KABE 2022
Autocamper

Altid et skridt foran...

Nye steder – Altid hjemme

Indhold

Der er tidspunkter, hvor man ikke vil gå på kompromis. Når man
bare vil slappe af og have det behageligt. Det kan være eventyrligt eller stille og fredfyldt. Som derhjemme, men på et nyt sted.
Altid med din standard, på dine betingelser.
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Vi bestræber os altid på at være et skridt foran og overraske med
teknik og komfort ud over det sædvanlige. Med funktioner som
beriger din tilværelse og højner livskvaliteten, hvor du end vælger
at befinde dig. Fokus ligger altid på komfort og sikkerhed, krydret
med smarte løsninger for en større oplevelse og en lettere ferie
på hjul.

Velkommen hjem til din KABE!
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KABE tager forbehold for eventuelle trykfejl og fejlbeskrivelser.
KABE forbeholder sig retten til ændringer af konstruktion og data uden forudgående varsel.
Billederne i dette katalog kan indeholde noget ekstraudstyr.
Ved reparation eller konstruktionsændringer lavet af en ikke-autoriseret KABE-forhandler risikerer
du din sikkerhed og mister din KABE-garanti. Sørg derfor altid for at få lavet din campingvogn
hos en KABE-forhandler og insister på, at der kun benyttes originale KABE-reservedele.
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MODELPROGRAM 2022
KABE's autocampere fås i fem modelserier, alle med forskellige egenskaber, design og funktionelt fokus. Men af samme høje kvalitet.

Revolution – KABE Royal
Den halvintegrerede Kabe Royal var en eksklusiv tilføjelse til modelprgrammet i 2021. Bygget på en Mercedes-Benz Sprinter-base i
topkvalitet. 170 hk motor, 9-trins automatgear, Heavy-Duty, læderrat, automatisk nødbremse, MBUX 10,25 og Attention Assist er nogle
eksempler på, hvad der er inkluderet. Autocamperen leveres i længderne 780 og 880.

Evolution – KABE Van
Smart og gennemtænkt med det frie liv i sigte. KABE Van har undergået en sand forvandling. Optimeret og kompakt størrelse uden at
gå på kompromis med KABE's høje standarder og Mercedes-Benz' høje merværdi. Nyt for 2022 er, at du kan bestille din Van med
tvillingehjul og dermed øge lastvægten med ca. 850 kg og få en tilladt bruttovægt på 7 tons.

Innovation – KABE Crown
KABE Crown er en helintegreret premiumserie med førsteklasses design og basisudstyr langt ud over det sædvanlige. For dig, der kun
vælger det bedste. Crown-serien er bygget på et stel fra Mercedes-Benz i længderne 760, 810 og 860.

Definition – KABE Classic
KABE Classic har en lidt kortere udstyrsliste og lidt færre valgmuligheder, men den er stadig af KABE's høje kvalitet. Det giver vi aldrig
køb på. Og meget af det, der er standard i en KABE er ekstraudstyr hos andre. KABE Classic er bygget på Fiat Ducatos stabile autocamperbase, der er udviklet af Fiat i samarbejde med de førende autocamperproducenter. Med din sikkerhed og komfort i fokus. Den
fås som halvintegreret og crossover samt helintegreret i en længde på 740.

Perfektion – KABE Imperial
Det bliver ikke bedre end dette – hvad angår design, kvalitet, komfort og køreegenskaber. Alle vores Imperial-modeller er bygget på
Mercedes-Benz med et AL-KO-chassis, hvilket både kan ses og føles under kørsel, samt i smarte funktioner og en meget komfortabel
boligdel. Vælg mellem længderne 810, 860 og 910.
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EKSTERIØR
Et stilsikkert udtryk
Design, sikkerhed og kvalitet – det er, hvad KABE står for. Man
genkender straks de stilfulde og klassiske træk, når autocamperen kommer rullende hen ad vejen. Og efterhånden som du
lærer din KABE at kende, med alle dens gennemtænkte detaljer
og bekvemmeligheder, opdager du til fulde værdien af den gennemarbejdede vogn. Som for eksempel vores unikke Innovation
Design-plade, hvor mønsteret er trykt direkte på pladen, med høj
UV-resistens, der gør, at farven holder i mange år uden at falme.
Alle KABE Crown- og Imperial-modeller har LED-forlygter for øget
sikkerhed. (Ekstraudstyr til Royal).
Allerede i modelår 2020 blev døren til boligdelen bredere på alle
vores modeller. Vores Classic-modeller (ikke 740T, som har en
Dometic-dør) og Royal, har en Hartal Evolution-dør. Vores Crownog Imperial-modeller er udstyret med døren HartaLux, der har
ekstra stærke hængsler, karm og håndtag samt en trepunktslås.
Alle funktioner – som f.eks. isolering, ventilation, varmesystem og
vinduer – er i højeste kvalitet. Her tillader vi ingen kompromisser.
Faktum er, at vi hos KABE lægger et stort stykke arbejde i at
udvikle vores autocampere, så de altid er på forkant – og til og
med et skridt foran. Dette gør vi netop for at kunne tilbyde dig,
som er KABE-ejer, det bedste af det bedste – en campingvogn
som holder en høj standard og leverer en eksklusiv stemning fra
inderst til yderst.
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EKSTERIØR / KAROSSERI – SÅDAN BYGGER VI

Unikke vinduer med smarte detaljer

iWall giver stabilt og fugtsikkert karosseri

De udvendige plane og tonede vinduesruder beskytter mod varmeindtrængning. Trinløse, integrerede myggenet og mørklægningsgardiner i alle karme.
Samtlige vinduer kan åbnes trinløst (ikke køkken).

Karosseriet bygges ifølge ”sandwichprincippet”: Udvendige plader, indvendige plader og vægtapet, som suger eventuel kondens op. Ecoprim er
et fugtsikkert materiale, som fremstilles med lukkede celler. Med den nye
iWall-konstruktion bliver karosseriet maksimalt stabilt og absolut fugtsikkert.
Aluminiumsplader på begge sider af Ecoprimisoleringen giver mindre påvirkninger fra temperaturdifferencer.

Plaststolper

Tætte loftsovergange

KABE anvender plaststolper med indstøbte luftkanaler på alle fugtudsatte
dele af karosseriet. KABE har konstrueret og søgt patent på plaststolperne.
Plaststolper har meget gode isoleringsegenskaber hvilket giver en mere
sikker forbindelse mellem de forskellige dele af karrosseriet.

Loftet overlapper væggen. Garanteret ingen lækage. KABE's unikke iWallkonstruktion giver et ubegrænset antal monteringspunkter - vigtigt ved montering af ekstraudstyr. KABE's isolering i vægge og vinduer giver varme om
vinteren og afkøling om sommeren.

Nordenspecifikation med ekstra varmeelement

Webasto-varmeanlæg af forbrændingstypen

Alle Travel Master-modeller er udstyret med de specielle nordiske specifikationer. Et stort batteri og generator samt opvarmet brændstoffilter. Ekstra varmeelement i sideskabet, der er tilsluttet gulvvarmesystemet (Crown, Imperial).

KABE's autocampere er udstyret med et Webasto-varmeanlæg af forbrændingstypen til opvarmning af motorkredsen. Du kan varme førerhuset op med
Webastos tidsstyring, når motoren er slukket i op til 24 timer inden afgang.
Ved hjælp af varmeveksleren kan Webasto også give varme i boligdelen.
(Ikke Classic)

10 KABE 2022

KABE 2022 11

12 KABE 2022

KABE 2022 13

INTERIØR
Næsten som at være
hjemme
Når du bor i en KABE-autocamper, bor du med komfort og kvalitet i topklasse i hver eneste detalje, året rundt. Alle materialer er
udvalgt med den største omhu for at kunne leve op til dine forventninger med hensyn til såvel det æstetiske som til holdbarheden. Linjerne i designet følger med tiden, men er samtidig meget
klassiske. Du kan derfor føle dig forvisset om, at din KABE altid vil
føles moderne, stilren og elegant.
Nordic Oak er nu tilgængelig på al indretning i alle vores modeller. En træfolie i en varm, lys hvidlaseret tone med et moderne,
men klassisk udtryk, der vil holde stilen i mange år fremover. Vi
har tilpasset det øvrige interiør til Nordic Oak for at skabe et hele.
Blandt andet har gulvbelægning og vægbeklædning en matchende nuance, samt borde og køkkenborde.
En bekvem bolig er en funktionel bolig. Derfor fylder vi alle vores
autocampere til bristepunktet med ekstra udstyr, praktiske funktioner og løsninger. Et eksempel er vores drejelige sæder med
maksimal afstand mellem dem, så de kan bruges fleksibelt. Et
andet er vores komfortable dinettesofaer med slide-out-funktion
af sæderne med sikkerhedssele, hvilket giver den bedste kørekomfort for passagererne. En forvandling fra kørselstilstand til
afslapningstilstand omkring spisebordet på få sekunder! En KABEmodel er en investering i livskvalitet, og derfor har vi ikke ladet
noget komme i anden række. Vi har tænkt over hver eneste
detalje, så du får det allerbedste.
KABE Crown og Imperial har eksklusive sæder i førerhuset med
integreret sikkerhedssele. Og sæderne i førerhuset i Classicog Royal-modellerne har formsyet betræk med elegante sadelsyninger.
Boligdelens indgang har fået ny belysning. Indgangslyset, det indvendige håndtag og belysningsskinnen ved indgangen tændes
ved oplåsning af døren til boligdelen.
Vi har forsynet vores autocampere med en helstøbt loftsbeklædning, lydisolerer både for indvendige og udvendige lyde.

