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HUSVAGNAR
OCH HUSBILAR FÖR
MEDVETNA OCH
AKTIVA ANVÄNDARE
När du väljer KABE vet du att det är en husvagn eller
husbil som är byggd för året-runt-användning i det
skandinaviska klimatet. Den är utrustad med den senaste tekniken och många smarta lösningar som gör
semestern precis så enkelt och avkopplande som du
vill att det ska vara.
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UPPTÄCK NYA KABE
KABEs husvagnar är nog marknadens mest välutrustade – så jämför
oss gärna! Under årens lopp har KABEs utvecklingsavdelning tagit fram
en lång rad innovationer och patent som sedan blivit standard för hela
branschen.

NYHETER 2019
Modellåret 2019 lanserar vi en ny rymlig
frontköksvagn, 780 FK, som finns i både
Royal- och Imperialutförande. (Läs mer
om 780 FK i en separat artikel.)
Vi presenterar också flera intressanta nyheter och förbättringar som bidrar till att
KABEs husvagnar kan fortsätta motsvara
de högt ställda kraven hos våra medvetna och aktiva användare. Välkommen
till ett nytt år med KABE!
Kaross
•
Öppningsbart framfönster som
tillval.
Däck och fälgar
•
Aluminiumfälgar med ny design. 15”
Imperial (Tillval Royal) 14” Ädelsten,
Royal (Tillval Classic)

•
•

Däck, Continental som standard.
(Ädelsten, Royal, Imperial)
Stänkskydd som standard (Ädelsten,
Royal, Imperial)

Exteriör design
•
Ny dekor på den släta väggplåten,
med modernt och tredimensionellt
utryck. (Imperial)
Interiör design
•
Infällda garderobs- och skåpluckor.
•
Nya kollektioner, dynor och gardiner.
•
Mörk karm runt fönstren. (Ädelsten,
Royal och Imperial)
•
Ny taklampa, fram och bak
Vardagsrum
•
Kraftfull multimediaspelare från
Kenwood.
•
Nytt TV-stativ med arm. (Ädelsten,
Royal, Imperial)
•
Anti-glidfunktion som håller dynorna
på plats i sittgruppen.

Kök
•
Nytt kylskåp från Dometics innovativa 10-serie, med förbättrad prestanda, helt ny design och dörrar
som kan öppnas från två håll.
•
Kompressorkyl som tillval. (Ädelsten, Royal och Imperial)
Sovrum
•
Stöd som hindrar dubbelsängens
madrass att glida neråt när du
använder sängens ställbara huvudände.
•
Draperi vid sovrummet ersätts med
vikdörr.
•
Dubbla USB-uttag vid sängen.
Värme och ventilation
•
Värmepannans placering flyttas till
framsoffan i 600, 630 och 740 TDL.
•
Nytt ventilationssystem, KABE
SmartVent, med luftrening och värmeåtervinning. (Tillval Imperial)

Du kan välja mellan fem olika serier – var och en med sina specifika
fördelar och med alternativa planlösningar.

KABE Classic, 470, 520, 560, 600, 660 och 780
Prisvärda husvagnar med lite färre tillval och en något
kortare utrustningslista än våra övriga modeller, men med
KABE-kvalitet hela vägen. Flera alternativ med barnkammare.
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KABE Ädelsten, 470, 520, 540, 560, 600, 630 och 660
Välutrustade husvagnar med hög standard och många
valmöjligheter när det gäller utformning och planlösning.
KABEs Ädelsten-serie började byggas redan 1963.
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Ny exteriör design Imperial och
mörktonade fönsterkarmar.

Aluminiumfälgar med ny design, Continentaldäck
och stänkskydd som standard (Ädelsten, Royal).
Imperial har fälg i Diamond Cut-utförande.

Infällda garderobs- och skåpluckor och nytt
kylskåp som kan öppnas från två håll

Anti-glidfunktion baksida dynor

KABEs unika värden ingår oavsett vilken modell som passar bäst för dig och din familj.

KABE Royal, 520, 540, 560, 600, 630, 740 och 780
En husvagnsserie i toppklass som innehåller det mesta av
det bästa redan i standardutförandet. I dag är Royal den
KABE-modell som säljer allra mest.

