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Gezinnen met kinderen, avontuurlijke trekkers, seizoenkampeerders en lief-
hebbers van lange reizen. De behoeften variëren maar er is altijd een KABE 
te vinden die helemaal past bij u en uw gezin. Als u uw favoriete model hebt 
gevonden, kiest u de meest optimale indeling met behulp van het KABE 
Flexline-systeem dat enorm veel keuzemogelijkheden omvat en bijzonder 
flexibel is.

– Alle beschikbare combinaties van modellen, afmetingen, indelingen en 
inrichtingsalternatieven maken dat wij voor 2020 niet minder dan 1.720.320 
keuzemogelijkheden kunnen aanbieden! We durven gerust te zeggen dat 
er een KABE is voor iedereen, aldus Mikael Blomqvist, hoofd techniek en 
plaatsvervangend directeur van KABE.

Tot de meest geliefde modellen horen de KABE-caravans met kinderkamer 
met 2- of 3-etagebed. Gezinnen met kinderen kunnen nu een caravan kie-
zen uit alle modelseries van KABE: Classic, Edelstenen, Royal, Hacienda en 
Imperial. Meerdere van de favoriete indelingen hebben een eigen speelru-
imte voor de kinderen en een aparte ouderslaapkamer.

KABE 2020:
DE COMPLETE  
RIJDENDE WONING
KABE heeft vijf verschillende series caravans, elk met zijn 
specifieke voordelen. De modellen zijn ontwikkeld om 
te voldoen aan de eisen en wensen van verschillende 
gebruikers. Voor het modeljaar 2020 is het aantal keuze-
mogelijkheden nog verder toegenomen.



Rijdende woning
In 2017 presenteerde KABE zijn eerste 
caravanmodel met een grote, goed 
geplande frontkeuken. Het was meteen 
een groot succes en sindsdien is deze 
fantastisch fijne keuken beschikbaar in 
vijf verschillende caravanmaten in de 
series Royal en Imperial. 

– In 2020 gaan we nog een stap verder 
met de presentatie van de nieuwe 
Hacienda 880 FK, met een nog ruimere 
frontkeuken die elke vergelijking met 
de keuken thuis kan doorstaan, vertelt 
Mikael. 

Uiteraard hebben deze modellen ook 
het grote gewelfde panoramaraam dat 
zo typerend is voor de frontkeukenmo-
dellen van KABE en dat het verblijf in de 
brede volledig uitgeruste keuken nog 
aangenamer maakt door de heerlijke 
lichtinval.

De nieuwe KABE Hacienda 880 FK is 
verkrijgbaar met verschillende slaap-
kamerindelingen en Mikael denkt dat 
dit een extra aantrekkelijk alternatief 

kan zijn voor gezinnen die gedurende 
langere tijd in de caravan verblijven.

– De Hacienda 880 is een van onze 
grootste caravans. Met de nieuwe vol-
ledig uitgeruste frontkeuken maken we 
de droom van de complete rijdende 
woning waar.

Verzonken deuren en laden 
Het modeljaar 2020 omvat een aantal 
vernieuwingen die het designaspect van 
de keukens in de KABE-caravans verder 
onderstrepen. De keukens van de mo-
dellen Edelstenen, Royal, Hacienda en 
Imperial hebben nu exclusieve verzon-
ken laden en deuren en een werkblad 
met een oppervlak in marmerpatroon. 
De hele inrichting van de Edelstenen-
serie is nu uitgevoerd in Shannon Oak. 

– Verder lanceren we een elegante 
keuken, helemaal in wit. De witte keuken 
wordt de nieuwe standaard in alle Impe-
rial-caravans en is als optie leverbaar in 
de Royal-serie, vertelt Mikael. 

De nieuwe intelligente koelkast van 

Dometic met van twee kanten te openen 
deur, die al in het lopende modeljaar 
werd gepresenteerd, blijft de KABE-keu-
ken een heel speciale uitstraling geven. 
De 10-serie van Dometic is gebaseerd 
op dezelfde CI-bus technologie die de 
functies op het KABE Smart D-paneel 
aanstuurt. De temperaturen in het koel- 
en vriesvak worden automatisch gecon-
troleerd met behulp van een sensorsys-
teem dat bovendien zorgt voor een laag 
energieverbruik. 

