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KABE 2020:

DEN KOMPLETTA
RULLANDE BOSTADEN
KABE har fem olika husvagnsserier som alla har sina
speciﬁka fördelar. Modellerna har tagits fram för att passa
olika användares krav och önskemål. Modellåret 2020 får
du ännu ﬂer valmöjligheter.
Barnfamiljer, äventyrare, säsongscampare och långresenärer. Behoven
växlar, men det är enkelt att hitta en KABE som passar just dig och din familj.
När du har funnit favoritmodellen väljer du den mest optimala planlösningen
med hjälp av KABES Flexline-system, som ger otroligt många valmöjligheter
och verkligt stor ﬂexibilitet.
– Alla de tillgängliga kombinationerna av modeller, storlekar, planlösningar
och inredningsalternativ gör att vi kan erbjuda hela 1 720 320 olika valmöjligheter inför 2020! Så vi vågar faktiskt påstå att det ﬁnns en KABE-husvagn
för alla, säger Mikael Blomqvist, teknisk chef och vice VD på KABE.
Bland de riktigt populära modellerna ﬁnns KABEs barnkammarvagnar med
två- eller trevåningssäng. I dag hittar barnfamiljerna sina husvagnar i KABEs
samtliga modellserier; Classic, Ädelsten, Royal, Hacienda och Imperial. Flera
av de uppskattade planlösningarna innehåller ett eget mysutrymme för
barnen och dessutom separat föräldrasovrum.

Rullande bostad
2017 presenterade KABE sin första husvagn med ett stort och välplanerat frontkök. Det blev succé direkt och sedan
dess har det fantastiskt ﬁna husvagnsköket blivit tillgängligt i fem olika vagnsstorlekar inom Royal- och Imperialserierna.
– 2020 tar vi klivet vidare och presenterar nya Hacienda 880 FK, med ett ännu
rymligare frontkök som verkligen kan
jämföras med ett riktigt kök hemma i villan eller lägenheten, berättar Mikael.
Det stora välvda panoramafönstret, som
blivit ett tydligt igenkänningstecken för
KABEs frontköksmodeller, ﬁnns förstås
också här och skapar ett härligt dagsljusinsläpp i det breda och fullutrustade
köket.
Nya KABE Hacienda 880 FK kan fås med
ﬂera olika sovrumslösningar och Mikael
tror att det här kan bli ett extra lockande

alternativ för familjer som lever längre
perioder i sin husvagn.
– Hacienda 880 är en av våra allra
största husvagnar. Med KABEs nya fullutrustade framkök förverkligar vi drömmen
om den kompletta rullande bostaden.
Infällda luckor och lådor
Modellåret 2020 innehåller ﬂera nyheter
som höjer designupplevelsen i KABEs
husvagnskök. Kökets snickerier i Ädelsten-, Royal-, Hacienda - och Imperialvagnarna har fått exklusivt infällda lådor
och luckor samt en arbetsbänk med
marmormönstrad yta. Hela inredningen i
Ädelstensserien är nu i Shannon Oak.
– Vi lanserar också ett elegant helvitt
kök. Det vita köket blir standard i alla
Imperial-vagnarna och ﬁnns som tillval i
Royalserien, berättar Mikael.
Det nya smarta kylskåpet från Dometic
med dubbelhängd dörr, som presen-

terades redan innevarande modellår,
fortsätter att göra KABE-köket till något
alldeles speciellt. Dometics 10-serie
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.
Sovrumskomfort
Även sovrumsmiljön har genomgått en
tydlig uppgradering inför 2020 som
skapar ännu högre komfort. Sängarna
i Imperial-serien har försetts med elektriskt ställbar huvudände (tillval Royal och
Hacienda) och en ombonat klädd sänggavel. Bäddramen är i aluminium.
– En annan trevlig nyhet är att vi hittat ett
sätt att bredda dubbelsängen i Classic
660 GDL/DGDL, Royal 740 DGDL och
Classic 780 DGDL. Den nya sängen