KABE Imperial, 560, 600, 630, 740, 780, 880 och 1000
Imperial är KABEs absoluta premiumserie som erbjuder husvagnslyx utan kompromisser. Här hittar du en utrustningsnivå och boendestandard som är helt unik för branschen.

KABE Hacienda, 880 och 1000 Riktigt stora husvagnar
med samma höga utrustningsnivå som Royal-serien, med
en boyta på 22 respektive 19 kvadratmeter.
KABE NR 2 2018

11

NYTT KABE 2019

12 KABE NR 2 2018

NYTT KABE 2019

ROYAL OCH IMPERIAL 780 FK:

NY RYMLIG
FRONTKÖKSVAGN
FÖR MATLAGNINGSGLADA KABEENTUSIASTER!
KABEs nya frontkök gjorde stor succé när den första
modellen presenterades för två år sedan. Året därpå
fanns det fyra olika frontköksvagnar att välja mellan.
2019 lanserar vi 780 FK, en lite större modell som
efterfrågats av många matlagningsglada KABE-entusiaster.
Nya KABE 780 FK är en rymlig och stabil husvagn med tandemaxel. Den invändiga karosslängden är 720 centimeter och bredden är förstås King Size,
som tillåter det generösa köket att sträcka ut sig över karossens fulla bredd
som invändigt är 235 centimeter.
Panoramafönster
780 FK erbjuder gott om svängrum för kocken och arbetsytor som påminner
om köket hemma i villan eller lägenheten. När du ställer dig vid den breda
arbetsbänken är du omgiven av ett flödande dagsljusinsläpp från det stora
välvda panoramafönstret.
– Det här är ett verkligt trevligt och välutrustat kök som inspirerar till matlagning och umgänge med familj och vänner, konstaterar Jonas Svenson som
är utvecklingschef på KABE.
Skafferiskåpet är inrett med smarta snurrbara trådkorgar och bakom en
lucka döljer sig kärl för sophantering. Alla lådor och luckor har softclose och
centrallås. Kökets snickerier i sober Shannon Oak harmonierar med de vita
bänkskivorna och detaljerna i högblank vit folie. Vitt kök kan fås som tillval.
Royal och Imperial
Precis som 560-, 600-, 630- och 740-modellerna finns 780 FK i både Royaloch Imperial-utförande. Oavsett vilken variant du väljer så är KABE 780 FK
en husvagn i absolut toppklass, som passar både långliggare och långresenärer.
I Royal-utförandet är köket utrustat med en stor fyrlågig gasolspis med ugn
medan Imperial har en exklusiv induktionshäll som också innehåller två
gasolbrännare. Under hällen finns en inbyggnadsugn och i Imperial ingår
dessutom mikrovågsugn som standard.

KABE NR 2 2018
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– Royal är för dig som vill ligga i teknikens absoluta framkant och inte nöjer
dig med annat än det allra bästa. Med
Imperial lyfter vi premiumbegreppet
ytterligare en nivå och erbjuder husvagnslyx som är helt unik för branschen,
förklarar Jonas.

– Det stora kylskåpet sitter i bekväm
arbetshöjd och är faktiskt nåbart även
från delar av sittgruppen, påpekar Jonas.
Genom att dörren enkelt kan öppnas från
två håll kan du sträcka dig efter något
du vill ha utan att ens behöva lämna
matbordet!

Innovativt kylskåp
I Royal och Hacienda 780 FK finns
Dometics nya innovativa kylskåp i den
kompetenta 10-serien, med dubbelhängda dörrar på både kyl och köldfack som
kan öppnas från två håll.

Vardagsrumskänsla
Sittgruppen i 780 FK har en egen rumslig
placering, centralt i vagnen och består av
en trivsam vinkelsoffa med ett rektangulärt och skjutbart pelarbord. Mittemot
finns en TV-möbel och en skön fåtölj som
bidrar till att göra den mysiga vardagsrumskänslan helt komplett.

Här går det estetiska och det funktionella hand i hand. Designen är slät och
elegant och aluminiumlisterna utefter
dörrarnas sidor är i själva verket kylskåpets handtag och det spelar alltså ingen
roll om du greppar dem från höger eller
vänster.
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Det är ett generöst vardagsrum med
plats för flera. Soffan längs långväggen,
kan enkelt förvandlas till en extra sovplats. Väljer du Imperial ingår skinnklädsel som standard, vilket även finns som
tillval för Royal.