Sengen er ikke blot et sted at sove. Her trækker man sig gerne
tilbage med en bog eller en avis, hvis man har lyst til at slappe
lidt af. For at gøre det så bekvemt som muligt, har vi installeret
en sengegavl i blødt materiale. En vatteret skindimitation i printet
3D-mønster giver en lækker og naturtro struktur.
Sengerammen i aluminium er robust og stabil (standard Royal,
Crown, Imperial) og har en elektrisk regulerbar hovedende
(standard Imperial, ekstraudstyr i Royal og Crown).
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MADE IN SWEDEN
Svensk design
Når man bor i en autocamper skal livet være enkelt. Derfor er vi
gået hele vejen – og lidt til – i vores stræben efter at fylde vores
autocampere med så mange smarte løsninger, funktioner og
bekvemmeligheder, som det er fysisk muligt. Vi har skabt autocampere, som vi selv har lyst til at bo og leve i. På den måde får
du det allerbedste.
Allerede sidste år udskiftede vi vores brusekabiner til en ny, rummelig kabine (ikke i Classic). Vi skabte også mere albuerum i spiseafdelingen ved at afrunde dinettesofaen. Classic-serien fik en
behagelig opdatering i soveværelset, en beklædt sengegavl med
belysning ovenfor. Når køkkenet ikke anvendes til madlavning, er
det rart med en mere afdæmpet belysning. Naturligvis kan stemningsbelysningen styres fra panelet.
Meget af kvaliteten i en KABE er bag den stilrene, elegante facade. Du finder den i smarte konstruktioner og avancerede, tekniske løsninger. Ergonomisk udformede sofaer, indstillelige senge
med springmadras, fleksibelt køkken uden kompromiser og tekstiler af den højeste kvalitet. Det er nogle eksempler på den komfort, du snart vil opleve.
Det er også vigtigt, at alt er meget let. Det er jo trods alt et mobilt
hjem, som skal køre trygt, sikkert og miljøvenligt på vejene. Så alt
det der ”ekstra”, det er helt enkelt standarden hos os*.
Vil du vide mere? Se side 20.

* Classic-serien kan have et andet udstyrsniveau. Spørg din forhandler.
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Hyndestofvarianter 2022
TEKSTIL

NY HAMILTON (brun)
Classic

LEXINGTON (lysegrå)
Classic

NY HAMILTON (brun)
Royal, Crown, Imperial

LEXINGTON (lysegrå)
Royal, Crown, Imperial

BLOOMINGTON (ljusbeigegrå)
Royal, Crown (pristillæg)
Imperial (standard)

ROCKFORD (sort)
Royal, Crown (pristillæg)
Imperial (standard)

SKIND

GLADSTONE (sort)
Royal, Crown, Imperial
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MADISON (mørkegrå)
Royal, Crown (pristillæg)
Imperial (standard)

For at højne designkvaliteten af vores hynder, har de nu en ekstra elegant søm.
Årets kollektion består af tre valgmuligheder i tekstil og tre i skind.
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INTERIØR – SÅDAN BYGGER VI

Højeste sengekomfort

Flere komfortdetaljer

Tykke springmadrasser giver en garanteret god nattesøvn. Senge med indstilleligt hovedgærde gør sengelæsningen ekstra bekvem (ej Classic).

Senge med leddelte lameller følger kroppen. Sengene er opklappelige og
har gasdæmpere for en mere effektiv rengøring.

Tekstiler af højeste kvalitet

Markedets bedste siddekomfort

Møbelstoffer af kvaliteter med meget høj slidstyrke. Syv forskellige hyndevarainter at vælge mellem. Mulighed for at kombinere gardinsæt med hyndestof. (Classic har to hyndekollektioner).

Ergonomisk udformede sofaer med holdbart og genanvendeligt Premium
Foam-fyld. Sofaen med sikkerhedsselesæderne kan justeres med slide-outfunktion (ikke Classic).

Blødt, lysreflekterende og isolerende loft

Et køkken, der har det meste

KABE har som eneste fabrikant et blødt indvendigt loft, hvilket giver en bedre
akustik inde i autocamperen. Det bløde loft har en lyddæmpende effekt og
forbedrer tagets isoleringsegenskaber.

Indbygget emhætte i køkkenskab med belysning og to hastigheder. Emhætten har udtageligt fedtfilter for enkel rengøring. Elektrisk tænding af komfur.
Markedets bedste køleskabsventilation. AES helautomatisk køleskab. TecTower i alle helintegrerede biler (ikkeClassic).

Mere og bedre belysning

Badeværelsesmiljø med brusemulighed

Tørreskab

KABE-kvalitet i indretning og snedkerarbejde

Lysskinner med indbyggede spots. Indirekte belysning over overskabe.
Natbelysning med strømafbryderen ved sengen. Indvendig strømafbryder til
udvendig belysning. Belysning i garderober og sengeskuffer. (Ikke Classic)

Der er brusebund, vådtapet, loftsbruser og foldbar eller fast brusevæg i vores
forskellige modeller. Flere planløsninger har brusekabine. Lås til toiletdøren.

Tørreskab med specialdesignet drypbakke til tørring af sko. Tørreskabet har
en speciel konvektor, og en regulerbar loftsventil for maksimal varmecirkulation.

Møbelkonstruktion og indretning kommer fra KABEs eget snedkeri.

20 KABE 2022

KABE 2022 21

Varmesystemer i KABE-autocampere
AGS II Pro, en shuntventil regulerer temperaturen på vandet,
der cirkulerer i gulvet.

Tilpasset vandbåren
gulvvarme sammen
med AGS II eller AGS
II Pro vandbåren gulvvarme.

Zonevarme gør det
muligt at styre varmen
i to separate zoner og
at vælge forskellige
temperaturer foran og
bagved i boligdelen
(standard Imperial).

Vinduer med dobbeltglas og PU-karm.

KABE AirVent tagluge
med 12 V-ventilator.

Automatisk effektstigning – Fyret fornemmer automatisk,
når flaskegas er nødvendig for at øge
effekten.

Optimeret ventilationssystem i alle
modeller.
Varmevæg mellem
bil- og boligdel. Varme ved indstigningen.

HELÅRS BRUG Smart komfort
Det skandinaviske klima stiller ekstreme krav. Det er vi helt klar
over. Det kan variere mellem varme og tørre somre, fugtige og
blæsende efterårsdage og rigtigt kolde vintre med megen sne.
Men du kan stole trygt på, at vores autocampere klarer både
vejenes tilstande, vind og temperaturskift uden problemer. De
tekniske løsninger i vores karosseri og vores unikke varme- og
ventilationsløsning (Smart Climate System), gør din KABE til markedets bedste helårs-autocamper.
Vores mål er at gøre din vinterferie lige så komfortabel som sommerens ferier. Derfor overlader vi intet til tilfældighederne. Isolering, vinduer, vægge, varme og ventilation er alle udviklet med
henblik på de høje krav, som naturen stiller til os, uanset årstid.
I alle vores autocampere* indgår der desuden en lang række
smarte varmesystemer som standard. Varmekonvektorer, der skaber behagelige varmezoner i både bil- og boligafdeling, varmevekslere og mulighed for at varme førerhuset op, når motoren er
slukket i op til 4 timer inden afgang. Det er bare nogle eksempler.

I vores Imperial-modeller er zonevarmen ALDE standard. Med
dette system kan du styre varmen i to separate zoner, fortil og
bagtil. Toilettet opvarmes altid økonomisk via returvandet.
Crown- og Imperial-modellerne har forsæder med både varmeog kølefunktion som ekstraudstyr. Når det er varmt, kan der aktiveres ventilatorer i sædet, som giver dig en behagelig afkøling.
Ekstra komfort uanset årstiden eller vejrforhold.
Med mere end 60 års erfaring og vores kontinuerlige udvikling
kan vi med stolthed sige, at hver KABE-autocamper opfylder de
strenge krav. I den grad.
Vil du vide mere? Se side 26!

Konvektorer i lastrummet, omkring
lastluger og under
vinduer.

Indretningen tilpasset
til optimal luftcirkulation.
Konvektorer er indbygget i luftspalten.

Alde Compact-fyr.

Varmespredning fra
rør samt konvektor
ved indstigningen.

Konvektor under
instrumentbræt. Gulvvarmemåtte i førerhus.
Ekstra varmeenhed i
sideskabet, der er tilsluttet gulvvarmesystemet.
iWall-konstruktion,
ventileret sandwichkonstruktion til at
klare ekstreme temperaturer.

* Classic-serien kan have et andet udstyrsniveau. Spørg din forhandler.
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VARME OG VENTILATION – SÅDAN TÆNKER VI

Intelligent varmesystem

Centralvarme

God og jævn varmefordeling

Fuld luftcirkulation

Høj komfort og høj tilfredshed kræver høj standard i alle detaljer og i alle komponenter. Derfor indgår følgende altid som standard i alle autocampere fra
KABE: ALDE Compact varmeovn, AGS II eller AGS II Pro vandbåren gulvvarme, kompakte konvektorer, optimeret ventilationssystem, indretning tilpasset
til fuld luftcirkulation og iWall-konstruktion,

Fyret ALDE Compact 3030 med touchscreen display og elpatron 3 kW, med
propangasdrift giver kedlen maksimalt 5,5KW (5500W). Varmesystemet har
12V cirkulationspumpe, integreret varmtvandsopvarmer og separat ekspansionskar. Isolering rundt om gasenheden giver den bedste varmtvandseffekt.

KABEs autocampere er konstrueret med henblik på den bedste varmespredning. KABEs konstruktion gør, at luftstrømmene har fri passage fra gulv,
under senge og sofaer, op mod loftet, gennem de ventilerede overskabe.

Vores indretning tilpasses for at give optimal luftcirkulation i hele autocamperen, selv bag skabe og sofaer. Afstanden mellem sofaer og senge og
sofaryggenes vinkel er nøje udregnet. KABE har den bedste og mest jævne
varmefordeling i boligdelen og på den øvrige plads.

Bedste varmekomfort

Indvendig plade i væggene

Vinklet kabelrende

Fri luftpassage

Det patentanmeldte, automatiske gulvvarmesystem, AGS II, som KABE selv
har udviklet, har fire spiraler, som giver en endnu mere jævn varmefordeling.
Varmen cirkulerer i aluminiumsrør og går helt frem til yderdøren, køkkenbord
og toiletrum. Varmeplader fordeler varmen jævnt over hele gulvet.

KABEs sandwichkonstruktion består af en yderplade, ecoprimisolering, en
inderplade og vægtapet. Varmen fra radiatorerne spredes op langs og udefter i væggene. Inderpladen i væggene fordeler varmen ud over hele væggen, sammenlignet med for eksempel krydsfinér i væggene, som slet ikke
leder varmen. Gulvvarmen spredes via varmeplader på gulvet.