är 140 centimeter bred och därmed 11
centimeter bredare än tidigare, förklarar
Mikael.
Sober Imperial-design
Årets exteriöra nyhet är uppdateringen
av den yttre designen på Imperial-serien,
med stilrena linjer och sobra mörka
toner, som lyfter fram den lyxiga känslan
i KABEs mest exklusiva husvagnsserie.
Det ﬁnns förstås mycket mer att upptäcka i KABEs breda husvagnsutbud för
2020. Välkommen att se nyheterna och
hitta din nya favorit hos KABE!
Sängarna har förstås äkta KABE-komfort
med skön spiralmadrass och en extra
tjock bäddmadrass samt ställbar huvudände. Bäddarna är uppfällbara vilket
underlättar städning, här ﬁnns också
plats för förvaring.

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 2020
KABE presenterar 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!
Exteriör design
•
Ny dekor på en släta väggplåten
med stilrena linjer och sobra mörka
toner. (Imperial)
Interiör design
•
Ny takmatta.
•
Nya dynkollektioner.
•
Inredning i Shannon Oak. (Ädelsten)
•
Ombyggd låsning överskåp. (Ädelsten, Royal, Hacienda, Imperial)
•
Överskåpsluckor, kromlist, Shannon
Oak. (Ädelsten fram/bak)
•
Överskåpsluckor, kromlist, Shannon
Oak. (Royal bak. Tillval Royal fram)
•
Överskåpsluckor, vita högblanka.
(Royal fram )

•
•
•
•

•
•

Överskåpsluckor, kromlist, högblank
Shannon Oak. (Imperial fram/bak)
Överskåpsluckor, vita högblanka.
(Tillval Imperial fram)
Överskåpsluckor, kromlist, högblank
Shannon Oak. (Imperial fram/bak)
Överskåpsluckor, kromlist, Shannon
Oak. (Ädelsten fram/bak. Royal bak.
Tillval Royal fram)
Överskåpsluckor, vita högblanka.
(Royal fram. Tillval Imperial fram.)
Överskåpsluckor, kromlist, högblank
Shannon Oak. (Imperial fram/bak

Kök
•
Kök med infällda lådor och luckor.
(Ädelsten, Royal, Hacienda, Imperial)
•
Vitt kök. (Imperial. Tillvall Royal)
•
Laminat ”marmor” i arbetsbänk. (Ädelsten, Royal, Hacienda, Imperial)
•
Lock till diskho standard. (Classic)
•
Fondvägg kök ersätts med Shannon
Oak. (Ädelsten, Royal, Hacienda,
Imperial)

Sovrum
•
Klädd sänggavel. (Ädelsten, Royal,
Hacienda, Imperial)
•
Elektrisk ställbar huvudände. (Imperial, tillval Royal och Hacienda)
•
Bäddram i aluminium. (Ädelsten,
Royal, Hacienda, Imperial)
•
Bredare dubbelsäng 140 cm. (Classic 660 GDL/DGDL, Royal 740
DGDL Classic 780 DGDL)
El, batteri m.m.
•
Stort batteri av AGM-typ. (Ädelsten,
Royal, Hacienda, Imperial)
•
Batterisensor. (Ädelsten, Royal,
Hacienda, Imperial)
•
Antenn Triax. (Ädelsten, Royal,
Hacienda, Imperial )
•
Språkanpassad text under ikonerna i Smart-D. (Royal, Hacienda,
Imperial)
•
Lättare åtkomst, säkring på nod.
(Royal, Hacienda, Imperial)

Du kan välja mellan fyra 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.

KABE Ädelsten, Briljant 470, Smaragd 520, 540,
Ametist 560, Saﬁr 600
Välutrustade husvagnar med hög standard och många
valmöjligheter när det gäller utformning och planlösning.
KABEs Ädelsten-serie började byggas redan 1963.

Vitt kök med infällda lådor och luckor.
Laminat ”marmor” i arbetsbänk.

Överskåpsluckor, kromlist, högblank Shannon Oak.

Överskåpsluckor, kromlist, Shannon Oak.