– Under soffan finns en praktisk förvaringslåda. Här döljer sig också centraldammsugaren, som är standard i både
Royal och Imperial, berättar Jonas.
Sovrum med valmöjligheter
Husvagnens rymliga mått erbjuder stora
valmöjligheter när det gäller sovrummets
utformning. Med hjälp av KABEs unika
Flexline-system bestämmer du själv hur
många bäddplatser det ska vara. Du har
fem olika varianter att välja mellan och
kan få en vagn med fasta sängplatser för
upp till fyra personer.
– Långbäddar, dubbelsäng, tvärställd
dubbelsäng eller kanske en dubbelsäng
plus våningssäng? 780 FK är en rymlig
och bekväm husvagn för olika typer
av familjer och användningssätt, säger
Jonas.
Sängarna har förstås äkta KABE-komfort
med skön spiralmadrass och en extra
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tjock bäddmadrass samt ställbar huvudände. Bäddarna är uppfällbara vilket
underlättar städning, här finns också
plats för förvaring.

Om du lever mycket i din KABE och
använder vagnen året runt så är både
badrum och kök betydelsefulla för komforten, menar Jonas.

Husvagnen har dessutom rejält med
garderober och skåp, inredda med både
hängmöjligheter och stadiga hyllor för
exempelvis sänglinne och handdukar.
780 FK gör det enkelt att hålla ordning,
även för en aktiv och livlig barnfamilj.

Rullade bostad
Royal och Imperial 780 FK är en komplett
rullande bostad som är trygg att köra och
otroligt bekväm att bo i, såväl sommar
som vinter. KABEs unika kombination av
isolering, ventilation och vattenburen
golvvärme skapar överlägsna året-runtegenskaper.

Härligt badrum
Längst bak i 780 FK hittar du ett härligt
badrum som sträcker sig över vagnens hela bredd. Här finns en riktig
duschkabin, gott om förvaring och stort
golvutrymme kring toalett och tvättställ.
Handdukstork ingår som standard och
Imperial-badrummet är dessutom utrustat med en exklusiv porslinstoalett.

– Här finns KABEs patentsökta golvvärmesystem AGS II Pro, som är marknadens mest sofistikerade, säger Jonas.
Med AGS II Pro kan du styra golvvärmen
separat och välja att ha den igång eller
avstängd, till exempel på natten.

– Det är naturligt att vi pratar mycket om
köket i den här husvagnsmodellen, men
jag tycker också det är viktigt att påpeka
att badrummet håller samma höga klass!

Till detta kan också läggas den intelligenta manöverpanelen KABE Smart D,
som styr och övervakar husvagnens alla
funktioner och dessutom kan kopplas till
mobilen via en app.

Förfinade detaljer
Modellåret 2019 presenterar KABE
flera nyheter som bidrar till att göra ditt
KABE-liv ännu enklare och bekvämare.
Alla dessa fördelar ingår naturligtvis i nya
Royal och Imperial 780 FK.
– För bara ett år sedan, i samband med
KABEs 60-årsjubileum, presenterade vi
en helt ny husvagnskaross, påminner
Jonas. Nu förfinar vi detaljerna interiört, bland annat med en ny design på
garderobsdörrarna som blir infällda och
USB-uttag vid sängarna.
Exteriört bör du ändå hålla ögonen öppna och kika lite extra på Imperialvagnens
släta väggplåt, som 2019 får en estetisk
ansiktslyftning. Dekorens tredimensionella intryck har förstärks med tydliga
kontraster och ett sofistikerat formspråk.
Välkommen till din KABE-återförsäljare
för att uppleva känslan i ännu en fantastisk husvagn från 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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Royal, Hacienda, Imperial