Comfort in de slaapkamer
Ook in de slaapkamer zijn voor 2020 
een aantal duidelijke verbeteringen 
aangebracht die zorgen voor nog meer 
comfort. De bedden in de Imperial-serie 
zijn voorzien van een bij het hoofd 
elektrisch verstelbare bodem (optie in 
de Royal- en Hacienda-modellen) en een 
zacht bekleed hoofdeinde. Het bedframe 
is van aluminium.

– Een ander prettig nieuwtje is dat we 
een manier hebben gevonden om het 
tweepersoonsbed in de Classic 660 



GDL/DGDL, de Royal 740 DGDL en de 
Classic 780 DGDL te verbreden. Het 
nieuwe bed is 140 centimeter breed en 
daardoor 11 centimeter breder dan het 
oude, vertelt Mikael. 

Sober Imperial-design 
Wat het exterieur betreft is het nieuws 
van dit jaar het nieuwe design van het 
exterieur van de Imperial-serie, met 
stijlvolle lijnen en sobere donkere tinten 
die de luxueuze uitstraling van de meest 
exclusieve caravanserie van KABE on-
derstrepen.

Er is natuurlijk nog veel meer te ontdek-
ken in het brede caravanaanbod van 
KABE voor het jaar 2020. Wij tonen u 
graag al het nieuws en helpen u bij het 
vinden van uw nieuwe favoriet bij KABE!

De bedden hebben natuurlijk echt KABE-
comfort met een heerlijke spiraalmatras 
en een extra dikke dekmatras en een 
verstelbaar hoofdeinde. De bedden zijn 
opklapbaar wat het schoonmaken ver-
gemakkelijkt, onder de bedden is extra 
bergruimte.



NIEUW IN 2020
KABE presenteert een aantal nieuwtjes 
en verbeteringen die ertoe bijdragen 
dat de caravans van KABE ook in de 
toekomst voldoen aan de hoge eisen 
van onze kwaliteitsbewuste en actieve 
gebruikers. Welkom in een nieuw jaar 
met KABE!

Exterieurdesign
• Een nieuw decor op een vlakke 

wandbeplating met stijlvolle lijnen 
en sobere donkere tinten. (Imperial) 

Interieurdesign
• Nieuwe plafondbekleding.
• Nieuwe kussencollecties.
• Inrichting in Shannon Oak. (Edelste-

nen)
• Vernieuwde sloten op de bovenkas-

ten. (Edelstenen, Royal, Hacienda, 
Imperial) 

Keuken
• Keuken met verzonken laden en 

deuren. (Edelstenen, Royal, Hacienda, 
Imperial) 

• Witte keuken. (Imperial. Optie Royal) 
• Laminaat ”marmer” op het werk-

blad. (Edelstenen, Royal, Hacienda, 
Imperial) 

• Afdekplaat voor de gootsteen stan-
daard. (Classic) 

• Achterwand in de keuken nu in 
Shannon Oak. (Edelstenen, Royal, 
Hacienda, Imperial)  

Slaapkamer
• Bekleed hoofdeinde. (Edelstenen, 

Royal, Hacienda, Imperial) 
• Elektrisch verstelbare bedbodem bij 

het hoofd. (Imperial, optie Royal en 
Hacienda)

• Bedframe van aluminium. (Edelste-
nen, Royal, Hacienda, Imperial) 

• Breder tweepersoonsbed 140 cm. 
(Classic 660 GDL/DGDL, Royal 740 
DGDL, Classic 780 DGDL) 

Elektriciteit, accu e.d.
• Grote accu, type AGM. (Edelstenen, 

Royal, Hacienda, Imperial) 
• Accusensor. (Edelstenen, Royal, 

Hacienda, Imperial)
• Antenne Triax. (Edelstenen, Royal, 

Hacienda, Imperial)
• Tekst met taalkeuze onder de 

pictogrammen van Smart-D. (Royal, 
Hacienda, Imperial) 

• Beter bereikbare zekering van de 
node. (Royal, Hacienda, Imperial)

De caravans van KABE hebben waarschijnlijk de beste uitrusting van de 
markt – dus vergelijk ons gerust met anderen! In de loop der jaren heeft de 
ontwikkelingsafdeling van KABE een groot aantal innovaties ontworpen en 
octrooien geregistreerd die sindsdien de norm hebben gezet voor de hele 
branche. 