Ny dekor på en släta väggplåten med stilrena linjer
och sobra mörka toner.

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 och 780
Imperial är KABEs absoluta premiumserie som erbjuder husvagnslyx utan kompromisser. Här hittar du en utrustningsnivå och boendestandard som är helt unik för branschen.

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

Imperial Hacienda, 880 och 1000 Riktigt stora husvagnar
med samma höga utrustningsnivå som Imperial-serien, med
en boyta på 22 respektive 19 kvadratmeter.

STARKASTE
MODELLPROGRAMMET
NÅGONSIN
2020 inleder KABE ett samarbete med MercedesBenz och presenterar nya modellserier. Aldrig tidigare
har det funnits så många olika husbilar från KABE att
välja mellan.
KABEs nya Travel Master-program är indelat i fyra olika modellserier:
Classic, Royal, Crown och Imperial. Oavsett vilken husbil du väljer får du del
av KABEs alla grundläggande kvalitéer och fördelar, där de överlägsna åretrunt-egenskaperna ingår som en självklarhet.
Classic är 740-serien med helintegrerade, halvintegrerade och crossovermodeller som byggs på Fiat Ducato. Classic är utrustad med allt som behövs
för ett aktivt användande hela året och vänder sig till dig som vill ha en
smidig och ﬂexibel husbil till ett konkurrenskraftigt pris.
Royal byggs på Fiat Ducato och serien erbjuder helintegrerade modeller i två
storlekar: i760 och i810. I Royal ingår även halvintegrerade och crossover-bilar
i modellerna 780/x780 och 880/x880. Det här är fullutrustade husbilar som
innehåller det mesta av det bästa för ett riktigt bekvämt mobilt boende.
Crown är byggd på nya Mercedes Sprinter och består av helintegrerade
husbilar i modellerna i760, i810 och i860. Förutom KABEs exklusiva standard i bodelen får du Mercedes-bilens härliga komfort och körupplevelse.
Imperial är KABEs premiumserie, som från 2020 enbart byggs på Mercedes
Sprinter. I Imperial-serien hittar du KABEs tre största helintegrerade modeller,
i810, i860 och i910. Tillsammans med Mercedes har KABEs absoluta toppmodeller hittat en värdig följeslagare i form av en bil som motsvarar alla förväntningar.

Förutom de fyra modellserierna i Travel Masterprogrammet lanserar KABE dessutom en helt ny van,
som du kan läsa mer om i en separat artikel!

Nya Crown-husbilen
premiärvisades på
Noliamässan i augusti
2019.

Nya KABE Crown på Mercedes med AL-KO chassi.

MODERN PERSONBILSTEKNOLOGI
Hela KABEs husbilsprogram har genomgått en betydande utveckling under de
senaste åren, både produktionsmässigt
och när det gäller nya modeller, komfort
och teknisk utrustning.
– Vi är fortfarande ensamma på marknaden med vår King Size-bredd, för de
halvintegrerade bilarna och 2014 lanserades crossover-versionen med samma
generösa mått. 2015 kom vår uppskattade Classic-serie och nu är det alltså dags
för Crown och nya uppgraderade Imperial, konstaterar Mikael Blomqvist, som är
teknisk chef och vice VD på KABE.
Mercedes-samarbetet innebär ytterligare
ett stort steg framåt. Mercedes Sprinter i
kombination med AL-KOs skräddarsydda
chassi gör att KABE nu kan erbjuda fullvuxna husbilar med köregenskaper som
liknar personbilens.

– Bilarna har framhjulsdrift, en 9-stegad
automatlåda och kan också fås med fyrhjulsdrift. Motorn är på 177 hk. Här ﬁnns
modern personbilsteknologi i form av ett
riktigt bra multimediasystem, navigator,
LED-belysning, autobroms, regnsensor,
attention assistance, sidvindsstabilisering
(ej tandem) och mycket annat.
Säkerhetspaket
2020 är deﬁnitivt KABEs starkaste modellår någonsin och oavsett om du väljer
en Travel Master byggd på Fiat Ducato
eller Mercedes-Benz så ﬁnns det mycket
intressant att upptäcka.
– Vi kan bland annat erbjuda förmånliga
säkerhetspaket med teknik som gör körningen ännu tryggare och är ett mycket
bra komplement till standardutrustningen
på bilarna inom våra olika modellserier,
berättar Mikael.

