
KABE  
UUTUUDET 
2019

K A B E  M A D E  I N

S W E D E N
Aina askeleen edellä



8  KABE  NR 2 2018

UUSI    KABE 2019

2019



KABE  NR 2 2018  9  

MATKAILUVAUNUT JA 
MATKAILUAUTOT TIE-
DOSTAVILLE JA AKTIIVI-
SILLE KÄYTTÄJILLE

UUSI    KABE 2019

Valitsemalla KABEn tiedät, että saat matkailuvaunun 
tai matkailuauton, joka on rakennettu ympärivuoti-
seen käyttöön pohjoismaisessa ilmastossa. Se on 
varustettu uusimmalla tekniikalla ja monilla fiksuilla 
ratkaisuilla, jotka tekevät lomastasi juuri niin helpon ja 
rentouttavan kuin haluat.
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UUTUUDET 2019
Mallivuonna 2019 esittelemme uuden 
tilavan etukeittiövaunun, 780 FK:n, joka 
on saatavana sekä Ro-yal- että Imperial-
sarjaan. (Lue lisää 780 FK:sta erillisestä 
artikkelista.) 
Esittelemme myös useita mielenkiin-
toisia uutuuksia ja parannuksia, jotka 
omalta osaltaan varmistavat, että KABEn 
matkailuvaunut voivat jatkossakin täyttää 
tiedostavien ja aktiivisten käyttäjiemme 
korkealle asettamat vaatimukset. Terve-
tuloa uuteen KABE-vuoteen!
Kori
• Avattava etuikkuna valinnaisvarus-

teena.
Renkaat ja vanteet
• Uutta designia edustavat alumi-

inivanteet. 15” Imperial (Valinnais-

varuste Royal) 14” Jalokivi, Royal 
(Va-linnaisvaruste Classic)

• Renkaat, Continental vakiona. (Jalo-
kivi, Royal, Imperial)

• Roiskesuojat vakiona (Jalokivi, Royal, 
Imperial)

Ulkoasu
• Uusi, modernin kolmiulotteisen 

vaikutelman tekevä koristemaalaus 
sileässä seinäpellissä. (Imperial)

Sisustus
• Upotetut vaatekomeron ja kaappien 

ovet.
• Uusi tyyny- ja verhomallisto.
• Tumma ikkunakehys. (Jalokivi, Royal 

ja Imperial)
Olohuone
• Kenwoodin tehokas multimediasoitin.
• Uusi varrellinen TV-teline. (Jalokivi, 

Royal, Imperial)
• Alapinnan luistamaton päällyste pitää 

tyynyt paikallaan istuinryhmässä.

Keittiö
• Uusi jääkaappi Dometicin inno-

vatiivisesta 10-sarjasta, parempi 
suorituskyky, täysin uusi muotoilu 
ja ovet, jotka voi avata kahdesta 
suunnasta.

• Kompressorijääkaappi valinnaisva-
rusteena. (Jalokivi, Royal ja Imperial)

Makuuhuone
• Tuki, joka estää parisängyn patjaa 

luistamasta alaspäin, kun käytät 
sängyn korotettavaa pääpuolta.

• Makuuhuoneen väliverho korvataan 
taitto-ovella.

• Kaksi USB-liitäntää sängyn vieressä.
Lämmitys ja ilmanvaihto
• Lämmitin siirretään etusohvan luo 

malleissa 600, 630 ja 740 TDL.
• Uusi ilmaa puhdistava ja lämmön 

talteen ottava ilmanvaihtojärjestel-
mä. (Valinnaisvaruste Imperialissa)

KABEn matkailuvaunut ovat markkinoiden parhaiten varusteltuja – jo-

ten meitä kannattaa vertailla! KABEn kehitysosasto on vuosien mittaan 

kehittänyt suuren joukon innovaatioita ja patentoituja ratkaisuja, joista 

sittemmin on tullut standardi koko toimialalle. 

LÖYDÄ UUSI KABESI. 

UUSI    KABE 2019

KABE Classic, 470, 520, 560, 600, 660 ja 780
Edulliset matkailuvaunut, joissa on hieman vähemmin valin-
naisvarusteita ja hieman lyhyempi vakiova-rustelista kuin 
muissa malleissamme, mutta jotka ovat kauttaaltaan KABE-
laatua. Useita lastenkamaril-la varustettuja vaihtoehtoja.

KABE Jalokivi, 470, 520, 540, 560, 600, 630 ja 660
Hyvin varustellut, korkealuokkaiset matkailuvaunut, joissa 
on paljon valintamahdollisuuksia muotoilus-sa ja pohjaratka-
isuissa. KABEn Jalokivi-sarjan valmistus alkoi jo 1963.

