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Vagnar och bilar
Kabe Travel Master WL
För par, i kyla och hetta
Den svenska tillverkaren Kabe bygger husbilar för den nordiska vintern med 50 års
erfarenhet. Alla modeller av Travel Master har vattenburen centralvärme. Man har särskilt
uppmärksammat både ventilation och fuktreducering.
Text och bilder Antti Henttonen
Alla modeller av Kabe Travel Master är halvintegrerade och försedda med effektiva 3liters Ducaton dieselmotorer, som chassi en skräddarsydd Al-Ko. Ytterlängden för alla
modeller är 7 520 mm och bredden är 2 350 mm. Taket och framdelen, kjolarna och
bakdelen är av glasfiberarmerad plast. Takets fogning är tät, eftersom taket och
sidoväggen ansluter omlott. Färgsättningen är lika för alla modeller. Hytten och väggarna
av slät plåt är vita, medan taket, bakdelen och kjolarna har en varm grå ton. Markisen är
4,5 meter bred och snyggt integrerad i anslutningen mellan tak och vägg.
Utrymme även för gäster
Den modell vi provkört är tydligt avsedd för ett par, som uppskattar utrymme och gärna
bjuder in gäster. Bilen har ett L-format kök i mitten till vänster. På motsatta väggen finns
ett klädskåp och ett rymligt kylskåp. I testbilen fanns det största vardagsrummet i
modellserien, där det förutom L-soffan på vänster sida finns ytterligare en soffa utmed den
högra väggen. Förarhyttens bänkar kan vridas, som i alla modeller. Soffgruppen kan lätt
göras om till en extra bädd för tillfälliga medresenärer.
För paren finns även två andra modeller med separata dubbelsängar. En barnfamilj skulle
säkert välja WB-modellen, som finns att få med sju olika inredningar i den bakre delen
(Flexline). Förutom sovutrymme som kan göras om från soffgruppen kan man till exempel
välja dubbelsäng eller våningssäng, eller två våningssängar.
Travel Masters WL-modell har ett vardagsrum som lätt rymmer sex personer kring bordet.
De bekvämaste sätena är givetvis förarhyttens pilotsäten, som lätt kan vändas. Platt-TV:n
kan dras fram ur sidoskåpet och vändas även mot sovrummet och köket. Det finns plats
för en traditionell TV-modell med uttag ovanför kylskåpet. En runtomstrålande elektronisk
antenn ingår i standardutrustningen. Bordet med rundade hörn kan vridas och flyttas i
sidled. Det finns gott om justeringsmån och låsningen är stadig.
Laga mat och baka
Ytterdörren har fönster. Trappan har elfunktion och fälls in när motorn startas. I
testmodellen fanns ett 150-liters Dometic-kylskåp (i grundmodellen ett 97-liters), inom
bekvämt räckhåll för kocken. Köket ligger på vänster sida, med en L-formad arbetsbänk.
Utrustningen räcker till även för den inbitne kocken. Det finns en Dometic gasolspis med
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fyra brännare, ugn och grill. Mikrovågsugnen är tillval, fastän den idag borde kunna
betraktas som standardutrustning.
Diskbänken har en ho och ett avrinningsplan. Metallkranen är stadig och vattensystemet
har tryckvattenautomatik och varmvattenberedare. Spisen och diskhon kan täckas över
med ett glaslock. Det finns gott om arbetsyta och som hjälpbord kan man använda ytan
ovanpå kylskåpet. I kökets underskåp finns en stor låda för grytor och en låda med fack
för bestick. Bredvid spisen finns ett smalt och djupt glidskåp med trådbackar. Den
tvådelade sophinken har ett eget skåp. Det finns fyra överskåp, en effektiv köksfläkt och
ett öppningsbart fönster.
Eget duschrum
Toaletten och det separata duschskåpet är placerade efter varandra baktill, bredvid den
längsgående dubbelsängen. Direkt intill dörren finns tvättstället och under den ett rymligt
underskåp med rulldörr. Ovanför finns ett litet skåp, speglar på två väggar, i mitten öppna
hyllor med räcken. Toaletten har öppningsbart fönster. Kemisk toalett med vridbart säte
och elspolning finns i mitten av utrymmet. Längst bak finns ett separat duschutrymme.
Dörren är vridbar och sluter tätt om utrymmet. Vattnet hålls säkert kvar i duschkaret.
Duschens och tvättfatets kranar är av kromad metall och stadiga. Duschningen kan dock
störas något av ljudet från den elektriska tömningspumpen i duschkaret. Färskvatten- och
gråvattenbehållarna rymmer båda 95 liter och är frostskyddade. Tömningen av gråvattnet
görs utifrån med en elpump och vattnet kan enkelt ledas bort med en slang till en
tömningsbrunn.
Sängarnas spjälbotten fjädrar och ventilerar.
Bak, till vänster, finns en rymlig dubbelsäng utmed långsidan. Den ventilerade
spjälbädden är 75 cm hög, på grund av förvaringsutrymmet under den. Det är enklare att
kliva ur sängen med hjälp av en trappa med två steg som kan vridas åt sidan. Bäddens
storlek är 134 x 193 cm. Ovanför finns klädskåp och en låg hylla för böcker. I sängens
gavel finns även små hyllor och fack samt extra högtalare för bilstereon. För kvällsläsaren
finns två halogenlampor som punktbelysning.
Dämpad inredning av hög kvalitet
Testbilens träytor och inredningstextilierna av hög kvalitet går i varmt brunt och naturvitt,
och bildar en harmonisk helhet. Andra alternativ är till exempel tyger i blått, rött och grönt.
Mot extra pristillägg kan man få ljusbrunt eller mörkbrunt skinn. Inredningsarbetet är
felfritt. Det finns inga kantiga mellanväggar, alla former är rundade och försedda med
snygga kantlister. Luckorna öppnas och stängs med ett lätt tryck och saknar låsbeslag.
Mekanismerna och gångjärnen fungerar lätt och är stadiga.
Bilens alla fönster och takluckan kan öppnas, och är försedda med myggnät och
