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KABE 2022 – Matkailuautomallistoa hiottu entistä paremmaksi 

 
Kabe VAN:sta on tehty entistä vahvempi retkeilyauto ja muut mallistot ovat saaneet 
mukavuutta lisääviä päivityksiä. Fiatin-alustan ohjaamo on uusiutunut täysin. 
 
Paripyörillä lisää kantavuutta  
 
Vuonna 2020 esitelty KABE VAN on Mercedes Sprinter -alustalle rakennettu KABEn 
ensimmäisen retkeilyauto ympärivuotiseen käyttöön.  
 

- KABE Van on saanut markkinoilla osakseen 
paljon huomiota. Tämä ajoneuvo kiinnostaa niitä, 
jotka matkustavat paljon esimerkiksi aktiivisen 
vapaa-ajan tai työn merkeissä. Vuoden 2022 
KABE Vanin voi tilata paripyörillä varustettua. 
Kuorman kantokyky nousee jopa 850 kg ja 
yhdistelmän sallittu kokonaispaino voi olla peräti 7 
tonnia. Erinomainen valinta niille, jotka haluavat 
kuljettaa hevosia, raskaita työvälineitä tai kuljettaa 
venettä perävaunussa, Patrik Trofast vinkkaa. 

 
Mallivuonna 2022 KABE Vanin vakioväri on 
valkoinen, ja myös etuosa/puskuri ovat valkoiset. Metallinharmaa on edelleen valinnaisena 
värinä. Sähkökäyttöisen markiisin voi tilata lisävarusteena - valkoiselle autolle valkoisen ja 
harmaalle autolle mustan.  
 

Selite 1Paripyörät lisäävät kantavuutta. Paripyörät lisäävät kantavuutta. 



        

Vuoden 2022 KABE Van -mallissa on vakiovarusteena pimennysverholla ja valorampilla 
varustettu panoraamakattoikkuna, joka lisää valoa ja tilantuntua. Toinen Vanin uutuus on 
mattavalkoinen sisustus, joka on sama kuin uudessa KABE Estatessa. 
 
Neljä Mercedes-alustalla ja kolme Fiat-alustalla 
 
 
KABEn matkailuautovalikoimassa on nyt neljä Mercedes-alustalle rakennettua mallisarjaa: 
Van-mallisto, Royal-sarjan puoli-integroidut 
crossover-autot, Crown-sarjan täysintegroidut autot 
sekä huippuylellinen Imperial. Näiden lisäksi 
valikoima sisältää Fiat Ducato-alustalle rakennetun 
740- Classic-malliston. Fiat-mallistossa on kolme 
erilaista suosittua korimallia erilaisin pohjaratkaisuin: 
puoli-integroitu, crossover (laskuvuode) ja 
täysintegroitu. 
 

- Kaikkien matkailuautojemme design muuttui 
huomattavasti vuonna 2021. Jatkamme tulevana 
mallivuotena Royal-, Crown- ja Imperial-sarjojen sisustusten päivittämistä valitsemalla 
kylpyhuoneen pöytälevyyn ja TDL-mallien suihkuun uuden betonihenkisen 
laminaattimme. Olemme myös kehittäneet uudet kattovalaisimet ja valorampit, ja 
kaikkien mallien sisäänkäynnissä on käytännöllinen kahva ja valaistus, joka syttyy, kun 
asunto-osan ovi avataan, Patrik Trofast kertoo. 

 
Fiat saa uuden ohjaamon 
 
Fiat-alustalle rakennettujen Classic-autojen ohjaamo 
on uusiutunut täysin: uusittu kojetaulu ja mittaristo, 
pienempi ohjauspyörä, uusi vaihdevipu, uusi 
ovipaneeli ja langaton kännykkälaturi, uusi USB- ja 
12 V -laturi, uusi muki-/kännykkäteline ja 
rakenteeltaan uudenlaiset venttiilit ja ilmanottoaukot.  
 
Turvallisuutta ja mukavuutta parannettu 
 
TM 740-sarjan autojen ohjaamossa on vakiovarusteena myös ilmastointi. Lisäksi on 
mahdollista valita turvavarustepaketti: sähköinen seisontajarru, sadetunnistin, 
ajovaloavustin ja kaukovalojen automaattinen häikäisysuoja, kaistavahti, etäisyyden 
tunnistava vakionopeussäädin, liikennemerkkiavustin ja vireystila-avustin. 
 
KABE tekee kaikkensa rakentaakseen 
mahdollisen törmäystilanteen varalta niin 
turvallisia matkailuautoja kuin vain on 
mahdollista. Vuoden 2022 automalleihin 
asennetaan uudella tavalla rakennettu 
dinettesohva. Rakenne estää sohvatyynyn 
luisumisen törmäystilanteessa ja ehkäisee 
samalla matkustajan luisumista vyöpaikalla. 
Dinettesohva on lisäksi ankkuroitu Kaben 
matkailuautossa olevaan vesisäiliötä 
ympäröivään teräskehykseen. 

Mittaristo on digitaalinen. 

Uusi betonipintaa jäljittelevä laminaatti. 