Voit valita viidestä eri matkailuvaunusarjasta – jokaisella on omat erityiset etunsa  
ja vaihtoehtoiset pohjaratkaisunsa. 
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Uutta designia edustavat alumiinivanteet. Continen-
tal-renkaat ja roiskesuojat vakiona (Jalokivi, Royal). 
Imperialissa on vastaavat Diamond Cut -mallin 
vanteet.

Upotetut vaatekomeron ja kaappien ovet 
ja uusi jääkaappi, joka voidaan avata kah-
desta suunnasta.

Luistamaton päällyste tyynyjen  
alapinnassa

UUSI    KABE 2019

Uusi ulkoasu, Imperial ja tum-
mennetut ikkunakehykset.

KABE Royal, 520, 540, 560, 600, 630, 740 ja 780
Huippulaadukas matkailuvaunusarja, jossa on jo vakiona 
useimmat parhaista varusteista. Royal on tänä päivänä 
myydyin KABE-malli.
KABE Hacienda, 880 ja 1000 Todella suuret matkai-
luvaunut, joissa on sama korkea varustelutaso kuin Royal-
sarjassa sekä 22/19 neliömetriä asuinpinta-alaa.

KABE Imperial, 560, 600, 630, 740, 780, 880 ja 1000
Imperial on KABEn ehdoton premium-sarja, joka tarjoaa 
matkailuvaunuluksusta ilman kompromisseja. Täältä löydät 
varustelu- ja asumistason, jotka ovat alalla täysin ainutlaa-
tuisia.

Jokaiseen malliimme sisältyvät KABEn ainutlaatuiset arvot riippumatta siitä,  
mikä niistä sopii parhaiten sinulle ja perheellesi.
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UUSI    KABE 2019

Uusi KABE 780 FK on tilava ja vakaa tandem-akselinen matkailuvaunu. Korin 
sisäpituus on 720 sentti-metriä ja leveys tietysti King Size, minkä ansiosta 
avaralla keittiöllä on tilaa levittäytyä korin koko 236 senttimetrin sisälevey-
delle.
Panoraamaikkuna
780 FK:ssa on paljon kääntymistilaa kokille ja työtasot, jotka muistuttavat 
kotitalon tai oman asunnon keittiötä. Kun asetut leveän työtason äärelle, 
ympärillesi tulvii päivänvaloa suuresta kaarevasta pano-raamaikkunasta.
– Tämä on todella viihtyisä ja hyvin varusteltu keittiö, joka inspiroi laittamaan 
ruokaa ja seurustele-maan perheen ja ystävien kanssa, KABEn kehityspääl-
likkö Jonas Svenson sanoo. 
Ruokakomero on sisustettu kätevillä käännettävillä lankakoreilla ja luukun 
takana on astia jätteille. Kaikki laatikot ja luukut ovat pehmeästi sulkeutuvia 
ja keskuslukittavia. Keittiön kalusteet ovat hillittyä Shannon Oakia, joka soin-
tuu hyvin yhteen valkoisten tasojen ja korkeakiiltoisella valkoisella kalvolla 
päällystettyjen detaljien kanssa. Valkoinen keittiö on saatavana valinnaisva-
rusteena.
Royal ja Imperial
Aivan kuten 560-, 600-, 630- ja 740-mallit, myös 780 FK:sta on sekä Royal- 
että Imperial-muunnos. Va-litsitpa niistä kumman tahansa, KABE 780 FK on 
ehdottoman huippulaatuinen matkailuvaunu, joka sopii sekä pitkään nukku-
ville että kauas matkustaville.
Royal-mallissa keittiö on varustettu suurella neliliekkisellä kaasuliedellä ja 
uunilla, kun taas Imperialissa on ylellinen induktioliesi, johon sisältyy myös 
kaksi kaasupoltinta. Lieden alla on kalusteuuni ja Imperia-lissa lisäksi mik-
roaaltouuni vakiona.

ROYAL JA IMPERIAL 780 FK:
UUSI TILAVA  
ETUKEITTIÖVAUNU 
MIELELLÄÄN  
RUOKAA  
LAITTAVILLE 
KABE-FANEILLE!
 
KABEn uudesta etukeittiöstä tuli heti suuri menestys, 
kun se esiteltiin kaksi vuotta sitten. Vuotta myö-hem-
min valittavana oli jo neljä erilaista etukeittiövaunua. 
2019 esittelemme 780 FK:n, hieman suu-remman mal-
lin, jota monet ruoanlaitosta innostuneet KABE-fanit 
ovat odottaneet.
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– Royal on oikea valinta, kun haluat olla 
tekniikan ehdottomassa eturintamassa 
ja tyydyt vain kaikkein parhaaseen. 
Imperialilla nostamme premium-käsitteen 
vielä tasoa ylemmäksi ja tarjoamme 
matkailu-vaunuluksusta, joka on alalla 
täysin ainutlaatuista, Jonas selittää.
Innovatiivinen jääkaappi 
Royal ja Hacienda 780 FK:ssa on Dometi-
cin uusi innovatiivinen jääkaappi upeasta 
10-sarjasta, jossa sekä jääkaappi- että 
pakastelokero-osan ovet voi avata kah-
desta suunnasta. 
Siinä esteettisyys ja käytännöllisyys 
kulkevat käsi kädessä. Muotoilu on sileää 
ja tyylikästä ja alumiinilis-tat ovien sivulla 
ovat itse asiassa jääkaapin ovenkahvoja, 
joista oven voi siis avata oikealta tai 
vasem-malta puolelta.
– Suuri jääkaappi on mukavalla työsken-
telykorkeudella ja siihen ulottuu myös 

