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Barnefamilier, eventyrere, sesongcampere og langtursreisende. Behovene 
skifter, men det er enkelt å finne en KABE som passer akkurat deg og din 
familie. Når du har funnet favorittmodellen velger du den best egnede 
planløsningen med hjelp av KABES Flexline-system, som gir utrolig mange 
valgmuligheter og virkelig stor fleksibilitet.

– Alle de tilgjengelige kombinasjonene av modeller, størrelser, planløsning-
er og innredningsalternativ gjør at vi kan tilby hele 1 720 320 ulike valgmu-
ligheter foran 2020! Så vi våger faktisk å påstå at det finns en KABE-cam-
pingvogn for alle, sier Mikael Blomqvist, teknisk sjef og viseadministrerende 
direktør på KABE.

Blant de riktig populære modellene finns KABEs barneromsvogner med 
to- eller tre-etasjesenger. I dag finner barnefamiliene sine campingvogner 
i samtlige av KABEs modellserier; Classic, Edelsten, Royal, Hacienda og 
Imperial. Flere av de verdsatte planløsningene inneholder et eget koserom 
for barna og dessuten separat foreldresoverom.

KABE 2020:
DET KOMPLETTE  
RULLENDE BOSTEDET
KABE har fem ulike campingvognserier som alle har sine 
spesifikke fordeler.  Modellene er tatt fram for å passe 
ulike brukeres krav og ønskemål. Modellåret 2020 får du 
enda flere valgmuligheter.



Rullende bosted
2017 presenterte KABE sin første 
campingvogn med et stort og velplanert 
frontkjøkken. Det ble en umiddelbar 
suksess og siden det har det fantas-
tisk fine campingvognkjøkkenet blitt 
tilgjengelig i fem ulike vognstørrelser 
innen Royal- og Imperialseriene. 

– 2020 tar vi steget videre og presente-
rer nye Hacienda 880 FK, med et enda 
romsligere frontkjøkken som virkelig 
kan sammenlignes med et riktig kjøkken 
hjemme i huset eller leiligheten, forteller 
Mikael. 

Det store buede panoramavinduet, som 
har blitt et tydelig kjennemerke for KA-
BEs frontkjøkkenmodeller, finns selvsagt 
også her og skaper et herlig innslipp av 
dagslys i det brede og fullutstyrte kjøk-
kenet.

Nye KABE Hacienda 880 FK kan fås med 
flere ulike soveromløsninger og Mikael 

tror at dette kan bli et ekstra lokkende 
alternativ for familier som lever lengere 
perioder i sin campingvogn.

– Hacienda 880 er en av våre aller 
største campingvogner. Med KABEs nye 
fullutstyrte frontkjøkken virkeliggjør vi 
drømmen om det komplette rullende 
bostedet.

Innfelte luker og skuffer
Modellåret 2020 inneholder flere 
nyheter som hever designopplevelsen i 
KABEs campingvognkjøkken. Kjøkkenets 
snekkerier i Edelsten-, Royal-, Hacienda 
- og Imperial-vognene har fått eksklusivt 
innfelte skuffer og luker samt en arbeids-
benk med marmormønstret overflate. 
Hele innredningen i Edelstenserien er nå 
i Shannon Oak. 

– Vi lanserer også et elegant helhvitt 
kjøkken. Det hvite kjøkkenet blir stan-
dard i alle Imperial-vognene og finns 
som tilvalg i Royalserien, forteller Mikael. 

Det nye smarte kjøleskapet fra Dometic 
med dobbelthengt dør, som ble pre-
sentert allerede inneværende modellår, 
fortsetter å gjøre KABE-kjøkkenet til noe 
helt spesielt. Dometics 10-serie bygger 
på samme CI-bus teknologi som styrer 
funksjonene i KABEs Smart D-panel. 
Temperaturen i kjøleskap og fryseboks 
kontrolleres automatisk med hjelp av et 
sensorsystem, som også bidrar til lavt 
energiforbruk. 

Soveromskomfort
Også soverommiljøet har gjennomgått 
en tydelig oppgradering til 2020 som 
skaper enda høyere komfort. Sengene 
i Imperial-serien er utstyrt med elektrisk 
stillbar hodeende (tilvalg Royal og Ha-
cienda) og en koselig kledd sengegavl. 
Sengerammen er i aluminium.

