..................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ......................3500 alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.....................................3140 kg

Bologna

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette:......................2-4 st
Aantal passagiers: . ..................................... 3 st
Slaapruimte achter: ..............2 x 1960x770 mm
Slaapruimte dinette:.......... 2180x580/1175 mm
Luikopening:.......... B/H 680/1105+655/585 mm
Laadruimte:............ B/H/L 810x1190x2235 mm

Marbella

Seattle

INDELING

UITRUSTING

Montreal

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 750
ONZE MEEST VERKOCHTE CAMPER

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Alles wat wordt geassocieerd met de KABE-kwaliteit vindt u terug in de KABE
Travel Master 750! De KABE Travel Master 750 kent vier verschillende basismodellen. Ons unieke Flexline-systeem geeft u bovendien de mogelijkheid om
te kiezen uit zeven verschillende indelingen. Met een KABE Travel Master 750
beschikt u over het allernieuwste op het gebied van uitrusting en comfort.

EN UNIEKE CAMPER
VOOR WIE WAARDE HECHT AAN:
een camper met een uniek ontwerp
vorstelijk comfort
een camper die is gebouwd voor alle klimaten

UITRUSTING

een in Zweden gefabriceerde camper
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TRAVEL MASTER 700, 740
TRAVEL MASTER 750
TRAVEL MASTER 880
TRAVEL MASTER INTEGRATED

KABE was de eerste Europese fabrikant die het AL-KO chassis standaard
voorzag van het ESP-antislipsysteem.
Standaardoplossingen zijn goed,
maar met de KABE Travel Master 750

willen wij onze klanten meer geven.
Meer om uit te kiezen, meer keuzevrijheid op het gebied van de indeling
en meer mogelijkheden om de reeds
complete uitrusting nog verder aan
te vullen. Wat alle modellen gemeen
hebben, is de erkende hoge KABEkwaliteit in alle details en onze
unieke oplossingen voor verwarming
en isolatie.

OPTIES

de grotere spoorbreedte achter en de
geheel individuele vering van de achterwielen geven de auto een uitstekende rijstabiliteit en -veiligheid.

UITRUSTING

De KABE Travel Master 750 is gebouwd op de gerenommeerde Fiat
Ducato, voorzien van een gegalvaniseerd AL-KO chassis dat speciaal
is aangepast voor KABE. Dit laag
gebouwde chassis, gecombineerd
met de sterke 180 pk 3-litermotor en
een versnellingsbak met zes versnellingen, zorgt voor een uitstekende
rijdynamiek. Het lage zwaartepunt,

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 750 LXL

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De KABE Travel Master 750 LXL biedt u veel bagageruimte en een
comfortabel interieur! Met zijn uitnodigende ruime indeling, zijn handige keukenafdeling, zijn comfortabele banken en heerlijke bedden
voegt de KABE Travel Master 750 LXL een nieuwe dimensie toe aan
het bezit van een camper!

LEDER

OPTIES

TEXTIEL

Montreal

Brisbane

Valencia

Bordeaux

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte: ...... 4990 mm
Breedte inwendig: ............................. 2240 mm
Hoogte inwendig: . ............................. 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 7520 mm
Breedte totaal: . ................................. 2350 mm
Hoogte totaal: .................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ..................... 3500 alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.................................... 3140 kg
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Bologna

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette: .................... 2-4 st
Aantal passagiers: . .....................................3 st
Slaapruimte achter:..................1340x1930 mm
Slaapruimte dinette:..........1360/950x2185 mm
Luikopening:.......................... B/H 950x380 mm

Marbella

INDELING

Seattle

KABE TRAVEL MASTER
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UITRUSTING

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

TRAVEL MASTER 700, 740

TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 750 T

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De royale toilet- en doucheruimte helemaal achterin de auto en
twee heerlijke in de lengte geplaatste bedden dragen bij aan het
luxegevoel dat kenmerkend is voor de KABE Travel Master 750 T. De
uitnodigende zitgroep voor gezelligheid en ontspanning en de volledig
uitgeruste praktische keuken kunnen dit gevoel alleen maar vergroten.

LEDER

OPTIES

TEXTIEL

Montreal

Brisbane

Valencia

Bordeaux

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte: ...... 4990 mm
Breedte inwendig: ............................. 2240 mm
Hoogte inwendig: . ............................. 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 7520 mm
Breedte totaal: . ................................. 2350 mm
Hoogte totaal: .................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ..................... 3500 alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.................................... 3140 kg
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Bologna

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette: .................... 2-4 st
Aantal passagiers: . .....................................3 st
Slaapruimte achter: .....2 x 1930/1955x780 mm
Slaapruimte dinette:........ 1360/1100x1880 mm
Luikopening:............B/H 950x380+400x380 mm

Marbella

INDELING

Seattle

KABE TRAVEL MASTER
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UITRUSTING

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

TRAVEL MASTER 700, 740

TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 750 B

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De Travel Master 750 B is onze camper met maximale keuzemogelijkheden. Dankzij ons unieke Flexline-systeem kunt u kiezen uit
zeven verschillende indelingen. Ontwerp het slaapgedeelte precies
zoals u het wilt hebben: tweepersoonsbed, bedden in de lengterichting, stapelbed... U kunt de auto inrichten voor actieve recreatie, voor
pure plezierreisjes of voor uw werk. Een KABE Travel Master 750 B is
wat u van hem maakt!