osasta istuinryhmää, Jonas huomauttaa. 
Kun oven saa helposti auki molem-
milta puolilta, ulotut ottamaan kaapista 
halua-masi tarvitsematta edes poistua 
ruokapöydästä! 
Olohuoneen tunne
Istuinryhmä on 780 FK:ssa sijoitettu 
keskelle vaunua ja se koostuu viihty-
isästä kulmasohvasta, joka on varustettu 
siirrettävällä suorakulmaisella pylväspö-
ydällä. Keskellä on TV-kaluste ja mukava 
nojatuoli, jotka täydentävät olohuoneen 
kodikasta tunnelmaa.
Tässä avarassa olohuoneessa on tilaa 
monelle. Pitkän seinän vierustalla ole-
vasta sohvasta saa kätevästi lisänukku-
mapaikan. Jos valitset Imperialin, siihen 
sisältyy vakiona nahkaverhoilu, jonka 
Royaliin saa valinnaisvarusteena.
– Sohvan alla on käytännöllinen säi-
lytyslaatikko. Siellä on myös keskuspö-

lynimuri, joka on vakiona sekä Royalissa 
että Imperialissa, Jonas kertoo. 
Mahdollisuuksien makuuhuone
Matkailuvaunun väljät mitat tarjoavat run-
saasti valintamahdollisuuksia, mitä tulee 
makuuhuoneen kokoonpanoon. KABEn 
ainutlaatuisen Flexline-järjestelmän 
avulla päätät itse, kuinka monta vuode-
paikkaa tarvitset. Voit valita viidestä eri 
muunnoksesta ja saada vaunun, jossa 
on kiinteät sänkypaikat jopa neljälle 
hengelle.
– Pitkät vuoteet, parisänky, poikittainen 
parisänky tai ehkäpä parisänky plus 
kerrossänky? 780 FK on tilava ja mukava 
matkailuvaunu erityyppisille perheille ja 
käyttötavoille, Jonas sanoo.
Sängyt tarjoavat tietysti aitoa KABE-
viihtyisyyttä, sillä niissä on mukava kier-
rejousipatja ja erikoispaksu sijauspatja 
sekä säädettävä pääpuoli. Vuoteet voi 

UUSI    KABE 2019



KABE  NR 2 2018  15  

UUSI    KABE 2019

nostaa ylös, mikä helpottaa siivousta. 
Niiden alla on myös säilytystilaa.
Matkailuvaunussa on lisäksi tilavat vaa-
tekomerot ja kaapit, jotka on sisustettu 
sekä ripustusmahdolli-suuksilla että 
tukevilla hyllyillä esimerkiksi liinavaat-
teille ja pyyhkeille. 780 FK pysyy helposti 
järjestyk-sessä jopa aktiivisella ja vilk-
kaalla lapsiperheellä.
Ihana kylpyhuone
Aivan takana 780 FK:ssa on ihana kylpy-
huone, joka ulottuu koko vaunun levey-
delle. Siinä on oikea suihkukaappi, paljon 
säilytystilaa ja reilusti lattiapintaa wc:n ja 
pesualtaan ympärillä. Pyyhekuivain si-
sältyy vakiona ja Imperial-kylpyhuone on 
lisäksi varustettu ylellisellä posliini-wc:llä.
– Puhumme luonnollisesti paljon keit-
tiöstä tässä matkailuvaunumallissa, mutta 
minusta on tärkeää huomauttaa, että 
myös kylpyhuone on yhtä korkealuokkai-
nen! Jos asut paljon KABEssasi ja käytät 
vau-nua ympäri vuoden, sekä kylpyhuo-