        

 
KABE on alan kärkitoimijoita törmäyksenkestoa parantavien ominaisuuksien 
kehittämisessä. Matkailuauton vankassa korissa on liimattu rakenne, ulkonemat ja erittäin 
luja kiinnitysjärjestelmä auto-osaan. Lisäksi akun ja vesisäiliön ympärille asennetut 
teräskehykset estävät akun ja vesisäiliön liikkumisen mahdollisessa törmäystilanteessa. 
Auton pöytärakenteen ansiosta pöytälevyn voi kätevästi taittaa pois ajon ajaksi. 
 
Lisätietoja: 

Bo Karlsson 
Toimitusjohtaja 
Kabe-Adria Oy 
bo.karlsson@kabeadria.com 
040 124 4900 

 
 

KABE-matkailuautojen 2022 uutuudet listana: 
 
Classic 
 
• KABE-tarra auton etuosassa. 
• Uusi Fiat-ohjaamo: uusi ohjauspyörä, uusi vaihdevipu, uusi ovipaneeli ja langaton 

kännykkälaturi. Uusi USB, 12 V -laturi ja uusi muki-/kännykkäteline, uudenlaiset venttiilit 
ja ilmanottoaukot. 

• Uusi kattovalaisin, verhoiltu mokkajäljitelmällä. 
• Uusi valaistus astiakaapin alla ja liesituulettimessa. 
• Uusi betonipintaa jäljittelevä laminaatti kylpyhuoneen pöytätasossa ja suihkussa (TDL). 
• Lämpöverho ohjaamon alaosassa vakiovarusteena. 
• Törmäysturvallisuus: Uudella tavalla rakennettu dinettesohva. Rakenne estää 

sohvatyynyn luisumisen törmäystilanteessa ja ehkäisee samalla matkustajan luisumista 
vyöpaikalla. Lisäksi dinettesohva on ankkuroitu vesisäiliön kehykseen. 

• Uusi vakiovarusteiden standardi: Ilmastointi auto-osassa, uusi multimediasoitin, 3 cm:n 
paksuinen sijauspatja.  

• Mukavuuspaketti lisävarusteena: Sähkölämmitteiset peruutuspeilit ja sähkötoiminen 
seisontajarru, peruutuskamera ja 2-DIN. 

• Turvavarustepaketti (ei täysintegroiduissa): Automaattinen hätäjarru, sadetunnistin, 
ajovaloavustin ja kaukovalojen automaattinen häikäisysuoja, kaistavahti, etäisyyden 
tunnistava vakionopeussäädin, liikennemerkkiavustin, vireystila-avustin. 

• Muut lisävarusteet: Ulkoinen antenni reitittimelle.  
 
Royal, Crown, Imperial 
 
• Uusi kattovalaisin, verhoiltu mokkajäljitelmällä. 
• Uusi valaistus astiakaapin alla ja liesituulettimessa. 
• Uusi betonipintaa jäljittelevä laminaatti kylpyhuoneen pöytätasossa ja suihkussa (TDL). 
• Sisääntulovalaisin, oven sisäpuolella kahva ja sisäänkäynnissä valoramppi, joka syttyy, 

kun asunto-osan ovi avataan.  
• 150 litran tuorevesisäiliö. (Crown) 
• Uudet kaapit kattosängyn alla. (Crown, Imperial) 
• Uusi valoramppi kattosängyn takana. (Crown, Imperial) 



        

• Kattosängyn alla uusi valoramppi, jossa on sama mokkajäljitelmäverhoilu kuin uudessa 
kattovalaisimessa. (Crown, Imperial) 

• Lämpöverho ohjaamon alaosassa vakiovarusteena. 
• Törmäysturvallisuus: Uudella tavalla rakennettu dinettesohva. Rakenne estää 

sohvatyynyn luisumisen törmäystilanteessa ja ehkäisee samalla matkustajan luisumista 
vyöpaikalla. Dinettesohva on lisäksi ankkuroitu vesisäiliön kehykseen. 

• Lisävarusteet: Mercedes Distronic, aktiivinen etäisyysassistentti. 
 
Van 
 
• Valkoisesta Van-mallista, jossa on valkoinen etuosa/puskuri, tulee vakiovaruste. 

Valinnaisena värinä metallinharmaa. 
• Panoraamaikkuna katossa vakiovarusteena. Sisältää pimennysverhon ja verhoillun 

valorampin. 
• Uusi ulkovalaistus koko liukuoven päällä. 
• Uusi valkoinen mattapintainen kalvo ja yhteensopivat reunalistat yläkaappien ovissa. 
• Uusi laminaatti, Diamond White, työtasossa. 
• Toinen harmaavesisäiliö, jonka ansiosta kokonaistilavuus on 83 litraa, aivan kuten 

tuorevesisäiliöissä. 
• Mokkajäljitelmällä verhoiltu uusi kattovalaisin. 
• Uusi valaistus astiakaapin alla ja liesituulettimessa. 
• Kylpyhuoneen pöytälevyssä uusi laminaattipinta. 
• Ilmastoinnin ja aurinkokennon yhdistäminen on mahdollista lisävarusteena saatavan 

uuden aurinkokennon avulla.  
• Lisävarusteena paripyörät. Siten kuorman massa voi olla n. 850 kg enemmän ja 

yhdistelmän sallittu kokonaispaino 7 tonnia. 
• Sähkötoiminen markiisi, Thule 5200 12 V, valkoinen, 4 m, valkoiseen Van-malliin. 

(Lisävaruste) 
• Sähkötoiminen markiisi, Thule 5200 12 V, musta, 4 m, harmaaseen Van-malliin. 

(Lisävaruste) 