OPTIES

INDELING

B2

B3

B4

B6

B7

B9

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte: ...... 4990 mm
Breedte inwendig: ............................. 2240 mm
Hoogte inwendig: . ............................. 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 7520 mm
Breedte totaal: . ................................. 2350 mm
Hoogte totaal: .................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ..................... 3500 alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.................................... 3140 kg
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Slaapplaatsen incl. dinette: .................... 2-4 st
Aantal passagiers: . .....................................3 st
Slaapruimte achter:
B2............................................ 2 x 1960x770 mm
B3........................... 2 x 1960x770+1960x860 mm
B4......................1960x1290/1080+1960x770 mm
B5.......................................1960x1400/1180 mm
B6............................................ 4 x 1960x700 mm

B5

B7......................1960x1290/1080+1960x770 mm
B9................ 2000x1380/1100+2 x 1960x700 mm
Slaapruimte dinette: ..........1200/980x1900 mm
Lucköppning:.......................... B/H 950x380 mm

TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 750 GB

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De Travel Master 750 GB heeft een ingebouwde “garage” met een
enorme bergruimte van niet minder dan 2700 liter! Als u op reis
graag veel uitrusting meeneemt, is het model 750 GB de juiste
keuze.

TEXTIEL

Montreal

Brisbane

Valencia

Bordeaux

Bologna

LEDER

Marbella

Seattle
OPTIES

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette: .................... 2-4 st
Aantal passagiers: . .....................................3 st
Slaapruimte achter: ..............2 x 1960x770 mm
Slaapruimte dinette:: ........ 1200/980x1900 mm
Luikopening:..........B/H 950x640+640x1090 mm

INDELING

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte: ...... 4990 mm
Breedte inwendig: ............................. 2240 mm
Hoogte inwendig: . ............................. 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 7520 mm
Breedte totaal: . ................................. 2350 mm
Hoogte totaal: .................................... 2800 mm
Gewicht totaal: . ..................... 3500 alt. 4250 kg
Rijklaar gewicht:.................................... 3140 kg

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 880
ONZE GROOTSTE
SEMI-GEÏNTEGREERDE CAMPER

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Een vorst onder de campers: de KABE Travel Master 880 is een lust voor wie
de ultieme camper zoekt! Met zijn lengte van niet minder dan 8,8 meter heeft u
een camper die zich onderscheidt. In de 880 hebben wij geen enkele concessie
gedaan. Als u iets heel speciaals zoekt, is de KABE Travel Master 880 de camper
naar uw hart!

EEN VOLLEDIG UITGERUSTE
AUTO VOOR LANGE REIZEN
VOOR WIE WAARDE HECHT AAN:
luxueuze uitrusting
royale ruimte
een echte winterauto

UITRUSTING

een in Zweden gefabriceerde camper
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TRAVEL MASTER 700, 740
TRAVEL MASTER 750
TRAVEL MASTER 880
TRAVEL MASTER INTEGRATED

De Travel Master 880 zit bovendien
boordevol uitrusting, zoals GPS
met achteruitrijcamera, een grote

koelkast met AES, luifel, Skyview dakraam, aluminiumvelgen en alarminstallatie – allemaal standaard! Alle
auto’s van de 880-serie hebben het
automatische vloerverwarmingssysteem AGS II Pro, waarvoor octrooi is
aangevraagd. Ook de vloerbedekking
in de cabine is hierop aangesloten.

OPTIES

enkele as, die dan alleen het grootste
deel van het woongedeelte, inclusief
de langere oversteek moet dragen en
afveren. Deze auto heeft standaard
een automatische versnellingsbak.

UITRUSTING

De Travel Master 880 wordt gebouwd
op een uniek AL-KO chassis. De
dubbele assen achter en een grote
wielbasis zorgen voor een uitstekende rijstabiliteit en verminderen
bovendien de zijwindgevoeligheid.
De tandemassen maken de achtervering van deze lange auto rustiger
en stabieler in vergelijking met een

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 880 LT

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De 880 LT heeft een aparte slaapafdeling met twee in de lengte
geplaatste bedden en een sanitaire afdeling met een volwaardige
douchecabine die zich langs de hele achterwand uitstrekt. De ruime
L-vormige keuken heeft een groot 4-pitsfornuis met gril en oven.