Der optages maksimalt varme fra konvektoren, som accelererer luftstrømmen
forbi vinduet. Vores unikke kabelrender er vinklede for at give luftstrømmen
fri passage forbi vinduet. Elkablerne ligger skjult i kabelrenderne over varmekonvektorerne

Overskabene har indbyggede luftkanaler så den varme luft skal kunne passere frit forbi sammenføjningen mellem tag og væg og videre ind mod midten
af autocamperen. En mellemvæg i skabenes bageste kant holder kanalerne
åbne, også når skabene er fyldte.

AGS II Pro

Ventilation i vægge og gulv

Ventilerede sofaer og senge

Belastningssensor/effektsensor

Med AGS II Pro (ikke Classic) kan gulvarmen være i gang separat. En shuntventil regulerer temperaturen på vandet, som cirkulerer i gulvet. Friskvandsog gråvandstanke er isolerede og opvarmede.

KABE har som eneste fabrikant ventilerende vægtapet, som slipper den
varme luft igennem, som cirkulerer op langs væggene. Kondens nede ved
gulvet opfanges af den ventilerende måtte, som vi har lagt langs yderkanten,
som tørrer, når du tænder for varmen. KABEs vægtapet har også en lyddæmpende effekt.

Sofarygge er vinklede for at accelerere luftstrømmen forbi vinduerne. Sofaryg
og luftsprække ved sengene bliver opvarmet, når varm luft passerer langs
væggen.

Effektudtaget af el fra fyret mindskes automatisk ved speciel hård belastning,
for eksempel når flere eldrevne apparater går i gang samtidigt (ikke Classic).

Integreret varmesystem

Tætte vinduer

Bedste varmesystemer

Flere varmefunktioner

Gulvvarmesystemet er sammenkoblet med konvektorsystemet – hvilket gør,
at luften cirkulerer rundt i hele autocamperen, når varmen tændes. Systemet
kører på både flaskegas og elpatroner. KABE har ekstra brede konvektorer
under alle vinduer. Konvektorer mellem bil- og boligdel danner en varmevæg
mod bildelen.

Energivinduer med polyurethankarme er KABE's egen konstruktion af typen
K D-Lux. Vindueskarmene i polyurethan tætner mod dobbeltglas for optimal
isolering. Vindueskarmene er isoleret med indbygget ventilation. Boligdelsdøren har gasdæmper og vindue. Myggenetsdør er standard.

Med varmeveksleren kan du nemt lede varmen fra motoren til boligdelen
under kørsel. Det giver ekstra varme på meget kolde dage (ikke Classic).

Alle helintegrerede autocampere har opvarmet dobbeltgulv, hvilket giver
opvarmede lastrum og et bedre varmeklima i boligdelen. Varmekonvektorerne under instrumentbræt, skab og ved indgang, dobbeltglas i dør- og
sideruder, bildel. Indbygget forrudevarmer (ekstraudstyr i visse modeller).
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SIKKERHED
KABE +
Mercedes-Benz
Van, Royal, Crown, Imperial

Vi er kendt for ikke at gå på kompromis med kvaliteten. Nu tager
vi skridtet videre for jer, der ønsker de højest mulige standarder
og markedets bedste køreegenskaber, uanset klima- og vejforhold. Med den mest luksuriøse Mercedes-Benz-autocamper på
markedet får du en bil med den største sikkerhed i fokus og navigation med teknologi, der er på forkant i branchen.
Vi har foretaget flere opdateringer for at forbedre sikkerheden
yderligere i tilfælde af en kollision.

KABE'S sikkerhedspakke er bedst! Alt for din sikkerhed.
Vi har udviklet de passive sikkerhedssystemer (kollisionssikkerhed) og udstyret autocamperne med flere aktive sikkerhedssystemer.
PASSIV SIKKERHED (Kollisionssikkerhed)
Stabilt karosseri: Bil- og boligdel er sammenføjede via en stålkonstruktion. Væggene og autocamperens front er bygget med
sandwich-princippet for at maksimere torsionsstyrken. A-stolperne udføres i en helstøbt, solid konstruktion. Stålkonstruktionen
sammenføjes med bildelen med solide stålplader, hvilket giver en
kraftig fastgørelse mod denne. De indvendige vægge sammenføjes med ydervæggene med en F-formet aluminiumsprofil.
Det nye design på dinettesofaen forhindrer passagererne i at
glide ud under sikkerhedsselen: Dinettesofaen er udstyret med
en metalliste, som går i indgreb med en rille på undersiden af
sofahynden og forhindrer, at hynden glider væk ved en eventuel
kollision.
Stålramme i dinettesofaen: Selepladserne ved dinetten har fået
en forstærket metalramme i sofaskuffen for at undgå kollaps af
sofaen ved en eventuel kollision. Metalrammen holder desuden
også vandtanken sikkert fast. Selve sofaen er integreret i vandtankens stativ, som er solidt forankret i gulvet. Dette reducerer
risikoen for, at sofaen går i stykker eller løsriver sig fra gulvet i tilfælde af en kollision.

Bordplade, der kan bortstuves: Bordet kan skubbes fremad (fjernes i en van) for at give mere plads mellem førersæde og passagererne på sofaen, der giver de fastspændte passagerere en
endnu tryggere kørsel.
AKTIV SIKKERHED (System, der forhindrer ulykker)
Vores Royal-, Crown- og Imperial-serie er bygget på MercedesBenz med eksklusiv komfort og design af højeste kvalitet. Her er
intet overladt til tilfældighederne, og en lang række tekniske funktioner giver dig en førsteklasses helhedsoplevelse.
KABE Royal omfatter et kraftigt heavy-duty-chassis, automatisk
nødbremse og Attention Assist. Tilkøber du Mercedes' komfortpakke får du desuden Traffic Sign Assist, fjernlysassistance, elektrisk parkeringsbremse samt AC i bildelen.
Vores Crown- og Imperial-modeller omfatter automatisk nødbremse, regnsensor, kørselslysassistance, sidevindsassistent (ikke
tandem) og Attention Asssist. Med vejbanneasssistent og vejskilteassistent får du en større tryghed.
Køretøjer med tandemaksel har altid en totalvægt på 5.500 kg
som standard.
DISTRONIC er standard i Imperial, ekstraudstyr i Royal og Crown.
Læs mere på side 31.

Kollisionssikret køleskab med stålbjælke (gælder visse modeller,
afhængigt af køleskabets placering).
Stålramme ved batteri: En ny, stabil metalholder holder boligdelens batteri sikkert på plads, også ved sammenstød.
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KABE + Mercedes-Benz
Van, Royal, Crown, Imperial

Vi har stor respekt for de udfordringer, du står over for på de skandinaviske veje. Glatte og våde veje samt hurtige temperaturændringer
er blot nogle eksempler. Derfor sætter vi en masse ressourcer ind på din sikkerhed. Når du køber en KABE, får du en autocamper, der
er bygget på en af Europas mest moderne autocamper-fabrikker, der er udviklet til at gøre din kørsel så sikker og behagelig som muligt.
Desuden er det nyeste MBUX-multimediesystem fra Mercedes inkluderet med en 10,25" berøringsskærm og bakkamera.
Med Mercedes-Benz' avancerede personbilsteknologi tilbyder
vi en stabil og sikker køreoplevelse. 9G-tronic er en helt ny, fuldt
integreret automatgearkasse med 9 gear. 9G-tronic er tilpasset
en autocampers specifikke krav om reduceret forbrug og udslip.

Frontpartiets elegante eksteriør, det luksuriøse førerhus og en bred vifte af tekniske og tilsluttede funktioner.
MBUX-multimediesystemet med berøringsskærmen på 10,25 tommer (26 cm)
lader ikke meget tilbage at ønske hvad gælder infotainment, navigation og kommunikation i bilen. Den innovative betjening foregår via den højopløste berøringsskærm eller berøringsknapperne på multifunktionsrattet.
• Intelligent stemmestyring, der lærer kontinuerligt ved hjælp af AI.
• 3D-grafik.
• Dynamisk målstyring, der kan hjælpe dig med at undgå køer og forkorte
kørselstiden.
• Integreringen af smartphones via Android Auto, Apple CarPlay eller Mirrorlink
samt Bluetooth med håndfri funktion som gør det muligt at føre telefon samtaler under kørslen uden, at det går ud over opmærksomheden.
• Trafikinformation i realtid.

Bakspejle, elektrisk justerbare og opvarmede.
KABE's Royal-, Crown- og Imperial-modeller er bygget på den stærke kombination Mercedes-Benz + AL-KO. Desuden har AL-KO sammen med Mercedes-Benz
yderligere forfinet affjedringen og støddæmpningen.
Chassiset er naturligvis forberedt til montering af de hydrauliske støtteben, HY4,
(standard Imperial), trækkrog, de mekaniske støtteben, ClickFix, samt lastholder.

Multifunktionsrat i læder med berøringsknapper til MBUX.
Indstil den ønskede afstand i assistenten DISTRONIC. Den aktive afstandsassistent,
DISTRONIC (Active Distance Assistant), kan opretholde den afstand, som føreren
har indstillet til det forankørende køretøj, og aflaste føreren under f.eks. motorvejskørsel
eller tæt trafik (standard Imperial, ekstraudstyr i Royal og Crown).
Nøglefri start.
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SIKKERHED
KABE + Fiat Ducato
Classic

KABE Classic er bygget på Fiat Ducatos stabile autocamperstel.
Udviklet af Fiat - en af Europas førende producenter af transportkøretøjer - sammen med de største producenter af autocampere.
Et grundlæggende sikkert stel af meget høj kvalitet. Tilvalg af
sikkerhedspakke Classic 740, x740: Automatisk nødbremse,
advarsel for vognbaneskift (Lane Assist), regnsensor, kørselslysassistance (automatisk nedblænding af det lange lys), adaptiv
fartpilot, Traffic Sign Assist og Attention Assist.

Dugfri spejle, elektrisk opvarmede og ekstra lange.

Fiat Ducato maksimerer kørekomforten:

Fiat Ducato har et hyggeligt og gennemtænkt fører- og passagermiljø.
Pladsen mellem sæderne er maksimeret for at lette overgangen mellem bil- og boligdel. Sæderne er drejelige og kan bruges som en del af
siddegruppen. Luftstrømmen er designet til hurtig og jævn opvarmning
af køretøjets del. Bilen har også mange smarte opbevaringsrum, kopholdere og dørpaneler med lomme.

