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KABE husvagnar 2010:

Förfinad design in- och utvändigt
Nya tekniska lösningar
Det är bakifrån som man lättast känner igen KABEs husvagnar av årsmodell 2010.
KABE-vagnarnas bakljusramp har fått en ny design med nya exklusiva KABE-lampor som
går runt hörnen, vilket ger ett snyggt möte till sidokjolarna. Även det högt placerade
bromsljuset är nytt, och har nu formen av KABEs logotype.
Den uppmärksamme noterar också att ytterbelysningen är ny, liksom handtaget på dörren.
Öppnar man dörren, lägger man märke till att dörrens innersida har fått en ny färg. Möbeln
strax innanför dörren är ny, och innehåller numera en garderob för ytterkläderna. Möbeln är
också försedd med ett vrid- och vinklingsbart fäste för en flatskärms-tv. Här kan man också
välja att sätta in vinkyl eller diskmaskin som tillval!
Största invändiga designförändringen hittar man emellertid i sovrummet. Borta är de små
speglarna ovanför sängen, och i stället finns nu här en elegant sänggavel. I modellerna med
långbäddar (B2) har dessutom hurtsen mellan sängarna fått ny design.
Också i tvättrummet hittar man, i vissa modeller, nya skåp och i samtliga modeller sitter en
Thetford-toalett av modernaste slag.
Ny, effektivare köksfläkt med förbättrad belysning hör till de tekniska förbättringarna, liksom
en ny manöverpanel med pekskärm (touch-screen) till värmepannan.
Cityvattenanslutning – inkoppling till det fasta vattennätet – är numera standard i Royal- och
Hacienda-serierna, liksom ett mediacenter från Pioneer. (Båda finns givetvis som tillval till
Ädelstensmodellerna.)
För säsongscamparen kommer dessutom ett nyutvecklat styr- och övervakningssystem, kallat
KABE Phone Up. Med detta system, som utnyttjar GSM-nätet, kan man bland annat starta
värme och kyl, ställa in önskad temperatur samt övervaka batterinivå och larm. Det går även
att få ett varningsmeddelande om temperaturen inne i vagnen skulle sjunka under +5º. KABE
Phone Up sitter standardmonterat i Hacienda-modellerna och finns som tillval till övriga
modeller.
Ett vidareutvecklat VA-system finns också som tillval. Toaletten (Thetford 250 CS) är
försedd med en elektrisk pump för tömning av tanken, och avloppet från toalettanken är
sammankopplat med avloppet från gråvattentanken. Tillsammans med cityvattenanslutningen
ger det nya VA-systemet en mycket hög komfort på de campingplatser som erbjuder fast
vatten- och avloppsanslutning, och fungerar helt utan modifieringar eller omkopplingar när
man står på campingplatser som ej erbjuder denna facilitet.
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Nyutvecklat golvvärmesystem
Det var redan 1987 som KABE började utrusta sina husvagnar med golvvärme.
AGS (Automatiskt GolvvärmeSystem) har denna komforthöjande detalj kallats genom alla år,
och tack vare att golvvärmen är vattenburen fungerar den även vid de tillfällen då man inte
har tillgång till nätspänning. Värmespridningsplåtar gör dessutom att hela golvet blir
uppvärmt.
Genom åren har systemet förfinats, och nu är det dags för generation två – följdriktigt kallad
AGS II. Största skillnaden är att de två rörslingor som tidigare använts har ersatts med fyra,
vilket ger en ännu jämnare värme. Detta system sitter som standard i alla vagnar i
Ädelstensserien.

I Royal-vagnarna, liksom i Hacienda-vagnarna och i Travel Master Royal 880, används ett
ännu mer sofistikerat system – kallat AGS II Pro. Här sköts cirkulationen i golvet av en
separat pump, vilket gör att man kan ha enbart golvvärmen igång, och en shuntventil reglerar
temperaturen på det vatten som cirkulerar i golvet. Finns som tillval i alla övriga husvagnar
och husbilar.
Detta system, som är patentsökt, ger därför samma höga komfort som ett golvvärmesystem
för villabruk.
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Bakljusramp med de nya lamporna som går runt hörnet hör till de mest synliga utvändiga
förändringarna.

Garderob med plats för ytterkläderna finns nu strax innanför dörren. Ett exklusivt mediapaket
med pekskärm är standard i Royal- och Hacienda-serierna – tillval i Ädelstenmodellerna.

2010

Elegant sänggavel vid sängarna.

