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Vagnar och bilar
Kabe Royal 560 XL King Size
Nära det perfekta
Kabe fyller nu 50 år och det tredje största vagnmärket på våra marknader och den mest
populära modellen i Finland är Royal 560 XL. Vår provkörningsvagn tillhör den populära
5,5-metersklassen, med en planlösning anpassad för ett par. Framtill finns en U-soffgrupp,
i mitten kök och i bakre delen en dubbelsäng. Royal är Kabes bästa modellserie, och den
minsta modellen är 560.
Text och bilder Juhani Halmeenmäki
/Bildtexter/
Kabe Royal 560 är Finlands populäraste Kabe. Både inredningen och storleken är i den
populäraste klassen. Aluminiumfälgarna hör till standardutrustning, vid provkörningen
hade bilen dubbdäck med plåtfälgar och plåtnavkapslar.
Tältbelysningen lyser upp väl, och kontakten är försedd med signallampa: En liten men
viktig detalj. Inbrottslarmet larmar även utanför vagnen.
Dubbelsängen i den bakre delen med sina utrustningsdetaljer har förstklassig funktion.
Den väl tilltagna lädersoffan i U-gruppen och den ljusa inredningen ger Kabe ett lätt
utseende.
När man kliver in i vagnen, fångas uppmärksamheten först av den öppna och ljusa entrén.
De ljusa inredningsfärgerna förstärker intrycket. Den traditionella Kabe-tyngden är borta.
Den ljusa Paris-skinnsoffgruppen i främre delen är tillräckligt stor för sju personer, och
givetvis kan den bäddas upp för tre gäster.
Soffans sitthöjd är något högre än normalt, men det är inte något problem. Skinnmaterialet
är behagligt och passar bra i modellseriens främre del. I änden av det stadiga bordet finns
en utdragsskiva, en praktisk lösning för husvagnen: Den fungerar även som
avlastningsyta till köket. Det finns dock gott om avlastningsutrymme redan. Köksbänkens
längd är rejäla 176 cm, och det finns arbetsytor i bägge ändar.
I mitten av köket finns en Dometic gasolspis med fyra brännare och gasdriven grillugn, så
man kan laga mat precis som hemma. Spisfläkten är givetvis standardutrustning, men
torkskåp fattas även i Kabe-vagnen. Uppenbarligen följer de svenska husvagnstillverkarna
den mellaneuropeiska trenden? Sophinken finns på rätt plats i underskåpet och är
tillräckligt stor för plastpåsar, men det finns ändå egna fack för källsortering. Ett stort
amerikanskt kylskåp med separat frysfack finns på bekväm höjd på andra sidan
mittgången bredvid TV-hyllan. Där finns plats för en traditionell bildrörs-TV eller en
modern platt-TV. Dessutom finns det gott om plats för en video, DVD-spelare eller
digitalbox tack vare hålen för kabelgenomföringar. Två vägguttag räcker nätt och jämt.
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Utmärkt sovrum, men något liten toalett
Dubbelsängen i den bakre delen har en 13 cm fjädermadrass och en 6 cm bäddmadrass.
Utrymme finns annars tillräckligt, men är man mer än 190 cm lång bör man välja
gångsidan. Sovrummet är väl utrustat för sängliggaren: Det finns läsbelysning,
hyllutrymme inom räckhåll och TV-uttag även i fotändan. En bekväm detalj är
nattbelysning ovanpå klädskåpet: en liten ljuspunkt i vagnparkeringens mörker som ger
trivsam stämning för stadsbon och innebär att man inte måste tända någon lampa om
man vaknar på natten. Det är relativt lätt att komma åt utrymmena under sängen, men
ytterlucka finns inte som standard (tilläggspris 240 euro).
I det andra hörnet finns toaletten, vars funktionalitet ökas genom en skjutdörr som inte tar
någon plats. Dock är toaletten nätt och jämt tillräckligt stor för grundfunktionerna, och en
kraftig man måste ha dörren öppen när han rakar sig. Det går inte så bra att ta en dusch i
utrymmet, även om det finns möjlighet till det. Det saknas krokar för handdukar, men en
torkställning finns som extrautrustning för 120 euro. Bredvid toaletten finns ett stående
klädskåp, under vilken det finns en Alde-panna och ett gallertråg i mellanbottnen. På så
sätt är skåpet både uppvärmt och ventilerat. Bredvid det stående klädskåpet finns ett
praktiskt smalare hyllskåp, båda belysta. Sovrummet kan delas av från resten av vagnen
med en lätt tyggardin. En tung mellandörr är oftast onödig. Golvet är parkettimitation.
Skåputrymmet är som helhet mångsidigt och rikligt. Även för stora saker finns det
tillräckligt skåputrymme under kylskåpet och TV:n. För skidor och andra längre saker finns
en egen låda, bakom en lucka. Skoskåpet finns vid dörren, och ovanpå TV-skåpet finns
ett barskåp med glasdörr. Låsmekanismen till skåpdörrarna fungerar väl och känns stadig.
Färskvattenbehållaren på 40 liter finns i framdelen och en liten 15-liters gråvattenbehållare
finns under sängen. Rördragningen går ovanför värmeelementen, och tömningskranarna
är lätta att nå. Det finns totalt sju vägguttag, vilket är ett precis tillräckligt antal för en vagn i
denna klass.
Funktionell under alla årstider
Nollgradigt stormigt väder är inget problem för den svenska vagnen. Vagnen värms med
Alde vattenburen golvvärme. Ingen kondens bildades, och värmen var jämn även på
golvet samt i hörntoaletten, som ofta kan vara ett problem.
Kabes höga klädskåp är konstruerat för användning vintertid. Det har droppfat, belysning,
ventilation och uppvärmning. Bredvid högskåpet finns ett smalt hyllskåp, och sovrummets
avskärmningsdraperi är av lagom lätt tyg som inte tar någon plats.
Extra finesser i uppvärmningen och ventilationen är värmespringor i skåpens bakväggar,
reglerbart friskluftsintag och en ventilationslucka av solifer-modell. Det vadderade taket
isolerar och dämpar regnljudet mot taket. Några problem med buller från Alde uppstod
inte. Det finns fem öppningsbara fönster med kassettgardiner i husvagnen, vilket kan
tyckas vara ett litet antal. Ljusinsläppet förbättras dock av att det finns en stor taklucka av
typ Heki mitt på vagnen, och mindre takfönster i sovrummet och på toaletten. All belysning
i vagnen fungerar med ackumulatorspänning, och tillsammans med punktbelysning och
skåpbelysning finns det verkligen tillräckligt. Soffgruppens takbelysning går att dämpa,
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och sovrumsbelysningen kan manövreras både från sängen och gången. Elförsörjningen
kommer från ackumulatorer på 75 Ah och en 25 A laddare. Det finns två 12 V-uttag
inomhus. Huvudbrytare och klocka samt mätare för färskvattnet och ackumulatorerna
finns i köket. I elanslutningsskåpet finns dessutom elmätare, uttag för ström och TVanslutningar. I Kabes kungliga utrustning ingår även en centraldammsugare samt
tjuvlarm.
På resa och framme
Under körning gick Kabe-vagnen som förväntat bra bakom stadsjeepen, och
uppvärmningen hölls igång under resan. Det besvärliga väglaget upptäcktes först när vi
kom fram, genom att vagnen var nedsmutsad. Om man reser mycket kan det finnas
anledning att bekanta sig även med standardmodellen, som är 20 cm smalare än King
Size-vagnen. Ett annat alternativ är modell XVI med en bakre bordsgrupp istället för
dubbelsängen. Uppställningen på campingplatsen underlättas av att hörnstödens
vevplatser finns på sidan och är väl åtkomliga. En utmärk lösning!
Gasolkofferten är väl tilltagen och det kom inte in någon smuts under körningen. Den
stadiga luckan hålls uppe med gasfjäder. Trycket på kulan med en gasflaska var 80 kilo.
13-poligt uttag, bra instruktionsbok och ennyckelsystem är standard i denna klass.
I själva verket var det svårt att hitta något allvarligt att anmärka på hos Kabe-vagnen. Den
tunga inredningen har blivit lättare, och priset ligger nästan på samma nivå som de
nordiska konkurrenternas, trots att utrustningen som helhet är bättre. Dock är inte ens
Kabe fullkomlig: Gråvattenbehållaren kunde vara något större, och toaletten är liten, och
man skulle inte behöva betala extra för handdukshängare eller handdukställ. Vagnen
kommer dock mycket nära drömbilden av en husvagn för två, i alla väder. •
/Faktaruta/
Kabe Royal 560 XL King Size
Totallängd
Karosslängd
Innerlängd
Totalbredd
Innerbredd
Innerhöjd
Tjänstevikt
Totalvikt
Uppvärmning
Golvvärme
Kylskåp
WC
Vattenbehållare