Sengene har selvsagt ekte KABE-
komfort med deilig spiralmadrass og en 
ekstra tykk overmadrass samt stillbar 



hodeende. Sengene er oppfellbare noe 
som forenkler rengjøring, her finns også 
plass for oppbevaring.

– En annen trivelig nyhet er at vi har fun-
net en måte å bredde dobbeltsengen i 
Classic 660 GDL/DGDL, Royal 740 DGDL 
og Classic 780 DGDL. Den nye sengen 
er 140 centimeter bred og dermed 11 
centimeter bredere enn tidligere, forkla-
rer Mikael. 

Sober Imperial-design
Årets utvendige nyhet er oppdateringen 
av det ytre designet på Imperial-serien, 
med stilrene linjer og sobre mørke toner, 
som løfter fram den luksuriøse følelsen 
i KABEs mest eksklusive campingvogn-
serie.

Det finns selvsagt mye mer å oppdage 
i KABEs brede campingvognutvalg til 
2020. Velkommen til å se nyhetene og 
finne din nye favoritt hos KABE!



NYHETER 2020
KABE presenterer flere interessante 
nyheter og forbedringer som bidrar til 
at KABEs campingvogner kan fortsette 
å leve opp til de høyt satte kravene hos 
våre bevisste og aktive brukere. Velkom-
men til et nytt år med KABE!

Utvendig design
• Ny dekor på den glatte veggplaten 

med stilrene linjer og sobre mørke 
toner. (Imperial) 

Interiør design
• Ny takmatte.
• Nye putekolleksjoner.
• Innredning i Shannon Oak. 

(Edelsten)
• Ombygd låsing overskap. (Edelsten, 

Royal, Hacienda, Imperial)
• Overskapsluker, kromlist, Shannon 

Oak. (Edelsten foran/bak. Royal bak. 
Tilvalg Royal foran) 

• Overskapsluker, hvite høyblanke. 
(Royal foran. Tilvalg Imperial foran.) 

• Overskapsluker, kromlist, høyblank 
Shannon Oak. (Imperial foran/bak)

 
Kjøkken
• Kjøkken med innfelte skuffer og luker.  

(Edelsten, Royal, Hacienda, Imperial) 
• Hvitt kjøkken. (Imperial. Tilvalg Royal) 
• Laminat ”marmor” i arbeidsbenk. 

(Edelsten, Royal, Hacienda, Imperial) 
• Lokk til oppvaskkum standard. (Clas-

sic) 
• Fondvegg kjøkken erstattes med 

Shannon Oak. (Edelsten, Royal, Ha-
cienda, Imperial) 

Soverom
• Kledd sengegavl. (Edelsten, Royal, 

Hacienda, Imperial) 
• Elektrisk stillbar hodeende. (Imperial, 

tilvalg Royal og Hacienda)
• Sengeramme i aluminium.  (Edelsten, 

Royal, Hacienda, Imperial) 

• Bredere dobbeltseng 140 cm. 
(Classic 660 GDL/DGDL, Royal 740 
DGDL Classic 780 DGDL) 

El, batteri m.m.
• Stort batteri av AGM-typ. (Edelsten, 

Royal, Hacienda, Imperial) 
• Batterisensor. (Edelsten, Royal, 

Hacienda, Imperial)
• Antenne Triax. (Edelsten, Royal, 

Hacienda, Imperial)
• Språktilpasset tekst under ikonene i 

Smart-D. (Royal, Hacienda, Imperial) 
• Lettere tilgang, sikring på node. 

(Royal, Hacienda, Imperial)

KABEs campingvogner er nok markedets mest velutstyrte – så sammenlign 
oss gjerne! I årenes løp har KABEs utviklingsavdeling tatt fram en lang rekke 
innovasjoner og patenter som siden har blitt standard for hele bransjen. 

OPPDAG NYE KABE

KABE Classic, 470, 520, 560, 600, 660 og 780
Prisgunstige campingvogner med litt færre tilvalg og en 
litt kortere utstyrsliste enn våre øvrige modeller, men med 
KABE-kvalitet hele veien. Flere alternativ med barnerom.

KABE Edelsten, Briljant 470, Smaragd 520, 540,  
Ametist 560, Safir 600
Velutstyrte campingvogner med høy standard og mange 
valgmuligheter når det gjelder utforming og planløsning. 
KABEs Edelsten-serie hadde byggestart allerede 1963.

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



Ny dekor på den glatte veggplaten med stilrene linjer 
og sobre mørke toner.

Overskapsluker, hvite høyblanke. (Royal 
foran. Tilvalg Imperial foran.) 

