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Kabes husvagnar får
prestigefullt pris

Den 27 augusti hölls det årliga European Innovation Award. KABEs husvagn
Royal 560 fick priset ”Highest safety level as a standard”.
– Vi är väldigt glada över det fina priset, säger Johan Skogeryd, försäljningschef på Kabe, och tillägger:
– Egentligen gäller priset alla våra vagnar eftersom de har samma säkerhetsutrustning.
I år blev Kabe storvinnare på årets European Innovation Award, det svenska företaget kammade hem pris för den
högsta säkerhetsnivån som standard med sin husvagn Kabe Royal 560.
– Det ska vara tryggt och säkert att köra Kabes husvagnar. För med säkerheten kommer körglädjen.
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KABE ‐ den största Skandinaven
KABEs huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport‐ och andra mobila enheter samt
campingtillbehör till den Europeiska marknaden. På KABE Husvagnar AB har vi producerat husvagnar och husbilar sedan slutet av 50‐talet.
Produkterna är av högsta kvalitet, både vad gäller konstruktion och materialval och säljs inom premiumsegmentet. Försäljningen till
konsument av KABEs produktprogram sker genom drygt 100 fristående återförsäljare i 10 länder.
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Lita på husvagnen – i alla väglag
Den höga säkerhetsnivån är ingen nyhet för Kabe‐vurmare, även oberoende tester har visat gång på gång att Kabes
vagnar är att lita på.
– Du ska kunna lita på din husvagn i alla väglag, på alla vägar.
Säkerheten i Kabes husvagnar har alltid varit hög, men nu har husvagnsproducenterna tagit det till en ny nivå när de
förra året introducerade Safety Driving System (SDS). Friktionskoppling för säkrare och komfortablare körning har
varit standard sedan länge men kompletterats med längre och stabiliserande dragbalkar, och även ett elektroniskt
styrt antisladdsystem.
– Systemet reagerar blixtsnabbt och rätar upp vagnen i en kritisk situation, till exempel vid en påtvingad
undanmanöver. Det är en trygghet.
Hög säkerhetsstandard
Det smarta säkerhetssystemet är inget som du behöver betala extra för i Kabes husvagnar. Det är nämligen standard
på Ädelsten‐, Royal‐ och Hacienda‐vagnarna. Nu tar Kabe ytterligare ett steg i säkerhetsarbetet och introducerar
Deltaaxel på alla vagnar upp till Hacienda.
– Deltaaxeln är krängningshämmande som i samspel med övriga säkerhetshöjande komponenter i SDS strävar efter
att alltid hålla Kabe‐vagnen på rätt och säker kurs.
Kabes säkra husvagnar bygger på ett växelspel mellan ritbordet och testbanan, mellan deras kunniga konstruktörer
och duktiga underleverantörer.
– Här finns inget utrymme att spara på något. Det ska vara roligt och tryggt att köra Kabes husvagnar, avslutar Johan.
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