ONTDEK HET NIEUWE KABE

KABE Classic, 470, 520, 560, 600, 660 en 780
Caravans die veel bieden voor hun prijs, met wat minder 
opties en een wat beperktere uitrusting dan de andere 
modellen, maar met KABE-kwaliteit van begin tot eind. 
Meerdere alternatieven met kinderkamer.

KABE Edelstenen, Briljant 470, Smaragd 520, 540,  
Ametist 560, Safir 600
Goed uitgeruste caravans met een hoge standaard en veel 
keuzemogelijkheden wat betreft uitvoering en indeling. De 
Edelstenen-serie van KABE wordt al gebouwd sinds 1963.

U kunt kiezen uit vier verschillende series  
– elk met zijn specifieke voordelen en met verschillende indelingen. 



Nieuw decor op de vlakke wandbeplating met stijl-
volle lijnen en sobere donkere tinten.

Deuren van de bovenkasten, chroomlijst, 
hoogglans Shannon Oak. 

Deuren van de bovenkasten, chroomlijst, 
Shannon Oak.

Witte keuken met verzonken laden 
en deuren. Laminaat ”marmer” op 
het werkblad. 

KABE Royal, 520, 540, 560, 600, 630, 740 en 780
Een caravanserie van topklasse die al in standaarduitvo-
ering het meeste van het beste bevat. Op dit moment is 
de Royal het meest verkochte KABE-model.
Royal Hacienda, 880 en 1000 Letterlijk caravans van for-
maat met hetzelfde hoge uitrustingsniveau als de Royal-
serie, met een woonoppervlakte van 22 respectievelijk 19 
vierkante meter.

KABE Imperial, 560, 600, 630, 740 en 780
Imperial is de absolute premiumserie van KABE die caravan-
comfort en -luxe biedt zonder compromissen. Hier vindt u 
een uitrustingsniveau en een woonstandaard die uniek zijn 
in onze branche.
Imperial Hacienda, 880 en 1000 Letterlijk caravans van for-
maat met hetzelfde hoge uitrustingsniveau als de Imperial-
serie, met een woonoppervlakte van 22 respectievelijk 19 
vierkante meter.

U kunt kiezen uit vier verschillende series  
– elk met zijn specifieke voordelen en met verschillende indelingen. 

U bent altijd verzekerd van de unieke waarden van KABE, welk model u ook kiest om  
helemaal te voldoen aan de behoeften van u en uw gezin.





Het nieuwe Travel Master-programma van KABE omvat vier verschillende mo-
delseries: 

Classic, Royal, Crown en Imperial. Welke camper u ook kiest, u bent verzekerd 
van alle fundamentele kwaliteiten en voordelen van KABE, waaronder uiteraard 
de superieure eigenschappen die deze campers maken tot campers voor alle 
seizoenen.

Classic is de 740-serie met volledig geïntegreerde, halfgeïntegreerde en cros-
sover-modellen die worden gebouwd op de Fiat Ducato. De Classic is uitgerust 
met alles wat nodig is voor actief gebruik in alle seizoenen, en ideaal voor wie 
prijs stelt op een handige en flexibele camper voor een concurrerende prijs. 

Royal wordt gebouwd op de Fiat Ducato en deze serie omvat volledig geïnte-
greerde modellen van twee afmetingen: i760 en i810. De Royal-serie omvat ook 
halfgeïntegreerde en crossover-modellen van de typen 780/x780 en 880/x880. 
Dit zijn volledig uitgeruste campers die het meeste van het beste bevatten voor 
een heel comfortabel mobiel verblijf.

Crown is gebouwd op de nieuwe Mercedes Sprinter en omvat volledig geïn-
tegreerde campers van de modellen i760, i810 en i860. Behalve de exclusieve 
KABE-standaard van het woongedeelte beschikt u over het heerlijke comfort en 
het rijplezier van een Mercedes.

Imperial is de premiumserie van KABE die per 2020 alleen wordt gebouwd op 
de Mercedes Sprinter. In de Imperial-serie vindt u de drie grootste volledig geïn-
tegreerde modellen van KABE, i810, i860 en i910. Samen met Mercedes hebben 
deze absolute topmodellen van KABE een waardige opvolger gevonden in de 
vorm van een auto die voldoet aan alle verwachtingen.