• Gennemtænkt kørestilling. Sæde og ryglæn har mange
indstillingsmuligheder. Fører- og passagersæde med to
armlæn, drejeligt understel og justerbare i højden.
• Justerbart rat med komfortabel hældning.
• Læderrat og gearstang i læder.
• Elektrisk servostyring.
• Varmereflekterende forrude og siderude, der reducerer
mængden af varme fra sollys..
• Varmesystem, der er dimensioneret til hurtig og effektiv
opvarmningg.
• 3,5" digital instrumentering.

Classic-serien har som standard en manuel gearkasse.
Ducato 9-trins automatgear
fås som ekstraudstyr.
KABE's Classic i740 er bygget på AL-KO's galvaniserede chassis, der er individuelt tilpasset til hver model. Det er kendetegnende for KABE, at bilerne har lang akselafstand og
moderate udhæng bagtil. Dette giver en god lastfordeling, og i kombination med individuel affjedring bagtil giver det også en komfort og stabilitet på vejen.

• Ny USB, 12 V-oplader og kop/mobilholder.
• AC i bildel.
• Nyt design af luftindsugning og dørpanel.
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GODT TESTET
Holdbare løsninger
KLIMAKAMMER

-35 OP TIL +55 GRADER

KVALITET

ABSOLUT TÆTTE

I klimakammeret udføres grundige
tests af autocampere.

Autocampere testes i temperaturer
fra -35 grader op til +55 grader.

Ved hjælp af varmekameraer sørger
vi for, at konstruktionen når præcist
den kvalitet, vi efterstræber.

Der anvendes en helt ny teknik for at
kontrollere, at autocampere er absolut tætte.

OPTIMERER VÆGTFORDELING

TRÆK

STYRKE

LUFTFLOWET

Vægte til at afbalancere og optimere
vægtfordelingen mellem akslerne.

Måleinstrument til træk.

Der anvendes tryk til at teste produkternes holdbarhed.

Med røg kontrolleres luftflowet.

VENTILATIONEN

GASSYSTEMET

ELSYSTEMER

SLIDSTYRKETEST KØRSEL

Det er livsvigtigt, at ventilationen
fungerer som den skal, og dette kontrolleres nøje.

Gasflaskesystemet tryktestes.

Elsystemet og andre vigtige funktioner kontrolleres inden autocampere
får lov til at forlade fabrikken.

Holdbarhedstests simuleres på et
rystebord, der svarer til 100.000 km
normal kørsel.

REGNKAMMER

DRIFTSIKKERHEDSTEST KAROSSERI

PRODUKTION

I regnkammeret oversprøjtes autocampere under højt tryk.

Udholdelsestests foretages på de forskellige karosseridele.

Den sidste nye teknik benyttes ved
produktionen.
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Intet i en KABE er en tilfældighed. Hvor du end ser hen, eller
hvad end du rører ved, finder du stilsikkert design af høj kvalitet.
Og for at nå så langt laver vi udførlige tests ned til mindste detalje
og funktion. Vi har blandt andet et klimakammer, hvor autocamperen testes for, om den kan klare temperaturforskelle på hele 90
grader. Og det kontrolleres med en helt ny teknik, at autocamperen er fuldstændig tæt. Der udføres også tests af driftssikkerhed,
holdbarhed, luftflow, elsystemer og meget mere. Vi godkender
intet andet end opfyldte krav på alle punkter. Det er et spørgsmål
om KABE-kvalitet.
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TEKNIK
KABE Smart D
På startskærmen vises alle knapper til belysning og digitale knapper til lysdæmpning. Her ser du også temperatur, både ude og inde, samt klokken.

Betjeningspanelet, KABE SMART D, overvåger din autocamper.
Herfra kan du styre mange funktioner. Panelet er designet meget
brugervenligt og har et let overskueligt touchscreen display. Her
kan du se friskvandsniveau, spildevandsniveau og batterikapacitet. Du kan styre belysning, aircondition, varmeovn eller temperatur samt den nedsænkelige seng og også andet ekstraudstyr.
Systemet har også flere alarmfunktioner, som minder dig om, når
det er tid til service, eller hvis en sikring er gået. Alt praktisk samlet på samme skærm. Standard i alle modeller.
På hvilket sprog vil du navigere din KABE Smart D? Du vælger
blot sprogindstillingen på samme måde som på din smartphone.

Aktuel statusinformation om friskvandsniveau, spildevandsniveau og batterikapacitet vises på en overskuelig
måde.

KABE Smart D Remote gør det muligt at fjernstyre autocamperens
betjeningspanel via en app, uanset hvor du befinder dig. KABE
Smart D Remote er bygget sammen med en 4G router med intern
antenne og et mobilmodem (ekstern antenne fås som tilvalg). Ud
over at kunne styre opvarmning og belysning og have tjek på
autocamperens funktioner og alarmer via telefonen får du også
adgang til en rigtig god trådløs internetopkobling, mens du er på
farten. KABE Smart D Remote findes som tilvalg i alle modeller*.

KABE SMART D –
VINDER AF EUROPEAN
INNOVATION AWARD
Al information og styring omkring varme vises på en
side for sig. Her skruer du nemt og praktisk op og ned
for varmen med digitale knapper.

* Når du køber dit KABE Smart D Remote system, følger automatisk 36 måneders abonnement med i købet. Efter de 36 måneder skal der årligt betales en
abonnentpris for den videre brug af ”Remote” delen.
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TEKNIK – SÅDAN GØR VI

KABE Smart D intelligent elcentral

Drivers Cabin Heating System (Crown, Imperial)

Letbetjent elpanel. Elsystemet kan føle batterikapaciteten og lader automatisk
op efter behov. Systemet holder styr på vandniveau, temperatur og batterispænding.

Varmeveksler, der udnytter motorens varme i boligdelen. Vandbåren gulvvarme i førerhusets måtte. Indbyggede konvektorer ved indstigningen (bildel).
Plisserede mørklægningsgardiner i forrude og sideruder. Konvektorer mellem
bil- og boligdel danner en varmevæg. Ekstra varmeelement i sideskabet, der
er tilsluttet gulvvarmesystemet.

Kraftigere generator og kraftigere batteri

Elektronisk TV-antenne

Vores ekstra kraftige elsystem øger batteriets levetid, også ved lave udendørstemperaturer.

Til både analog og digital modtagelse. Udvendig tilslutning til TV, kabel-TV
og 12/230 V. TV-antennestik tre steder: TV-bænk, soveværelse og elskab. En
alarm angiver, om antennen er rejst ved opstart. TV-kabinet med nedsænkelig TV-holder i de fleste af vores modeller.

NYHED! MULTIMEDIESYSTEM MED DAB. Multimedieafspiller med DAB (Royal og Crown). KABE premium lydsystem med DAB er standard på Imperial.
TRÅDLØS OPLADNING. En opladningsplade til trådløs
opladning af mobiltelefoner er standard i alle vores
modeller, undtagen Royal x780 LB/LGB og Classic.
Pladen er anbragt foran i køretøjet.
Trygt og sikkert

Mere udstyr

Sikkerhedsudstyr, der er standardudstyr i alle KABE's autocampere: airbags,
ABS-bremser og trepunktsseler i både førerhus og boligdel. Lækageindikator
til manuel kontrol af flaskegassystemet. Slangebrudsventilen gør det muligt at
slå flaskegas til under kørsel (ikke i Classic). Røgalarm placeret i soveområdet.
HFI-relæ. Kollisionssensor på flaskegassystemet (ikke Classic).

Elektrisk dørtrin, der automatisk trækkes ind ved start. Fjernbetjent centrallås, autocamperdel. Døren til boligdelen er forbundet til centrallåsen. Airconditioning, bildel. Alarm angiver, om 230-kablet er tilsluttet ved opstart.
Udtag til USB.

TRÅDLØS ROUTER. For at maksimere dine valgmuligheder, når det gælder forskellige medier, er der installeret en trådløs router som standard i alle autocampere.
En ekstern antenne til routeren findes nu som tilvalg.

...og endnu mere udstyr (standard Imperial, fås som ekstraudstyr i andre).

Klar til til støtteben og trækkrog

• AC i boligdel
• Centrallås, udvendige døre
• Cinderella forbrændingstoilet
• Inverter
• Køkkenbordplade i Corian "Matterhorn"
• Premium Sound System
• Læderbetræk
• Solcellepanel
• Unikt udvendigt design

Alle autocamperer har forborede huller og forberedt til trækkrog for støtteben (ikke Classic 740 / x740). KABE's autocampere kan derfor let udstyres
med støtteben og trækkrog (ikke Classic 740 / x740).
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EJERSKAB
Bekymringsfrit
og trygt

TEKNIK

DESIGN

10 grunde til at vælge KABE

I en ny KABE får du altid den nyeste teknologi, og selv i en standardudførelse er det en af de mest veludstyrede på markedet. Vi
mener, at fremtidens udfordringer kræver fremtidens løsninger og
lægger megen energi i teknologiudviklingen. I de seneste år har
vi modtaget flere prestigefyldte udmærkelser for vores innovationer, blandt andet inden for ventilation og varmegenvinding. Vi har
alt det, der udgør en komfortabel bolig på hjul. Så før du begynder at sammenligne priser, er det en god idé at finde ud af, hvad
der faktisk indgår i en KABE.

Designet i KABE's indretning er præget af den skandinaviske
tradition med lyse farver og materialevalg, som giver et friskt og
luftigt indtryk. Indbyggede låger, afrundede hjørner og ergonomisk udformede siddehynder er eksempler på detaljer, som skaber den særlige KABE-fornemmelse, hvor design og funktion altid
går hånd i hånd. Også udvendigt kendetegnes karrosseriet af
gennemtænkte detaljer og elegante linjer, som giver hver KABE
sit særpræg.

HELÅRSKOMFORT

KLIMA OG MILJØ

KABE-campingvogne og -autocampere er bygget til det skandinaviske klima, så de fungerer perfekt både sommer og vinter.
Derfor skyder vi ikke genveje med hensyn til isolering, ventilation
og opvarmning. Karosseriet er bygget efter KABE's egen iWallkonstruktion for maksimal stabilitet og absolut fugtsikkerhed.
Samtlige modeller er udstyret med et ALDE 3030-fyr samt vandbåren gulvvarme som standard. Mange af de vigtige helårsfunktioner er indbygget i konstruktionen og kan måske ikke ses, når du
stiger ind i autocamperen eller campingvognen første gang. Men
du mærker forskellen, når du anvender din KABE.