LEDER

OPTIES

TEXTIEL

Montreal

Brisbane

Valencia

Bordeaux

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:.........6275 mm
Breedte inwendig: ...............................2235 mm
Hoogte inwendig:..................................1960 mm
Lengte totaal: ......................................8800 mm
Breedte totaal:......................................2350 mm
Hoogte totaal: ......................................2800 mm
Gewicht totaal: . ..................................... 5000 kg
Rijklaar gewicht:..................................... 3900 kg
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Bologna

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette:...................... 2-4 st
Aantal passagiers: . ...................................... 3 st
Slaapruimte achter: .............. 2 x 1950x790 mm
Slaapruimte dinette:.........1260/1185x2195 mm
Luikopening:..................B/H 680x1320+645x440
...................................................... +645x355 mm

Marbella

INDELING

Seattle

KABE TRAVEL MASTER
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UITRUSTING

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

TRAVEL MASTER 700, 740

TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 880 LB

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De 880 LB heeft een hoekkeuken en twee aparte in de lengte geplaatste bedden. De grote carrosserie biedt achter de deur plaats
aan een royale tweezitsbank en u kunt de tafel vergroten met een
uittrekblad zodat u geen concessies hoeft te doen aan het comfort
als u gasten uitnodigt voor een drankje, een hapje of gewoon een
gezellig samenzijn. En natuurlijk kunt u gewoon zelf van het ruime
interieur genieten.

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:.........6275 mm
Breedte inwendig: ...............................2235 mm
Hoogte inwendig:..................................1960 mm
Lengte totaal: ......................................8800 mm
Breedte totaal:......................................2350 mm
Hoogte totaal: ......................................2800 mm
Gewicht totaal: . ..................................... 5000 kg
Rijklaar gewicht:..................................... 3900 kg
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Slaapplaatsen incl. dinette:...................... 2-4 st
Aantal passagiers: . ...................................... 3 st
Slaapruimte achter:............... 2 x 1960x770 mm
Slaapruimte dinette:.........1260/1185x2195 mm
Luikopening:......................B/H 2 x 655x580 mm

INDELING

TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master 880 LGB

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Een vorstelijke camper van het garagetype. De 880 LGB heeft twee
in de lengte geplaatste eenpersoonsbedden met eronder extra veel
bergruimte. De royale zitgroep heeft twee brede luxueuze en comfortabele banken en de extra grote L-vormige hoekkeuken is voorzien
van een 4-pits fornuis met oven en gril.

TEXTIEL

Montreal

Brisbane

Valencia

Bordeaux

Bologna

LEDER

Marbella

Seattle
OPTIES

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette:...................... 2-4 st
Aantal passagiers: . ...................................... 3 st
Slaapruimte achter:...............2 x 1960x770 mm
Slaapruimte dinette:........ 1260/1185x2195 mm
Luikopening:..........B/H 680x1105+655x585 mm

INDELING

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:.........6275 mm
Breedte inwendig: ...............................2235 mm
Hoogte inwendig:..................................1960 mm
Lengte totaal: ......................................8800 mm
Breedte totaal:......................................2350 mm
Hoogte totaal: ......................................2800 mm
Gewicht totaal: . ..................................... 5000 kg
Rijklaar gewicht:..................................... 3900 kg

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master Integrated
EEN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE
CAMPER VOOR ALLE SEIZOENEN!

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Het zou veel te simpel zijn om de KABE Travel Master Integrated 810 alleen
maar een luxe camper te noemen. In deze auto hebben wij al onze knowhow
verzameld en zelfs meer, om een zo volmaakt mogelijk geheel te creëren.
Het mag u aan niets ontbreken. Luxe is voor ons niet iets dat je toevoegt.
Luxe creëer je als je jezelf al in je doelstelling overtreft.

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE
CAMPER
VOOR WIE WAARDE HECHT AAN:
een volledig geïntegreerde luxueuze auto
KABE-kwaliteit in alle details
comfort in alle seizoenen

UITRUSTING

een in Zweden gefabriceerde camper
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TRAVEL MASTER 700, 740
TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De KABE Travel Master Integrated
is een camper voor wie zeer hoge
eisen stelt. De ruime indeling biedt
onovertroffen comfort voor ontspanning en gezelligheid! En de Travel
Master Integrated heeft bijna alles
wat je je in een camper kunt wensen.
Als u instapt zult u begrijpen wat wij
bedoelen.

OPTIES

automatische versnellingsbak voor
de i810, bij de i910, zorgt voor een
uitstekende rijdynamiek. De grote
wielbasis, de grotere spoorbreedte
achter en de volledig individuele
vering van de achterwielen maken de
Travel Master Integrated bijzonder
stabiel en comfortabel.

UITRUSTING

De KABE Travel Master Integrated
wordt gebouwd op de Fiat Ducato,
voorzien van een gegalvaniseerd ALKO chassis, speciaal aangepast voor
KABE. Dit laag gebouwde chassis,
gecombineerd met een 150 pk 2,3-litermotor met een versnellingsbak
met zes versnellingen voor de i760 en
de sterke 180 pk 3-litermotor met en

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master i760 LB – Nieuw!