Overskapsluker, kromlist, Shannon Oak. 
(Edelsten foran/bak. Royal bak. Tilvalg 
Royal foran).  
Høyblanka (Imperial foran/bak).

Hvitt kjøkken med innfelte skuffer  
og luker. Laminat ”marmor” på  
arbeidsbenk. 

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-modellen som selger aller mest.
Royal Hacienda, 880 og 1000 Riktig store campingvogner 
med samme høye utstyrsnivå som Royal-serien, med et 
boareal på 22 respektive 19 kvadratmeter.

KABE Imperial, 560, 600, 630, 740 og 780
Imperial er KABEs absolutte premiumserie som tilbyr cam-
pingvognluksus uten kompromisser. Her finner du et utstyrs-
nivå og bostandard som er helt unik for bransjen.
Imperial Hacienda, 880 og 1000 Riktig store campingvog-
ner med samme høye utstyrsnivå som Imperial-serien, med 
et boareal på 22 respektive 19 kvadratmeter.

Du kan velge mellom fire ulike serier – 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.





KABEs nye Travel Master-program er inndelt i fire ulike modellserier: 

Classic, Royal, Crown og Imperial. Uansett hvilken bobil du velger får du del 
i alle KABEs grunnleggende kvaliteter og fordeler, der de overlegne året-
rundt-egenskapene inngår som en selvfølge.  

Classic er 740-serien med helintegrerte, halvintegrerte og crossover-mo-
deller som bygges på Fiat Ducato. Classic er utstyrt med alt som behøves 
for en aktiv bruk hele året og vender seg til deg som vil ha en smidig og 
fleksibel bobil til en konkurransekraftig pris. 

Royal bygges på Fiat Ducato og serien byr på helintegrerte modeller i to 
størrelser: i760 og i810. I Royal inngår også halvintegrerte og crossover-biler 
i modellene 780/x780 og 880/x880. Dette er fullutstyrte bobiler som inne-
holder det meste av det beste for et riktig bekvemt mobilt boende.

Crown er bygd på nye Mercedes Sprinter og består av helintegrerte bobiler 
i modellene i760, i810 og i860. Foruten KABEs eksklusive standard i bode-
len får du Mercedes-bilens herlige komfort og kjøreopplevelse.

Imperial er KABEs premiumserie, som fra 2020 bare bygges på Mercedes 
Sprinter. I Imperial-serien finner du KABEs tre største helintegrerte modeller, 
i810, i860 og i910. Sammen med Mercedes har KABEs absolutte toppmo-
deller funnet en verdig følgesvenn i form av en bil som tilfredsstiller alle 
forventninger.

STERKESTE
MODELL
PROGRAMMET 
NOENSINNE
 
2020 innleder KABE et samarbeid med Mercedes-
Benz og presenterer nye modellserier. Aldri tidligere 
har det vært så mange ulike bobiler fra KABE å velge 
mellom.

Foruten de fire modellseriene i Travel Master-
programmet lanserer KABE dessuten en helt ny by-
bobil, som du kan lese mer om i en separat artikkel! 



Hele KABEs bobilprogram har gjennom-
gått en betydelig utvikling i løpet av de 
siste årene, både produksjonsmessig og 
når det gjelder nye modeller, komfort og 
teknisk utrustning.

– Vi er fremdeles alene på markedet 
med vår King Size-bredde, for de halv-
integrerte bilene og 2014 ble crossover-
versjonen lansert med samme sjenerøse 
mål. 2015 kom vår verdsatte Classic-
serie og nå er det altså tid for Crown og 
nye oppgraderte Imperial, konstaterer 
Mikael Blomqvist, som er teknisk sjef og 
viseadministrerende direktør på KABE.

Mercedes-samarbeidet innebærer yt-
terligere et stort steg forover. Mercedes 
Sprinter i kombinasjon med AL-KOs 
skreddersydde chassis gjør at KABE nå 
kan tilby fullvoksne bobiler med kjøre-
egenskaper som ligner personbilens.

– Bilene har forhjulsdrift, en 9-trinns 
automatkasse og kan også fås med fire-
hjulsdrift. Motoren er på 177 hk. Her finns 
moderne personbilsteknologi i form av 
et riktig bra multimediasystem, navigator, 
LED-belysning, autobrems, regnsensor, 
attention assistance, sidevindstabilise-
ring (ikke tandem) og mye annet. 