For os har miljøspørgsmål topprioritet, og vi er engagerede hele
vejen – fra materialevalg og produktionsteknologi til energiværdier og emissionsniveauer. Vi vil føre udviklingen mod en endnu
mere klima- og miljøvenlig campingvogns- og autocamperbranche. Vi støtter naturligvis FN's globale mål for bæredygtig udvikling og arbejder for gode arbejdsvilkår, større mangfoldighed og
ligestilling mellem kønnene og for at opretholde forretningsetik
på højt niveau.

KVALITET

Man får ro i sindet, når man investerer i en KABE. Du skal føle dig
tryg i din investering og nyde det fuldt ud, når du bruger din campingvogn eller autocamper. Derfor tilbyder vi en 7-års tæthedsgaranti på alle nye campingvogne og autocampere. Selvfølgelig
skal du også føle dig tryg, når du kører på vejen. Vores campingvogne og autocampere er udstyret med flere aktive sikkerhedssystemer. Og hvis uheldet skulle være ude, har din KABE veludviklede sikkerhedssystemer til at beskytte dig ved en kollision.
Et robust karosseri og en robust konstruktion samt stålrammer,
der holder batteriet og vandtanken på plads i et fast greb, er blot
nogle få eksempler.

For os er det vigtigt, at hver eneste KABE er af højeste kvalitet
og har et godt design, i alle henseender. Denne tankegang har vi
haft i mere end 60 år. Derfor designer og tester vi nye løsninger
i vores egen udviklingshal, hvor vi bygger hver enkelt KABE på
vores egen fabrik, som er en af Europas mest moderne fabrikker
inden for campingvogne og autocamper. Vi har dygtige medarbejdere, vores egne elektrikere, vores eget snedkeri og en
moderne maskinpark. Og vores underleverandører hører til
blandt de førende i Europa på deres forskellige områder.

VÆRDI, DER HOLDER
Uanset hvilken KABE-model, du vælger, kan du være sikker på
at få markedets bedste kvalitet inden for hvert prissegment.
KVALITET, DER HOLDER. Vi udvikler hele tiden vores campingvogne og autocampere i KABE's moderne fabrikker i Tenhult
med det formål at imødekomme både dine og den næste ejers
høje krav. Du kan derfor være sikker på, at værdien af din KABE
fortsat vil holde i fremtiden.
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TRYGT OG SIKKERT

AUTORISEREDE FORHANDLERE
Du kan finde KABE's autoriserede forhandlere og serviceværksteder i hele Skandinavien og flere lande i Europa. Hos vores
forhandlere får du ekspertrådgivning og hjælp til finansielle aftaler
og forsikringer, når du køber din KABE. Når du så er på vej, er der
over hundrede autoriserede værksteder, der yder professionel
service i hele Nordeuropa, hvis du har brug for hjælp. Mange af
dem har arbejdet sammen med os i årtier, så du er i sikre hænder.

VALGFRIHED
Der er en KABE til alle. Det gælder bare om at finde ud af hvilken
størrelse, planløsning, hvilket udstyr og hvilken prisklasse, som
passer til dig og din familie. Når du har fundet yndlingsmodellen,
vælger du den optimale planløsning ved hjælp af KABE's Flexlinesystem, som giver utroligt mange valgmuligheder og en virkelig
stor fleksibilitet. Det er nemt at bygge din KABE i vores produktkonfigurator, som du finder på kabe.dk under fanen "Byg din
KABE", eller ved at besøge en af vores forhandlere.

FUNKTIONALITET
KABE har mere end 60 års erfaring med at udvikle og fremstille
autocampere og campingvogne til aktiv anvendelse hele året. I
din KABE finder du derfor mange smarte løsninger, som gør campinglivet lige så enkelt og afslappende, som du ønsker det. Det
kan være alt fra den praktiske skiboks med belysning til centrallåsene i køkkenskufferne, eller USB-stik, der er placeret netop
der, hvor du har brug for det.
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Forkromet udsmykning på kølergrill

Fjernstyring fra rat

AC-bildel (tilvalg: Mercedes Komfortpakke Royal)
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Lakeret kofanger, foran

Airbag til førersædet
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Advarsel for vognbaneskift (tilvalg: Sikkerhedspakke Classic, ikke i740)

Airbag på passagerpladserne
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LED-pærer i nær- / fjernlys (tilvalg: Designpakke Royal)

Aluminiumssider, vægge og tag, Innovation Design
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Antenne monteret i bakspejl
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Alufælge 16”
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Læderrat og lædergearknop
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Motor: Fiat 140 hk
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Motor: Mercedes-Benz Sprinter 170 hk

Automatisk nødbremse (tilvalg: Sikkerhedspakke Classic, ikke i740)
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Motor: Mercedes-Benz 170 hk
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Akselafstand 4210 mm
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Akselafstand 4500 mm
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Brændstoftank 75 liter
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Brændstoftank 92 liter
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Chassis: AL-KO 3850 kg
Chassis: AL-KO 4500 kg
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Chassis: AL-KO 5200 kg
Chassis: AL-KO 5500 kg
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Partikelfilter

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Regnsensor (tilvalg: Sikkerhedspakke Classic, ikke i740)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sidevindsassistent

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Hjulafstand for 1760 mm, bag 1980 mm
Hjulafstand for 1810 mm, bag 1980 mm

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

Varme, passagersæde
a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

12V cirkulationspumper

a

a

a

a

Aircondition boligdel

a

a

a

Alde Compact 3030 centralvarme

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Automatisk gulvvarmesystem AGS II

a

a

a

a

a

a

a

Automatisk gulvvarmesystem AGS II Pro

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Oliefyr

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Dobbelt glas i vinduer, førerhus

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Elpatron 230 V, 3 kW, 3-trins

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Kørselslys-assistance (tilvalg: Sikkerhedspakke Classic, ikke i740)

a

a

Elruder

Fører- og passagersæde med dobbelte armlæn

a

a

ESP Antiudskridnings- og antispinsystem
Fartkontrol (tilvalg: Sikkerhedspakke Classic, ikke i740)

a

a

a

Distronic

Elektrisk håndbremse (tilvalg: Mercedes Komfortpakke Royal, ikke Van 5-tons)

a

a

KLIMA / VARME

a

Tågelygter

a

a

Udvendige bakspejle, elektrisk opvarmede (tilvalg: Komfortpakke Classic)

a

a

a

Udvendige bakspejle med forlængede arme

a

a

a

Gearkasse 9 gear automatisk

a

a

a

Gearkasse 7 gear automatisk

a

Chassis: Fiat 4250 kg, 4400 kg beroende på motor

a

Kopholder

Gearkasse 6 gear manuel

a

a

a

Varme, førersæde

Brændstoftank 93 liter

a

a

Tandem

a

a

Norden-specifikation

Afskærmning under forsæder

a

Batterikapacitet AGM 92 Ah

DRL daytime running light

a

a

Batterikapacitet 110 Ah

Chassis: Fiat 3650 kg

a

a

Akselafstand 4800 mm

a

Motor: Mercedes-Benz Sprinter R3 superhög, 163 hk
a

a

a

a

a

Akselafstand 4700 mm

a

a

a

Akselafstand 4325 mm

a

a

a

a

a

a

a

Akselafstand 4035 mm

a

a

a

Attention assist

Akselafstand 4200 mm

a

Travel Master Imperial i910

Travel Master Imperial i910

a

Travel Master Imperial i860

Travel Master Imperial i860

a

Travel Master Imperial i810

Travel Master Imperial i810

a

Travel Master Crown i860

Travel Master Crown i860

a

Travel Master Crown i810

Travel Master Crown i810

a

Travel Master Crown i760

Travel Master Crown i760

a

Travel Master Van

Travel Master Van

a

Travel Master Royal x880

Travel Master Royal x880

a

Travel Master Royal x780

Travel Master Royal x780

Blokeringsfrie ABS-bremser

Travel Master Classic i740

Travel Master Classic i740

a

MOTOR / CHASSIS

Travel Master Classic x740

Travel Master Classic x740

Standardudstyr
2022

Travel Master Classic 740

Travel Master Classic 740

Standardudstyr
2022

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ekstra varmepakke i sideskabet, der er tilsluttet gulvvarmesystemet

a

a

a

a

a

a

a

a

a

KABE AirVent

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Fører- og passagersæde med højdejustering

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Konvektorer ved indstigning til dør

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Fører- og passagersæde med drejelig underdel

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Termogardin nedre

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Forstærkede dæk

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Varmtvandsopvarmer

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Generator 200A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vintertilpasset vandsystem

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Generator 230A
Heavy Duty

a

a

a

a

a

Hjulsider

a

a

a

a

a

Tabletholder i bildel

a

a

a

Kaptajnsstole

a

a

a
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Vandbåren gulvvarme i førerhuset

Varmeveksler
Zonevarme Alde

a

a

a

a

a

a
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Indbyggede låger, køkken

Indbygget ovn

a

a

a

a

a

a

Centrallås udvendige døre

a

a

a

Indretning med optimal luftcirkulation

Bruseudtag garage

a

a

a

Kompressorkøleskab

Ecoprimisolering i gulv, loft/kugler af isoleringsmateriale i vægge

Køleskab med frostboks (Classic sort, Royal bronzefarvet)

a

Ecoprimisolering i vægge, gulv, loft

a

a

a

a

a

Fjernstyret centrallås, også dør til boligafdeling

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

Køleskab TecTower med frostboks, bronzefarvet

a

a

a

a

a

a

Emhætte med motor og fedtfilter (KABE Van: emhætte med kulfilter)

a

a

a

Lamineret køkkenbordplade, Diamond White

Hydrauliske støtteben
King Size-bredde
Køkkenvindue

a
a

a

a

Lamineret køkkenbordplade, Beige "Latte"
a

a

a

a

a

a

Myggenetsdør

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Lydisolerende, blødt loft

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Luftspalte mellem indertag og ydertag for bedste sovekomfort i loftsseng

