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Lapsiperheet, seikkailijat, kausikaravaanarit ja maailmanmatkaajat. Tarpeet 
vaihtelevat, mutta kaikkiin tarpeisiin löytyy KABE-ajoneuvo, joka sopii juuri 
sinulle ja perheellesi. Kun olet löytänyt suosikkimallisi, voit valita parhaiten 
sopivan tilaratkaisun KABEn Flexline-järjestelmän avulla, joka tarjoaa run-
saasti valinnanmahdollisuuksia ja todella paljon joustavuutta.

– Kaikkien eri mallien, kokojen, tilaratkaisujen ja sisustusvaihtoehtojen 
yhdistelmien ansiosta voimme vuonna 2020 tarjota 1 720 320 eri valinnan-
mahdollisuutta! Siksi uskallamme väittää, että valikoimastamme löytyy KABE-
matkailuvaunu todellakin jokaiseen eri makuun, sanoo KABEn tekninen 
johtaja ja varatoimitusjohtaja Mikael Blomqvist.

Todella suosittujen mallien joukossa on KABEn lastenkamarivaunuja, joissa 
on kaksi- tai kolmikerroksinen sänky. Nykyisin lapsiperheille löytyy matkai-
luvaunuja KABEn kaikista mallisarjoista: Classic, §, Royal, Hacienda ja Impe-
rial. Useat suosituista tilaratkaisuista tarjoavat lapsille oman viihtyisän tilan ja 
lisäksi vanhemmille erillisen makuuhuoneen.

KABE 2020:
PYÖRILLÄ KULKEVA 
TÄYDELLINEN ASUNTO
KABElla on viisi erilaista matkailuvaunusarjaa, joissa 
jokaisessa on omat erityiset etunsa. Mallit on kehitetty 
täyttämään asiakkaiden erilaiset vaatimukset ja toiveet. 
Mallivuonna 2020 saat lisää valinnanmahdollisuuksia.



Pyörillä kulkeva asunto
Vuonna 2017 KABE esitteli ensim-
mäisen matkailuvaunun, jossa on iso 
ja harkiten suunniteltu etukeittiö. Siitä 
tuli heti menestys, ja siitä lähtien upea 
matkailuvaunukeittiö on ollut saatavana 
Royal- ja Imperial-sarjoissa viiteen eri 
vaunukokoon. 

– Vuonna 2020 otamme askeleen eteen-
päin ja esittelemme uuden Hacienda 880 
FK -mallin, jossa on aiempaa tilavampi 
etukeittiö ja jota voi todellakin verrata 
omakotitalon tai kerrostaloasunnon 
oikeaan keittiöön, Mikael kertoo. 

Suuresta holvimaisesta panoraamaik-
kunasta on tullut KABEn etukeittiömal-
lien selkeä tunnusmerkki. Se on myös 
tässä mallissa ja päästää sisään ihanaa 
päivänvaloa tilavaan ja täysin varustel-
tuun keittiöön.

Uusi KABE Hacienda 880 FK on saata-
vana varustettuna erilaisilla makuu-
huoneratkaisuilla. Mikael arvioi tämän 

olevan erittäin houkutteleva vaihtoehto 
perheille, jotka asuvat matkailuvaunussa 
pitkiä jaksoja.

– Hacienda 880 on yksi kaikkein suurim-
mista matkailuvaunuistamme. KABEn 
uusi täysin varusteltu etukeittiö toteuttaa 
unelmamme täydellisestä pyörillä kulke-
vasta asunnosta.

Upotetut ovet ja laatikot
Mallivuosi 2020 tarjoaa monia uutuuksia, 
jotka nostavat KABEn matkailuvaunu-
keittiöiden designelämystä entisestään. 
Jalokivi-, Royal-, Hacienda - ja Imperial-
vaunujen keittiökalusteissa on nyt 
tyylikkäät upotetut laatikot ja ovet sekä 
työtaso, jossa on marmorikuvioitu pinta. 
Jalokivi-sarjan koko sisustus on nyt 
Shannon Oak -materiaalia. 

– Esittelemme myös tyylikkään täysval-
koisen keittiön. Valkoisesta keittiöstä 
tulee vakio kaikkiin Imperial-vaunuihin 
ja valinnainen vaihtoehto Royal-sarjaan, 
Mikael kertoo. 