ne että keittiö ovat tärkeitä viihtyvyydel-
lesi, Jonas sanoo.
Asunto pyörien päällä
Royal ja Imperial 780 FK ovat täydellisiä 
asuntoja pyörien päällä, turvallisia ajaa 
ja uskomattoman mu-kavia asua, niin 
kesällä kuin talvella. KABEn eristyksen, il-
manvaihdon ja vesikiertoisen lattialämmi-
tyk-sen ainutlaatuinen yhdistelmä tarjoaa 
ylivertaiset ympärivuotiset ominaisuudet.
– Täällä on KABEn lattialämmitysjärjes-
telmä AGS II, jolle on haettu patenttia ja 
joka markkinoiden edis-tyksellisin, Jonas 
sanoo. AGS II Prolla voit ohjata lattialäm-
mitystä erikseen ja pitää sen päällä tai 
suljet-tuna esimerkiksi yöllä. 
Tähän voidaan lisätä myös älykäs ohjaus-
paneeli KABE Smart D, joka ohjaa ja 
valvoo matkailuvaunun kaikkia toimintoja 
ja jonka voi yhdistää matkapuhelimeen 
sovelluksella.
Hiottuja yksityiskohtia
Mallivuonna 2019 KABE esittelee useita 

uutuuksia, jotka auttavat tekemään 
KABE-elämästäsi entistä helpompaa ja 
mukavampaa. Kaikki nämä edut sisälty-
vät luonnollisesti uusiin Royal ja Imperial 
780 FK -malleihin.
– Vain vuosi sitten, KABEn 60-vuo-
tisjuhlien yhteydessä, esittelimme 
täysin uuden matkailuvaunukorin, Jonas 
muistuttaa. Nyt hiomme vaunun sisä-
puolta entistä ehommaksi, muun muassa 
vaatekomeroiden uusilla, upotetuilla 
ovilla ja sänkyjen viereen sijoitetuilla 
USB-liitännöillä.
Myös ulkopuolella kannattaa pitää 
silmät auki ja katsoa hieman tarkemmin 
Imperial-vaunun sileää seinäpeltiä, joka 
2019 saa esteettisen kasvojenkohotuk-
sen. Koristemaalauksen kolmiulotteista 
vaiku-telmaa on entisestään vahvistettu 
selkeillä kontrasteilla ja hienostuneella 
muotokielellä.
Tervetuloa KABE-jälleenmyyjällesi 
kokemaan se tunne, jonka vain KABEn 
fantastinen matkailuvaunu antaa!

Royal 780 TDL FK

E2
Royal 780 TDL FK

E5
Royal 780 TDL FK

E8
Royal 780 TDL FK

E9
Royal 780 TDL FK

E5XV2
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Nyt se on täällä! Jääkaappi, jonka oven voi avata kahdesta suunnasta. 

Dometicin uusi 10-sarja tarjoaa innovatiivista muotoilua ja ehdottomasti 

uusinta tekniikkaa ja jäähdytystehoa. Mallivuonna 2019 tämä tyylikäs ja 

nerokas jääkaappi on KABEn matkailuvaunuissa ja -autoissa.

UUSI INNOVATIIVINEN JÄÄKAAPPI 

Dometicin uusi jääkaappi perustuu samaan CI-väyläteknologia-
an, joka ohjaa KABEn Smart D -paneelin toimintoja. Jääkaapin ja 
pakastelokeron lämpötilaa säädetään automaattisesti anturijär-
jestelmällä, joka auttaa myös vähentämään energiankulutusta.
Muotoilu on sileää ja tyylikästä. Ovia kehystävät alumiinilistat toi-
mivat pitkinä, hyvän otteen antavina kahvoina. Sekä jääkaappi 
että pakastelokero voidaan avata kahdesta suunnasta ja oven 
koko korkeutta voidaan käyttää. 
Jääkaapin sisäosa on valoisa ja raikas, ja hyllytasoina ovat 
tukevat ja hygieeniset metalliritilät. Kaikki asetukset tehdään 
jääkaapin etuosassa olevalla helppokäyttöisellä vääntimellä.
Dometicin uusi 10-sarja on vakiona kaikissa KABEn vuoden 
2019 malleissa, jotka on varustettu suurella jääkaapilla. (Sisältyy 
myös Jalokivisarjan matkailuvaunujen mukavuuspakettiin).
Classic-sarjan matkailuautoissa ja -vaunuissa on jääkaappi, 

jossa on musta etuosa. Royal-, Hacienda-, ja Imperial-sarjojen 
matkailuvaunuissa sekä muissa matkailuautoissa on prons-
sinvärisellä etuosalla varustettu jääkaappi. Jalokivisarjassa 
jääkaapin etuosassa on sama laminaatti kuin vaunun muussa 
sisustuksessa.
Malleissa, joissa Tec-tower on vakiona, on tietysti myös uusi 
jääkaappi, ja yksikköön integroitu mikro-aaltouuni aivan kuten 
ennen.
Kompressorijääkaappi
Uutta tänä vuonna on myös mahdollisuus valita kompressori-
jääkaappi, johon ympäröivä lämpötila ei vaikuta, joka ei luovuta 
lämpöä ja johon saadaan täysi jäähdytyskapasiteetti 12 voltilla. 
Voit tuottaa kaiken sähkösi itse asentamalla kompressorijääkaa-
pin yhteyteen aurinkopaneelit. Saatavana valinnais-varusteena 
KABE Royaliin, Haciendaan ja Imperialiin.