mörkläggningsgardin. Förarhyttens fönster kan stängas för med tyggardiner som löper på
en skena runt hyttens tak. Vid minusgrader kan man lägga på en stoppad huva utanpå.
Det stora takfönstret ger ordentligt med ljus, och de transparenta vädringsfönstren ger bra
ljus i köket, sovutrymmet och toaletten.
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Det är gott om belysningar i bilen. I taket sitter en träpanel med försänkt punktbelysning
runt om i bilen. Alla strömbrytare finns bekvämt placerade vid dörröppningen. Det innebär
dock att även sovrummets ljuskällor måste släckas vid ytterdörren. I taket finns också två
plafondlampor, den ena i vardagsrummet och den andra i sovrummet. Strömbrytarna för
båda dessa är placerade i sovrummet, så de är lämpliga att använda innan man går till
sängs. I köket finns punktbelysning i taket samt belysning för arbetsbänken under
överskåpet. I vardagsrummet finns dessutom sex vridbara spotlights.
Vägguttag finns ovanför kylskåpet, i vardagsrummets skåp och i köket. I förarhytten sitter
två 12 V-uttag. Utvändigt finns dessutom en tät lucka som döljer 230 V- och 12 V-uttagen
samt TV-uttaget. Man kan alltså titta på TV även ute.
Tillräckligt skåputrymme
Bilen har bekvämt förvaringsutrymme för två. I vardagsrummet finns fyra överskåp och
kring förarhyttens tak hyllor med fack. Vardagsrummets soffor döljer förvaringsfack, och
bredvid dörren under soffan finns ett bekvämt fack med lucka för skor. Här förvaras också
en pulversläckare.
I mitten av bilen finns ett klädskåp med stång. Många tycker att det särskilt vid resor
vintertid är för lite med ett skåp för hängförvaring, men detta är allmän standard. I Travel
Master finns gott om utrymme för fuktiga kläder efter skidresan eller utförsåkningen i
duschskåpet. Någon form av stång eller krokar borde ingå som standardutrustning där.
I sovrummet finns fem överskåp, och under den upplyftbara spjälbotten är ett uppvärmt
utrymme tillgängligt. Detta fack är det enda som kan öppnas utifrån, utöver toalettens
avfallsbehållare och gasolkofferten. Facken har belysning. Takräcken och stege baktill är
extra utrustning.
Jämn värme i alla väder
Kabes bilar är konstruerade för nordiska förhållanden och användning året runt.
Uppvärmningen är väl genomtänkt. Bilen har ett Alde Compact 3010 värmesystem, en
modernare version av 3000 med digital manöverpanel.
Utrustningen har en inbyggd 8-liters varmvattenberedare och separat expansionskärl.
Systemet värms med 230 V spänning eller gasol. Under körning kan även bodelen
värmas med bilens kylsystem. Alla motorer i Kabes husbilserie har också Webastovärmare. Efter inkoppling till nätet drar Alde-värmaren el, men kopplar in gasol vid behov.
Effekten vid eldrift är 1 050 W eller 2 100 W, med gasol 3,3 kW eller 5,5 kW.
Manöverpanelen finns ovanför ytterdörren. Det finns två cirkulationsvattenpumpar, för
batteri- eller nätspänning.
Konvektorerna är placerade bakom inredningen och luften cirkulerar genom springor
under och bakom sofforna och under skåpen. Även i golvet finns vattenburen värme som
standardutrustning. Rörsystemet går även till ytterdörren vid hytten. Vattenledningar och
avloppsrör är skyddade mot frost. Under förarsätet finns en värmare med egen
cirkulationspump och fläkt. Hytten förblir varm och när man ska köra iväg går det snabbt
att få fönstren torra.
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Bilen är också väl ventilerad när luften kan cirkulera bakom sofforna och skåpen. Fönstren
i hytten blir knappast fuktiga. Som isolering i väggarna används cellplast med slutna
celler, som inte suger upp fukt. Golvkonstruktionen innehåller ihåliga ventilerade
plastreglar som är patenterade. Även tapeterna är av genomsläppligt material, vilket gör
att kondensen vid stillastående snabbt avdunstar.
Värmen i bilen känns jämn överallt och termostaten fungerar exakt. Med denna utrustning
klarar Travel Master även den kraftiga norrländska kylan.
Stabil enkel körning
På landsvägen uppför sig den framhjulsdrivna Travel Master väl och logiskt, och chassit
känns lagom stabilt. Den effektiva 3-litersmotorn med 157 hästkrafter är
standardutrustning. Motorns vridmoment är bra och på plan mark går det att köra iväg
även på tomgång. Växelspaken är bekvämt placerad i manöverpanelen. Sexväxlad
växellåda, lågt chassi och avsaknaden av alkov ger bra köregenskaper även i byig vind.
Det känns nästan som att köra en personbil. Motorljudet är inte störande, utan man kan
samtala med normal röst. Sikten från bilen är bra och de stora speglarna är
elmanövrerade och eluppvärmda. Som extra utrustning finns backkamera.
Som standardutrustning har bilen farthållare, elektriska fönsterhissar, centrallås samt
luftkonditionering i hytten. Säkerhetsfunktioner som kan nämnas är ABS-bromsar,
krockkuddar och slirskydd samt indikator för gasläckage.
Personligt och bekvämt resande
Kabe Travel Master är en välbyggd, effektiv och välutrustad bil. WL-modellen passar för
par som värdesätter väl tilltagna utrymmen. Sittgruppen är rymlig, och kan vid behov
göras om till säng för en nattgäst. Redan standardutrustningen är väl täckande, och det
finns gott om extrautrustning att få. Kabe Travel Master är lämplig för krävande resenärer.
En fin bil – men det ska man ju få i denna prisklass!
/Faktaruta/
Kabe Travel Master WL
Chassi
Axelavstånd
Motor
Växel
Bränsletankens volym
Däckdimension
Laddare
Ackumulator
Totalvikt
Tjänstevikt med grundutrustning