Jo kuluvana mallivuonna esiteltiin uusi 
Dometicin jääkaappi ja sen kaksisaranai-
nen ovi, joka tekee KABE-keittiöstä jat-
kossakin erityisen kiinnostavan vaihtoeh-
don. Dometicin 10-sarja perustuu samaan 
CI-väyläohjaustekniikkaan, joka ohjaa 
toimintoja KABEn Smart D -paneelissa. 
Anturijärjestelmä valvoo automaattisesti 
jääkaapin ja pakastelokeron lämpötiloja 
ja vähentää myös siten energiankulu-
tusta. 

Makuuhuoneen mukavuutta
Myös makuuhuonemiljöötä on vuonna 
2020 päivitetty huomattavasti, mikä lisää 
viihtyisyyttä. Imperial-sarjan sängyt on 
varustettu sähköisesti säädettävällä pää-
puolella (valinnainen Royal- ja Hacienda-
malleissa) ja viihtyisää ilmettä lisäävällä 
verhoillulla sängynpäädyllä. Sängynke-
hys on alumiinia.

– Toinen mukavuutta lisäävä uutuus on 
se, että olemme löytäneet keinon paris-
ängyn leventämiseen malleissa Classic 



660 GDL/DGDL, Royal 740 DGDL ja 
Classic 780 DGDL. Uuden sängyn leveys 
on 140 cm ja siten 11 cm enemmän kuin 
aiemmin, Mikael selittää. 

Sängyissä on tietenkin aitoa KABE-
mukavuutta, miellyttävä kierrejousipatja 
ja erityisen paksu sijauspatja sekä sää-
dettävä pääpuoli. Sängyt voidaan nostaa 
ylös, mikä helpottaa siivousta ja tarjoaa 
lisää säilytystilaa.

Hillitty Imperial-design
Imperial-sarjan ulkopuolista ilmettä on 
päivitetty uudenlaisella puhdaslinjaisella 
designilla, jonka tyylikkäät viivat ja hillityt 
tummat sävyt korostavat KABEn eksklu-
siivisimman matkailuvaunusarjan ylellistä 
tuntua.

KABEn vuoden 2020 laaja matkai-
luvaunuvalikoima tarjoaa tietenkin paljon 
muutakin. Tervetuloa tutustumaan 
KABEn uutuuksiin, joista voit valita uuden 
suosikkisi!



UUTUUDET 2020
KABE tuo markkinoille monia kiinnosta-
via uutuuksia ja parannuksia, joiden 
ansiosta KABEn matkailuvaunut jatkos-
sakin vastaavat tietoisten ja aktiivisten 
käyttäjien korkeita vaatimuksia. Terve-
tuloa aloittamaan uusi vuosi yhdessä 
KABEn kanssa!

Ulkoinen ilme
• Sileä seinäpelti on saanut uuden 

puhdaslinjaisen koristemaalauksen, 
tyylikkäitä viivoja ja hillittyjä tummia 
sävyjä. (Imperial)

Sisustus
• Uusi sisäkatto.
• Uudet tyynymallistot.
• Sisustus Shannon Oak. (Jalokivi)
• Uudistettu yläkaappien lukitus. 

(Jalokivi, Royal, Hacienda, Imperial)
• Yläkaappien ovet, kromilista, Shan-

non Oak. (Jalokivi etu-/takaosa. 
Royal takaosa. Valinnainen Royal 
etuosa.) 

• Yläkaappien ovet, valkoiset korkea-
kiiltoiset. (Royal etuosa. Valinnainen 
Imperial etuosa.) 

• Yläkaappien ovet, kromilista, korkea-
kiiltoinen Shannon Oak. (Imperial etu-/
takaosa.)

Keittiö
• Keittiössä upotetut laatikot ja ovet. 

(Jalokivi, Royal, Hacienda, Imperial) 
• Valkoinen keittiö. (Imperial. Valinnai-

nen Royal.) 
• Työtasossa laminaatti ”marmori”. 

(Jalokivi, Royal, Hacienda, Imperial) 
• Kansi astianpesualtaaseen, vakiomalli. 