Sandwichkonstruktion

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Stabilt og fugtsikkert karosseri

a

a

a

a

a

a

Tonede dobbeltvinduer

a

a

a

a

a

a

Udtrækkelig, opvarmet skiboks med belysning

a

a

a

a

a

a

Antiskridbeklædte underside hynder

a

a

a

Køkkenbord med gaskomfur m. tre blus (KABE Van: gaskomfur med 2 blus)

a

a

a

Armlæn dinette

a

a

a

a

a

a

a

a

Affaldsbeholder med sorteringsmulighed

a

a

a

a

a

Boligdelsdør, bred – Hartal Evolution (ikke Classic 740T)

a

a

a

a

a

a

a

a

Boligdelsdør, Premium – HartaLux

a

a

a

a

Elektrisk rullegardin i forrude

a

Elektrisk tømning af spildevandstank (også manuel funktion)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Flaskegasfilter
Håndtag inden for døren

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Nedsænkelig dobbeltseng over dinette, elektrisk

a

a

a

a

Optimeret køleskabsventilation

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Et optimeret ventilationssystem

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Rullegardin og myggenet i alle vinduer, der kan åbnes

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sidegardinopsætning med lysliste

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Læderbeklædning

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Skummadras

a

a

a

a

a

a

Slide-out sofa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a
a

Soft-close køkkenskuffer

a

a

a

a

a

Springmadras og topmadras

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Komfur med elektrisk tænding

a

a

a

Bageste stol kan indstilles i længde og bredde

Trinløst rullegardin og myggenet i alle vinduer, der kan åbnes

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sengegavl – polstret, i imiteret skind, med belysning

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Sengeramme i træ med kantprofil

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Toiletrum med vask, brusekar og skab

a

a

a

a

a

a

Tonede ruder

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Trådkurve i garderobe

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vandlås i toilet

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ventileret tagluge, Mini Heki, med myggenet og mørklægningsgardin

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ventilerende vægtapet

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Drejeligt skylletoilet, fast installeret med udvendig tømning

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ventilerede tagluger, Heki II, med myggenet og mørklægningsgardin

a

a

a

a

a

a

Drejeskive / udtrækningsskinne, flaskegas

a

a

a

a

a

a

Vælg mellem 2 typer hyndestof, tekstil

Højblankt laminatbord

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vælg mellem 3 typer hyndestof, tekstil

Snedkerarbejde i høj kvalitet

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Vælg mellem 3 typer hyndestof, læder (pristillæg Royal, Crown, ikke Van)
Sengetæppe
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a

Udtræksskuffe i dobbeltgulv

Friskvandstank, 20/150 liter
Gasdæmper overskab

a

a
a

a

Opvarmet spildevandstank, 90 liter (KABE Van: 83 liter)

a

a

a

a

Justerbart hovedgærde

a

a

a

a

Friskvandstank, 20/90 liter (KABE Van: 20/83 liter)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ergonomisk udformede siddehynder i Premium Foam

a

a

a

Eksklusive låger overskabe

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ergonomisk udformede siddehynder

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

Mørklægningsgardiner (også i bildel)

a
a

a

Sovesofa

a

Etgrebs-vandhane i køkken og på toilet

a

a

a

Seng med elektrisk hovedgærde
Elektrisk tømning af friskvandstank (også manuel funktion)

a

a

a

Corian Matterhorn køkkenbordplade
a

a

a

a

a

a

a

a

a

Cinderella forbrændingstoilet

Brusebad m. foldevægge eller separat brusekabine (KABE Van: drejelig væg)

a

a

a

a

Boligdelsdør, skydedør

a

a
a

a

INDVENDIGT
Sengeramme i aluminium

a

Lamineret køkkenbordplade, gråmeleret "Velvet Grey"

Stolper i plast

Skyview

a

Travel Master Imperial i910

a

Travel Master Imperial i860

a

Travel Master Imperial i810

a

Travel Master Crown i860

Travel Master Imperial i910

a

Travel Master Crown i810

Travel Master Imperial i860

a

Travel Master Crown i760

Travel Master Imperial i810

a

Travel Master Van

Travel Master Crown i860

a

Travel Master Royal x880

Travel Master Crown i810

a

Travel Master Royal x780

Travel Master Crown i760

12 V / 230 V udtag, garage

Travel Master Classic i740

Travel Master Van

a

UDVENDIGT

Travel Master Classic x740

Travel Master Royal x880

Standardudstyr
2022

Travel Master Classic 740

Travel Master Royal x780

Travel Master Classic i740

Travel Master Classic x740

Travel Master Classic 740

Standardudstyr
2022

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Travel Master Imperial i810

Travel Master Imperial i860

Travel Master Imperial i910

a

Travel Master Crown i860

Travel Master Royal x880

a

Travel Master Crown i810

Travel Master Royal x780

a

Travel Master Crown i760

Travel Master Classic i740

a

Travel Master Van

Travel Master Classic x740

Travel Master Classic 740

Standardudstyr
2022

a

a

a

a

a

a

BATTERI / OPLADER
12 V / 230 V opladning, loftsseng
AGM 95 Ah batteri

a

AGM 130 Ah batteri, Imperial 2 stk.
Batterioplader 35 A

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Batterisensor

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Effektsensor

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Økopakke (solceller, inverter, dobbeltbatterier)

a

a

a

Elcentral 230 V (16 A)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Servicecenter med kontrolpanel, der styrer alle funktioner – Smart D

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

LYD / BILLEDE
Belysning sengeskuffe
Lysdæmper forreste loftslampe

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Holder til TV

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Garderobebelysning
Højtalere, bagtil
Indirekte belysning ved overskab

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

KABE Smart D med touchscreenpanel, display til ur, inden- og udendørstemp.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Lastrumsbelysning

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

LED-belysning

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

MBUX (inklusive bakkamera)
Multimedieafspiller
Natbelysning
Premium Sound System (inkl. wi-fi)
Router (ekskl. abonnement)

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Trådløs opladningsplade (ikke x780LB / x780LGB)
TV-antenne med forstærker

a

a
a

Udtag til USB

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Udvendigt 230V / 12V / TV-udtag/ indtag til centralantennen

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

ALARM / SIKKERHED
Røgalarm
Elektrisk låsning køkkenbord
Motorhome assistance

a

a

a

a

a

a

Tyverialarm
Hovedafbryder

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Bevægelsessensor udebelysning

a

a

a

a
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a
a

a

Slangebrudsventil på flaskegassystemet

a

a
a

a

Nedbrudssensor på flaskegassystemet
Lækindikator for flaskegas

a

a
a
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Det er nemt at vælge
en KABE
Nu kan du designe din drømme-KABE i fred og ro, foran computeren. Med vores praktiske konfigureringsværktøj på
www.kabe.dk får du et klart overblik over alle de valg og muligheder, der findes. Vælg alt fra model og planløsning til detaljer
som hyndestof og tilvalgsudstyr. Når du er færdig, får du en
opstilling over din drømmeautocamper med prisoplysninger
samt kontaktinformation til den nærmeste forhandler.
Enklere kan det ikke blive!
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Der findes altid en perfekt KABE
For at kunne passe til alle de forskellige behov og ønsker, som vi ved, vores KABE-ejere har, har vi udviklet fem modelserier, som hver
især har sine unikke egenskaber. Uanset om du vælger en KABE Van, en lidt mindre autocamper eller en stor integreret model, kan du
være sikker på at få helårskomfort, høj kvalitet, tryghed og smarte løsninger. For os er dette selvfølgeligheder, som vi aldrig giver køb
på. Og meget af det, der er standard i en KABE er ekstraudstyr hos andre.

KABE Van
Når du vil sætte eventyret i centrum, er Kabe Van det perfekte
valg. En praktisk indrettet varevogn med samme varme og ventilation, snedkerarbejde og egenskaber samt helårsegenskaber
og meget mere som vores andre autocampere. Vi bygger boligdelen i Sverige på Mercedes-Benz Sprinter.
Side 56.

KABE Classic

KABE Crown

En model til førstegangskøbere med en noget kortere udstyrsliste. Men med KABE-kvalitet hele vejen igennem. Fås i hel- og
halvintegrerede modeller samt Crossover i længden 740.

KABE Crown er bygget på Mercedes-Benz med et AL-KO-chassis
samt alle de karakteristiske træk ved kvalitetsmærket. Design af
høj kvalitet og en gennemtænkt, intelligent funktionalitet hele
vejen igennem. Forhjulstræk og automatgear er standard. KABE
Crown findes i længderne 760, 810 og 860.

Side 62.

Side 78.

KABE Royal

KABE Imperial

For dig med ekstra høje krav til udstyr og komfort. Royal-serien er
bygget på Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO-chassis i to halvintegrerede modeller, Royal x780 og x880 Crossover med en
nedsænkelig loftsseng, som har standardudstyr på forkant med
den nyeste teknologi og en king size-bredde.

For dig som vil have alle egenskaberne hos en KABE Crown og
lidt til. Vores flagskibe, ekstra store og eksklusive. Alle modeller
i serien er bygget på Mercedes-Benz sammen med et specialtilpasset AL-KO-chassis. Bilen er til forveksling som en personbil hvad angår komfort og sikkerhed og er smækfuld af smarte
funktioner og design af højeste kvalitet. Alle modeller i serien er
helintegrerede og fås i længderne 810, 860 og 910.

Side 70.

Side 86.
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Planløsninger 2022

Sådan vælger du planløsning

Enkeltaksel

Præcis ligesom når man køber en fast bolig, har alle forskellige
behov og ønsker til, hvordan planløsningen skal se ud. Alle er forskellige. Derfor har vi skabt en række forskellige planløsninger
som gør det muligt at bygge din autocamper efter dine personlige
ønsker og krav.

Tandemaksel

Enkeltaksel

Tandemaksel

Enkeltaksel

Tandemaksel

CLASSIC FIAT DUCATO
Travel Master Classic 740

LXL, LB, LGB, T

LXL, LGB

LGB

ROYAL MERCEDES-BENZ
Travel Master Royal 780

LXL, LB, LGB, LT, LQB

Travel Master Royal 880

Planløsning: LXL

LT, LQB

CROWN MERCEDES-BENZ

Dobbeltseng og toilet med brusekabine på hver side længst tilbage i køretøjet.

Travel Master Crown i760

L = L-formet køkken.

