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CAMPINGVOGNER  
OG BOBILER  
FOR BEVISSTE OG  
AKTIVE BRUKERE

NYTT   KABE 2019

Når du velger KABE vet du at det er en camping-
vogn eller bobil som er bygd for året-rundt-bruk i det 
skandinaviske klimaet. Den er utstyrt med den siste 
teknikken og mange smarte løsninger som gjør ferien 
akkurat så enkel og avslappende som du vil at den 
skal være.

KABE  NR 2 2018  9  
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KABE Classic, 470, 520, 560, 600, 660 og 780
Prisgunstige campingvogner med litt mindre tilvalg og 
en noe kortere utrustningsliste enn våre øvrige modeller, 
men med KABE-kvalitet hele veien. Flere alternativer med 
barnerom.

KABE Edelsten, 470, 520, 540, 560, 600, 630 og 660
Velutstyrte campingvogner med høy standard og mange 
valgmuligheter når det gjelder utforming og planløsning. 
KABEs Edelsten-serie hadde produksjonsstart allerede 1963.

Du kan velge mellom fem ulike campingvognserier – hver og en med sine 
spesifikke fordeler og med alternative planløsninger.

NYHETER 2019
Modellåret 2019 lanserer vi en ny roms-
lig frontkjøkkenvogn, 780 FK, som finns 
i både Royal- og Imperialutførelse. (Les 
mer om 780 FK i en separat artikkel.) 
Vi presenterer også flere interessante 
nyheter og forbedringer som bidrar til 
at KABEs campingvogner kan fortsette 
å tilfredsstille de høyt satte kravene hos 
våre bevisste og aktive brukere. Velkom-
men til et nytt år med KABE!

Karosseri
• Åpningsbart frontvindu som tilvalg.

Dekk og felger
• Aluminiumfelger med ny design. 15” 

Imperial (Tilvalg Royal) 14” Edelsten, 
Royal (Tilvalg Classic)

• Dekk, Continental som standard. 
(Edelsten, Royal, Imperial)

• Skvettlapper som standard 
(Edelsten, Royal, Imperial)

Utvendig design
• Ny dekor på den slette veggplaten, 

med moderne og tredimensjonalt 
uttrykk. (Imperial)

Interiør design
• Innfelte garderobe- og skapluker.
• Nye kolleksjoner, sitteputer og 

gardiner.
• Mørk karm rundt vinduene. 

(Edelsten, Royal og Imperial)

Dagligstue
• Kraftfull multimediaspiller fra Ken-

wood.
• Nytt TV-stativ med arm. (Edelsten, 

Royal, Imperial)
• Anti-sklifunksjon som holder sittepu-

tene på plass i sittegruppen.

Kjøkken
• Nytt kjøleskap fra Dometics innova-

tive 10-serie, med forbedret ytelse, 
helt ny design og dører som kan 
åpnes fra to hold.

• Kompressorkjøleskap som tilvalg. 
(Edelsten, Royal og Imperial)

Soverom
• Støtte som hindrer dobbeltsengens 

madrass fra å gli nedover når du an-
vender sengens stillbare hodeende.

• Draperi ved soverommet erstattes 
med foldedør.

• Doble USB-uttak ved sengen.

Varme og ventilasjon
• Varmepannens plassering flyttes til 

frontsofaen i 600, 630 og 740 TDL.
• Nytt ventilasjonssystem, KABE 

SmartVent, med luftrensing og var-
megjenvinning. (Tilvalg Imperial)

KABEs campingvogner er nok markedets mest velutstyrte – så sam-
menlign oss gjerne! Gjennom årenes løp har KABEs utviklingsavdeling 
tatt fram en lang rekke innovasjoner og patent som siden er blitt stan-
dard for hele bransjen. 