(Classic) 
• Keittiön seinän uusi pintamateriaali 

on Shannon Oak. (Jalokivi, Royal, 
Hacienda, Imperial) 

• Makuuhuone
• Verhoiltu sängynpääty. (Jalokivi, 

Royal, Hacienda, Imperial) 
• Sähköisesti säädettävä pääpuoli. 

(Imperial, valinnainen Royalissa ja 
Haciendassa)

• Alumiininen sängynkehys. (Jalokivi, 
Royal, Hacienda, Imperial) 

• Leveämpi parisänky, 140 cm. (Clas-
sic 660 GDL/DGDL, Royal 740 
DGDL Classic 780 DGDL) 

Sähkö, akku ym.
• AGM-tyyppinen iso akku. (Jalokivi, 

Royal, Hacienda, Imperial) 
• Akkuanturi. (Jalokivi, Royal, Ha-

cienda, Imperial)
• Antenni Triax. (Jalokivi, Royal, Ha-

cienda, Imperial)
• Kieli valittavissa Smart-D:n kuvak-

keisiin. (Royal, Hacienda, Imperial) 
• Helpommin ulottuvilla, sulake 

solmukohdassa. (Royal, Hacienda, 
Imperial)

KABEn matkailuvaunut ovat markkinoiden parhaiten varusteltuja – vertaile 
meitä muihin! KABEn tuotekehittelyosasto on lanseerannut vuosien mittaan 
monia innovaatioita ja patentteja, joista on tullut koko alan standardi. 

TUTUSTU UUTEEN 
KABEEN

KABE Classic, 470, 520, 560, 600, 660 ja 780
Edullisia matkailuvaunuja, joissa on hieman vähemmän 
valinnaisvarusteita ja hieman lyhyempi varusteluettelo kuin 
muissa malleissamme mutta joka on kauttaaltaan korkeaa 
KABE-laatua. Useita vaihtoehtoja, joissa on lastenkamari.

KABE Jalokivi, Briljant 470, Smaragd 520, 540,  
Ametist 560, Safir 600 Hyvin varusteltuja korkealaatui-
sia matkailuvaunuja, joissa on valittavana runsaasti eri 
sisustus- ja tilaratkaisuja. KABEn Jalokivi-sarjan valmistus 
alkoi jo 1963.

Valittavana neljä eri sarjaa, joissa jokaisessa on omat erityiset  
etunsa ja vaihtoehtoiset tilaratkaisunsa. 



Sileä seinäpelti on saanut uuden puhdaslinjaisen 
koristemaalauksen, tyylikkäitä viivoja ja hillittyjä  
tummia sävyjä.

Yläkaappien ovet, valkoiset korkeakiiltoiset. 
(Royal etuosa. Valinnainen Imperial etuosa.) 

Yläkaappien ovet, kromilista, Shannon 
Oak. (Jalokivi etu-/takaosa. Royal takaosa. 
Valinnainen Royal etuosa.) 

Valkoinen keittiö: upotetut laatikot 
ja ovet. Työtasossa marmoria  
jäljittelevää laminaattia. 

KABE Royal, 520, 540, 560, 600, 630, 740 ja 780
Huippuluokan matkailuvaunusarjassa on jo vakiokokoon-
panossa useimmat parhaista ominaisuuksista. Nykyisin 
Royal on eniten myyty KABE-malli.
Royal Hacienda, 880 ja 1000 Todella suurissa matkai-
luvaunuissa on sama korkea varustelutaso kuin Royal-
sarjassa – asuinpinta-alat ovat 22 ja 19 neliötä.

KABE Imperial, 560, 600, 630, 740 ja 780 Imperial on 
KABEn ehdoton premium-sarja, joka tarjoaa ylellistä matkai-
luvaunuasumista ilman kompromisseja. Täältä löydät varus-
telu- ja asumistason, joka on täysin ainutlaatuista tällä alalla.
Imperial Hacienda, 880 ja 1000 Todella suurissa matkai-
luvaunuissa on sama korkea varustelutaso kuin Imperial-
sarjassa – asuinpinta-alat ovat 22 ja 19 neliötä.

Valittavana neljä eri sarjaa, joissa jokaisessa on omat erityiset  
etunsa ja vaihtoehtoiset tilaratkaisunsa. KABEn ainutlaatuiset arvot sisältyvät aina kaikkiin malleihin.