Classic

Ädelsten

Kompressorkylskåp

NYTT INNOVATIVT KYLSKÅP
Nu är det här! Kylskåpet med dubbelhängd dörr som kan öppnas från
två håll. Dometics nya 10-serie bjuder på innovativ design och det absolut senaste när det gäller teknik och kylprestanda. Modellåret 2019 finns
det snygga och smarta kylskåpet i KABEs husvagnar och husbilar.
Det nya kylskåpet från Dometic bygger på samma CI-bus teknologi som styr funktionerna i KABEs Smart D-panel. Temperaturen i kyl och köldfack kontrolleras automatiskt med hjälp av ett
sensorsystem, som också bidrar till låg energiförbrukning.
Designen är slät och elegant. Aluminiumlisterna utefter dörrarnas sidor fungerar som långa, greppvänliga handtag. Både
kylskåp och köldfack kan öppnas från två håll och hela höjden
på dörren kan användas.
Inredningen i kylskåpet är ljus och fräsch, med hyllplan i stadigt och hygieniskt metallgaller. Alla inställningar görs via ett
lättmanövrerat vred på kylskåpets front.
Dometics nya 10-serie är standard i alla KABEs modeller från
2019 som är utrustade med en stor kyl. (Ingår även i Komfortpaketet för husvagnar i Ädelstensserien).

Husbilar och husvagnar i Classic-serien har kylskåp med svart
front. Husvagnar i Royal-, Hacienda-, och Imperia-serierna samt
övriga husbilar har kylskåp med bronsfärgad front. I Ädelstensserien är det samma laminat på kylskåpsfronten som övrig
inredning i vagnen.
Där tec-tower är standard hittar du såklart också den nya kylen,
med mikrovågsugnen integrerad i enheten precis som tidigare.
Kompressorkylskåp
Nytt för i år är även möjligheten att välja ett kompressor-kylskåp, som inte påverkas av den omgivande temperaturen, ej
avger värme och som kan drivas med full köldkapacitet på 12
volt. Du kan bli helt självförsörjande under sommaren vid montering av solpaneler i kombination med kompressorkylskåpet.
Finns som tillval till KABE Royal, Hacienda och Imperial.

KABE NR 2 2018
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KABE HUSBIL 2019
När du väljer KABE vet du att det är en husbil som är byggd för åretrunt-användning i det skandinaviska klimatet. Den är utrustad med den
senaste tekniken och många smarta lösningar som gör husbilslivet precis så enkelt och avkopplande som du vill att det ska vara.

NYHETER 2019
Modellåret 2019 lanserar vi KABE
Imperial i860, som är en ny storlek i den
exklusiva Imperial-serien. (Läs mer om
Imperial i860 i en separat artikel.) Vi presenterar också flera intressanta nyheter
och förbättringar som bidrar till att
KABEs husbilar kan fortsätta motsvara
de högt ställda kraven hos våra medvetna och aktiva användare.
Bilen
•
Aluminiumfälgar med ny design.
•
Automatlåda samt 150 hk-motor
som tillval. (Classic)
•
Plisserat vintertäcke som tillval.
(Helintegrerad och Imperial)
Exteriör design
•
Uppdaterad design på väggplåt och
dörrar.

Interiör design
•
Infällda garderobs- och skåpluckor.
•
Ny kollektion, dynor och gardiner.
Belysning
•
Ny dimmbar taklampa i bilens bakre
del samt LED-belysning i arbetsbänk och och hyttskåp. (Classic)
Vardagsrum
•
Kraftfull multimediaspelare från
Kenwood.
•
Nytt TV-stativ med arm.
•
Anti-glidfunktion som håller dynorna
på plats i sittgruppen.
Sovrum
•
Stöd som hindrar dubbelsängens
madrass att glida neråt när du
använder sängens ställbara huvudände.
•
Draperi vid sovrummet ersätts med
vikdörr.
•
Dubbla USB-uttag vid sängen.
•
Lyftbar fotände på Queen-sizebädden som underlättar städning.

Kök
•
Nytt kylskåp från Dometics innovativa 10-serie, med förbättrad prestanda, helt ny design och dörrar
som kan öppnas från två håll.
•
Nya effektiva brännare till den
3-lågiga spisen.
Badrum
•
Duschdörr i glas (Helintegrerad och
Imperial, 860/910)
Vatten och värme
•
Elektrisk tömning av färskvattentanken.
Förvaring
•
Lastutrymme med utdragslådor
i fackverk för smidig packning
och förvaring. (Helintegrerad och
Imperial)
•
Vridplatta i gasolkofferten som
underlättar hanteringen av tunga
gasoltuber. (Helintegrerad och
Imperial)

Du kan välja mellan fem olika husbilsserier – var och en med sina specifika fördelar.