OPPDAG NYE KABE 

NYTT   KABE 2019
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KABE Royal, 520, 540, 560, 600, 630, 740 og 780
En campingvognserie i toppklasse som inneholder det 
meste av det beste allerede i standardutførelse. I dag er 
Royal den KABE-modell som selger aller mest.
KABE Hacienda, 880 og 1000 Riktig store campingvogner 
med samme høye utrustningsnivå som Royal-serien, med 
et boareal på 19 respektive 22 kvadratmeter.

KABE Imperial, 560, 600, 630, 740, 780, 880 og 1000
Imperial er KABEs absolutte premiumserie som tilbyr cam-
pingvognluksus uten kompromisser. Her finner du et utrust-
ningsnivå og boendestandard som er helt unik for bransjen.

Du kan velge mellom fem ulike campingvognserier – hver og en med sine 
spesifikke fordeler og med alternative planløsninger.

KABEs unike verdier inngår uansett hvilken modell som passer best for deg og din familie.

Aluminiumfelger med ny design, Continentaldekk og 
skvettlapper som standard (Edelsten, Royal). Imperial 
har lignende felg i Diamond Cut-utførelse.

Innfelte garderobe- og skapluker og nytt 
kjøleskap som kan åpnes fra to hold

Anti-sklifunksjon bakside sitteputer

NYTT   KABE 2019

Ny eksteriørdesign Imperial og 
mørktonede vinduskarmer.



12  KABE  NR 2 2018

NYTT   KABE 2019



KABE  NR 2 2018  13  

NYTT   KABE 2019

Nye KABE 780 FK er en romslig og stabil campingvogn med tandemaksel. 
Den innvendige karosserilengden er 720 centimeter og bredden er selvsagt 
King Size, som tillater det generøse kjøkkenet å bre seg ut over karosseriets 
fulle bredde som innvendig er 235 centimeter.

Panoramavinduer
780 FK tilbyr godt med armslag for kokken og arbeidsflater som påminner 
om kjøkkenet hjemme i eneboligen eller leiligheten. Når du stiller deg ved 
den brede arbeidsbenken er du omgitt av innstrømmende dagslys fra det 
store buede panoramavinduet.

– Det her er et virkelig trivelig og velutstyrt kjøkken som inspirerer til mat-
laging og samvær med familie og venner, konstaterer Jonas Svenson som 
er utviklingssjef på KABE. 

Matskapet er innredet med smarte snurrbare trådkurver og bak en luke 
skjuler seg kar for søppelhåndtering. Alle skuffer og luker har softclose og 
sentrallås. Kjøkkenets snekkerier i sober Shannon Oak harmonerer med de 
hvite benkeplatene og detaljene i høyblank hvit folie. Hvitt kjøkken kan fås 
som tilvalg.

Royal og Imperial
Akkurat som 560-, 600-, 630- og 740-modellene finns 780 FK i både Royal- 
og Imperial-utførelse. Uansett hvilken variant du velger så er KABE 780 FK 
en campingvogn i absolutt toppklasse, som passer både langliggere og 
langturscampere.

I Royal-utførelsen er kjøkkenet utstyrt med en stor gasskomfyr med fire 
bluss og ovn mens Imperial har en eksklusiv induksjonstopp som også 
inneholder to gassbrennere. Under koketoppen finns en innbygningsovn og 
i Imperial inngår dessuten mikrobølgeovn som standard.

ROYAL OG IMPERIAL 780 FK:
NY ROMSLIG 
FRONTKJØKKEN-
VOGN FOR MAT-
LAGINGSGLADE KA-
BE-ENTUSIASTER!   
 
KABEs nye frontkjøkken gjorde stor suksess når den 
første modellen ble presentert for to år siden. Året 
etter fantes det fire ulike frontkjøkkenvogner å velge 
mellom. 2019 lanserer vi 780 FK, en litt større modell 
som er etterspurt av mange matlagingsglade KABE-
entusiaster.
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– Royal er for deg som vil ligge i teknik-
kens absolutte forkant og ikke nøyer 
deg med annet enn det aller beste. 
Med Imperial løfter vi premiumbegrepet 
ytterligere et nivå og tilbyr camping-
vognluksus som er helt unik for bransjen, 
forklarer Jonas.