KABEn uusi Travel Master -valikoima on jaettu neljään eri mallisarjaan: 

Classic, Royal, Crown ja Imperial. Valitsitpa minkä mallin tahansa, pääset 
osalliseksi KABEn kaikista peruslaaduista ja eduista. Myös soveltuvuus 
ympäristövuotiseen käyttöön on itsestäänselvyys.

TM740 on Fiat Ducato -alustalle rakennettu sarja, joka tarjoaa täysintegroi-
tuja, puoli-integroituja ja Crossover-malleja. Aktiiviseen ympärivuotiseen 
käyttöön tarkoitettu Classic-matkailuauto on hinnaltaan kilpailukykyinen, ja 
se on suunniteltu joustavaa ja helppoa matkustamista varten. 

Fiat Ducato -alustalle rakennettu Royal-sarja tarjoaa kaksi täysintegroitua 
mallia: i760 ja i810. Royal-sarjassa on myös puoli-integroituja ja Crossover-
autoja, mallit 780/x780 ja 880/x880. Nämä ovat täysvarusteltuja matkailu-
autoja, jotka sisältävät useimmat todella mukavaan liikkuvaan asumiseen 
suunnitellut ominaisuudet.

Uudelle Mercedes Sprinter -alustalle rakennettu Crown-sarja tarjoaa 
täysintegroidut mallit i760, i810 ja i860. KABEn asunto-osan eksklusiivisen 
vakiovarustelun lisäksi saat nauttia Mercedes-auton tarjoamista mukavista 
ajo-ominaisuuksista.

Imperial on KABEn premium-sarja, joka vuonna 2020 rakennetaan vain 
Mercedes Sprinter -alustalle. Imperial-sarja sisältää KABEn kolme suurinta 
täysintegroitua mallia: i810, i860 ja i910. Mercedesin ja KABEn huippumallien 
yhdistäminen on antanut tulokseksi kunnioitusta herättävän ajoneuvon, joka 
täyttää kaikki odotukset.

KAIKKIEN * 
AIKOJEN  
VAHVIN  
MALLISARJA
 
2020 KABE aloittaa yhteistyön Mercedes-Benzin kans-
sa ja esittelee uusia mallisarjoja. KABEn matkailuauto-
valikoima on nyt laajempi kuin koskaan aikaisemmin.

Neljän Travel Master -mallisarjan lisäksi KABE lanse-
eraa täysin uuden retkeilyauton, josta kerrotaan lisää 
erillisessä artikkelissa! 



KABEn koko matkailuautomallistoa on 
kehitetty viime vuosien aikana huomat-
tavasti. Uudistusten kohteina ovat olleet 
tuotanto sekä uusien mallien, mukavu-
utta lisäävien ominaisuuksien ja teknisen 
varustelun kehittäminen.

– Tarjoamme yhä ainoana toimijana 
markkinoilla king-size-koon sänkyjä 
puoli-integroiduissa autoissa, ja vuonna 
2014 lanseerasimme Crossover-version, 
jossa on samat reilut mitat. Vuonna 2015 
markkinoille tuli arvostettu Classic-sarja, 
ja nyt on siis Crownin ja uusien päivitet-
tyjen Imperial-mallien aika, toteaa Mikael 
Blomqvist, KABEn tekninen päällikkö ja 
varatoimitusjohtaja.

Mercedes-yhteistyö merkitsee jälleen 
uutta suurta askelta eteenpäin. Yhdistä-
mällä Mercedes Sprinterin ja AL-KOn 
räätälöidyn alustan KABE voi nyt tarjota 
täysimittaisia matkailuautoja, joissa on 
henkilöauton kaltaiset ajo-ominaisuudet.

– Autoissa on etupyöräveto ja 9-vaihtei-
nen automaattivaihteisto, ja se voidaan 
saada myös nelivetoisena. 177 hv:n 
moottori. Täältä löytyy modernia henkilö-
autotekniikkaa, kuten todella erinomai-
nen multimediajärjestelmä, navigaattori, 
LED-valot, automaattinen hätäjarrutus, 
sadetunnistin, attention assist -vireystila-
avustin, sivutuuliavustin (ei kaksiakseli-
sissa) ja paljon muuta. 