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De i760-serie omvat de kleinste volledig geïntegreerde camper van
KABE. De oppervlakte is weliswaar beperkt, maar onze constructeurs
en inrichters hebben het uiterste gedaan om elke vierkante centimeter
maximaal te gebruiken. De Travel Master i760 LT heeft een slaapgedeelte met twee in de lengte geplaatste bedden, een keuken, een zitgroep en een toilet met douchecabine.

LEDER

OPTIES

TEXTIEL

Montreal

Brisbane

Valencia

Bordeaux

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:....... 5060 mm
Breedte inwendig:.............................. 2180 mm
Hoogte inwendig:................................ 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 7600 mm
Breedte totaal:.................................... 2310 mm
Hoogte totaal:..................................... 2950 mm
Gewicht totaal:....................................... 4500 kg
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Bologna

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette:...................... 2-4 st
Aantal passagiers: . ...................................... 3 st
Slaapruimte achter:.............2 x 1950 x 790 mm
Slaapruimte dinette:................. 1880x1470 mm
Luikopening:..................... B/H 2 x 740x840 mm

Marbella

INDELING

Seattle

KABE TRAVEL MASTER
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UITRUSTING

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

TRAVEL MASTER 700, 740

TRAVEL MASTER 700, 740

KABE Travel Master i810 QB

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

KABE lanceert dit jaar voor het eerst een camper met een centraal
achterin geplaatst tweepersoonsbed, Queensbed geheten. Dit bed
heeft een elektrisch verstelbaar hoofdeinde waardoor er meer
ruimte ontstaat als het niet wordt gebruikt. Het bijzondere van een
geïntegreerde camper is dat de geïntegreerde bestuurdersruimte het
luxegevoel nog vergroot. U reist waarheen u maar wilt en woont de
hele reis vorstelijk in uw eigen woning.

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:....... 5560 mm
Breedte inwendig:.............................. 2180 mm
Hoogte inwendig:................................ 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 8100 mm
Breedte totaal:.................................... 2310 mm
Hoogte totaal:..................................... 2950 mm
Gewicht totaal:....................................... 4500 kg
Rijklaar gewicht: . ................................. 3950 kg
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Slaapplaatsen incl. dinette:.............................4
Aantal passagiers: . .........................................3
Slaapruimte achter:..................1910x1380 mm
Sovutrymme dinette:.................1880x1470 mm
Lucköppning:..................B/H 2 x 740x1090 mm

INDELING

TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master i810 LT

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Het LT-model is in korte tijd een verkoopsucces onder de KABEcampers geworden, en wij begrijpen best waarom. Deze camper beschikt over alles wat u nodig hebt om comfortabel te wonen. U slaapt
in comfortabele in de lengte geplaatste bedden, u bereidt de maaltijd
in de grote praktische keuken en u beschikt over een ruime zitgroep.

TEXTIEL

Montreal

Brisbane

Valencia

Bordeaux

Bologna

LEDER

Marbella

Seattle
OPTIES

Lillehammer Liverpool

Slaapplaatsen incl. dinette:.............................4
Aantal passagiers: . .........................................3
Slaapruimte achter:.............. 2 x 1950x780 mm
Slaapruimte dinette:.................1880x1470 mm
Luikopening:...................B/H 1 x 1200x740 mm

INDELING

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:....... 5560 mm
Breedte inwendig:.............................. 2180 mm
Hoogte inwendig:................................ 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 8100 mm
Breedte totaal:.................................... 2310 mm
Hoogte totaal:..................................... 2950 mm
Gewicht totaal:....................................... 4500 kg
Rijklaar gewicht: . ................................. 3950 kg

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

KABE Travel Master i810 LB

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

De KABE Travel Master Integrated 810 LB is een luxueuze auto
met een volledig uitgeruste hoekkeuken en een uitnodigende
zitgroep met heerlijke in de lengte geplaatste bedden. Verder heeft
deze camper een groot toilet met een douche met douchewanden.

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:....... 5560 mm
Breedte inwendig:.............................. 2180 mm
Hoogte inwendig:................................ 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 8100 mm
Breedte totaal:.................................... 2310 mm
Hoogte totaal:..................................... 2950 mm
Gewicht totaal:....................................... 4500 kg
Rijklaar gewicht: . ................................. 3950 kg
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Slaapplaatsen incl. dinette:.............................4
Aantal passagiers: . .........................................3
Slaapruimte achter:.............. 2 x 1950x780 mm
Slaapruimte dinette:.................1880x1470 mm
Luikopening:.....................B/H 2 x 740x840 mm

INDELING

TRAVEL MASTER 700, 740

KABE Travel Master i810 LGB

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

Dit is de auto met extra veel bergruimte. De 810 GB is het garagemodel met een grote laadruimte onder de verhoogde, in de lengte
geplaatste bedden. De keuken, die een hoek maakt met de zitgroep,
heeft een 3-pits kookplaat, een afgeronde spoelbak met opbouwkraan en een groot aantal kastjes en laden.