730 cm
628 cm
550 cm
250 cm
235 cm
196 cm
1 360 kg i körbart skick
1 600 kg
Alde Compact 3010 värmepanna med 3 kW
elpatron
Vattenburen
Dometic 175 I, frys 31 I
Thetford
Fasa behållare färskvatten 40 l och gråvatten
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Sängar
Chassi och säkerhetskoppling
Pris med testutrustning
Import
Testvagnen

inomhus 15 l
Säng 118-140 x 196 cm, sofforna 170 x 230 cm
BPW, VVS3000
36 400 euro; testvagnen har luftkonditionering
och CD-radio, 37 815 euro
Kabe Suomi, www.kabe.se
Turun Länsi-Vankkurit Oy,
www.lansivankkurit.com

/Bildtexter/
Köket har alldeles tillräckligt med arbetsutrymme och skåp. Spisen med fyra brännare och
ugn tillhör standardutrustning, så det finns utmärkta möjligheter att laga en god middag.
Toaletten är ganska trång, och räcker inte alls till för att ta en dusch. Skjutdörren hjälper till
att rädda situationen, men det finns ingen torkställning för handdukar och inga krokar. Det
finns gott om förvaringsskåp, men de skulle kunna vara djupare
Manöverpanelen för Alde-uppvärmningen finns intill dörren, och tjuvlarmet håller
oönskade gäster på avstånd. Klädkrokar och brytare för belysningen finns också inom
räckhåll när man kommer in i vagnen.
TV:ns bästa placering är bredvid ytterdörren och det går bra att titta från soffan. En
digitalbox eller DVD-spelare får lätt plats på underhyllan, och det övre skåpet med
glasdörr är ett barskåp. Underskåpen är högre än normalt, och det stora kylskåpet med
separat frysavdelning är på lämplig arbetshöjd.
Ett bra exempel på elanslutningsskåp. Strömmen kan tas ut både med nät- eller
ackumulatorsystem. TV:n har anslutningar både på tältsidan och till centralantennen, och
förbrukningsmätare tillhör standardutrustningen.
Under den främre soffan finns ett belyst skidfack som är lika brett som vagnen och försett
med tråg. Uppställningen på campingplatsen underlättas av att hörnstödens vevplatser är
placerade på vagnens sidor. De går att hitta även i mörker utan att man måste fumla eller
böja sig ner.
Gasolkofferten är rymlig och snygg, men kultrycket tillåter inte två stålflaskor eller extra
last. Säkerhetskopplingen av märket Winterhoff är lätt att använda, och den 13-poliga
kontakten klarar alla elfunktioner.