Sikkerhetspakke
2020 er definitivt KABEs sterkeste 
modellår noensinne og uansett om du 
velger en Travel Master bygd på Fiat 
Ducato eller Mercedes-Benz så finns det 
mye interessant å oppdage.

– Vi kan blant annet tilby gunstig sik-
kerhetspakke med teknikk som gjør 
kjøringen enda tryggere og er et veldig 
bra komplement til standardutrustningen 
på bilene innenfor våre ulike modellse-
rier, forteller Mikael.

Utvendig har samtlige bobilmodeller 
gjennomgått en oppdatering foran det 
nye modellåret og blitt forsynt med en 
dekor som har stilrene linjer og sobre 
mørke toner, som fremhever den luk-
suriøse følelsen i hele KABEs bobilpro-
gram.

Innfelte luker og skuffer 
Den innvendige komfort- og designopp-
levelsen er blitt hevet på flere områder. 
I kjøkkenet har snekkeriene i Royal-, 
Crown og Imperial-seriene fått eksklusivt 
innfelte skuffer og luker samt en arbeids-
benk med marmormønstret overflate. 

Det nye smarte kjøleskapet fra Dometic 
med dobbelthengt dør, som ble pre-
sentert allerede inneværende modellår, 
fortsetter å gjøre KABE-kjøkkenet til noe 
aldeles spesielt. 

– Dometics 10-serie bygger på samme 
CI-bus teknologi som styrer funksjonene 

Nye KABE Crown på Mercedes med AL-KO chassis.

MODERNE PERSONBILSTEKNOLOGI

Nye Crown-bobilen 
hadde premiere på 
Noliamessen i august 
2019. 



NYTT   KABE 2020

i KABEs Smart D-panel. Temperaturen i 
kjøl og fryseboks kontrolleres automatisk 
med hjelp av et sensorsystem, som også 
bidrar til lavt energiforbruk, forklarer 
Mikael.

Soveromkomfort
Taksengen i de helintegrerte modellene 
er gjort noe smalere enn tidligere for 
å skape bedre plass i bobilens bodel i 
nedsenket stilling.

– Også soveromsmiljøet har gjen-
nomgått en tydelig oppgradering foran 
2020. Sengene i Imperial-bilene har nå 
elektrisk stillbar hodeende som standard 
(tilvalg Royal og Crown) og en trivelig 
kledd sengegavl.

Det finns selvsagt mye mer å oppdage 
i KABEs brede bobilutvalg for 2020. 
Velkommen til å oppleve et riktig spen-
nende og innholdsrikt bobilår sammen 
med oss på KABE!

Ny bakende på halvintegrerte Royal-bobiler

Kledd sengegavl. 



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 
avslappende som du vil at det skal være. 

KABE Classic, halvintegrert 740, 
crossover x740 og helintegrert i740
En innstegsmodell med en litt kortere utstyrsliste. Men med 
KABE-kvalitet hele veien. Finns i Hel- og Halvintegrerte 
modeller, samt Crossover i lengde 740.

NYHETER 2020
Eksteriør design
• Ny dekor på platene med stilrene 

linjer og sobre mørke toner.
• Ny design bakgavl. (Royal (halvinte-

grert/crossover 780/880)) 
• Ny, bredere bodelsdør, Hartal 

Evolution med åpningsmål 540 mm. 
(Classic (ikke 740T), Royal)

• Ny, bredere bodelsdør, HartaLux, 
med trepunktslås samt sterkere 
hengsler, karm og håndtak.

• (Crown, Imperial)
• El-inntak lett tilgjengelig på vindus-

vegg. (Royal (helintegrerte), Crown, 
Imperial) 

• Nytt materiale i innsteg. (Classic, 
Royal (halvintegrert/crossover 
780/880)) 

Interiør design
• Nye solskjermer med friksjons-

stopp. (Helintegrerte.)
• Nye førerhusstoler. (Crown, Impe-

rial)
• Ny stolbekledning førerhusstoler. 

(Classic, Royal (halvintegrert/cros-
sover 780/880))

• Også Classic i740 samt Royal 
helintegrerte i760 og i810 har ny 
stolbekledning, som over.

• Ny takmatte. 
• Takvindu, Heki II.  (Tilvalg Royal (ikke 

crossover))
• Fondvegg kjøkken utgår. 
• Ombygd låsing overskap. (Royal, 

Crown, Imperial)
• Nye putekolleksjoner.