Innovativt kjøleskap 
I Royal og Hacienda 780 FK finns Dome-
tics nye innovative kjøleskap i den kom-
petente 10-serien, med dobbelthengte 
dører på både kjøleskap og fryseboks 
som kan åpnes fra to hold. 

Her går det estetiske og det funksjonelle 
hånd i hånd. Designen er glatt og ele-
gant og aluminiumlistene langs dørenes 
sider er i selve verket kjøleskapets hånd-
tak og det spiller altså ingen rolle om du 
tar tak i dem fra høyre eller venstre.

– Det store kjøleskapet sitter i bekvem 
arbeidshøyde og er faktisk innen rek-

kevidde også fra deler av sittegruppen, 
påpeker Jonas. Gjennom at døren enkelt 
kan åpnes fra to hold kan du strekke 
deg etter noe du vil ha uten en gang å 
behøve forlate spisebordet! 

Dagligstuefølelse
Sittegruppen i 780 FK har en egen 
romslig plassering, sentralt i vognen og 
består av en trivelig vinkelsofa med et 
rektangulært og skyvbart pålebord. Midt 
imot finns et TV-møbel og en deilig lene-
stol som bidrar til å gjøre den koselige 
dagligstuefølelsen helt komplett.

Det er en generøs dagligstue med plass 
for flere. Sofaen langs langveggen, kan 
enkelt forvandles til en ekstra soveplass. 
Velger du Imperial inngår skinntrekk som 
standard, noe som også finns som tilvalg 
for Royal.

– Under sofaen finns en praktisk oppbe-
varingsskuff. Her skjuler seg også sen-

tralstøvsugeren, som er standard i både 
Royal og Imperial, forteller Jonas. 

Soverom med valgmuligheter
Campingvognens romslige mål byr på 
store valgmuligheter når det gjelder so-
verommets utforming. Med hjelp av KA-
BEs unike Flexline-system bestemmer du 
selv hvor mange sengeplasser det skal 
være. Du har fem ulike varianter å velge 
mellom og kan få en vogn med faste 
sengeplasser for opptil fire personer.

– Langsenger, dobbeltseng, tverrstilt 
dobbeltseng eller kanskje en dobbelt-
seng pluss køyeseng? 780 FK er en 
romslig og bekvem campingvogn for 
ulike typer av familier og bruksmåter, sier 
Jonas.

Sengene har selvsagt ekte KABE-komfort 
med deilig spiralmadrass og en ekstra 
tykk overmadrass samt stillbar hode-
ende. Sengene er oppfellbare noe som 

NYTT   KABE 2019
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forenkler rengjøring, her finns også plass 
for oppbevaring.

Campingvognen har dessuten godt med 
garderober og skap, innredet med både 
hengemuligheter og stødige hyller til 
eksempelvis sengetøy og håndklær. 780 
FK gjør det enkelt å holde orden, selv for 
en aktiv og livlig barnefamilie.

Herlig baderom
Lengst bak i 780 FK finner du et herlig 
baderom som strekker seg over hele 
vognens bredde. Her finns en riktig du-
sjkabin, godt med oppbevaring og stort 
gulvareal rundt toalettet og vaskeser-
vant. Håndkletørker inngår som standard 
og Imperial-baderommet er dessuten ut-
styrt med et eksklusivt porselenstoalett.

– Det er naturlig at vi snakker mye om 
kjøkkenet i denne campingvognmodel-
len, men jeg synes også det er viktig å 
påpeke at baderommet holder samme 
høye klasse! Om du lever mye i din KABE 
og benytter vognen året rundt så er 

både baderom og kjøkken betydnings-
fulle for komforten, mener Jonas.

Rullende bosted
Royal og Imperial 780 FK er et komplett 
rullende bosted som er trygt å kjøre og 
utrolig bekvemt å bo i, så vel sommer 
som vinter. KABEs unike kombinasjon 
av isolering, ventilasjon og vannbåret 
gulvvarme skaper overlegne året-rundt-
egenskaper.