Slaapplaatsen incl. dinette:.............................4
Aantal passagiers: . .........................................3
Slaapruimte achter:.........2 x 1960x765/700 mm
Slaapruimte dinette:...................1880x1470 mm
Luikopening:.................... B/H 2 x 740x1090 mm

INDELING

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:....... 5560 mm
Breedte inwendig:.............................. 2180 mm
Hoogte inwendig:................................ 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 8100 mm
Breedte totaal:.................................... 2310 mm
Hoogte totaal:..................................... 2950 mm
Gewicht totaal:....................................... 4500 kg
Rijklaar gewicht: . ................................. 3950 kg

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master i910 QB – Nieuw!

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

KABE lanceert dit jaar zijn grootste volledig geïntegreerde camper:
de KABE Travel Master Integrated i910 LT! Een camper met een volledig uitgeruste hoekkeuken, een uitnodigende zitgroep, heerlijke in
de lengte geplaatste bedden en een groot toilet met douche. Verder
een 3-pits kookplaat en de koelkast van TecTower met apart vriesvak
en AES.

TEXTIEL

Brisbane

UITRUSTING

Montreal

LEDER
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Valencia

Bordeaux

Bologna

Lillehammer Liverpool

Marbella

Seattle

TRAVEL MASTER 700, 740
TRAVEL MASTER 750
TRAVEL MASTER 880
TRAVEL MASTER INTEGRATED
OPTIES
Slaapplaatsen incl. dinette:.............................4
Aantal passagiers: . .........................................3
Slaapruimte achter:..................2040x1380 mm
Slaapruimte dinette:.................1880x1470 mm
Luikopening:...................B/H 2 x 740x1090 mm

INDELING

UITRUSTING

Lengte inwendig, woongedeelte:....... 6560 mm
Breedte inwendig:.............................. 2180 mm
Hoogte inwendig:................................ 1960 mm
Lengte totaal: .................................... 9100 mm
Breedte totaal:.................................... 2310 mm
Hoogte totaal:..................................... 2950 mm
Gewicht totaal:....................................... 5000 kg

KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740

Opties
MET GOED GEKOZEN OPTIES KUNT U COMFORT
EN PERSOONLIJKHEID NOG VERSTERKEN

TRAVEL MASTER 750

De standaarduitrusting van een KABE Travel Master dekt ruimschoots alle basisbehoeften. Het is
een feit dat wij veel uitrusting standaard aanbieden waar onze concurrenten extra geld voor rekenen. Maar wij begrijpen best dat u nog zaken wilt toevoegen die uw camper helemaal perfect
maken, en daarom bieden wij een breed scala accessoires aan.

TRAVEL MASTER 880

SLAAPKAMER, BADKAMER, KEUKEN, ZITGROEP

Grand Lit 880LT, 750T Uittrekbare
middensectie waarmee u in de
lengte geplaatste bedden kunt
veranderen in een tweepersoonsbed
(standaard bij 700B en 740LB).

Handdoekdroger
Elektrisch
Met waterverwarming 750 T
In de douchecabine 750 LXL

Centrale stofzuiginstallatie Y0349
Compacte uitvoering met lange slang.
Vast gemonteerd in de bedlade.

Grote koelkast met vriesvak, AES
Koelkast van 160 liter met apart
vriesvak.

Oven met gril
Binnenverlichting, dubbel glas en
kindveilige sluiting. Inhoud 20 l.
Voor montage aan het werkblad
(standaard bij i760, i810, i910).

3-pits fornuis
Standaard in NL/B.

Magnetronoven
Magnetronoven voor eenvoudige
maaltijden en verwarmen/ontdooien,
800W.

Keuken met witte frontjes
Wit 4-pits fornuis in modellen
die standaard een groot fornuis
hebben.

Stoelverwarming Y0405
Voorstoelen

Lederen bekleding voor zitgroep
en voorstoelen
Keuze uit elegant beige of zwart.

Passpiegel aan de binnenzijde van
de toiletdeur Y0362

UITRUSTING

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

Draadmanden
In de bedlade.
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TRAVEL MASTER 700, 740

Vloerverwarming AGS II Pro
Shuntsysteem waarmee de vloerverwarming in twee circuits kan worden
ingesteld, zorgt voor een gelijkmatige
verwarming (standaard bij i810, i910
en 880).

Vloerbedekking met waterverwarming in de cabine Y0393
(standaard bij i760, i810, i910
en 880)

Cabinemat Y0339

Gecombineerde AC en dakraam
Dometic FreshLight is een nieuw
type airconditioning met een
ingebouwd dakraam.

Airconditioning
Dometic B2200. Handhaaft een
aangenaam klimaat in het woongedeelte en zorgt dat vocht verdwijnt.
Plafondmontage.

KABE AirVent
Dakraam met ingebouwde ventilator voor een nog behaaglijker
binnenklimaat.

TRAVEL MASTER 750

KLIMAAT, VERWARMING

TRAVEL MASTER 880

Warmtewisselaar
(standaard bij 750, i810, i910 en
880)

TRAVEL MASTER INTEGRATED

RAMEN, DEUREN

Sky View
Groot dakraam dat kan worden
geopend (standaard bij 880)
Winterafdekking voor Sky View.