Soverom
• Kledd sengegavl. (Royal, Crown, 

Imperial) 
• Elektrisk stillbar hodeende. (Standard 

Imperial, tilvalg Royal, Crown) 
• Sengeramme i aluminium. (Royal, 

Crown, Imperial) 
• Smalere takseng, 122 cm. (Royal 

(helintegrerte), Crown, Imperial)

Kjøkken
• Kjøkken med innfelte skuffer og 

luker. (Royal, Crown, Imperial)
• Laminat ”marmor” i arbeidsbenk. 

(Royal, Crown, Imperial) 
• Lokk til oppvaskbenk standard.  

(Classic)

El, batteri m.m.
• Stort batteri av AGM-typ. (Classic, 

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

Crown, Imperial)
• Språktilpasset tekst under ikonene 

i Smart-D. (Classic, Royal, Crown, 
Imperial)

KABE Royal, halvintegrert 780, 880, 
crossover x780, x880 og helintegrert i760, i810 
For deg med ekstra høye krav til utrustning og komfort. KABEs 
Halvintegrerte Royal modeller, med eller uten nedsenkbar tak-
seng (Crossover), har en standardutrustning i teknikkens forkant 
og en bodel med King Size bredde. Våre Helintegrerte Royal 
modeller med ekstra alt finns i to lengder: 760 og 810. Nedsenk-
bar takseng i bilens forende er standard.

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

• Lettere tilgang, sikring på node. 
• Elektrisk tømming vannsystem. 

(Royal, Crown, Imperial)

Sikkerhetspakke Classic: (ikke TMCI)
• Airbag fører og passasjer 
• Obligatoriske tilvalg: 
• Autobrems 
• Regnsensor 
• Filforandrings varsling 
• Automatisk nedblending fullt lys 
• Kjørelys assistanse 

Sikkerhetspakke Royal: (780, 880) 
• Autobrems 
• Regnsensor 
• Filforandrings varsling 
• Automatisk nedblending fullt lys 
• Kjørelysassistent 

Sikkerhetspakke Crown, Imperial: 
• Autobrems 
• Regnsensor 
• Kjørelysassistent 
• Sidevind assistanse 
• Attention assistanse 
• Standard med totalvekt 5500 kg på 

tandem 
• MBUX inklusive ryggekamera 
• (10,25tum touchscreen i førerhuset)

KABE BOBIL 2020



KABE Crown, helintegrert i760, i810 og i860
For deg som vil ha alle egenskapene hos en KABE 
Royal, og litt til. Nye KABE Crown bygges på en basis fra 
Mercedes-Benz, med alle premiummerkets karakteristiske 
egenskaper. Design av høy kvalitet og en gjennomtenkt, 
intelligent funksjonalitet tvers igjennom. Forhjulsdrift og 
automatisk girkasse er standard.

KABE Imperial, helintegrert i810, i860 og i910
Våre flaggskip, ekstra store og påkostede. Fra og med 2020 
hever vi nivået et trinn til og bygger alle modeller i serien 
på et trekkhode fra Mercedes-Benz. Bilen er forbløffende 
lik en personbil i både komfort og sikkerhet, og er maxet 
med smarte funksjoner og design av høyeste kvalitet. Alle 
modeller i serien er helintegrerte og finns i lengdene 810, 
860 og 910.

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

Oppdatert design på veggplate. Laminat ”marmor” i arbeidsbenk. Nye Hartal-dører.

Innfelte luker og skuffer.



Nå er den her! En bybobil med 
ekte KABE-komfort som er 
bygd for aktiv bruk hele året, 
også om vinteren.

KABEs nye bybobil har mange av de 
unike fordelene som du finner i de større 
bobilene i Travel Master-seriene. Her 
finnes vannbåret gulvvarme helt fram 
i førerhuset, toalett med dusj og riktig 
bekvemme senger. 

Totallengden er 690 centimeter og trass 
i at målene er betydelig mindre enn i 
KABEs tradisjonelle bobiler føles det 
uventet romslig til å være en bybobil. 
Konseptet bygger på en Mercedes 
Sprinter med forhøyd tak og ståhøyden 
i bodelen er bekvemme 196 centimeter, 
akkurats som i KABEs øvrige bobiler. 

Isolering i alle hullrom

Tankene på å skape en skikkelig bybobil 
med riktige året-rundt-egenskaper 
vokste fram i løpet av 2018. KABEs 
utviklingsavdeling gjorde forstudier og 

konstruksjonstegninger og i løpet av vin-
teren påbegynte man byggingen av den 
første bilen som presenteres på Elmia 
Husvagn Husbil i september.