KABE Classic, halvintegrerad 740, crossover x740 och
helintegrerad i740
Prisvärda husbilar med lite färre tillval och en något kortare
utrustningslista än våra övriga modeller, men med KABEkvalitet hela vägen.
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KABE Halvintegrerad, 780 och 880
Husbilar som har det mesta när det gäller komfort och
utrustning. Bredden är King Size, hela 250 centimeter, något
som KABE är ensamma om på marknaden.
KABE Crossover, x780 och x880
En vidareutveckling av de halvintegrerade bilarna. Under en
mjukt rundad takprofil döljer sig en stor nedsänkbar dubbelsäng.

NYTT KABE 2019

Stöd mot dubbelsäng på Queen-sizebädden

Lastutrymme med utdragslådor

Duschdörr i glas

Vridplatta i gasolkofferten

Lyftbar fotände på Queen-sizebädden

Uppdaterad design på väggplåt och dörrar

KABEs unika värden ingår oavsett vilken modell som passar bäst för dig och din familj.

KABE Helintegrerad, i760, i810 och i860
I de helintegrerade bilarna är gränsen mellan förarhytt och
bodel i det närmaste utsuddad. Det här är ett mobilt hem
av högsta klass.

KABE Imperial, i810, i860 och i910
Imperial är KABEs absoluta premiumserie. Helintegrerade
husbilar med den senaste tekniken och standardutrustning i
lyxutförande.

KABE NR 2 2018
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IMPERIAL i860:

NY HUSBIL
I KABEs
EXKLUSIVA
PREMIUMSERIE
Imperial är KABEs kompromisslösa premiumserie.
Husbilsägarens stora dröm, enligt många och det är
svårt att inte hålla med. Här finns allt du kan önska dig
av komfort och förstklassig standard. Modellåret 2019
får KABEs lyxigaste helintegrerade modeller sällskap
av nya Imperial i860.
Imperial i860 har en totallängd på 870 centimeter och placerar sig alltså
storleksmässigt mellan de båda övriga bilarna i serien, Imperial i810 och
i910.
– Imperial har fått ett fantastiskt mottagande både i Sverige och internationellt. Det är väldigt roligt att vi nu kan bredda utbudet och erbjuda ytterligare ett alternativ i den exklusiva serien, säger Andreas Kelekidis som är
utvecklingschef för husbilar på KABE.
Tryggt och bekvämt
Nya Imperial i860 är en lågbyggd helintegrerad husbil med Fiat Ducato som
grund och ett specialutvecklat AL-KO chassi med tandemaxel, som ger en
mycket stabil körupplevelse. Bilen har en 2,3 liters dieselmotor med 180 hk
och 6-växlad automatlåda.
Förar- och passagerarmiljön är ombonad och genomtänkt. Här sitter du riktigt bra och kan göra individuella justeringar av sittställning och ratt. Sikten
framåt och åt sidorna är bäst i klassen. Många smarta lagringsfack hjälper
dig att hålla koll på kartor, solglasögon och annat som du vill ha tillgång till
under färden.
– Med Imperial i860 reser du tryggt och bekvämt i alla lägen, konstaterar
Andreas. 16” hjul och ett axelavstånd på 4700 mm bidrar till de goda vägegenskaperna. Hydraulisk servostyrning och farthållare underlättar körningen. ESP antisladd och antispinnsystem, ABS låsningsfria bromsar och
airbags finns där för din säkerhet.
KABE Imperial i860 innehåller det absolut senaste och bästa på alla områden. Backkamera och navigator ingår som standard, liksom hydrauliska
stödben. Husbilen är dessutom självförsörjande på el genom ett effektivt
solcellssystem med inverter och dubbla batterier.

KABE NR 2 2018
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Nya Imperial-husbilen premiärvisades på Noliamässan i augusti 2018.