Classic Ädelsten Kompressorkylskåp

Royal, Hacienda, Imperial

UUSI    KABE 2019
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Valitsemalla KABEn tiedät, että saat matkailuauton, joka on rakennettu 

ympärivuotiseen käyttöön poh-joismaisessa ilmastossa. Se on varustettu 

uusimmalla tekniikalla ja monilla fiksuilla ratkaisuilla, jotka tekevät mat-

kailuautoelämästä juuri niin helppoa ja rentouttavaa kuin haluat. 

KABE MATKAILUAUTO 2019

KABE Travel Master, puoli-integroitu 740, crossover x740 
ja täysintegroitu i740
Edulliset matkailuautot, joissa on hieman vähemmin valin-
naisvarusteita ja hieman lyhyempi vakiova-rustelista kuin 
muissa malleissamme, mutta jotka ovat kauttaaltaan KABE-
laatua.

UUTUUDET 2019
Esittelemme mallivuonna 2019 KABE 
Imperial i860:n, joka on uusi koko 
ylellisessä Imperial-sarjassa. (Lue lisää 
Imperial i860:stä erillisestä artikkelista) 
Esittelemme myös useita mielenkiintoisia 
uutuuksia ja parannuksia, joiden ansiosta 
KABEn matkailuautot jatkossakin vastaa-
vat tiedostavien ja aktiivisten käyttäjiem-
me korkeita vaatimuk-sia.
Auto
• Uutta designia edustavat alumiini-

vanteet.
• Automaattivaihteisto sekä 150 hv 

-moottori valinnaisvarusteena. 
(TM740) 

• Laskostettu talvipeite valinnais-
varusteena. (Täysintegroitu ja 
Imperial)

Ulkoasu
• Uusi ulkoasu seinälevyssä ja ovissa.

Sisustus
• Upotetut vaatekomeron ja kaappien 

ovet.
• Uusi mallisto, tyynyt ja verhot.
Valot
• Uusi himmennettävä kattolamppu 

auton takaosassa sekä LED-vala-
istu työtaso ja ohjaamon kaappi. 
(TM740)

Olohuone
• Kenwoodin tehokas multimedia-

soitin.
• Uusi varrellinen TV-teline.
• Alapinnan luistamaton päällyste 

pitää tyynyt paikallaan istuinryh-
mässä.

Makuuhuone
• Tuki, joka estää parisängyn patjaa 

luistamasta alaspäin, kun käytät 
sängyn korotettavaa pääpuolta.

• Makuuhuoneen väliverho korvataan 
taitto-ovella.

• Kaksi USB-liitäntää sängyn vieressä.
• Siivousta helpottava korotettava 

jalkopää Queen-size -vuoteessa. 

Keittiö
• Uusi jääkaappi Dometicin inno-

vatiivisesta 10-sarjasta, parempi 
suorituskyky, täysin uusi muotoilu 
ja ovet, jotka voi avata kahdesta 
suunnasta.

• Uudet tehokkaat polttimet 3-liekki-
seen lieteen.

Kylpyhuone
• Suihkussa lasiovi (Täysintegroitu ja 

Imperial, 860/910)
Vesi ja lämpö
• Sähkökäyttöinen tuorevesisäiliön 

tyhjennys.
Säilytys
• Kuormatilassa lokeroidut ulosveto-

laatikot joustavaan pakkaukseen 
ja säilytykseen. (Täysintegroitu ja 
Imperial)

• Kaasupullokotelossa kääntölevy, 
joka helpottaa raskaiden kaasupul-
lojen käsittelyä. (Täysintegroitu ja 
Imperial)

KABE Puoli-integroitu, 780 ja 880
Matkailuautot, joissa on useimmat mukavuudet ja varus-
teet. Peräti 250 senttimetrin King Size -leveys, joka on vain 
KABElla.

KABE Crossover, x780 ja x880
Puoli-integroiduista autoista edelleen kehitetty edistykselli-
nen malli. Pehmeästi pyöristetyn kattoprofii-lin alle kätkeytyy 
suuri alas laskettava parisänky.

Voit valita viidestä eri matkailuautosarjasta – jokaisella on omat erityiset etunsa.

UUSI    KABE 2019
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KABE Täysintegroitu, i760, i810 ja i860
Täysintegroiduissa autoissa ohjaamon ja asunto-osan 
välinen raja on lähes häivytetty. Tämä on huip-puluokan 
liikkuva koti.

KABE Imperial, i810, i860 ja i910
Imperial on KABEn ehdoton premium-sarja. Täysintegro-
idut matkailuautot, joissa on uusinta tekniikkaa ja ylellinen 
varustelutaso.

Kuormatilassa lokeroidut ulosveto-
laatikot joustavaan pakkaukseen ja 
säilytykseen.