Exteriört har samtliga husbilsmodeller
genomgått en uppdatering inför det nya
modellåret och försetts med en dekor
som har stilrena linjer och sobra mörka
toner, som lyfter fram den lyxiga känslan
i hela KABEs husbilsprogram.
Infällda luckor och lådor
Den interiöra komfort- och designupplevelsen har höjts på ﬂera områden. I köket har snickerierna i Royal-, Crown och
Imperial-serierna fått exklusivt infällda
lådor och luckor samt en arbetsbänk
med marmormönstrad yta.
Det nya smarta kylskåpet från Dometic
med dubbelhängd dörr, som presenterades redan innevarande modellår,
fortsätter att göra KABE-köket till något
alldeles speciellt.
– Dometics 10-serie bygger på samma
CI-bus teknologi som styr funktionerna

NYTT KABE 2020

Ny bakände på halvintegrerade Royal-husbilar

i KABEs Smart D-panel. Temperaturen i
kyl och köldfack kontrolleras automatiskt
med hjälp av ett sensorsystem, som
också bidrar till låg energiförbrukning,
förklarar Mikael.
Sovrumskomfort
Taksängen i de helintegererade modellerna har gjorts något smalare än tidigare
för att skapa bättre utrymme i husbilens
bodel i nedsänkt läge.
– Även sovrumsmiljön har genomgått en
tydlig uppgradering inför 2020. Sängarna i Imperial-bilarna har nu elektriskt
ställbar huvudände som standard (tillval
Royal och Crown) och en ombonat klädd
sänggavel.
Det ﬁnns förstås mycket mer att upptäcka i KABEs breda husbilsutbud för
2020. Välkommen att uppleva ett riktigt
spännande och innehållsrikt husbilsår
tillsammans med oss på KABE!
Klädd sänggavel.

KABE HUSBIL 2020
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 2020

•

Exteriör design
•
Ny dekor på plåten med stilrena
linjer och sobra mörka toner.
•
Ny design bakgavel. (Royal (halvintegrerad/crossover 780/880))
•
Ny, bredare bodelsdörr, Hartal Evolution med öppningsmått 540 mm.
(Classic (ej 740T), Royal)
•
Ny, bredare bodelsdörr, HartaLux,
med trepunktslås samt starkare
gångjärn, karm och handtag.
•
(Crown, Imperial)
•
Elintag lätt åtkomligt på fönstervägg. (Royal (helintegrerade),
Crown, Imperial)
•
Nytt material i insteg. (Classic, Royal
(halvintegrerad/crossover 780/880))

•
•

Interiör design
•
Nya solskydd med friktionsstopp.
(Helintegrerade.)
•
Nya hyttstolar. (Crown, Imperial)
•
Ny stolsbeklädnad hyttstolar. (Classic, Royal (halvintegrerad/crossover
780/880))
•
Även Classic i740 samt Royal
helintegrerade i760 och i810 har ny
stolsbeklädnad, som ovan.
•
Ny takmatta.

•

Takfönster, Heki II. (Tillval Royal (ej
crossover))
Fondvägg kök utgår.
Ombyggd låsning överskåp. (Royal,
Crown, Imperial)
Nya dynkollektioner.

