Helt nya KABE 2009
Förnyad utvändig design på husvagnarna, nya snickerier i både husvagnar och husbilar,
många nya husvagnsmodeller och en helt ny – lite mindre – Travel Master.
Ja, nyheterna är verkligen många när KABE nu presenterar 2009 års modeller!

KABE husvagnar 2009
Redan vid första anblicken upptäcker man att de röda fälten på den vita karossen har blivit
mindre. Karossen ser mer stilren ut men förändringarna har gjorts utan att den traditionella
KABE-identiteten gått förlorad. Vid en närmare granskning upptäcker man dessutom att
dekoren på gavlarna, ovanför fönstren, är ny. Samtidigt har ädelstenen, respektive kronan,
som utmärker de båda modellserierna fått ett exklusivare utseende. Dessutom har både
fönsterkarmar och ventilationsluckor fått ny färg.

Elegantare dekor och ny karossplåt tillhör de utvändiga nyheterna.
Men den största förändringen upptäcker man när man öppnar dörren och kliver in i vagnen.
Snickerierna har en varmare, lite mörkare ton – amerikansk valnöt heter träslaget – och
köksavdelningen är helt omgjord. Mjukt kurvade ovanskåp och lika mjuka kurvor
kännetecknar den nya designen, men det finns också andra nyheter som inte är lika lätta att
upptäcka. Samtliga lådor är till exempel försedda med ”soft-close”, som innebär att lådan
stänger sig själv – mjukt och ljudlöst – de sista centimetrarna. Ett bekvämt centrallås gör
dessutom att man inte riskerar att lådorna öppnar sig själv under färd.
Även luckhandtagen har fått en ny design, för att matcha de nya snickerierna.

Mjukt svängda linjer i KABEs nya kök.

Soft-close och centrallås på alla lådor.

Nya ädelstenar
Inte mindre än åtta nya modeller finns i 2009 års KABE-program. Den för ett år sedan
introducerade barnkammarvagnen, Onyx GDL, har nu ersatts med både en större och en
mindre variant – Ametist GDL respektive Diamant GDL. Tillsammans med alla Flexlineversioner finns nu ett mycket stort urval för den barnfamilj som är spekulant på en KABEvagn.
Men det är inte bara GDL-versionen som är ny i Diamant-serien, Diamant GXL och Diamant
TDL heter ytterligare två nya modeller, och därmed omfattar Diamant-serien 4 olika
modeller. Med alla Flexline-versioner av Diamant GLE finns hela 15 olika planlösningar att
välja mellan!
Helt ny ädelstensmodell är Amber, som kommer som BGXL- och GLE-versioner – den
sistnämnda med 10 olika Flexline-lösningar. Amber kan närmast beskrivas som en Royal 780
med ädelstensseriens utrustningsnivå.
Och apropå Royal, så kan det nämnas att 780 TDL från och med 2009 även kan fås med
enkelsängar i stället för dubbelbädd, och att Royal Hacienda 880 kommer i GLE-utförande
med 11 Flexline-alternativ.

Ametist GDL

Ametist GDL

Diamant GDL

Diamant GXL

Diamant TDL

Tekniska nyheter
En ny, elektronisk kontrollpanel hör till 2009 års tekniska KABE-nyheter. Displayen kan även
visa nivån i spill- och gråvattentanken på toaletten. Panelen är användarvänligt placerad
innanför entrén.
Ett intressant tillval är nya KABE AirVent som skapar ett behagligare klimat i vagnen under
varma dagar! KABE AirVent består av en taklucka med termostatstyrd fläkt. När fläkten
startar skapas ett undertryck inne i vagnen som gör att den kalla luften under vagnen sugs in
så att temperaturen inomhus sänks.
Stabiliseringssystemet IDC – ”husvagnarnas ESP” – kan erbjudas som tillval till samtliga
KABE-modeller.

KABE husbilar 2009
En stor nyhet i det lite mindre formatet är en helt ny serie husbilar, kallad KABE Travel
Master 700 – den hittillsvarande serien har döpts om till KABE Travel Master 750 – som
kommer i tre olika utföranden.

Två av modellerna har separata enkelsängar, och denna planlösning kommer att erbjudas både
med och utan garage. Den tredje modellen har den ”husbilsklassiska” planlösningen med
dubbelbädd och hörntvättrum i den bakre delen av bilen.
– Vi är den första nordiska husbilstillverkaren som på allvar tar upp kampen mot
importbilarna, säger KABEs vd Alf Ekström. Dessutom räknar vi med att prisnivån på nya
Travel Master 700 ska bli sådan att steget inte ska vara avskräckande stort för dem som vill
byta från en KABE husvagn till en Travel Master husbil. Travel Master 700 är, liksom Travel
Master 750, byggd för användning året runt i Skandinaviskt klimat.
Nya KABE Travel Master 700 är byggd på Fiats eget lågbyggda specialchassi för husbilar,
och bakaxeln har extra stor spårvidd (198 cm) för bästa stabilitet. Största tillåtna totalvikt är
4 000 kg, och givetvis är chassiet – till skillnad mot importhusbilarnas chassier – Nordenspecificerat med bland annat ett extra värmepaket under förarstolen.
Kraften kommer från en 2,3-litersmotor på 130 hästkrafter, och ett partikelfilter ser till att
Travel Master 700 är så miljövänlig som möjligt.
Trots att längden krympts på cirka en halvmeter, upplevs nya KABE Travel Master som
nästan lika rymlig som sin storebror.

Enkelsängar med garage undertill är ett av de tre alternativ som erbjuds.

Härlig sittgrupp med plats för många – och bordsskivan kan förlängas.
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KABE Travel Master 700 finns i fyra olika planlösningar.

Precis som sin storebror är Travel Master 700 byggd för att möta högt ställda krav, och
givetvis är den byggd för att kunna användas året runt. Färskvatten- och gråvattentankarna är
därför uppvärmt placerade och båda har en rymd på 90 liter.
Nya KABE Travel Master 700 har fått inredning i samma varma träslag (amerikansk valnöt)
som KABEs husvagnar med smakfullt placerade dekorlister av borstad aluminium. Samma
inredning återfinns även i KABE Travel Master 750, men med den mer klassiska dekorlisten i
valnötsfanér.

KABE TRAVEL MASTER - DEN MILJÖVÄNLIGA HUSBILEN!
Alla KABE Travel Master är från och med modellåret 2009 försedda med partikelfilter, för att
vara så miljövänliga som möjligt.
– Vi vet att de som väljer en KABE Travel Master kör längre än den genomsnittlige
husbilsägaren, säger KABEs vd Alf Ekström. Så när vi nu inför partikelfilter som standard
gör vi en betydelsefull insats för att husbilsköparnas barnbarn ska få en bättre framtid!

Vid frågor kontakta Alf Ekström 036-39 37 01 eller 070-744 29 94.
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