Kaasupullokotelossa kääntölevy, joka helpottaa 
raskaiden kaasupullojen käsittelyä.

Uusi ulkoasu seinälevyssä ja ovissa.

Tuki, joka estää parisängyn patjaa luistamasta ala-
späin, kun käytät sängyn korotettavaa pääpuolta.

Suihkussa lasiovi (Täysintegroitu ja 
Imperial, 860/910)

Siivousta helpottava korotettava jalkopää 
Queen-size -vuoteessa. 

UUSI    KABE 2019

Jokaiseen malliimme sisältyvät KABEn ainutlaatuiset arvot riippumatta siitä,  
mikä niistä sopii parhaiten sinulle ja perheellesi.
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Imperial i860:n kokonaispituus on 870 senttimetriä, joten se sijoittuu kool-
taan sarjan kahden muun auton, Imperial i810:n ja i910:n, väliin.
– Imperial on saanut fantastisen vastaanoton Ruotsissa ja kansainvälisesti. 
Todella mukava todeta, että voimme nyt laajentaa ylellisen sarjan tarjon-
taamme vielä yhdellä vaihtoehdolla, sanoo Andreas Keleki-dis, joka on 
matkailuautojen kehityspäällikkö KABElla.
Turvallinen ja mukava
Uusi Imperial i860 on Fiat Ducato -perustalle rakennettu matalarakenteinen 
täysintegroitu matkailuau-to, jonka erikoiskehitteisessä AL-KO -alustassa on 
erittäin vakaat ajo-ominaisuudet varmistava tandem-akseli. Autossa on 2,3 
litran 180 hv:n dieselmoottori ja 6-vaihteinen automaattivaihteisto. 
Kuljettaja- ja matkustajaympäristö on viihtyisä ja harkittu. Täällä istut erittäin 
mukavasti ja voit säätää istuma-asentoa ja ohjauspyörää yksilöllisesti. 
Näkyvyys eteenpäin ja sivuille on luokan paras. Monet fiksut säilytyslokerot 
auttavat pitämään hyvin käsillä kartat, aurinkolasit ja muut matkan aikana 
tarvit-semasi tavarat. 
– Imperial i860:llä matkustat turvallisesti ja mukavasti kaikissa tilanteissa, 
Andreas toteaa. 16” pyörät ja 4700 mm:n akseliväli varmistavat hyvät ajo-
ominaisuudet. Hydraulinen ohjaustehostin ja vakionopeus-säädin helpot-
tavat ajamista. Mallissa on ESP luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmä, 
lukkiutumattomat ABS-jarrut ja turvatyynyt turvallisuutesi vuoksi.
KABE Imperial i860:ssa kaikki on ehdottomasti uusinta ja parasta. Peruutus-
kamera ja navigaattori ovat vakiona, samoin hydrauliset tukijalat. Lisäksi se 
tuottaa itse tarvitsemansa sähkön invertterillä ja kah-della akulla varustetulla 
tehokkaalla aurinkokennojärjestelmällä. 
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IMPERIAL i860:
UUSI MATKAILU- 
AUTO KABEN 
YLELLISESSÄ 
PREMIUM- 
SARJASSA 
 
Imperial on KABEn premium-sarja, joka ei tunne 
kompromisseja. Matkailuauton omistajan suuri unel-
ma, monien mielestä, mihin on helppo yhtyä. Tässä 
on kaikki, mitä voit toivoa mukavuudelta ja ensi-luok-
kaiselta varustelulta. Mallivuonna 2019 KABEn ylel-
lisimmät täysintegroidut mallit saavat seuraa uudesta 
Imperial i860:stä.
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Nahkainen istuinryhmä
Kun poistut ohjaamosta nauttiaksesi 
rentouttavasta illasta matkailuauton 
asunto-osassa, aikaa järjeste-lyihin kuluu 
minimaalisen vähän. Tuulilasin kaihtimet 
ovat sähkökäyttöisiä, keittiön tilava Tec-
tower -jääkaappi valitsee omatoimisesti 
käytettävissä olevan energialähteen. 
Pitkän matkapäivän jälkeen voi istahtaa 
mukavan pehmeänahkaiseen istuin-
ryhmään. Pyöristetyssä L-muotoisessa 
sohvassa on slideout-toiminto, joka 
säätää sekä istuin- että selkätyynyn kal-
listuksen vyöpaikoilla.
Kuljettajan ja matkustajan istuimissa on 
mukavat käsinojat ja istuimet on helppo 
pyöräyttää ympäri luonnolliseksi osaksi 
istuinryhmää käännettävän pylväspö-
ydän ympärille. Täällä on myös pienempi 
nahkasohva, jossa on lisää istumapaik-
koja.
Istuinryhmän yläpuolelle kätkeytyy 
huomaamattomasti kattoon upotettu 
leveä, sähkökäyttöinen alas laskettava 
kattosänky. Siitä voit tarjota viihtyisän nu-
kkumapaikan yövieraille tai lastenlapsille, 
jotka haluavat mukaan matkalle.
Keittiö herkkusuille
Keittiö on sijoitettu keskelle, kulmittain 
istuinryhmään nähden. Siinä on 3-liekki-
nen tasoliesi, pyöristetty astianpesuallas 
ja runsaasti säilytystilaa pehmeästi sul-
keutuvissa ja keskuslukittavissa laatiko-
issa ja kaapeissa. 