HET STERKSTE
MODELPROGRAMMA 
OOIT
 
Met ingang van 2020 werkt KABE samen met Mercedes-
Benz en worden nieuwe modelseries gepresenteerd. 
Nooit eerder kon u kiezen uit zoveel verschillende cam-
pers van het merk KABE.



Het volledige camperprogramma van 
KABE heeft de laatste jaren een aanzien-
lijke ontwikkeling doorgemaakt, zowel in 
de productie als wat betreft nieuwe mo-
dellen, comfort en technische uitrusting.

– Wij zijn nog steeds uniek op de markt 
met onze King Size-breedte voor de 
halfgeïntegreerde campers, en in 2014 
lanceerden we de crossover-versie 
met dezelfde genereuze afmetingen. In 
2015 kwam onze populaire Classic-serie 
en nu is het dus tijd voor de Crown en 
de vernieuwde Imperial, vertelt Mikael 
Blomqvist, hoofd techniek en plaatsver-
vangend directeur van KABE.

De samenwerking met Mercedes is weer 
een grote stap vooruit. De Mercedes 
Sprinter, gecombineerd met het op maat 
gemaakte chassis van AL-KO, maakt dat 
KABE nu full-size campers kan aanbie-
den met rijeigenschappen die niet on-
derdoen voor die van een personenauto.

– De auto’s hebben voorwielaandrijving, 

een 9-traps automatische versnellings-
bak en zijn ook verkrijgbaar met vier-
wielaandrijving. De motor is goed voor 
177 pk. De auto is voorzien van moderne 
personenautotechnologie in de vorm van 
een uitstekend multimediasysteem, navi-
gatie, LED-verlichting, automatische rem, 
regensensor, attention assist, zijwindas-
sistent (niet bij de dubbelasser) en nog 
veel meer. 

Veiligheidspakket
2020 is beslist het meest veelzijdige mo-
deljaar dat KABE ooit heeft meegemaakt, 
en of u nu kiest voor een Travel Master 
op een Fiat Ducato of op een Mercedes-
Benz, er valt heel veel interessants te 
ontdekken.

– We kunnen o.a. voordelige veilig-
heidspakketten aanbieden met techniek 
die het rijden nog veiliger maakt en die 
een goede aanvulling is op de stan-
daarduitrusting van de campers in onze 
verschillende modelseries, vertelt Mikael.

Aan de buitenkant zijn alle campermo-
dellen van het nieuwe modeljaar gemo-
derniseerd met een decor met stijlvolle 
lijnen en sobere donkere tinten die 
zorgen dat de luxueuze uitstraling van 
het hele camperprogramma van KABE 
nog beter tot zijn recht komt.

Verzonken deuren en laden 
Het comfort en design van het inte-
rieur is op meerdere gebieden verder 
verbeterd. In de keuken van de series 
Royal, Crown en Imperial is de inrichting 
voorzien van exclusieve verzonken laden 
en deuren en het werkblad heeft een 
oppervlak met marmerpatroon. 

De nieuwe intelligente koelkast van 
Dometic met van twee kanten te openen 
deur, die al in het lopende modeljaar 
werd gepresenteerd, blijft de KABE-keu-
ken een heel speciale uitstraling geven. 

– De 10-serie van Dometic is gebaseerd 
op dezelfde CI-bus technologie die de 
functies op het KABE Smart D-paneel 
aanstuurt. De temperaturen in het koel- 

De nieuwe KABE Crown op Mercedes met AL-KO chassis.

MODERNE PERSONENAUTOTECHNOLOGIE

In augustus 2019 
werd de nieuwe 
Crown-camper voor 
het eerst geshowd 
op de Nolia-beurs. 
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en vriesvak worden automatisch gecon-
troleerd met behulp van een sensorsys-
teem dat bovendien zorgt voor een laag 
energieverbruik, verklaart Mikael.

Comfort in de slaapkamer
Het plafondbed in de volledig geïntegre-
erde modellen is iets smaller gemaakt 
dan vroeger, zodat er in neergelaten 
positie meer ruimte is in het woongede-
elte van de camper.

– Ook de slaapkamer is voor het jaar 
2020 duidelijk verbeterd. De bedden 
in de Imperial-modellen hebben nu 
standaard een elektrisch verstelbare 
bedbodem bij het hoofd (optie bij Royal 
en Crown) en een zacht bekleed hoof-
deinde.