Hordeur Y0328
Houdt insecten buiten, ook als
de deur wijd openstaat.
Standaard in NL/B.

Verduisteringsgordijn Y0342
Voorruit en zijramen, cabine.

OPTIES

BERGRUIMTE
OPGELET !

Opbergvak
In de garageruimte.

UITRUSTING

Het aanbrengen van vaste opties veroorzaakt een
verhoging van de tarra van het voertuig dat desgevallend in het geval van overschrijding van de maximaal
toegelaten massa tot een vermindering van het door
de technische controle toegelaten aantal plaatsen
kan leiden. Raadpleeg derhalve steeds uw verkoper
alvorens over te gaan tot plaatsing van vaste opties. De
naleving van de maximaal toegelaten massa is uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar
van het voertuig.
Uittreklade, carrosseriepakket Y0386
700, 740 (standaard bij 880)
Links voor.
KABE TRAVEL MASTER
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TRAVEL MASTER 700, 740
TRAVEL MASTER 750

MOTOR, CARROSSERIE

Automatische versnellingsbak
(standaard bij i810, i910 en 880)

ALC comfortschokbrekers met
niveauregeling 750, i760, i810
ALC – AL-KO Level Controller – is
een comfortschokbreker met
niveauregeling voor de achteras. De
auto daalt niet bij het inladen maar
handhaaft automatisch een constant
rijniveau tot de maximale belasting,
ongeacht de verdeling van de lading.
Verder heeft de ALC-schokbreker
een ingebouwde gasdemper die
fungeert als een comfortverhogende
steunvering. ALC bevordert de stabiliteit en het veercomfort.

Air Premium luchtvering
750, i760, i810, i910, 880
Het hoogste veercomfort – minder
belasting van carrosserie, inrichting,
lading en passagiers.

Winterbanden
700, 740, 750
Y0325
880
Y0376
Excl. montage.
Montage van band op velg
Y0312

Aluminium velg Y0344
4 st. 16” excl. banden.
Reservewiel Y0390, Y0401
Reservewielhouder Y0389
Reservewielhouder van
garagemodel Y0398

Vijfde gehomologeerde zitplaats

Extra accu woongedeelte Y0373
115 Ah

Omvormer Y0395

Zonnepaneel Y0163
Incl. regelaar.

Fiat 3,0 l motor 180 pk 700, 740, i760
Fiat 2,3 l motor 150 pk 700, 740

Comfortpakket 700, 740
• AC
• Airbag
• Cruise control
• Elektrische achteruitkijkspiegels
– instelbaar en verwarmd

TRAVEL MASTER 880

Chassispakket 700, 740
• 40H-chassis
• 115 amp. accu
• Springveren- en oplegmatras
• ESP

Air Top luchtvering 700, 740

TRAVEL MASTER INTEGRATED

BANDEN, VELGEN

OPTIES

Y0205
Y0377

ACCU’S

UITRUSTING

Spijkerbanden
700, 740, 750
880
Excl. montage.

Accuvloeistofmeter Y0353
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Air Premium X2 Elektronisch geregelde
pneumatische vering voor de achteras.
De auto handhaaft altijd automatisch een
constant rijniveau, ongeacht de belasting
en de verdeling van de lading. Een druk
op de knop is voldoende om de achteras
bij stilstand of bij een snelheid van maximaal 30 km/u te verhogen of te verlagen,
over een afstand* van ca + 50/- 60 mm
vanaf de normale positie.
Air Premium X4 Elektronisch geregelde
pneumatische vering voor de voor- en
achteras: de optimale luchtvering. De
auto handhaaft altijd automatisch een
constant rijniveau, ongeacht de belasting
en de verdeling van de lading. Een druk
op de knop is voldoende om de auto bij
stilstand of bij een snelheid van maximaal 25 km/u te verhogen of te verlagen.
Met de Auto-Level functie kan de auto
bovendien bij stilstand horizontaal worden gesteld. Verticale instelling vanaf de
normale positie: ca + 50/- 50 mm
*Berekend op de achteras

TRAVEL MASTER 700, 740
Ladder Y0319, Y0404

Fietsenhouder Y0335, Y0403
Voor drie fietsen, met handbediende lift.

Bullbar Y0357
Alleen bij 4250 kg.

Trekhaak
700
Y0360
750
Y0340 / Y0363
i810
Y0400
880
Y0391

Steunpoten achter
Lang
Y0367
Kort
Y0368

Binnenschermen Y0348
Met spatlap (standaard bij i760,
i810, i910).
Spatlap Y0178, Y0396
Achter de achterwielparen.

Flessengasomschakelaar

Automatisch legen van het watersysteem
Waterslot Y0374

TRAVEL MASTER 880

Dakrails Y0337, Y0402
Bagagedrager Y0347

TRAVEL MASTER INTEGRATED

Luifel
Omnistor 4,0 meter, wit, 700.
Omnistor 4,5 meter, wit, 750.
(Omnistor 5,5 meter, wit, standaard bij
i810, i910 en 880.)