Turvavarustepaketti
2020 on ehdottomasti KABEn vahvin 
mallivuosi. Tarjoamme paljon tutustumi-
sen arvoisia vaihtoehtoja ja ominaisuuk-
sia, valitsitpa Fiat Ducato- tai Mercedes-
Benz-alustalle rakennetun Travel Master 
-mallin.

– Voimme muun muassa tarjota edullisia 
turvavarustepaketteja, joihin sisältyvä 
tekniikka parantaa turvallisuutta ajon 
aikana ja täydentää erinomaisella tavalla 
mallisarjojemme autojen vakiovarustusta, 
Mikael kertoo.

Kaikkien matkailuautomalliemme ulkoa-
sua on päivitetty uutta mallivuotta varten. 
Puhdaslinjaisessa koristemaalauksessa 
on tyylikkäitä viivoja ja hillittyjä tummia 
sävyjä, jotka korostavat KABEn koko 
matkailuautomalliston ylellistä ilmettä.

Upotetut ovet ja laatikot 
Sisustuksen mukavuutta lisääviä omi-
naisuuksia ja designelämystä on uudis-
tettu monin eri tavoin. Royal-, Crown- ja 
Imperial-sarjojen keittiökalusteissa on 
nyt eksklusiiviset upotetut laatikot ja ovet 
sekä työtaso, jossa on marmorikuvioitu 
pinta. 

Jo kuluvana mallivuonna esiteltiin uusi 
Dometicin jääkaappi ja sen kaksisara-
nainen ovi, joka tekee KABE-keittiöstä 
jatkossakin erityisen kiinnostavan vaih-
toehdon. 

– Dometicin 10-sarja perustuu samaan 
CI-väyläohjaustekniikkaan, joka ohjaa 
toimintoja KABEn Smart D -paneelissa. 

Mercedesin ja AL-KOn alustayhdistelmälle rakennettu uusi KABE Crown.

MODERNIA HENKILÖAUTOTEKNIIKKAA

Uusi Crown-matkailu-
auto esiteltiin Nolian 
messuilla elokuussa 
2019. 



NYTT   KABE 2020

Anturijärjestelmä valvoo automaattisesti 
jääkaapin ja pakastelokeron lämpötilaa, 
mikä myös vähentää energiankulutusta, 
Mikael kertoo.

Makuuhuoneen mukavuutta
Täysintegroiduissa malleissa kattosänkyä 
on hieman kavennettu asunto-osan tilan 
suurentamiseksi sängyn ollessa alaslas-
ketussa asennossa.

– Myös makuuhuonemiljöötä on uu-
distettu huomattavasti. Imperial-sarjan 
sängyt ovat saaneet vakiovarusteeksi 
sähköisesti säädettävän pääpuolen 
(valinnainen Royal- ja Hacienda-malleis-
sa) sekä verhoillun sängynpäädyn.

KABEn laaja vuoden 2020 matkailuauto-
valikoima tarjoaa tietenkin paljon enem-
mänkin. Tervetuloa kokemaan todella 
jännittävä ja monipuolinen matkailuau-
tovuosi yhdessä KABEn kanssa!

Uusi takapääty puoli-integroiduissa Royal-matkailuautoissa

Verhoiltu sängynpääty. 



Kun valitset KABEn, tiedät saavasi matkailuauton, joka on tehty ympä-
rivuotiseen käyttöön pohjoismaisessa ilmastossa. Se sisältää uusinta 
tekniikkaa ja monia nerokkaita ratkaisuja, jotka tekevät matkailuautossa 
majoittumiseen niin helpoksi ja rentouttavaksi kuin vain itse haluat. 

KABE MATKAILUAUTO 2020

KABE TM740, puoli-integroitu 740, Crossover x740 ja 
täysintegroitu i740  
Sisääntulomalli, jossa on hieman vähemmän valinnaisva-
rusteita mutta joka on kauttaaltaan KABEn korkeaa laatua. 
Valittavana sekä täys- että puoli-integroituja malleja sekä 
740-pituinen Crossover-malli.

UUTUUDET 2020
Ulkoinen ilme
• Ulkopinnan uusissa puhdaslinjaisissa 

koristemaalauksissa on tyylikkäitä 
viivoja ja hillittyjä tummia sävyjä.