– Her finns KABEs patentsøkte gulvvar-
mesystem AGS II Pro, som er markedets 
mest sofistikerte, sier Jonas. Med AGS II 
Pro kan du styre gulvvarmen separat og 
velge å ha den i gang eller avstengt, til 
eksempel om natten. 

Til dette kan også tillegges det intelli-
gente manøvreringspanelet KABE Smart 
D, som styrer og overvåker alle camping-
vognens funksjoner og dessuten kan 
kobles til mobilen via en app.

Forfinede detaljer
Modellåret 2019 presenterer KABE flere 

nyheter som bidrar til å gjøre ditt KABE-
liv enda enklere og bekvemmere. Alle 
disse fordelene inngår naturligvis i nye 
Royal og Imperial 780 FK.

– For bare ett år siden, i forbindelse 
med KABEs 60-årsjubileum, presenterte 
vi et helt nytt campingvognkarosseri, 
påminner Jonas. Nå forfiner vi detaljene 
innvendig, blant annet med en ny design 
på garderobedørene som blir innfelte og 
USB-uttak ved sengene.

Utvendig bør du likevel holde øynene 
åpne og titte litt ekstra på Imperialvog-
nens slette veggplater, som 2019 får 
en estetisk ansiktsløfting. Dekorens 
tredimensjonale inntrykk er forsterket 
med tydelige kontraster og et sofistikert 
formspråk.

Velkommen til din KABE-forhandler for 
å oppleve følelsen i nok en fantastisk 
campingvogn fra KABE!

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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Nå er det her! Kjøleskapet med dobbelhengt dør som kan åpnes fra 
to hold. Dometics nye 10-serie byr på innovativ design og det absolutt 
siste når det gjelder teknikk og kjøleytelser. Modellåret 2019 finns det 
pene og smarte kjøleskapet i KABEs campingvogner og bobiler.

NYTT INNOVATIVT KJØLESKAP 

Det nye kjøleskapet fra Dometic bygger på samme CI-bus tek-
nologi som styrer funksjonene i KABEs Smart D-panel. Tempera-
turen i kjøl og fryseboks kontrolleres automatisk med hjelp av et 
sensorsystem, som også bidrar til lavt energiforbruk.

Designen er slett og elegant. Aluminiumlistene langs med 
dørenes sider fungerer som lange, gripevennlige håndtak. Både 
kjøleskap og fryseboks kan åpnes fra to hold og hele høyden 
på døren kan anvendes. 

Innredningen i kjøleskapet er lys og frisk, med hylleplan i stødig 
og hygienisk metallrist. Alle innstillinger gjøres via en lettmanøv-
rert vrider på kjøleskapets front.

Dometics nye 10-serie er standard i alle KABEs modeller fra 
2019 som er utstyrt med en stor fryser. (Inngår også i Komfort-
pakken for campingvogner i Edelstenserien).

Bobiler og campingvogner i Classic-serien har kjøleskap med 
svart front. Campingvogner i Royal-, Hacienda-, og Imperial-se-
riene samt øvrige bobiler har kjøleskap med bronsefarget front. 
I Edelstenserien er det samme laminat på kjøleskapsfronten 
som øvrig innredning i vognen.

Der tec-tower er standard finner du selvsagt også den nye 
fryseren, med mikrobølgeovnen integrert i enheten akkurat 
som tidligere.

Kompressorkjøleskap
Nytt til i år er også muligheten til å velge et kompressor-kjøle-
skap, som ikke påvirkes av den omgivende temperaturen, ikke 
avgir varme og som kan drives med full kjølekapasitet på 12 
volt. Du kan bli helt selvforsynt om sommeren ved montering 
av solcellepaneler i kombinasjon med kompressorkjøleskapet. 
Finns som tilvalg til KABE Royal, Hacienda og Imperial.