Två nya modeller
Många nya versioner
Det är i KABEs Royal-serie man hittar de flesta modellförändringarna.
Royal 560 LXL heter en helt ny modell, som endast kommer att byggas i King Sizeutförande.
Till skillnad från ”gamla” Royal 560 XL, har den nya modellen ett vinkelkök vilket gett
möjlighet att skapa en större främre sittgrupp. I den bakre delen kan kunden välja mellan en
fast dubbelsäng eller en bäddbar dinett.
Royal 720 E9-TDL och Royal 780 E9-TDL är två nya varianter, där sängen på vänster sida är
utdragbar 20 cm på bredden. På höger sida erbjuds antingen en enkelsäng eller en
våningssäng.
Hacienda-serien kompletteras med modellen 880 D- TDL – en vagn med fast, tvärtställd
dubbelsäng och tvättrum över hela bakgaveln. I Hacienda 880-serien finns också nya varianter
av modellerna E-TDL och B-TDL.
I Ädelstensserien görs inför det nya modellåret endast smärre förändringar i modellerna
Safir E-TDL, Diamant E-TDL och Amber B-GXL.
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Nya Royal 560 LXL får bland annat vinkelkök.

Royal Hacienda 880 D-TDL har inbjudande, tvärställd dubbelsäng med hygienavdelningen
strax intill.
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KABE Travel Master 2010:

Förlängd 700-modell
Lyxigare versioner
700-serien vidareutvecklas och kompletteras.
700-serien, som ju introducerades för ett år sedan, kompletteras nu med ytterligare en modell
kallad Travel Master 740 LB.
Den nya modellen kan enklast beskrivas som en förlängd 700 B – alltså en långbäddshusbil –
som fått vinkelkök på vänster sida och förbättrade garderobsutrymmen.
Att bilen utrustats med ett vinkelkök innebär att kylskåpet fått sin plats bredvid köksbänken, i
stället för i bänken. Den som så önskar, kan därför beställa sin Travel Master 740 LB med
extra stort kylskåp. Även tvättrummet, placerat på höger sida har fått generösare mått.
Nytt för 2010 är att skåpet mellan långbäddarna i vissa modeller kan erbjudas i ett alternativt
utförande, som ger bättre kontakt mellan dem som ligger i sängarna.
Nytt är också att alla bilar i 700-serien – alltså även nya 740 LB – kan fås i Royal-utförande. I
Royal-paketet ingår specialdesignad silverfärgad dekor på långsidor, bakgavel och hytt samt
markis, takfönster (”Sky view”) och lättmetallfälgar.

Nya Travel Master 740 LB är utrustad med vinkelkök, med möjlighet till extra stort kylskåp.
Tvättrummet, placerat mitt emot köket, har generösa mått.

Som tillval kan hela 700-serien levereras i Royal-utförande, med bland annat silverfärgad
dekor och lättmetallfälgar.
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KABE Travel Master 2010:

880 LT – ny lyxmodell
Längre och lyxigare på tandemaxel
För den som har vuxit ur sin Travel Master 750, kan KABE nu erbjuda ett alternativ: Travel
Master 880 LT som är en verklig lyxhusbil, byggd på ett AL-KO-chassi med tandemaxel.
Som modellbeteckningen visar, har den nya modellen samma bakparti som Travel Master
750 T – alltså långbäddar samt en hygienavdelning som sträcker sig tvärs över hela
bakgaveln. Köket, däremot, är ett rymligt vinkelkök och intill detta finns en stor garderob.
Den större karossen har dessutom gett plats för en tvåsitssoffa innanför dörren, vilket innebär
att X personer nu kan umgås på ett bekvämt sätt.
På andra sidan av dörren finns en möbel av samma typ som i husvagnarna, som bland annat
innehåller en garderob för ytterkläderna. Möbeln är också försedd med ett vrid- och
vinklingsbart fäste för en flatskärms-tv.
Nya Travel Master 880 LT kommer endast att byggas i så kallat Royal-utförande med markis,
takfönster, lättmetallfälgar, larm och GPS/backkamera monterade som standard. Utvändigt
känns bilen igen på den Royal-typiska, silverfärgade dekoren på långsidor, bakgavel och
förarhytt
Travel Master 880 LT är, precis som övriga husbilar från KABE, utrustad med partikelfilter
för att möta de skärpta miljökrav som ställs i allt fler städer på kontinenten.

Nya Travel Master 880 LT är baserad på ett lågprofilchassi med
tandemaxel från AL-KO Kober.
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Bakpartiet i 880 LT är detsamma som i 750 T – alltså långbäddar och stor hygienavdelning.
Rymligt vinkelkök och stort kylskåp med automatiskt energival.

För mer information kontakta:
Alf Ekström 036-39 37 01, 070-744 29 94
Johan Skogeryd 036-39 37 18, 070-877 95 75
Bilder finns för nedladdning på:
www3.kabe.se/kabe 2010.zip eller maila pwk@kabe.se