Sovrum
•
Klädd sänggavel. (Royal, Crown, Imperial)
•
Elektrisk ställbar huvudände. (Standard
Imperial, tillval Royal, Crown)
•
Bäddram i aluminium. (Royal, Crown,
Imperial)
•
Smalare taksäng, 122 cm. (Royal (helintegrerade), Crown, Imperial)
Kök
•
Kök med infällda lådor och luckor.
(Royal, Crown, Imperial)
•
Laminat ”marmor” i arbetsbänk.
(Royal, Crown, Imperial)
•
Lock till diskho standard. (Classic)
El, batteri m.m.
•
Stort batteri av AGM-typ. (Classic,
Royal, Crown, Imperial)
•
Strömbegränsare. (Classic, Royal,
Crown, Imperial)
•
Språkanpassad text under ikonerna
i Smart-D. (Classic, Royal, Crown,
Imperial)

•
•

Lättare åtkomst, säkring på nod.
Elektrisk tömning vattensystem.
(Royal, Crown, Imperial)

Säkerhetspaket Classic: (ej TMCI)
•
Airbag förare och passagerare
•
Obligatoriska tillval:
•
Autobroms
•
Regnsensor
•
Lane departure varning
•
Automatisk avbländning helljus
•
Färdljus assistans
Säkerhetspaket Royal: (780, 880)
•
Autobroms
•
Regnsensor
•
Lane departure varning
•
Automatisk avbländning helljus
•
Färdljusassistent
Säkerhetspaket Crown, Imperial:
•
Autobroms
•
Regnsensor
•
Färdljusassistent
•
Side wind assistant
•
Attention assist
•
Standard med totalvikt 5500 kg på
tandem
•
MBUX inklusive backkamera
•
(10,25tum touchscreen i hytten)

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

KABE Classic, halvintegrerad 740,
crossover x740 och helintegrerad i740
En instegsmodell med en något kortare utrustningslista.
Men med KABE-kvalitet hela vägen. Finns i Hel- och Halvintegrerade modeller, samt Crossover i längd 740.

KABE Royal, halvintergerad 780, 880,
crossover x780, x880 och helintegrerad i760, i810
För dig med extra höga krav på utrustning och komfort. KABEs
Halvintegrerade Royal modeller, med eller utan nedsänkbar
taksäng (Crossover), har en standardutrustning i teknikens framkant och en bodel med King Size bredd. Våra Helintegrerade
Royal modeller med extra allt ﬁnns i två längder: 760 och 810.
Nedsänkbar taksäng i bilens framände är standard.

Infällda luckor och lådor.

Uppdaterad design på väggplåt

Laminat ”marmor” i arbetsbänk.

Nya Hartal-dörrar

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

KABE Crown, helintegrerad i760, i810 och i860
För dig som vill ha alla egenskaperna hos en KABE
Royal, och lite till. Nya KABE Crown byggs på en bas från
Mercedes-Benz, med alla premiummärkets karaktäristiska
egenskaper. Design av hög kvalitet och en genomtänkt,
intelligent funktionalitet rakt igenom. Framhjulsdrift och
automatväxellåda är standard.

KABE Imperial, helintegrerad i810, i860 och i910
Våra ﬂaggskepp, extra stora och påkostade. Från och med
2020 höjer vi nivån ett steg till och bygger alla modeller i
serien på ett draghuvud från Mercedes-Benz. Bilen är förvillande lik en personbil i både komfort och säkerhet, och är
maxad med smarta funktioner och design av högsta kvalitet.
Alla modeller i serien är helintegrerade och ﬁnns i längderna
810, 860 och 910.

KABE VAN MED RIKTIGA ÅRET-RUNTNu är den här! En van med äkta
KABE-komfort som är byggd
för aktiv användning hela året,
även på vintern.

ningar och under vintern påbörjades
bygget av den första bilen som presenteras på Elmia Husvagn Husbil i september.

KABEs nya van har många av de unika
fördelarna som du hittar i de större
husbilarna i Travel Master-serierna. Här
ﬁnns vattenburen golvvärme ända fram
i hytten, toalett med dusch och riktigt
bekväma sängar.

– Vår ambition har varit att ta fram en
högkvalitativ van utan kompromisser. En
bil som vänder sig till dem som vill ha
en kompakt och smidig husbil utan att
behöva avstå från KABEs komfort och
bekvämligheter. Det tycker jag vi har
lyckats med, konstaterar Andreas Kelekidis, ansvarig konstruktör för KABE van.