Sittgrupp i skinn
När du lämnar förarhytten för en avkopplande kväll i husbilens bodel är omställningstiden minimal. Framrutans jalusier
är elstyrda, kökets rymliga Tec-towerkylskåp växlar på egen hand till den
energikälla som finns tillgänglig.
Efter en lång resdag kan du sjunka ner i
den sköna sittgruppen i mjukt skinn. Den
rundade och L-formade soffan har en
slideout-funktion som justerar lutningen
i både sitt och ryggdyna vid bältesplatserna.
Förar- och passagerarsätena har bekväma armstöd och är enkla att svänga runt
så att de blir en naturlig del av sittgruppen kring det vridbara pelarbordet. Här
finns också ytterligare sittplatser i form
av en mindre skinnsoffa.
Över sittgruppen döljer sig en bred och
elektriskt nedfällbar taksäng, diskret
infälld i taket. Här kan du erbjuda komfortabel sovplats till övernattande gäster
eller barnbarn som ibland vill följa med
på resan.
Kök för finsmakare
Köket är centralt placerat i vinkel mot sittgruppen, med 3-lågig bänkspis, rundad
diskho och gott om förvaringsutrymmen
där alla lådor och skåp är utrustade med
softclose och centrallås.
Det här är ett kök för finsmakare! Vackert, välplanerat och modernt utrustat.

22 KABE NR 2 2018

Andreas berättar att kylskåpet, som även
innehåller en separat inbyggnadsugn,
tillhör den allra senaste innovationen
från Dometic.
– Om du tittar noga på kylskåpets nya
design med sin släta och stilrena front
upptäcker du att aluminiumlisterna
utefter sidorna är två praktiska handtag.
Kylskåpets och köldfackets dörrar är
dubbelhängda och kan alltså öppnas
från två håll!
Queen-size
Imperial i860 har modellbeteckningen
LQB, vilket betyder en planlösning med
KABEs stora härliga queen-sizebädd
centrerad längst bak i bilen, naturligtvis
med spiralmadrass, extra tjock bäddmadrass och ställbar huvudände. Under
sängen finns rymliga utdragslådor för
förvaring.
Toalett och duschrum är placerade på
var sin långsida, framför sovrummet. Du
skapar enkelt en privat del ihop med
sovrummet genom att ställa upp dörren
till toaletten som en avskiljare mot husbilens sociala utrymmen i den främre delen
av bilen. Här kan du röra dig ostört från
duschen till klädskåp och speglar.
– En av årets nyheter är duschdörren i
glas. Något som verkligen ökar känslan
av exklusiv badrumsmiljö i våra helintegrerade husbilar, säger Andreas.
Imperial i860 är utrustad med KABE Cin-

derella miljötoalett som standard. Toaletten kräver varken vatten eller avlopp och
processen sker helt utan kemikalier. I
stället förbränns avfallet vid hög temperatur och kvar blir bara lite aska.
Aktiv användning hela året
Precis som KABEs övriga husbilar är
Imperial i860 anpassad för aktiv användning hela året. Här finns KABEs unika
kombination av isolering, ventilation och
uppvärmning som garanterar ett skönt
inomhusklimat under de kallaste vinterdagarna och dessutom håller husbilen
sval på sommaren.
KABEs patentsökta AGS II Pro, är marknadens mest sofistikerade vattenburna
golvvärmesystem. Med AGS II Pro sköts
cirkulationen i värmeslingorna av en
separat pump och en shuntventil reglerar
temperaturen på vattnet automatiskt.
– Det innebär att du kan styra golvvärmen separat och välja att ha den igång
eller avstängd, exempelvis under natten,
förklarar Andreas.
Husbilen har ett uppvärmt dubbelgolv
som gör att temperaturen i det stora
lastutrymmet längst bak i bilen ligger på
en behaglig nivå även på vintern. Reser
du söderut på sommaren är det skönt
att veta att AC-anläggningen i husbilens
bodel ingår som standard i Imperial i860.
Det är, som sagt, en husbil som verkligen
är anpassad för året-runt-bruk.
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Ständig utveckling
Med manöverpanelen KABE Smart D
håller du enkelt koll på färskvattennivå,
gråvatten och batterispänning och kan
styra belysning, AC, temperatur och
mycket annat. Med hjälp av KABE Smart
D Remote, som är standard i Imperial
i860, kan du dessutom fjärrstyra manöverpanelen via en app i din mobiltelefon.
Samtidigt får du tillgång till en riktigt bra
trådlös internetuppkoppling på resan.