Classic Ädelsten Kompressorkylskåp

Royal, Hacienda, Imperial

NYTT   KABE 2019
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Når du velger KABE vet du at det er en bobil som er bygd for året-rundt-
bruk i det skandinaviske klimaet. Den er utstyrt med den siste teknikken 
og mange smarte løsninger som gjør bobillivet akkurat så enkelt og 
avkoblende som du vil at det skal være. 

KABE BOBIL 2019

KABE Classic, halvintegrert 740, crossover x740 og helin-
tegrert i740
Prisgunstige bobiler med litt færre tilvalg og en noe kortere 
utrustningsliste enn våre øvrige modeller, men med KABE-
kvalitet hele veien.

NYHETER 2019
Modellåret 2019 lanserer vi KABE 
Imperial i860, som er en ny størrelse i 
den eksklusive Imperial-serien. (Les mer 
om Imperial i860 i en separat artikkel.) 
Vi presenterer også flere interessante 
nyheter og forbedringer som bidrar til at 
KABEs bobiler kan fortsette å oppfylle 
de høyt stilte kravene hos våre bevisste 
og aktive brukere.

Bilen
• Aluminiumfelger med ny design.
• Automatkasse samt 150 hk-motor 

som tilvalg. (Classic) 
• Plissert vinterteppe som tilvalg. 

(Helintegrert og Imperial)

Eksteriør design
• Oppdatert design på veggplater og 

dører.

Interiør design
• Innfelte garderobe- og skapluker.
• Ny kolleksjon, puter og gardiner.

Belysning
• Ny dimbar taklampe i bilens bakre 

del samt LED-belysning i arbeids-
benk og førerhusskap. (Classic)

Dagligstue
• Kraftfull multimediaspiller fra Ken-

wood.
• Nytt TV-stativ med arm.
• Anti-sklifunksjon som holder sitte-

putene på plass i sittegruppen.

Soverom
• Støtte som hindrer dobbeltsengens 

madrass i å skli nedover når du be-
nytter sengens stillbare hodeende.

• Draperi ved soverommet erstattes 
av foldedør.

• Doble USB-uttak ved sengen.
• Løftbar fotende på Queen-size 

sengen som forenkler rengjøring. 

Kjøkken
• Nytt kjøleskap fra Dometics 

innovative 10-serie, med forbedrete 
ytelser, helt ny design og dører som 
kan åpnes fra to hold.

• Nye effektive brennere til komfyren 
med 3-bluss.

Baderom
• Dusjdør i glass (Helintegrert og 

Imperial, 860/910)

Vann og varme
• Elektrisk tømming av ferskvann-

stanken.

Oppbevaring
• Lasterom med uttrekksskuffer i 

bindingsverk for smidig pakning 
og oppbevaring. (Helintegrert og 
Imperial)

• Vendeplate i gasskassen som fo-
renkler håndteringen av tunge gas-
sflasker. (Helintegrert og Imperial)

KABE Halvintegrert, 780 og 880
Bobiler som har det meste når det gjelder komfort og utrust-
ning. Bredden er King Size, hele 250 centimeter, noe som 
KABE er alene om på markedet.

KABE Crossover, x780 og x880
En videreutvikling av de halvintegrerte bilene. Under en 
mykt avrundet takprofil skjuler det seg en stor nedsenkbar 
dobbeltseng.

Du kan velge mellom fem ulike bobilserier – hver og en med sine spesifikke fordeler.                         KABEs unike verdier inngår uansett hvilken modell som passer best for deg og din familie.

NYTT   KABE 2019
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KABE Helintegrert, i760, i810 og i860
I de helintegrerte bilene er grensen mellom førerhus og 
bodel i det nærmeste utvisket. Dette er et mobilt hjem av 
høyeste klasse.

KABE Imperial, i810, i860 og i910
Imperial er KABEs absolutte premiumserie. Helintegrerte 
bobiler med den siste teknikken og standardutrustning i 
luksusutførelse.

Du kan velge mellom fem ulike bobilserier – hver og en med sine spesifikke fordeler.                         KABEs unike verdier inngår uansett hvilken modell som passer best for deg og din familie.