Er is natuurlijk nog veel meer te ontdek-
ken in het brede camperaanbod van 
KABE voor 2020. Wij wensen u een 
heel boeiend en interessant camperjaar 
samen met ons bij KABE!

Behalve de vier modelseries in het 
Travel Master-programma lanceert KABE 
bovendien een geheel nieuwe Van waa-
rover u in een afzonderlijk artikel meer 
kunt lezen! 

Nieuwe achterzijde voor de halfgeïntegreerde Royal-campers

Bekleed bedhoofdeinde. 



Als u kiest voor een KABE weet u dat het een camper is die gebouwd is 
voor gebruik in alle seizoenen en voor het Scandinavische klimaat. Hij 
is voorzien van de modernste techniek en veel intelligente oplossingen 
die het leven in de camper net zo eenvoudig en ontspannend maken 
als u wilt dat het zal zijn. 

KABE CAMPERS 2020

KABE Classic, halfgeïntegreerd 740, 
crossover x740 en volledig geïntegreerd i740
Een instapmodel met een wat kortere uitrustingslijst, maar 
door en door KABE-kwaliteit. Als volledig geïntegreerd en 
halfgeïntegreerd model en Crossover in de lengte 740.

NIEUW IN 2020
Exterieurdesign
• Nieuw decor op het plaatwerk met 

stijlvolle lijnen en sobere donkere 
tinten.

• Nieuw ontwerp van de achterzijde. 
(Royal (halfgeïntegreerd/crossover 
780/880)) 

• Nieuwe bredere deur van het 
woongedeelte, Hartal Evolution met 
openingsmaat 540 mm. (Classic 
(niet 740T), Royal)

• Nieuwe bredere deur van het 
woongedeelte, HartaLux, met drie-
puntsslot en sterkere scharnieren, 
kozijn en handgrepen.

• (Crown, Imperial)
• Goed bereikbare elektrische 

aansluiting op de raamwand. (Royal 
(volledig geïntegreerd), Crown, 
Imperial) 

• Nieuw materiaal in de entree. (Clas-
sic, Royal (halfgeïntegreerd/crosso-
ver 780/880)

Interieurdesign
• Nieuwe zonwering met frictiestop. 

(Volledige geïntegreerde modellen.)
• Nieuwe cabinestoelen. (Crown, 

Imperial)
• Nieuwe bekleding van de cabi-

nestoelen. (Classic, Royal (halfgeïn-
tegreerd/crossover 780/880))

• Ook de Classic i740 en de volledig 
geïntegreerde Royal i760 en i810 
hebben nieuwe stoelbekleding, als 
boven.

• Nieuwe plafondbekleding. 
• Dakraam Heki II. (Optie bij Royal (niet 

crossover))
• Achterwand keuken vervalt. 
• Vernieuwde sluiting bovenkasten. 

(Royal, Crown, Imperial)
• Nieuwe kussencollecties.

Slaapkamer
• Bekleed hoofdeinde. (Royal, Crown, 

Imperial) 
• Elektrisch verstelbare bedbodem bij 

het hoofd. (Standaard op Imperial, 
optie bij Royal, Crown) 

• Bedframe van aluminium. (Royal, 
Crown, Imperial) 

• Smaller plafondbed, 122 cm. (Royal 
(volledig geïntegreerd), Crown, Im-
perial)

Keuken
• Keuken met verzonken laden en 

deuren. (Royal, Crown, Imperial)
• Laminaat ”marmer” op het werkblad. 

(Royal, Crown, Imperial) 
• Afdekplaat op de gootsteen stan-

daard. (Classic)

Elektriciteit, accu e.d.
• Grote accu van type AGM. (Classic, 

Royal, Crown, Imperial) 
• Stroombegrenzer. (Classic, Royal, 

Crown, Imperial)

KABE Royal, halfgeïntegreerd 780, 880,  
crossover x780, x880 en volledig geïntegreerd i760, i810 
Voor wie extra hoge eisen stelt aan uitrusting en comfort. De 
halfgeïntegreerde Royal-modellen van KABE, met of zonder 
neerlaatbaar plafondbed (Crossover), hebben een standaardu-
itrusting met de modernste techniek en een woongedeelte van 
King Size breedte. Onze volledig geïntegreerde Royal-modellen 
met complete uitrusting zijn verkrijgbaar in twee lengten: 760 
en 810. Het neerlaatbare plafondbed voorin de camper is stan-
daard.