KABEs målsättning är att erbjuda dig ett
husbilsliv som är så enkelt och bekvämt
som möjligt. Det innebär ständig utveckling och förnyelse. Bland årets nyheter
finns flera intressanta förbättringar, som
du naturligtvis får del av i nya Imperial
i860. Några av dem hittar du bakom
luckorna på husbilens utsida.
I gasolkofferten står gasoltuberna på en
vridbar platta som underlättar hantering

och installation. Det djupa lastutrymmet
vid bodelens dörr har inretts med utdragslådor för ännu smidigare förvaring.
Dessutom vill Andreas gärna lyfta fram
en annan detalj.
– Handtaget vid trappsteget i husbilen.
Väldigt bra!
Gör ett besök hos din KABE-återförsäljare så får du veta mer om nya exklusiva
Imperial i860 och alla de andra nyheterna från KABE!

Imperial i860 LGB

Imperial i860 LQB

Imperial i860 kan beställas i två olika planlösningar;
LGB, förhöjda långbäddar med stort garage undertill
LQB, en stor härlig queen-sizebädd längst bak i husbilen
(L:et i benämningarna ovan står för L-format kök)

Andreas Kelekidis, utvecklingschef för Husbilar har
arbetet med den nya Imperial-bilen.
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PERFEKT INOMHUSMILJÖ
MED KABEs NYA
VENTILATIONSSYSTEM
SmartVent
KABE har alltid varit steget före när det gäller värme och ventilation. 2019
presenteras ännu en banbrytande produkt i form av ett nytt avancerat ventilationssystem som skapar en perfekt inomhusmiljö i husvagnen och dessutom minskar energiförbrukningen.
I enkla termer kan man säga att KABE
SmartVent är en värmeväxlare där
värmen i vagnen återvinns och kall
luft används för kylning. Systemet styr
temperaturen i vagnen samtidigt som
kvaliteten på inomhusluften övervakas
och regleras. Det nya ventilationssystemet KABE SmartVent är patentansökt
och kommer finnas som tillval i Imperialserien från och med årsmodell 2019. Till
SmartVent ingår ett paket med solceller
och ett extra stort batteri.
Halterna av koldioxid, kolväte och andra
ämnen mäts kontinuerligt. Systemet
innehåller också ett filter som effektivt
tar hand om många av de partiklar som
kan skapa problem för bland annat allergiker.
Smart Vent är integrerat
med Smart D elsystem

– Eftersom systemet reglerar mängden
frisk luft i vagnen behöver man inte
ventilationen i takluckorna, de blir istället
tätslutande, berättar Mikael Blomqvist,
Vice VD och teknisk chef på KABE, som
också är upphovsman till systemet.
– Detta gör att man slipper ev. pollen
och annat som lätt smyger sig in via
öppningarna, fortsätter Mikael.
– En annan fördel är att till exempel
matos och andra oönskade lukter snabbt
kan vädras ut, konstaterar Mikael.
– Vi har väl alla upplevt en varm sommarmorgon, när luften i vagnen är kvav
och syrefattig, det slipper man nu med
nya SmartVent.

Sensorer känner av halterna
av koldioxid och kolväten

Förutom ökad kvalitet på inomhusluften
bidrar KABEs nya ventilationssystem
också till minskad energiförbrukning.
Här finns en funktion med värmeåtervinning som sänker energiförbrukningen
med cirka sju procent med drift i kall
yttermiljö.
– Systemet är miljövänligt då det drar
betydligt mindre energi, något som är
bra både för planeten och plånboken,
avslutar Mikael Blomqvist.
KABE SmartVent kommer att vara en
integrerad del i KABEs innovativa och
prisbelönta (European Innovation Award)
Smart D elsystem.

Fläktar med filter som
filtrerar luften

PRINCIPSKISS
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För mer information kontakta:
VD Alf Ekström 070-7442994 eller Vice VD Mikael Blomqvist 070-696 55 66
Högupplösta bilder finns på: www.kabe.se / Logga in
Anv.namn: kabeSE@kabe.se | Lösen: press