Lasterom med uttrekksskuffer Vendeplate i gasskassen Oppdatert design på veggplater og dører

Støtte som hindrer dobbeltsengens madrass i å skli 
nedover på Queen-size sengen

Dusjdør i glass Løftbar fotende på Queen-size sengen

NYTT   KABE 2019
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Imperial i860 har en totallengde på 870 centimeter og plasserer seg altså 
størrelsesmessig mellom begge de øvrige bilene i serien, Imperial i810 og 
i910.

– Imperial har fått en fantastisk mottagelse både i Sverige og internasjonalt. 
Det er veldig morsomt at vi nå kan utvide utvalget og tilby ytterligere et 
alternativ i den eksklusive serien, sier Andreas Kelekidis som er utviklings-
sjef for bobiler på KABE.

Trygt og bekvemt
Nye Imperial i860 er en lavbygd helintegrert bobil med Fiat Ducato som 
basis og et spesialutviklet AL-KO chassis med tandemaksel, som gir en 
veldig stabil kjøreopplevelse. Bilen har en 2,3 liters dieselmotor med 180 hk 
og 6-trinns automatkasse. 

Fører- og passasjermiljøet er trivelig og gjennomtenkt. Her sitter du riktig 
bra og kan gjøre individuelle justeringer av sittestilling og ratt. Sikten framo-
ver og til sidene er best i klassen. Mange smarte oppbevaringsrom hjelper 
deg å holde orden på kart, solbriller og annet som du vil ha tilgang til på 
ferden. 

– Med Imperial i860 reiser du trygt og bekvemt i alle situasjoner, konstaterer 
Andreas. 16” hjul og en akselavstand på 4700 mm bidrar til de gode kjøre-
egenskapene. Hydraulisk servostyring og fartsholder forenkler kjøringen. 
ESP antisladd og antispinnsystem, ABS låsingsfrie bremser og airbags finns 
der for din sikkerhet.

KABE Imperial i860 inneholder det absolutt siste og beste på alle områder. 
Ryggekamera og navigator inngår som standard, i likhet med hydrauliske 
støtteben. Bobilen er dessuten selvforsørget med strøm gjennom et effektivt 
solcellesystem med inverter og doble batterier. 

NYTT   KABE 2019

IMPERIAL i860:

NY BOBIL I  
KABES 
EKSKLUSIVE 
PREMIUM- 
SERIE  
 
Imperial er KABEs kompromissløse premiumserie.  
Bobileiernes store drøm, ifølge mange og det er 
vanskelig ikke å være enig. Her finnes alt du kan 
ønske deg av komfort og førsteklasses standard.  
Modellåret 2019 får KABEs mest luksuriøse helinte-
grerte modeller selskap av nye Imperial i860.
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Sittegruppe i skinn
Når du forlater førerhuset for en avko-
blende kveld i bobilens bodel er omstil-
lingstiden minimal. Frontrutens sjalusier 
er el-styrte, Kjøkkenets rommelige Tec-
tower-kjøleskap skifter på egenhånd til 
den energikilde som finns tilgjengelig. 

Etter en lang reisedag kan du synke ned 
i den deilige sittegruppen i mykt skinn. 
Den avrundede og L-formede sofaen 
har en slideout-funksjon som justerer 
hellingen på både sitte og ryggpute ved 
belteplassene.

Fører- og passasjersetene har bekvem-
me armlener og er enkle å svinge rundt 
slik at de blir en naturlig del av sittegrup-
pen rundt det svingbare pålebordet. Her 
finns også ytterligere sitteplasser i form 
av en mindre skinnsofa.

Over sittegruppen skjuler seg en bred 
og elektrisk nedfellbar takseng, diskret 
innfelt i taket. Her kan du tilby komfor-
tabel soveplass til overnattende gjester 
eller barnebarn som iblant vil følge med 
på reisen.