U KUNT KIEZEN UIT VIER VERSCHILLENDE CAMPERSERIES –  
ELK MET ZIJN SPECIFIEKE VOORDELEN. 

• Taalkeuze voor de pictogrammen 
van Smart-D. (Classic, Royal, Crown, 
Imperial)

• Beter bereikbare zekering van de 
node. 

• Elektrisch legen van het watersys-
teem. (Royal, Crown, Imperial)

Veiligheidspakket Classic: (niet TMCI)
• Airbag voor bestuurder en pass-

agier 
• Verplichte opties: 
• Automatische rem 
• Regensensor 
• Spoorassistent 
• Automatisch dimmen groot licht 
• Rijlichtassistent 

Veiligheidspakket Royal: (780, 880) 
• Automatische rem 
• Regensensor 
• Spoorassistent 
• Automatisch dimmen groot licht 
• Rijlichtassistent 

Veiligheidspakket Crown, Imperial: 
• Automatische rem 
• Regensensor 
• Rijlichtassistent 
• Zijwindassistent 
• Attention assist 
• Standaard met totaalgewicht van 

5500 kg op tandem 
• MBUX inclusief achteruitrijcamera 
• (10,25 inch aanraakscherm in de 

cabine)



KABE Crown, volledig geïntegreerd i760, i810 en i860
Voor wie prijs stelt op alle kenmerken van een KABE Royal 
en nog wat meer. De nieuwe KABE Crown wordt gebouwd 
op een basis van Mercedes-Benz, met alle karakteristieke 
eigenschappen van dit premiummerk. Design van hoge 
kwaliteit en een doordachte intelligente functionaliteit van 
bumper tot bumper. Voorwielaandrijving en automatische 
versnellingsbak zijn standaard.

KABE Imperial, volledig geïntegreerd i810, i860 en i910
Onze vlaggenschepen, extra groot en luxueus. Met ingang 
van 2020 hebben we het niveau nog een stapje verhoogd 
en bouwen we alle modellen van deze serie op een basis 
van Mercedes-Benz. De camper doet in comfort en veilig-
heid niet onder voor een personenauto en zit boordevol 
intelligente functies en design van de hoogste kwaliteit. 
Alle modellen van deze serie zijn volledig geïntegreerd en 
verkrijgbaar in de lengten 810, 860 en 910.

U KUNT KIEZEN UIT VIER VERSCHILLENDE CAMPERSERIES –  
ELK MET ZIJN SPECIFIEKE VOORDELEN. 

Gemoderniseerd design van  
de wandbeplating 

Laminaat ”marmer” op het werkblad. Nieuwe Hartal-deuren

Verzonken laden en deuren.



Nu is hij er! Een Van met echt 
KABE-comfort, gebouwd voor 
actief gebruik in alle seizoenen, 
ook in de winter.

De nieuwe KABE Van heeft veel van de 
unieke voordelen die u terugvindt in de 
grotere campers van de Travel Master-
series. Hij heeft vloerverwarming met 
een watergevuld circuit tot in de cabine, 
een toilet met douche en bijzonder com-
fortabele bedden. 

De totale lengte is 690 centimeter en 
ook al is deze lengte aanzienlijk kleiner 
dat die van de traditionele KABE-cam-
pers, voor een Van is het ongewoon 
ruim. Het concept is gebaseerd op een 
Mercedes Sprinter met verhoogd dak en 
de stahoogte in het woongedeelte be-
draagt een comfortabele 196 centimeter, 
net als in de andere campers van KABE. 

Isolatie in alle holle ruimten
Het idee om een reële Van te bouwen 
voor gebruik in alle seizoenen groeide 
in 2018. De ontwikkelingsafdeling van 
KABE maakte een aantal voorstudies en 
constructietekeningen en in de winter 
werd begonnen met het bouwen van 

de eerste auto, die in september werd 
gepresenteerd op de Elmia Caravan & 
Camper beurs.

– Onze ambitie was om een topkwaliteit 
Van te maken, zonder compromissen. 
Een auto voor wie op zoek is naar een 
compacte, handige camper maar geen 
afstand wil doen van het bekende com-
fort en de kwaliteit van een KABE. Daar 
zijn we volgens mij in geslaagd, consta-
teert Andreas Kelekidis, verantwoordelijk 
constructeur van de KABE Van.