Fiat Ducato 3,0 L, Al-Ko 42 H
4 343 mm
160 multijet 2 999 cc, 157 hv/115 kW
400Nm/ 1 700 rpm
6+ 1
80 I
16"
160 A
100A+ 115 A
3 500 kg
3 140 kg

9
Totallängd/bredd/höjd
Antal passagerare
Sittplatser
Bäddplatser
Bäddarnas storlek
Uppvärmning
Färskvattenbehållare
Gråvattenbehållare
Kylskåp
Spis
Bakre utrymmesmått
Pris
Testbil

7 520 mm, 2 350 mm 2 800 mm
3
6
2+1
1 380 x 1 960 mm, (1 350/1 000 x 2 000
mm)
Alde 3 010 centralvärme
95 I
95 I
97 I
4 brännare + ugn
Lågt utrymme, inget egentligt bakre
utrymme
86 000 e
Turun Länsivankkurit Oy, www.kabe.se/fi

/Bildtexter/
Travel Master ger ett snyggt helhetsintryck. Alla modeller är lika stora och har samma
utseende. Takets vattenisolering är garantisäker.
Markisen är integrerad i det glasfiberförstärkta plasttaket.
Det stora bordet i vardagsrummet kan vridas och snurras i alla riktningar och kan låsas
ordentligt. Det ryms lätt sex personer kring bordet.
I WL-modellen finns seriens största vardagsrum, den enda modellen som har ytterligare
en soffa på höger sida.

Köket är rymligt, L-format. Det finns gott om arbetsbänkar och den
matlagningsintresserade värdesätter extrautrustningen, grillugnen. I vänstra kanten finns
ett skåp med utdragbara trådbackar. Den tvådelade sophinken finns i gavelskåpet till
höger. En platt-TV göms i skåpet och kan vändas även bakåt, mot köket och sovrummet.
I sovrummet finns en rymlig dubbelsäng med väl ventilerad ribbotten. Till vänster finns
klädskåpet och till höger toalett/tvättrum.
WL har bakom toaletten ett separat duschskåp, vars böjda akryldörr sluter tätt (bilder till
vänster).