LXL, LGB, LT

Travel Master Crown i810

LXL, LGB, LT, LQB

Travel Master Crown i860

LGB, LQB

IMPERIAL MERCEDES-BENZ
Travel Master Imperial i810

LXL, LGB, LT, LQB

Travel Master Imperial i860

LGB, LQB

Travel Master Imperial i910

GB, T, QB,

Planløsninger

Planløsning: LB

Planløsning: GB, LGB

To enkeltsenge (langsenge) bagest i køretetøjet, toilet og bruser er placeret
langs den ene side af køretøjet i midten af køretøjet.

Samme planløsning som LB, men hvor sengene er blevet løftet et par trin for at
skabe plads til en garage/et lastrum.

L=L-formet køkken.

L= L-formet køkken.

Planløsning: T, LT

Planløsning: QB, LQB

To enkeltsenge (langsenge) midt i bilen, hvor toilet og den separate brusekabine
er placeret længst tilbage i hele autocamperens bredde.

Stor dobbeltseng, centreret længst tilbage i køretøjet.

L= L-formet køkken.
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LXL

Dobbeltseng og toilet med brusekabine på hver side længst tilbage i køretøjet.

LB

To enkeltsenge (langsenge) bagest i køretetøjet, toilet og bruser er placeret langs den ene side af køretøjet i midten af køretøjet.

GB, LGB

Samme planløsning som LB, men hvor sengene er blevet løftet et par trin for at skabe plads til en garage/et lastrum.

T, LT

To enkeltsenge (langsenge) midt i bilen, hvor toilet og den separate brusekabine er placeret længst tilbage i hele autocamperens bredde.

QB, LQB

Stor dobbeltseng, centreret længst tilbage i køretøjet.

L

L-formet køkken.

L= L-formet køkken.
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KABE Van
Markedets mest veludstyrede van
KABE's Van er bygget på Mercedes-Benz Sprinter – en smart og
gennemtænkt helårsbil af højeste kvalitet med en længde på hele
6,90 meter. Bilen er opkoblet på et helt nyt niveau med blandt
andet indbyggede, digitale parkeringsapps. Desuden har MBUXoperativsystemet intelligent stemmestyring. KABE Van bliver bygget på Sprinter med baghjulstræk (kan bestilles med firehjulstræk). Motor: Mercedes dieselmotor med 4 cylindere på 163 hk i
miljøklasse Euro-6.
I modelår 2022 introducerer vi Kabe Van med et hvidt ydre som
standard, metallisk grå fås som ekstraudstyr.

Det elegante eksteriør og det eksklusive interiør – KABE Van er en kompakt og optimeret bil i topklasse. Mercedes-Benz Sprinter ligner til forveksling en personbil,
både hvad angår komfort og sikkerhed. Bakkameraet viser et billede på touchskærmen og giver således øget tryghed og sikkerhed.

KABE Van – Den eneste van med rigtige helårsegenskaber
Bedste varmekomfort

Isolering i alle hulrum

Gulvet i karosseriet er isoleret med 10 mm celleplast for at isolere
rummet mellem karosserigulv og boligdelens gulv. I dette rum
findes bl.a. vandbeholdere og vandslanger, som er godt beskyttet mod frost. For at få et behageligt klima inde i boligdelen er der
yderligere et gulv (boligdelens gulv), som er isoleret med 25 mm
Ecoprim-- isolering og vandbåren gulvvarme.

Der er blevet sprøjtet isolering ind i tag, vægge, bjælker og hver
eneste hulrum bag de indrettede vægge. Dette er en ny teknik,
hvor limbelagte små kugler sprøjtes ind og hærdes til en bestandig, fast isolering med 35-50 mm tykkelse. Teknikken sikrer, at vi
minimerer risikoen for kolde zoner.

Vores vandbårne gulvvarmesystem, AGS II Pro, med fire spiraler
giver en endnu mere jævn varmefordeling. Varmen cirkulerer i
aluminiumsrør og går helt frem til yderdøren, køkkenbordet og
toiletrummet. Varmeplader fordeler varmen jævnt over hele
gulvet.
Til anvendelse hele året rundt.

KABE Van leveres i standardudførelsen med stilrent, hvidt eksteriør, Camper-White, og KABE's unikke dekalsæt, der ser tredimensionelt ud. Som tilvalg kan du bestille din KABE Van i elegant metallisk blågrå, Tenorite-Grey, som også har dekalsæt, der ser tredimensionelt ud. NYHED! Udvendig belysning over skydedøren.

Optimeret isolering i kombination med Alde-varmesystemet og
god ventilation bidrager til KABE's unikke varmespredning i hele
boligdelen.
Fuld luftcirkulation. Vores indretning er tilpasset med henblik på
at give optimal luftcirkulation i hele vognen, også bag skabe og
sofaer.
En vandbåren spiralkonvektor omringer hele boligdelen i kombination med tre forskellige termiske gardiner, der standser eventuel kulde.
De termiske gardiner består af konvektorer, der er placeret under
gulvet. De findes mellem førerhus og boligdel, indstigning og
boligdel samt ved bagdøre og boligdel.
Boligdelens vinduer har KABE's isolerede karme.
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Dette er altid inkluderet som standard i KABE Van:
u En ægte premiumvan bygget i Sverige
u Bygget på Mercedes-Benz Sprinter
u Aktivt sikkerhedssystem
u 6,90 m lang med højtag; ståhøjden i boligdelen

er på hele 196 cm

u Mercedes dieselmotor med 4 cylindere på 163 hk

i miljøklasse Euro-6

u Baghjulstræk, firehjulstræk kan bestilles
u Tilsluttet digitale tjenester

KABE Van
Undertiden ønsker man blot at leve livet enkelt og praktisk og
sætte eventyret i centrum. Så er den nye KABE Van det perfekte
valg. Den indrettede varevogn holder samme høje basisstandard
som KABE's autocampere, er tilpasset til helårsbrug og hele 6,90
m lang. Bilens indretning i Nordic Oak er fremstillet på vores eget
snedkeri og indeholder en række smarte opbevaringsløsninger.
De to enkeltsenge kan nemt forvandles til en skøn dobbeltseng.
I baderummet er vasken svingbar for at give plads til bruseren.
KABE Van er en helt igennem fleksibel bil, som du nemt tilpasser
til maksimal opbevaring under kørslen og maksimal plads og
komfort, når du gør et stop på rejsen.

u 4 siddepladser med sikkerhedsseler +

4 sovepladser

u KABE’s indbyggede værdier, komfort og

bekvemmeligheder

u Unik isoleringsmetode
u Til helårsbrug – lige god både sommer og vinter
u Vandbåren gulvvarme, dobbeltgulv og ekstra

mange konvektorer

u Termiske gardiner for skydedør og bagdør
u Isolerede beholdere
u Det prisbelønnede Smart D elsystem

NYHEDER Van!
w Det store panoramavindue i taget er en super

nyhed for 2022. Inkluderer mørklægningsgardiner
og beklædt belysningsskinne.

w Indvendigt erstattes den højblanke folie med en

mathvid folie med hvide matchende kantlister.

u Kompressorkøleskab

w Bordet er i det nye laminat Diamond White.

u Kollisionsstativ til bordplade og køleskab

w I modelår 2022 fås Kabe Van i metallisk grå som

u Vejskiltsassistent
u Panoramavindue
u Udvendig belysning over skydedør

ekstraudstyr, hvis man ikke ønsker standardmodellen i hvid.

w Den hvide van har fået en flot ny hvid front/kofanger

og en hvid elektrisk markise. Modellen i metallisk
grå har en sort elektrisk markise.

w Vi har placeret en ny udvendig belysning over

skydedøren.

w Spildevandstanken er blevet ændret og suppleres

med en ekstra tank og har nu samme totale volumen som friskvandstanken, 83 liter.

w Det nye solcellepanel gør, at der også er plads til

AC (ekstraudstyr).

w Tvillingehjul er nyt ekstraudstyr i 2022.
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TILVALG Van

KABE Van 2022

MOTOR / CHASSIS
TEKNISK SPECIFIKATION
Indvendig længde, boligdel

4307 mm

Indvendig bredde

1787 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

6967 mm

Totalbredde (ikke bakspejle)

2020 mm

Totalhøjde – baghjulstræk (standard)

3050 mm

Totalhøjde – firehjulstræk (tilvalg)

3170 mm

Bredde mellem hjulhuse

1350 mm

Sovepladser inkl. dinette

4

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1930 x 1610 mm

Soveområde, dinette

1600 x 600 mm

Tvillingehjul: 5 tons, ca. 850 kg ekstra
lastvægt, bruttovægt 7 tons

Distronic / adaptiv fartpilot
Bakkamera 360°

Forhjulstræk

Motor 190 hk

Litiumbatteri 210 Ah

Inverter

Solcellepanel

ALARM / SIKKERHED

LYD / BILLEDE

Smart D Remote

BATTERI / OPLADER

Hyndestofvarianter Van

Ekstra batteri til boligdel 130 AH

TILSLUTNINGER

KOSTA (sort/grå)

NYBRO (sort/beige)

TILVALG Van
UDVENDIGT

KABE Van kan bestilles i et elegant
blågråt metallisk ydre, Tenorite-Grey,
med dekalsæt, der ser tredimensionelt ud.
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Markise, elektrisk: Thule 5200, 12V
Hvid markise 4,0 m – hvid van
Sort markise 4,0 m – blågrå van

Udvendig bruser

Udvendigt flaskegasudtag

Tyverialarm

UDVENDIGT

INDVENDIGT

KLIMA / VARME

Trækkrog, Mercedes

Autostolsforankring i gulv
Vinterforhæng bag
Vinterforhæng for

"Vandrensning" - ALDE AquaClear
UV-C (til fyret ALDE Compact 3030).
Effektiv vandrensning, der beskytter
brugerens helbred på en skånsom
og miljøvenlig måde. Systemet fjerner
uønskede vira og bakterier, pesticider
og kemikalier. Vandet desinficeres
med UVC-lys genereret af lysdioder.
Derefter løber vandet også gennem
kulfiltre, der giver lugtfrit vand uden
dårlig smag eller farve.