Kjøkken for entusiaster
Kjøkkenet er sentralt plassert i vinkel mot 
sittegruppen, med 3-bluss benkekomfyr, 
avrundet oppvaskkum og godt med opp-
bevaringsrom der alle skuffer og skap er 
utstyrt med softclose og sentrallås. 

Dette er et kjøkken for entusiaster! Vak-

kert, velplanert og moderne utstyrt. An-
dreas forteller at kjøleskapet, som også 
inneholder en separat innbygningsovn, 
tilhører den aller seneste innovasjonen 
fra Dometic.

– Om du titter nøye på kjøleskapets nye 
design med sin slette og stilrene front 
oppdager du at aluminiumlistene langs 
sidene er to praktiske håndtak. Kjøleska-
pets og fryseboksens dører er dobbelt-
hengte og kan altså åpnes fra to hold!

Queen-size 
Imperial i860 har modellbetegnelsen 
LQB, noe som betyr en planløsning med 
KABEs store herlige queen-size seng 
sentrert lengst bak i bilen, naturligvis 
med spiralmadrass, ekstra tykk over-
madrass og stillbar hodeende. Under 
sengen finns romslige uttrekksskuffer for 
oppbevaring.

Toalett og dusjrom er plassert på hver 
sin langside, foran soverommet. Du 
skaper enkelt en privat del sammen med 
soverommet gjennom å sette opp døren 
til toalettet som en skillevegg mot bobi-
lens sosiale arealer i den fremre delen av 
bilen. Her kan du bevege deg uforstyrret 
fra dusjen til klesskap og speil.

– En av årets nyheter er dusjdøren i 
glass. Noe som virkelig øker følelsen av 
eksklusivt baderommiljø i våre helinte-
grerte bobiler, sier Andreas. 

Imperial i860 er utstyrt med KABE Cinde-
rella miljøtoalett som standard. Toalettet 
krever verken vann eller avløp og pro-
sessen skjer helt uten kjemikaler. I stedet 
forbrennes avfallet ved høy temperatur 
og igjen blir bare litt aske. 

Aktiv anvendelse hele året
Akkurat som KABEs øvrige bobiler er 
Imperial i860 tilpasset for aktiv anven-
delse hele året. Her finns KABEs unike 
kombinasjon av isolering, ventilasjon 
og oppvarming som garanterer et deilig 
innendørsklima på de kaldeste vinterda-
gene og dessuten holder bobilen sval 
om sommeren.

KABEs patentsøkte AGS II Pro, er 
markedets mest sofistikerte vannbårne 
gulvvarmesystem. Med AGS II Pro styres 
sirkulasjonen i varmesløyfene av en se-
parat pumpe og en shuntventil regulerer 
temperaturen på vannet automatisk. 

– Det innebærer at du kan styre gulv-
varmen separat og velge å ha den i gang 
eller avstengt, eksempelvis om natten, 
forklarer Andreas.

Bobilen har et oppvarmet dobbeltgulv 
som gjør at temperaturen i det store las-
terommet lengst bak i bilen ligger på et 
behagelig nivå også om vinteren. Reiser 
du sørover om sommeren er det godt 
å vite at AC-anlegget i bobilens bodel 
inngår som standard i Imperial i860. Det 

Nye Imperial-bobilen hadde premiere på Noliamessen i august 2018.
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er, som sagt, en bobil som virkelig er 
tilpasset for året-rundt-bruk. 

Stadig utvikling 
Med manøvreringspanelet KABE Smart D 
holder du enkelt kontroll på ferskvanns-
nivå, spillvann og batterispenning og 
kan styre belysning, AC, temperatur og 
mye annet. Med hjelp av KABE Smart 
D Remote, som er standard i Impe-
rial i860, kan du dessuten fjernstyre 
manøvreringspanelet via en app på din 
mobiltelefon. Samtidig får du tilgang til 

en riktig bra trådløs internettoppkobling 
på reisen.