TRAVEL MASTER 750

EXTERIEUR

Elektrisch neerklapbare trede voor
de voordeur
i760, i810, i910

Uitwendige doucheaansluiting
Met warm water.

Uitwendige flessengasaansluiting

KABE TRAVEL MASTER

UITRUSTING

OPTIES

AANSLUITINGEN
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TRAVEL MASTER 700, 740

GELUID, BEELD, VERLICHTING

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

TRAVEL MASTER 750

GPS en achteruitrijcamera
PIONEER AVIC-F920BT/ND-BC2 Y0364
Met deze optie voor uw KABE-camper voegt u een groot aantal
nieuwe nuttige functies toe en bent u verzekerd van veel
ontspanning onderweg! Montage als één unit, volledig geïntegreerd in het instrumentenpaneel van uw camper.
• GPS-navigatie in meer dan 33 Europese landen.
• TMC-functie die waarschuwt voor eventuele obstakels langs
uw route.
• Achteruitrijcamera waarvan het beeld automatisch op het
scherm verschijnt zodra u de achteruitversnelling kiest.
• Film- en muziekontspanning via DVD, SD-kaart, USBgeheugen of iPod.
• Handsfree voor uw mobiele telefoon via Bluetooth.
• Menu’s en route-informatie in het Nederlands.
• Opzoeken van coördinaten.

LCD-TV met ingebouwde digitale
ontvanger Y0351
Met plaats voor kaart en ingebouwde DVD-speler. 12V en 220V.

Parabool Y0352
EasySat 85 cm. Zelfzoekend.
Niet voor NL/B.

CD/Radio met luidsprekers Y0361
(standaard bij 750)

Luidsprekers achter Y0372
700, 740

OPTIES

Wandcontactdozen
Op verzoek monteren wij extra
wandcontactdozen. 230V.
Enkelvoudig/ingebouwd
Y0108
Opgebouwd
Y0109
Van enkel naar dubbel,
230V
Y0399

UITRUSTING

Achteruitrijcamera Y0317
I5” LCD in kleuren.
Camera met microfoon.
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Achteruitrijcamera Y0345
Waeco, 17”. Dubbel objectief.

Lichtlijst

TRAVEL MASTER 700, 740

IR-detector Y0315
Voor gebruik in combinatie met Y0314.

Inbraakalarm Y0167
Inwendig alarm, bewaakt door IRdetector en microgolfdetectoren, bestuurd door de afstandsbediening van
de centrale sluiting. Ruimtedetectie.

GSM/GPS-module Y0378
Voor gebruik in combinatie met Y0167.

Gas Safe Y0397

Brandblusser Y0355

Elektrische sluiting van de deuren
aan de buitenzijde

Kluis Y0382, Y0383

UITRUSTING

OPTIES

TRAVEL MASTER INTEGRATED

TRAVEL MASTER 880

Veiligheidsalarm Y0314
Alarminstallatie met een groot
aantal functies: zware en lichte
narcosegassen, flessengas, rook.

TRAVEL MASTER 750

ALARM, BEVEILIGING

KABE TRAVEL MASTER
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Fiat 3,0 litermotor 180 hk

-

-

Versnellingsbak 6 versn. M = Handschakeling / A = Automaat

M

M

Fiat speciaal chassis 35 L 15” wielen
Fiat speciaal chassis 40 heavy 16” wielen / CHP=Chassispakket
Fiat AL-KO-chassis 42 heavy 16” wielen
Wielbasis

CHP

CHP

-

-

4035

4035

-

-

-

-

-

-

M

A

-

Travel Master i910

-

Travel Master i810

-

Travel Master i760

TRAVEL MASTER 750

Fiat 2,3 litermotor 150 hk

Travel Master 880

Travel Master 740

-

Fiat 2,3 litermotor 130 hk

Travel Master 750

Travel Master 700

TRAVEL MASTER 700, 740

UITRUSTING

-

-

-

-

M

A

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4343

4600

4600

4600

4600

-

-

-

-

E

E

-

Spoorbreedte voor 1810 mm, achter 1930 mm
Versterkte banden
Sierdeksels
Aluminium velgen 16”

-

Gelakte bumper voor
Accucapaciteit 110 Ah
Brandstoftank 80 liter
ABS antiblokkeerremmen
ESP antislip- en antispinsysteem / CHP=Chassispakket
Autogedeelte

TRAVEL MASTER 880

Dynamo 160 A

CHP

CHP

KP

KP

KP

KP

Airconditioning (AC), autogedeelte / KP=comfortpakket

KP

KP

Buitenspiegels, elektrisch, verwarmd / KP=comfortpakket

KP

KP

-

-

CD/Radio

-

-

Multimediaspeler met o.a. CD, DVD, Radio,
Mp3-speler, achteruitrijcamera, navigatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neerlaatbaar tweepersoonsbed boven de cabine H=Handboek/E=Elektrisch