• Takapäädyssä uusi muotoilu. (Royal 
(puoli-integroitu/Crossover 780/880)) 

• Asunto-osan suurennetun oviaukon 
Hartal Evolution -oven leveys on 540 
mm. (TM740 (ei 740T), Royal)

• Asunto-osassa entistä leveämpi 
HartaLux -ovi, jossa on kolmen pis-
teen lukko sekä entistä vahvemmat 
saranat, kehykset ja kahva.

• (Crown, Imperial)
• Sähköliitin ikkunaseinällä helposti 

ulottuvilla. (Royal (täysintegroitu), 
Crown, Imperial) 

• Portaassa uusi materiaali. (Classic, 
Royal (puoli-integroitu/Crossover 
780/880)) 

Sisustus
• Uudet aurinkosuojat, joissa on kitka-

pysäytys. (Täysintegroidut.)
• Uudet ohjaamoistuimet. (Crown, 

Imperial)
• Ohjaamoistuimissa uusi verhoilu. 

(Classic, Royal (puoli-integroitu/Cros-
sover 780/880))

• Myös TM i740 -mallissa sekä Royalin 
täysintegroiduissa i760- ja i810-mal-
leissa on uusi verhoilu, kuten edellä.

• Uusi sisäkatto. 
• Kattoikkuna, Heki II. (Valinnaisvaruste 

Royal (ei Crossover))
• Keittiön taustaseinä poistuu mallis-

tosta. 
• Uudistettu yläkaappien lukitus. 

(Royal, Crown, Imperial)
• Uudet tyynymallistot.

Makuuhuone
• Verhoiltu sängynpääty. (Royal, Crown, 

Imperial) 
• Sähköisesti säädettävä pääpuoli. (Va-

kiona Imperial-mallissa, valinnainen 
Royal- ja Crown-malleissa) 

• Alumiininen sängynkehys. (Royal, 
Crown, Imperial) 

• Kapeampi kattosänky, 122 cm. (Royal 
(täysintegroitu), Crown, Imperial)

Keittiö
• Keittiössä upotetut laatikot ja ovet. 

(Royal, Crown, Imperial)
• Työtasossa marmoria jäljittelevää 

laminaattia. (Royal, Crown, Imperial) 
• Kansi astianpesualtaaseen, vakio-

malli. (Classic)

Sähkö, akku ym.
• AGM-tyyppinen iso akku. (Classic, 

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

Imperial)
• Kieli valittavissa Smart-D:n kuvak-

keisiin. (Classic, Royal, Crown, 
Imperial)

KABE Royal, puoli-integroitu 780, 880, Crossover x780, x880 
ja täysintegroitu i760, i810  
Sinulle, joka vaadit erityisen paljon varustelulta ja mukavuu-
delta. KABEn puoli-integroiduissa Royal-malleissa on mahdol-
lista haluttaessa valita alaslaskettava kattosänky (Crossover). 
Vakiovarustelu edustaa tekniikan huippua ja asunto-osassa 
on king-size-sänky. Runsaasti varustelluissa täysintegroiduissa 
Royal-malleissa on valittavana kaksi eri pituutta: 760 ja 810. 
Vakiovarusteena auton etuosassa alaslaskettava kattosänky.

• Helpommin ulottuvilla, sulake sol-
mukohdassa. 

• Sähkötoiminen vesijärjestelmän 
tyhjennys. (Royal, Crown, Imperial)

Turvallisuuspaketti TM740: (ei TMCI)
• Turvatyyny kuljettajan- ja matkustajan 

paikalla 
Pakolliset lisävarusteet: 
• Automaattinen hätäjarrutus 
• Sadetunnistin 
• Kaistavahti 
• Kaukovalojen automaattinen häikäi-

sysuoja 
• Ajovaloavustin 

Turvallisuuspaketti Royal: (780, 880) 
• Automaattinen hätäjarrutus 
• Sadetunnistin 
• Kaistavahti 
• Kaukovalojen automaattinen häikäi-

sysuoja 
• Ajovaloavustin 

Turvallisuuspaketti Crown, Imperial: 
• Automaattinen hätäjarrutus 
• Sadetunnistin 
• Ajovaloavustin 
• Sivutuuliavustin 
• Attention assist -vireystila-avustin 
• Kaksiakselisissa kokonaispaino on 

aina vakio 5 500 kg 
• MBUX, sis. peruutuskameran 
• (ohjaamossa 10,25 tuuman kosketus-

näyttö)

Valittavana neljä eri matkailuautosarjaa, joissa jokaisessa on omat erityiset etunsa.             



