
OMBONAD 
TROTJÄNARE

››› PRIS: 378 000:- (grund-
pris standard), 394 500:- 
(grundpris KS), visad 
husvagn 412 750:- (extraut-
rustad med Komfortpaket: 
stor kyl, Heki II, bluetooth 
stereo, lastlucka och nack-
kuddar)

››› CHASSI: Enaxlad Al-Ko med 
självjusterande broms
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Sittgrupp med hög standard – här kan hela familjen samlas för sköna och mysiga stunder. Stort kök, i en medelstor husvagn. I sedvanlig Kabe-
anda är det kvalitet rakt igenom.

Skön fransk säng med tjock bäddmadrass. I en Kabe 
lämnas ingenting åt slumpen.
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››› UTVÄNDIG (L/B/H): 
739/250/264 cm

››› INVÄNDIG (L/B/H): 
522/235/196 cm

››› TJÄNSTEVIKT: 1 450 kg
››› TOTALVIKT: 1 500–1 700 kg
››› GARANTIER: Två år husvagn, 

sju år täthet
››› ANTAL BÄDDAR: 2+2 (196 x 

140/118 cm fransk säng, 225 
x 166/127 cm sittgrupp)

››› FÄRSKVATTEN: 40 liter
››› SPILLVATTEN: 32 liter
››› VÄRME: Alde 3020 vatten-

buren centralvärme, Alde 
vattenburen golvvärme

››› KYL/FRYS: Dometic 190 liter

Här finns Dometics nya 
kyl/frys som kan öppnas 
från båda håll.

Hygienutrymmet finns i 
Smaragdens akterparti.

TILL SKILLNAD FRÅN Kabes så 
kallade instegsserie Classic har 
Smaragd en kaross som mot-
svarar deras premiumvagnar 
Royal och Imperial. En kaross 
som var ny på marknaden i fjol 

med bland annat annan design 
på fönstren. Hela ädelstensse-
rien, vilket inkluderar Ametist, 
Briljant, Safir och vårt testob-
jekt Smaragd, har till i år tillde-
lats en hel del nytt och spän-

nande. Exempelvis AGS II Pro, 
ett golvvärmesystem som kan 
vara igång separat och som 
dessutom är intervallstyrt för 
minskad energiåtgång. Dessut-
om kan temperaturen regleras 

1967 lanserade Kabe husvagnen Smaragd. En både 
riktig och viktig veteran som i drygt 50 år tillhört 

deras populäraste modeller. Med 12,3 kvadratmeters 
boyta klassificeras 520 XL KS som en stor, liten vagn.
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via en shuntventil. Andra nyhe-
ter som väcker nyfikenhet är 
antislipbeklädda dynor (på un-
dersidan) som gör att de alltid 
ligger bestämt på sin plats. Dy-
norna är för övrigt ergonomiskt 
formade och det känns omedel-
bart att vi har med högkvalita-
tiv stoppning att göra. Skönt 
svankstöd är bara förnamnet. 
Textilierna väljer kund efter 
egen smak, tre alternativ finns. 
Alla i tämligen sober kulör. 

Smaragd 520 finns bara i en 
planlösning, fast i två storlekar. 
Standardversionen är två deci-

meter smalare än husvagnen vi 
har på kroken – KS som står för 
King Size – och det gäller såväl 
in- som utsidan. De olika storle-
karna påverkar inte bara boy-
tan, utan även sovplatserna. Ki-
kar vi på den franska sängen är 
den elva centimeter bredare i 
vårt testobjekt än i standardut-
förande. En 540-modell finns 
också. Då pratar vi om en hus-
vagn med långbäddar. Önskas 
en barnkammarmodell i ädel-
stenserien får man lämna tan-
karna på Smaragd och istället 
rikta in sig på Ametist 560 GLE 
B14/B15 eller Safir 600 GLE 
B14/B15. Kan vara bra att veta!

ATT KABE TILLVERKAR guldkan-
tade campingfordon är knap-
past någon nyhet. Inte heller 
att de arbetar efter ”bara det 
bästa”, ”vi har tänkt på allt”, 
”högsta klass – årets runt”, 
”den viktiga tryggheten”, för 
att nämna ett axplock av ledord 
som sammansvetsas till korta 

men betydande meningar. Av 
erfarenhet vet vi att den exteri-
öra karossen och den interiöra 
inredningen håller världsklass. 
Likaså deras värme- och venti-
lationssystem. 

NÄR MAGKÄNSLAN blandar sig 
i, ja då kan tycke och smak va-
riera från person till person. 
För Husvagn & Campings del 
imponerar den öppna ytan hos 
den högt värderade ädelstenen 
allra mest. Ställ undan bordet 
vid sittgruppen och plötsligt 
har vi ett dansgolv som kan 
konkurrera med självaste dans-
bandsveckan i Malung. Som 
god tvåa på listan över ting som 
väcker stor beundran kommer 
överskåpen. Känslan vi får när 
de öppnas/stängs är ljuvlig och 
vi kan inte göra annat än dela 
ut högsta betyg till gasdämpar-
na. Stort intryck gör även kö-
ket. Utrustning som fläkt, käll-
sorteringskärl, bra arbetsyta, 
extremt goda förvaringsutrym-

men samt Dometics nya kyl/
frys (kan öppnas från båda 
håll) utgör en värdefull merit-
förteckning. 

MEN DET ÄR INTE slut på grann-
låten där. Garderoben har 
droppskål och korgar för små-

saker. Ställbar huvudända plus 
vädringsbeslag, brandlarm och 
shunt för golvvärmen finns i 
sovrummet. Larm finns även 
vid entrén, fast då i form av ett 
inbrottslarm. En detalj som en-
ligt vår mening borde ingå som 
grundutrustning oftare.
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