KABEs målsetting er å tilby deg et bobil-
liv som er så enkelt og bekvemt som 
mulig. Det innebærer stadig utvikling 
og fornyelse. Blant årets nyheter finns 
flere interessante forbedringer, som du 
naturligvis får del av i nye Imperial i860. 
Noen av dem finner du bak lukene på 
bobilens utside.

I gasskofferten står gassflaskene på en 
svingbar plate som forenkler håndtering 

NYTT   KABE 2019

Andreas Kelekidis, utviklingssjef for Bobiler har arbei-
det med den nye Imperial-bilen.

Imperial i860 kan bestilles i to ulike planløsninger; 
LGB, forhøyde langsenger med stor garasje under
LQB, en stor herlig queen-size seng lengst bak i bobilen 
(L’n i betegnelsen over står for L-formet kjøkken)

Imperial i860 LGB

Imperial i860 LQB

og installasjon. Det dype lasterom-
met ved bodelens dør er innredet med 
uttrekksskuffer for enda smidigere opp-
bevaring. Dessuten vil Andreas gjerne 
framheve en annen detalj.

– Håndtaket ved trappetrinnet i bobilen. 
Veldig bra! 

Gjør et besøk hos din KABE-forhandler 
så får du vite mer om nye eksklusive 
Imperial i860 og alle de andre nyhetene 
fra KABE!
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I enkle termer kan man si at KABE Smart-
Vent er en varmeveksler der varmen i 
vognen gjenvinnes og kald luft anven-
des til kjøling. Systemet styrer tempera-
turen i vognen samtidig som kvaliteten 
på innendørsluften overvåkes og regule-
res. Det nye ventilasjonssystemet KABE 
SmartVent er patentsøkt og kommer til å 
finnes som tilvalg i Imperial-serien fra og 
med årsmodell 2019. Til SmartVent inn-
går en pakke med solceller og et ekstra 
stort batteri.

Innholdet av kulldioksid, hydrokarbon 
og andre stoffer måles kontinuerlig. 
Systemet inneholder også et filter som 
effektivt tar hånd om mange av de par-
tiklene som kan lage problemer for blant 
annet allergikere. 

– Ettersom systemet regulerer mengden 
frisk luft i vognen behøver man ikke 
ventilasjonen i taklukene, de blir i stedet 
tettsluttende, forteller Mikael Blomqvist, 
Vise Adm.Dir. og teknisk sjef på KABE, 
som også er opphavsmann til systemet.

– Dette gjør at man slipper ev. pollen og 
annet som lett smyger seg inn via åpnin-
gene, fortsetter Mikael.

– En annen fordel er at for eksempel 
matos og andre uønskede lukter raskt 
kan luftes ut, konstaterer Mikael.

– Vi har vel alle opplevd en varm som-
mermorgen, når luften i vognen er dårlig 
og syrefattig, det slipper man nå med 
nye SmartVent.

Foruten økt kvalitet på innendørsluften 
bidrar KABEs nye ventilasjonssystem 
også til minsket energiforbruk. Her finns 
en funksjon med varmegjenvinning som 
senker energiforbruket med cirka sju 
prosent med drift i kaldt utemiljø.

– Systemet er miljøvennlig da det trek-
ker betydelig mindre energi, noe som er 
bra både for planeten og lommeboken, 
avslutter Mikael Blomqvist.

KABE SmartVent kommer til å være 
en integrert del i KABEs innovative og 
prisbelønte (European Innovation Award) 
Smart D el-system.

KABE har alltid vært et steg foran når det gjelder varme og ventilasjon. 2019 
presenteres enda et banebrytende produkt i form av et nytt avansert ven-
tilasjonssystem som skaper et perfekt innendørsmiljø i campingvognen og 
dessuten minsker energiforbruket. 

PERFEKT INNENDØRS-
MILJØ MED KABEs NYE 
VENTILASJONSSYSTEM 
SmartVent
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PRINSIPPSKISSE

Sensorer føler innholdet av 
kulldioksid og hydrokarbon

Smart Vent er integrert 
med Smart D el-system

Filter som filtrerer luften
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