Andreas toont ons het interieur van 
de nieuwe Van en verklaart hoe het 
isolatiemateriaal in alle balken en in de 
holle ruimten achter de wanden wordt 
gespoten. 

– De meeste fabrikanten gaan niet 
verder dan het bekleden van de balken, 
maar dan krijg je een camper die hele-

maal niet geschikt is voor gebruik in de 
winter en die trouwens ook in de zomer 
onvoldoende presteert. Goede isolatie 
is niet alleen belangrijk als het koud is, 
maar ook als het warm is.

De royale hoogte van de auto maakt 
het mogelijk om een isolerende dub-
bele vloer aan te brengen, waarbij de 
watertank en de grijswatertank goed zijn 
beschermd tegen vorst. De ramen in het 
woongedeelte hebben de geïsoleerde 
kozijnen van KABE.

Flexibele indeling
Staffan Ivarsson is fabriekschef en ve-
rantwoordelijk voor de bouw. Hij vertelt 
hoe de ruimte in de Van is benut om een 
flexibele indeling mogelijk te maken met 
optimaal comfort.

– De bedden hebben de volledige 
standaardlengte met comfortabele 
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springveermatrassen. Ze kunnen worden 
opgemaakt in de hele breedte van de 
camper of worden opgesteld als twee 
aparte bedden in de lengterichting met 
een loopruimte ertussen. Je kunt ook 
het ene lengtebed opklappen waardoor 
extra bergruimte ontstaat, naast de berg-
ruimte onder de bedden.

Achter een jaloeziedeur bevindt zich 
de kleine (please delete) badkamer met 
raam en bergkast, er is een draaibare 
tussenwand met aan de ene zijde een 
ingebouwde wastafel en aan de andere 
zijde een douche. 

– Het keukengedeelte is voorzien van 
een tweepitsgasstel en een afzuig-
kap. Verder is er de nieuwe Dometic 
compressorkoelkast met vriesvak. We 
hebben het geheel voorzien van royale 
laden en bovenkasten. Bergruimte pro-
beren we altijd prioriteit te geven, vertelt 
Staffan als hij ons de garderobe laat zien 
met plaats om kleding op te hangen. 

De zitgroep omvat twee comfortabele 
verschuifbare armstoelen die tijdens het 
rijden dienst kunnen doen als passagi-
ersplaatsen. Beide stoelen zijn voorzien 
van veiligheidsgordels en de ruimte kan 

worden verbreed door de ene zitplaats 
zijwaarts te schuiven.

– Als je de zitgroep opmaakt, kun je er 
een extra slaapplaats voor een kind van 
maken, vertelt Staffan. 

Mercedes-Benz
De hoge ambities van KABE wat betreft 
inrichting en uitrusting van het woonge-
deelte worden ondersteund door 
Mercedes-Benz. Dit is een auto die com-
fort en rijplezier biedt van het hoogste 
niveau. Het milieu in de bestuurdersca-
bine is doordacht en het plaatsnemen op 
de bestuurdersstoel voelt alsof je in een 
luxe personenauto stapt.

Het meeste is al in de standaarduitvo-
ering aanwezig, zoals een multimedia-
systeem met een groot touchscreen, een 
achteruitrijcamera en elektrisch bedien-
de en verwarmde achteruitkijkspiegels. 
De auto heeft ook een aantal moderne 
veiligheidssystemen zoals dodehoek-
waarschuwing, automatische rem en 
zijwindstabilisatie.

De Van heeft achterwielaandrijving maar 
is ook verkrijgbaar met vierwielaandri-
jving, vertelt Andreas. De motor is een 
Mercedes 4-cilinder dieselmotor van 163 

Andreas Kelekidis, ontwikkelingschef bij KABE, 
die heeft gewerkt aan de nieuwe Van.

pk die voldoet aan milieuklasse Euro-6. 

– Dit is een voertuig dat bijzonder prettig 
is om te rijden en dat zorgt voor een vol-
waardige camperbeleving, ondanks zijn 
compacte afmetingen. Ik denk dat velen 
hierop gewacht hebben. 

Nieuwgierig naar de nieuwe KABE Van? 
Welkom op de stand van KABE op de 
Elmia Caravan & Camper beurs!



Neem voor meer informatie contact op met: 
Peter Vlaanderen +31-612137318
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