– Vår ambisjon har vært å ta fram en 
høykvalitativ bybobil uten kompromisser. 
En bil som henvender seg til de som vil 
ha en kompakt og smidig bobil uten å 
behøve avstå fra KABEs komfort og be-
kvemmeligheter. Det synes jeg vi har lyk-
kes med, konstaterer Andreas Kelekidis, 
ansvarlig konstruktør for KABE bybobil.

Andreas viser rundt i den nybygde bilen 
og forklarer hvordan isoleringsmaterialet 
er sprutet inn i alle bjelker og hvert ene-
ste hullrom bak de innredede veggene. 

– De fleste produsenter nøyer seg med 

bare å kle bjelkene, men da får du en 
bil som ikke i det hele tatt er utstyrt for 
vinterbruk og faktisk ikke er tilstrekkelig 
bra om sommeren heller. Bra isolering er 
viktig både i kulde og varme.

Bilens sjenerøse høyde gjør det mulig å 
få plass til et isolerende dobbeltgulv der 
vanntank og spillvannstank ligger godt 
beskyttet mot frost. Bodelens vinduer 
har KABEs isolerte karmer.

Fleksibel planløsning
Staffan Ivarsson er fabrikksjef og ansvar-
lig for byggingen. Han forteller hvordan 
bilens areal har blitt utnyttet for å skape 
en fleksibel planløsning med best mulig 
komfort.

– Sengene er i full lengde og har be-

KABE BYBOBIL MED RIKTIGE ÅRET     RUNDTEGENSKAPER



KABE BYBOBIL MED RIKTIGE ÅRET     RUNDTEGENSKAPER
kvem fjærmadrass. De kan gjøres om til 
seng over hele bilens bredde alternativt 
anvendes som to separate langsenger 
med gulvflate mellom. Det går også å 
felle opp den ene langsengen og få et 
ekstra lasterom, utover det som rommes 
under sengene.

Bak en sjalusidør finns det lille baderom-
met med vindu og oppbevaringsskap, 
her finns en svingbar mellomvegg med 
innebygd håndvask på den ene siden og 
dusj på den andre. 

– Kjøkkendelen er utstyrt med to bluss 
gasskomfyr og kjøkkenvifte samt Dome-
tics nye kompressorkjøleskap med fry-
seboks. Vi har innredet med skikkelige 
skuffer og overskap. Oppbevaring er noe 
som vi har forsøkt å prioritere, forteller 
Staffan og viser garderoben der det finns 
plass til å henge klærne. 

Sittegruppen har to bekvemme og 
skyvbare stoler som kan anvendes som 
passasjerplasser under kjøring. Begge 
stolene har belter og rommet kan bred-
des ved at den ene sitteplassen kan 
skyves i sideretning.

– Det går faktisk å skape en ekstra 
sengeplass for et barn ved å legge ned 
sittegruppen, påpeker Staffan. 

Mercedes-Benz

KABEs høye ambisjoner i innredning 
og utrustning av bodelen følges opp av 
Mercedes-Benz. Dette er en bil som byr 
på komfort og kjøreglede på et riktig 
høyt nivå. Miljøet i førerhuset er gjen-
nomarbeidet og du får en tydelig person-
bilfølelse når du slår deg ned i førersetet.

Det meste inngår i standardutrustningen, 
eksempelvis multimediasystem med en 
stor touch-skjerm, ryggekamera samt 
el-styrte og el-oppvarmede sladrespeil. 
Bilen har også flere moderne sikkerhets-
systemer som dødvinkel-varsler, autob-
rems, og sidevinds-stabilisering.

Bilen er bakhjulsdrevet, men går også å 
få med firehjulsdrift, forklarer Andreas. 
Motoren er Mercedes 4-sylindrede 

dieselmotor på 163 hk, med miljøklasse 
Euro-6. 

– Dette er et kjøretøy som er riktig trive-
lig å kjøre og som kan tilby en fullverdig 
bobilopplevelse, trass i sine kompakte 
mål. Noe som jeg tror mange har ventet 
på. 

Er du nysgjerrig på KABEs nye bybobil? 
Velkommen til KABE-monteren på Elmia 
Husvagn Husbil!

Andreas Kelekidis, utviklingssjef på KABE, 
har arbeidet med den nye Bybobilen.
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