Tämä on keittiö herkkusuille! Kaunis, 
harkittu ja nykyaikaisesti varustettu. 
Andreas kertoo, että jää-kaappi, joka 
sisältää myös erillisen kalusteuunin, 
kuuluu Dometicin kaikkein uusimpiin 
innovaatioihin.
– Jos katsot tarkasti jääkaapin muotoilul-
taan uudistettua sileää ja tyylipuhdasta 
etuosaa, huomaat, että sen reunoilla ole-
vat kaksi alumiinilistaa ovat käytännöllisiä 
kahvoja. Jääkaapin ja pakastelokeron 
ovet voidaan avata kahdesta suunnasta!
Queen-size 
Imperial i860:n mallimerkintä on LQB, 
joka tarkoittaa pohjaratkaisua, jossa on 
aivan takana keskellä KABEn suuri ihana 
queen-size -vuode ja siinä luonnollisesti 
kierrejousipatja, erikoispaksu sijauspatja 
ja säädettävä pääpuoli. Sängyn alla on 
tilavat ulosvetolaatikot säilytykseen.
WC ja suihku on sijoitettu vastakkaisille 
sivuille makuuhuoneen eteen. Ne on 
helppo yhdistää makuu-huoneen kanssa 
yksityisalueeksi asettamalla wc:n oven 
väliseinäksi matkailuauton etuosan 
sosiaalisten tilojen eteen. Näin voit siirtyä 
häiritsemättä suihkusta vaatekaapille ja 
peileille.
– Yksi vuoden uutuuksista on suihkun la-
siovi. Se lisää kylpyhuonemiljöön ylellistä 
vaikutelmaa täysin-tegroiduissa matkailu-
autoissamme, Andreas sanoo. 
Imperial i860:ssa on vakiona KABE Cin-

derella -eko-wc. WC ei vaadi vettä eikä 
viemäriä ja toimii täysin ilman kemikaale-
ja. Jäte poltetaan korkeassa lämpötilassa 
ja jäljelle jää vain vähän tuhkaa. 
Aktiiviseen käyttöön vuoden ympäri
Muiden KABEn matkailuautojen tapaan 
myös Imperial i860 on sovitettu aktiivi-
seen ympärivuotiseen käyttöön. Täällä 
on KABEn eristyksen, ilmanvaihdon ja 
lämmityksen ainutlaatuinen yhdistelmä, 
joka takaa miellyttävän sisäilman kylmim-
pinä talvipäivinä ja pitää matkailuauton 
viileänä kesällä.
KABEn patentoitavana oleva AGS II 
Pro on markkinoiden edistyksellisin 
vesikiertoinen lattiajärjestelmä. AGS II 
Prossa veden kierrätys lämpösilmukoissa 
hoidetaan erillisellä pumpulla ja shunt-
tiventtiilillä, joka säätää veden lämpötilan 
automaattisesti. 
– Näin voit ohjata lattialämmitystä 
erikseen ja pitää sen päällä tai suljettuna 
esimerkiksi yöllä, Andreas selittää.
Matkailuautossa on lämmitetty kaksois-
lattia, jonka ansiosta taaimpana autossa 
oleva suuri kuormatila pysyy talvellakin 
miellyttävän lämpimänä. Jos matkustat 
kesällä etelään, on mukava tietää, että 
Impe-rial i860:n asunto-osassa on va-
kiona ilmastointilaite. Malli on, kuten sa-
nottu, kaikilta osiltaan ympäri-vuotiseen 
käyttöön sovitettu matkailuauto. 

Uusi Imperial-matkailuauto sai ensiesittelynsä Nolia-messuilla elokuussa 2018.

NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2017NYTT   KABE 2015NYTT   KABE 2019NYTT   KABE 2015NYT     KABE 2017NYTT   KABE 2015UUSI    KABE 2019
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Jatkuvaa kehitystä 
KABE Smart D -ohjauspaneelilla valvot 
helposti tuorevesitasoa, harmaavettä ja 
akkujännitettä ja voit ohjata valaistusta, 
ilmastointia, lämpötilaa ja monta muuta 
toimintoa. KABE Smart D Remotella, 
joka sisältyy Imperial i860:n vakiova-
rustukseen, voit lisäksi etäohjata ohjaus-
paneelia matkapuhelimesi so-velluksella. 
Samalla pääset nauttimaan todella hy-
västä langattomasta internet-yhteydestä 
matkallasi.