Totallängden är 690 centimeter och trots
att måtten är betydligt mindre än i KABEs
traditionella husbilar känns det oväntat
rymligt för att vara en van. Konceptet
bygger på en Mercedes Sprinter med
förhöjt tak och ståhöjden i bodelen är
bekväma 196 centimeter, precis som i
KABEs övriga husbilar.
Isolering i alla hålrum
Tankarna på att skapa en rejäl van med
riktiga året-runt-egenskaper växte fram
under 2018. KABEs utvecklingsavdelning
gjorde förstudier och konstruktionsrit-

Andreas visar runt i den nybyggda bilen
och förklarar hur isoleringsmaterialet
har sprutats in i alla balkar och vartenda
hålrum bakom de inredda väggarna.

– De ﬂesta tillverkare nöjer sig med att
bara klä balkarna, men då får du en bil
som inte alls är rustad för vinterbruk och
faktiskt inte är tillräckligt bra på sommaren heller. Bra isolering är viktig både i
kyla och värme.
Bilens generösa höjd gör det möjligt att
få plats med ett isolerande dubbelgolv
där vattentank och gråvattentank ligger
väl skyddade mot frost. Bodelens fönster
har KABEs isolerade karmar.
Flexibel planlösning
Staffan Ivarsson är fabrikschef och
ansvarig för byggandet. Han berättar
hur bilens utrymme har utnyttjats för att
skapa en ﬂexibel planlösning med bästa
möjliga komfort.

EGENSKAPER
– Sängarna är i fullängd och har bekväma resårmadrasser. De kan bäddas
ner över bilens hela bredd alternativt
användas som två separata långbäddar
med golvyta mellan. Det går också att
fälla upp den ena långbädden och få ett
extra lastutrymme, utöver det som ryms
under sängarna.
Bakom en jalusidörr ﬁnns det lilla badrummet med fönster och förvaringsskåp,
här ﬁnns en svängbar mellanvägg med
inbyggt handfat på ena sidan och dusch
på den andra.
– Köksdelen är utrustad med tvålågig
gasolspis och köksﬂäkt samt Dometics
nya kompressorkyl med köldfack. Vi har
inrett med rejäla lådor och överskåp. Förvaring är något som vi försökt prioritera,
berättar Staffan och visar garderoben där
det ﬁnns plats att hänga kläderna.
Sittgruppen har två bekväma och skjutbara fåtöljer som kan användas som
passagerarplatser under färd. Båda
fåtöljerna har bälten och utrymmet kan
breddas genom att den ena sittplatsen
kan skjutas i sidled.

– Det går faktiskt att skapa en extra
sängplats för ett barn genom att bädda
ner sittguppen, påpekar Staffan.
Mercedes-Benz
KABEs höga ambitioner i inredning
och utrustning av bodelen följs upp av
Mercedes-Benz. Det här är en bil som
erbjuder komfort och körglädje på en
riktigt hög nivå. Miljön i förarhytten är
genomarbetad och du får en tydlig
personbilskänsla när du slår dig ner i
förarsätet.
Det mesta ingår i standardutrustningen,
exempelvis multimediasystem med en
stor touch-skärm, backkamera samt
elstyrda och eluppvärmda backspeglar.
Bilen har också ﬂera moderna säkerhetssystem som dödavinkel-varnare,
autobroms, och sidvinds-stabilisering.
Bilen är bakhjulsdriven men går också
att få med fyrhjulsdrift, förklarar Andreas.

Andreas Kelekidis, utvecklingschef på
KABE, har arbetet med den nya Vanen.

Motorn är Mercedes 4-cylindriga dieselmotor på 163 hk, med miljöklass Euro-6.
– Det här är ett fordon som är riktigt
trevligt att köra och som kan erbjuda
en fullvärdig husbilsupplevelse, trots
sina kompakta mått. Något som jag tror
många har väntat på.
Är du nyﬁken på KABEs nya van?
Välkommen till KABE-montern på Elmia
Husvagn Husbil!

För mer information kontakta:
VD Alf Ekström 070-7442994 eller Vice VD Mikael Blomqvist 070-696 55 66
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