KABE Crown, täysintegroitu i760, i810 ja i860  
Suunniteltu niille, jotka haluavat kaikki KABE Royal -mallin 
ominaisuudet ja vielä hieman enemmän. Mercedes-Benzin 
alustalle rakennetussa uudessa KABE Crown -mallissa 
on kaikki premiumbrändin tunnusomaiset ominaisuudet, 
kuten laadukas muotoilu ja kaikilta osiltaan harkittu, älykäs 
toimivuus. Etupyöräveto ja automaattivaihteisto ovat 
vakiovarusteita.

KABE Imperial, täysintegroitu i810, i860 ja i910
Lippulaivamme, jossa on erikoissuuret ja ylelliset tilat. 
Vuodesta 2020 nostamme tasoa vielä pykälän verran ja 
rakennamme sarjan kaikki mallit Mercedes-Benzin alustalle. 
Henkilöauton kaltaista mukavuutta ja turvallisuutta tarjoav-
assa autossa on nerokkaita toimintoja ja laadukas muotoilu. 
Sarjan kaikki mallit ovat täysintegroituja, ja saatavana ovat 
pituudet 810, 860 ja 910.

Seinälevyn ulkoasua on päivitetty Työtasossa marmoria jäljittelevää  
laminaattia.

Uudet Hartal-ovet

Upotetut ovet ja laatikot.

Valittavana neljä eri matkailuautosarjaa, joissa jokaisessa on omat erityiset etunsa.             KABEn ainutlaatuiset arvot sisältyvät aina kaikkiin malleihin.



Nyt se on täällä! Retkeilyautos-
sa on aitoa KABE-mukavuutta, 
joka on rakennettu aktiivista 
ympärivuotista käyttöä varten 
ja joka siis soveltuu myös tal-
vikäyttöön.

KABEn uudessa retkeilyautossa on 
useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, 
joita on Travel Master -sarjojen suurem-
missa matkailuautoissa. Ohjaamoon asti 
ulottuva vesikiertoinen lattialämmitys, wc 
ja suihkutila sekä todella mukavat sängyt 

Kokonaispituus on 690 cm, ja vaikka 
mitat ovat huomattavasti pienemmät kuin 
KABEn perinteisissä matkailuautoissa, 
tilat ovat yllättävän väljät retkiautoksi. 
Konseptin perustana on Mercedes Sprin-
ter; jossa on korkea katto ja asunto-osan 
seisontakorkeus mukavat 196 cm, kuten 
KABEn muissa matkailuautoissa. 

Eristys kaikissa onteloissa
Ajatus reilunkokoisesta retkeilyautosta 
ja aidosti ympärivuotiseen käyttöön 
soveltuvista ominaisuuksista syntyi 

vuonna 2018. KABEn kehitysosasto laati 
esiselvityksiä ja rakennepiirustuksia, ja 
talvella aloitettiin ensimmäisen auton 
rakentaminen. Auto esiteltiin syyskuussa 
Elmia Husvagn Husbil -messuilla.

– Halusimme rakentaa korkealuokkai-
sen retkeilyauton ilman kompromisseja. 
Auto on suunniteltu niille, jotka haluavat 
kompaktin ja joustavan matkailuauton 
tarvitsematta luopua KABEn mukavuuk-
sista. Olemme mielestäni onnistuneet 
siinä, toteaa Andreas Kelekidis, KABEn 
retkeilyauton vastaava suunnittelija.

Andreas esittelee vasta rakennettua au-
toa ja kertoo eristysmateriaalin ruiskutuk-
sista palkkeihin ja sisustettujen seinien 
sisässä piileviin onkaloihin. 

– Useimmat valmistajat tyytyvät palkkien 
verhoiluun, mutta auto ei ole silloin lain-
kaan riittävästi varusteltu talvikäyttöön 
eikä myöskään kesäkäyttöön. Hyvä 
eristys on yhtä tärkeä niin pakkasella 
kuin helteellä.