KABEn tavoitteena on tehdä elämästäsi 
matkailuautossa mahdollisimman help-
poa ja mukavaa. Se merkitsee jatkuvaa 
kehittämistä ja uudistamista. Tämän 
vuoden uutuuksien joukossa on useita 
mielen-kiintoisia parannuksia, jotka 
sisältyvät luonnollisesti uuteen Imperial 
i860:een. Joitakin niistä löydät matkailu-
auton ulkopuolen luukkujen takaa.
Kaasupullokotelossa pullot seisovat 
kääntyvällä levyllä, joka helpottaa käsit-
telyä ja asennusta. Asunto-osan oven 
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Matkailuautojen kehityspäällikkö Andreas Kelekidis on 
osallistunut uuden Imperial-auton kehittä-miseen.

Imperial i860:n on saatavana kaksi erilaista pohjaratkaisua; 
LGB, korotetut pitkät vuoteet, joiden alla on suuri autotalli
LQB, suuri ihana queen-size -vuode matkailuauton taaim-
massa osassa (L edellä olevassa merkinnässä tarkoittaa 
L-muotoista keittiötä)

Imperial i860 LGB

Imperial i860 LQB

luona olevassa syvässä kuormatilassa 
on ulosvedettävät laatikot, jotka tekevät 
säilyttämises-tä entistä joustavampaa. 
Lisäksi Andreas ottaa mielellään esiin 
toisenkin yksityiskohdan.
– Kahvan matkailuauton portaissa. Aivan 
mahtava! 
Poikkea KABE-jälleenmyyjäsi juttusilla, 
niin pääset kuulemaan lisää uudesta 
ylellisestä Imperial i860:stä ja kaikista 
muista KABEn uutuuksista!
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Yksinkertaisemmin voimme sanoa, 
että kyseessä on lämmönvaihdin, jossa 
ulosmenevästä ilmasta kerätään lämpöä 
talteen ja kylmää ilmaa käytetään 
vaunun jäähdyttämiseen. Järjestelmä 
ohjaa vaunun lämpötilaa ja mittaa sekä 
säätää ilmanlaatua. Uusi ilmanvaihtojär-
jestelmä on saatavana lisävarusteena 
Imperial sarjaan vuosimalliin 2019, ja sille 
on haettu patentti. SmartVent järjestelmä 
toimitetaan pakettina, johon kuuluu, 
aurinkopaneeli ja isompi akku.  
Hiilidioksidi, hiilivety sekä muiden 
epäpuhtauksien pitoisuutta mitataan 
jatkuvasti. Järjestelmä on myös varus-
tettu suodattimella, joka suodattaa kaikki 
pienhiukkaset ja siitepölyt tehokkaasti, 
jotka muuten aiheuttavat oireita allergi-
koille. 

– Koska järjestelmä säätää raittiin
ilman määrää vaunussa, ei enää tarvita
hengittäviä kattoluukkuja. Kattoluukut
ovat tiiviitä, jos SmartVent on asennettu
vaunuun, kertoo Mikael Blomqvist, tekni-
nen johtaja ja järjestelmän isä.
– Tämän johdosta, jatkossa vaunuun ei
siis pääse siitepölyä tai muita epä-
puhtauksia ja paistokäryt sekä muut
epämiellyttävät hajut, saa nopeasti tuule-
tettua ulos vaunusta, kertoo Mikael.
– Jokainen on varmasti joskus herännyt
kesä-aamuna vaunussa, jolloin ilma on
ollut tunkkaista ja kosteaa, SmartVentin
avulla näin ei käy.
Hyvän ilmanlaadun lisäksi järjestelmä 

säästää energiaa. SmartVentissä on toi-
minto, joka varaa lämpöä ulosmenevästä 
ilmasta ja tämän takia säästöä tulee noin 
7% kylmällä säällä. 
– Järjestelmä on ympäristöystävällinen,
koska se kuluttaa vähemmän energiaa.
Tämä on hyvä asia maapalloa ja lompak-
koa ajatellen, toteaa Mikael lopuksi.
KABE SmartVent on integroitu innovatii-
viseen ja palkittuun (European Innova-
tion Award) Smart D sähköjärjestelmään..

KABE on aina ollut askeleen edellä, mitä tulee lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. 

2019 esittelemme uuden edistyksellisen ilmanvaihtojärjestelmän, joka luo eri-

nomaisen asumisympäristön vaunuun ja samalla vähentää energiankulutusta

ERINOMAINEN SISÄILMA  
KABE:N UUDELLA  
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ
SMARTVENT
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TOIMINTAPERIAATE

Sensorit tunnistavat hiilidi-
oksidi ja hiilivety tasot

SmartVent on integroitu Smart D 
sähköjärjestelmään Puhallin suodattimella, joka 

suodattaa ilman
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