-

-

-

-

Verduisteringsgordijnen in de cabine

-

-

-

-

-

Airbag op de bestuurdersplaats
Airbag op de passagiersplaats / KP=comfortpakket
Centrale sluiting met afstandsbediening, ook voor de deur in het woongedeelte
Getinte ramen
Elektrisch bediende ramen
Cruise control / KP=comfortpakket
Deeltjesfilter

TRAVEL MASTER INTEGRATED

Scandinavië-specificatie

Buitenspiegels met verlengde arm
DRL daytime running light
Mistlampen voor

-

-

Webasto motorverwarmer met timer
In hoogte verstelbare bestuurders- en passagiersstoel
Bestuurders- en passagiersstoel met draaibaar onderstel
Bestuurders- en passagiersstoel met dubbele armleuningen
In de achteruitkijkspiegel gemonteerde antenne
Bescherming onder de voorstoelen
-

Fiat Motorhome assistentie, 2 jaar (voor nieuwe auto)
OPTIES

Ecoprim-isolatie in wanden, vloer, plafond
Glasvezeldak met gelcoating (hagelbestendig)
Kunststof balken
Getinte dubbele ramen met rolgordijn
Horren in de ramen die kunnen worden geopend
Keukenraam
Woongedeelte

Dakluiken met hor en verduisteringsgordijn
Hordeur
Spiraalmatras + opdekmatrassen
Thermogordijn tussen cabine en woongedeelte, voor gebruik in alle seizoenen
Geluidsisolerende zachte plafondbekleding

UITRUSTING

Ergonomisch gevormde zitkussens van Bultex
Ventilerende wandbekleding
Markies, Omnistor, 5,5 meter, wit
Kast met draadmanden
Inrichting met optimale luchtcirculatie
H

3

175

175

175

90

90

90

Pro

Pro

3

4

-

-

-

-

100

100

100

175

60/90

60/90

90

90

-

-

-

-

LXL= 4

TRAVEL MASTER 700, 740

Travel Master i910

-

Travel Master i810

Ingebouwde grilloven

Travel Master i760

2

3

Travel Master 880

Travel Master 740

2

2

Travel Master 750

Travel Master 700
Afzuigkap met motor en vetfilter
Koelkast 100 liter / 175 liter

TRAVEL MASTER 750

Keuken / WC / Water / Sanitair

Werkblad met 2-pits flessengaskookplaat:
2-pits = 2, 3-pits = 3, 4-pits met grilloven = 4

Afvalbak met sorteerfunctie
Drinkwatertank, 60 / 90 liter
Verwarmde afvalwatertank, 90 liter
Elektrisch legen van de afvalwatertank (ook met de hand te bedienen)
Enkelgreepsmengkraan in keuken en toilet
Toiletruimte met wastafel, douchebak en kast
Douche met wegklapbare wanden of douche in aparte douchecabine
Draaibaar toilet met waterspoeling, vast geïnstalleerd, uitwendig te legen
Alde Compact 3010 centrale verwarming met aanraakpaneel en scherm voor
klok, binnen- en buitentemperatuur.

TRAVEL MASTER 880

Verwarming

12V / 230V circulatiepompen
Elektrisch element 230V, 3 kW, 3-traps
Boiler
Warmtewisselaar met circulatiepomp

-

Extra verwarmingselement onder de bestuurdersstoel
Extra verwarmingselement met ventilator onder de passagiersstoel
Automatisch vloerverwarmingssysteem AGS II / AGS II Pro
Vloerverwarming met watercircuit in de cabine

Pro
-

Elektrische centrale 230V (16 A)
Extra krachtige accu in het woongedeelte 80 / 115 Ah / CHP=Chassispakket
Acculader

80/CHP 80/CHP
20

20

-

-

-

-

115

115

115

115

115

30

30

30

30

30

-

-

TRAVEL MASTER INTEGRATED

Aardlekschakelaar

Centrale sluiting van de deur in het woongedeelte
Servicecenter met controlepaneel
Elektra / TV / Veiligheid

Dimmer op voorste plafondlamp
Indirecte verlichting bij de bovenkastjes
Kast- en bergruimteverlichting
Luidsprekers achter

-

Voorbereid voor ingebouwde CD-speler
Console voor LCD-TV
TV-antenne met versterker
LED-verlichting
Uitwendige 230V / 12V / TV-aansluiting / ingang voor centrale antenne
Inbraakalarm met ruimtedetectie
IR-alarm

-

-

Brandmelder
Lekindicator voor flessengas
OPTIES

Flessengassysteem met schoksensor
Flessengassysteem met veiligheidsklep

UITRUSTING

KABE is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten en onjuistheden. KABE behoudt zich het recht voor om constructies en gegevens zonder
mededeling vooraf te wijzigen. De foto’s in deze catalogus kunnen bepaalde extra uitrusting omvatten.
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Camper

Altijd een stap verder…
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