Reilunkorkuiseen autoon mahtuu 
eristävä kaksoislattia, jossa vesisäiliö ja 
harmaavesisäiliö on suojattu pakkaselta. 
Asunto-osan ikkunoissa on KABEn eriste-
tyt kehykset.

Joustava pohjaratkaisu
Tehtaanjohtaja Staffan Ivarsson vastaa 
auton rakentamisesta. Hän kertoo, miten 
auton tilat on hyödynnetty ja siten luotu 
erinomaista mukavuutta tarjoava jous-
tava pohjaratkaisu.

KABE-RETKEILYAUTO AIDOSTI     YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN



KABE-RETKEILYAUTO AIDOSTI     YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN
– Sängyt ovat täyspitkiä ja varustettu 
mukavilla joustinpatjoilla. Ne voidaan 
levittää auton koko leveydelle tai käyttää 
kahtena erillisenä pitkittäisvuoteena, 
joiden väliin jää lattiatilaa. Toinen pit-
kittäisvuoteista voidaan myös kääntää 
ylös, jolloin tavaratilaa saadaan enem-
män käyttöön sänkyjen alle jäävän tilan 
lisäksi.

Rulo-oven takana on pieni ikkunallinen 
kylpyhuone ja säilytyskaappi. Kääntyväs-
sä väliseinässä on toisella puolella kä-
sienpesuallas ja toisella puolella suihku. 

– Keittiöosassa on kaksiliekkinen kaa-
suliesi ja liesituuletin sekä Dometicin 
uusi pakastinlokerollinen kompresso-
rijääkaappi. Laatikot ja yläkaapit ovat 
reilunkokoiset. Olemme pyrkineet prio-
risoimaan säilytystiloja, Staffan kertoo 
ja esittelee vaatekaapin, jossa on hyvin 
tilaa vaatteiden ripustamiseen. 

Istuinryhmässä on kaksi mukavaa aukive-
dettävää nojatuolia, joita voidaan käyttää 
ajon aikana matkustajanpaikkana. Mo-
lemmissa nojatuoleissa on turvavyö, ja 

haluttaessa lisätilaa saadaan työntämällä 
toinen istuimista sivuun.

– Istuinryhmään voidaan tarvittaessa 
sijata makuupaikka yhdelle lapselle. 

Mercedes-Benz
KABEn asunto-osan sisustus ja varustelu 
noudattavat samaa korkeaa tasoa kuin 
Mercedes-Benzillä. Tämä automalli tarjo-
aa huippuluokan mukavuutta ja ajonaut-
intoa. Ohjaamoympäristö on suunniteltu 
harkiten, ja ajoneuvon ajo-ominaisuudet 
muistuttavat selkeästi henkilöauton 
ominaisuuksia.

Useimmat ominaisuudet ovat vakiova-
rusteita, kuten isolla kosketusnäytöllä 
varustettu multimediajärjestelmä, peruu-
tuskamera sekä sähkötoimiset ja sähkö-
lämmitteiset peruutuspeilit. Autossa on 
myös useita moderneja turvajärjestelmiä, 
kuten kuolleen kulman varoitin, auto-
maattinen hätäjarrutus ja sivutuuliavustin.

Auto on takavetoinen, mutta se on 
saatavana myös nelipyörävetoisena, 
Andreas kertoo. Moottori on Mercedesin 
4-sylinterinen 163 hv:n dieselmoottori, 
ympäristöluokka Euro-6. 

– Tällä ajoneuvolla ajaminen tuntuu to-
della mukavalta, ja kompaktista koostaan 
huolimatta se tarjoaa täysimittaisen 
matkailuautoelämyksen. Monet ovat 
varmastikin jo odottaneet sitä. 

Oletko kiinnostunut KABEn uudesta ret-
keilyautosta? Tervetuloa KABEn osastolle 
Elmia Husvagn Husbil -messuille!

KABEN kehityspäällikkö Andreas Kele-
kidis on osallistunut uuden retkeilyauton 
suunnitteluun.



Lisätietoja antaa: 
Toimitusjohtaja Bo Karlsson 040 1244900
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