Aircondition boligdel Fresh Jet
FJ2200
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Dette indgår som standard i alle autocampere fra KABE og meget,
meget mere:
u AC bildel, standard
u Læderbeklædt rat og gearstang
u Motor: Fiat 2,2 liter 140 hk (kun Classic)
u Maksimeret med et elementer (konvektorer)
u Tørreskab med drypbakke og ventilator

KABE Classic
KABE Classic er en meget prisvenlig, veludstyret model med lidt
færre tilvalg og med KABE's høje kvalitet overalt. Det giver vi
aldrig køb på. Meget af det, der er standard på KABE Classic er
ekstraudstyr hos andre leverandører. Classic er bygget på Fiat
Ducatos robuste autocamperstel med din sikkerhed og komfort i
fokus. Af hensyn til den indvendige komfort er der i år to forskellige hyndekollektioner at vælge imellem.

u Vandbåren gulvvarme med ALDE-fyr – AGS II
u KABE iWall, et stabilt karosseri, som tåler ekstreme temperaturer
u Fjernstyret centrallås
u Myggenetsdør
u Velisolerede vinduer med dobbeltglas
u Affaldsbeholder med sorteringsmulighed
u Ergonomiske siddehynder

Modeller

u Førsteklasses indretning fra eget snedkeri
u Indretningen tilpasset til optimal luftcirkulation
u Beklædt sengegavl
u Emhætte med motor, fedtfilter og belysning
u Et optimeret ventilationssystem

HALVINTEGRERET
Travel Master Classic 740

u Rullegardin og myggenet i vinduer, der kan åbnes
u Springmadrasser, topmadrasser og sengetæpper
u Stort køleskab og "soft close" køkkenskuffer
u Servicecenter med kontrolpanel, der styrer funktioner – Smart D
u Generøs LED-belysning

CROSSOVER
Travel Master Classic x740

u Nyt multimediesystem
u Router
u Røgalarm
u Hovedafbryder

HELINTEGRERET
Travel Master Classic i740

Tilvalgspakke og tilvalg, se side 68-69.
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KABE CLASSIC

KABE Classic 2022
Den attraktive Nordic Oak-overflade er fundamentet for interiøret,
som vi har tilpasset det øvrige interiør med. Gulvbelægning og
vægbeklædning, laminatplader som f.eks. borde og køkkenbordplader og plexiglasdetaljer på f.eks. barskabet er alle i matchende
nuancer. Køkkenvæggen er lavet af smuk træfolie, og overskabslågerne i Nordic Oak har en moderne antracitgrå stribe.
Velkommen til et veludstyret køkken med masser af opbevaringsplads og et gennemtænkt design. Den afrundede håndvask og
en elegant, separat monteret vandhane sætter stilen i køkkenet,
sammen med den nye, stilfulde laminatplade og porcelænskabe i
det nye Nordic Oak. Med et låg til at lægge over vasken får du en
større sammenhængende bordoverflade i vores Classic-modeller.

NYHEDER Classic!

Alle skuffer er udstyrede med soft-close.

w Kølergrillen, forlygterne og visse detaljer har fået

Enkelt- eller dobbeltseng? Indret autocamperens soveværelse
som det passer dig og dit selskab bedst. Vores Classic-modeller
har en beklædt sengegavl med belysning ovenfor.

w Førerhuset har et nyt interiør, der giver et moderne

Af hensyn til bekvemmeligheden er en rigtig bruser en selvfølge i
alle KABE Classic-modeller.
Sofaen er både skøn under turen, og under middagen. Alle vores
hynder har antiskridbeklædning på undersiden som bevirker, at
de forbliver på plads.

nyt design. Rent faktisk en ny, flot Fiat-front!

præg. I Fiat-førerhuset er der nyt design på rat og
gearstang i læder samt på dørpanelerne. Også nye
3,5" digital instrumentering, USB, 12 V-lader og
kop/mobilholder. Nyt design af ventiler og luftindsugning.

w Boligdelen har en ny loftslampe, beklædt i fin skind-

imitation og ny belysning i køkkenskabsblæseren.

w Toiletbordpladen og TDL-bruseren har fået et

moderne betonlook.

w Du sover skønt i sengene af høj standard.
w Den nye løsning på dinettesofaen forhindrer, at

passageren glider ud under sikkerhedsselen i tilfælde af en kollision.

w Termogardin, man kan trække for den nederste

del af førerhuset bliver standard i alle Classic-autocampere

w I modelår 2022 er Classic blevet opdateret med en

ny multimedieafspiller med bakkamera som ekstraudstyr (komfortpakke).

64 KABE 2022

KABE 2022 65

KABE CLASSIC

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION

Indvendig længde, boligdel

4856 mm

Indvendig længde, boligdel

4856 mm

Indvendig bredde

2238 mm

Indvendig bredde

2238 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

7400 mm

Totallængde

7400 mm

Totalbredde

2410 mm

Totalbredde

2410 mm

Totalhøjde

2850 mm

Totalhøjde

2850 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-4

Sovepladser inkl. dinette

2-4

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1960 x 1320 / 1000 mm

Soveområde, bagtil

1940 x 780 + 1790 x 780 mm

Soveområde, dinette

2150 x 1380 / 915 mm

Soveområde, dinette

1640 x 1175 / 1065 mm

Lugeåbning, B/H

690 x 590 mm

Lugeåbning, B/H

670 x 1335 + 660 x 375 mm

Travel Master Classic 740 LXL

Travel Master Classic 740 T

KABE Classic 740 LXL opfylder i den grad alle basale behov for en behagelig
og funktionel feriebolig. Uanset årstiden.

Bilens to separate enkeltsenge og det store badeværelse i hele bilens bredde
bagtil (selvfølgelig med brusekabine) skaber en autocamper, hvor du kan bo i
lang tid.

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION
Indvendig længde, boligdel

4856 mm

Indvendig længde, boligdel

4856 mm

Indvendig bredde

2238 mm

Indvendig bredde

2316 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

7400 mm

Totallængde

7400 mm

Totalbredde

2410 mm

Totalbredde

2464 mm

Totalhøjde

2850 mm

Totalhøjde

3050 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-3

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

2 x 1940 x 780 mm

Soveområde, bagtil

1960 x 1400 / 1120 mm

Soveområde, dinette

2150 x 1175 / 555 mm

Soveområde, dinette

2230 x 1380 / 915 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 690 x 590 mm

Soveområde, loftsseng

1980 x 1380 / 1050 mm

Lugeåbning, B/H

690 x 590 mm

Travel Master Classic 740 LB

Travel Master Classic x740 LXL

Classic 740 LB er en god og praktisk indgangsmodel, med alle Classic's prisvenlige fordele og to enkeltsenge i autocamperens bageste del. Når flere mennesker gerne vil med på tur, kan der trylles en ekstra soveplads frem.

Classic x740 LXL har en generøs bredde og mulighed for ekstra opredning
over dinetten. En bil, der i den grad opfylder alle de basale behov for en behagelig og funktionel feriebolig.

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION
Indvendig længde, boligdel

4856 mm

Indvendig længde, boligdel

4856 mm

Indvendig bredde

2238 mm

Indvendig bredde

2316 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

7400 mm

Totallængde

7400 mm

Totalbredde

2410 mm

Totalbredde

2464 mm

Totalhøjde

2850 mm

Totalhøjde

3050 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-4

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

2 x 1960 x 780 mm

Soveområde, bagtil

2 x 1960 x 820 mm

Soveområde, dinette

2150 x 1175 / 555 mm

Soveområde, dinette

2230 x 1175 / 555 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 690 x 1070 mm

Soveområde, loftsseng

1980 x 1100 / 845 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 690 x 1070 mm

Travel Master Classic 740 LGB

Travel Master Classic x740 LGB

I Classic 740 LGB er der plads til sommerferieoppakningen i det væsentligt større lastrum. Der er nem adgang til rummet via den store udvendige lastluge.

En smart autocamper for dig, der har masser af udstyr med på farten. Takket
være en stor udvendig luge har du nemt adgang til din bagage i bagagerummet. "Bulen" på taget giver en ekstra soveplads over dinetten.
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KABE CLASSIC

TILVALG Classic
TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Classic i740 LGB

Indvendig længde, boligdel

4824 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

2026 mm

Totallængde

7466 mm

Totalbredde

2310 mm

Totalhøjde

3000 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1960 x 780 + 1960 x 700 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 555 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 700 x 1050 mm

Klæd din KABE på efter din personlige smag. KABE Classic er den perfekte autocamper at starte med. Et økonomisk fornuftigt rullende
hjem i høj kvalitet og med et godt basisudstyr. Men selvfølgelig kan man ønske sig lidt af det, der forsøder tilværelsen og gør livet endnu
mere behageligt. Derfor tilbyder vi et ekstrasortiment af de mest efterspurgte tilvalg. Disse bliver fabriksmonteret inden levering, men
naturligvis kan din forhandler efterfølgende montere flere tilvalg.

MOTOR / CHASSIS

LYD / BILLEDE

En model, der er bygget efter vores absolut bedst sælgende produkt med masser af plads i garagen. I samme udførelse som storebrødrene i den helintegrerede serie, men tilpasset til Classic's prisvenlige standard.

Alufælge 16" inklusive 4 originale
Fiat-stålfælge og hjulside

Automatgear, inklusive ESP

Fiat-motor 2,3 l 160 hk (gennemsnitspris fra 140 hk)
Mere ekstraudstyr: Chassis 42 heavy

TILVALGSPAKKE Classic
KOMFORTPAKKE

UDVENDIGT

SIKKERHEDSPAKKE
(ikke Classic i740 LGB)

Markise, elektrisk
Markise 4,0 m – 740 LGB, LXL
Markise 4,5 m – 740 T, i740 LGB

Skyview tagvindue

Ekstern antenne til router

Loftsseng Classic i740
Plisseret vinterforhæng

5. siddeplads med sikkerhedssele –
x740, i740

INDVENDIGT

• Elektriske bakspejle, justerbare og opvarmede

• Autobroms

• Elektrisk parkeringsbremse

• Advarsel for vognbaneskift (Lane Assist)

• Multimedieafspiller med bakkamera

• Regnsensor
• Kørselslys-assistance (automatisk nedblænding af det lange lys)
• Adaptiv fartpilot

Ovn

• Traffic Sign Assist

Enkeltsofaen inden for døren; sædet
med sikkerhedssele er bagudvendt:
x740LGB, i740LGB

• Sikkerheds assistent

KABE Smart D Remote. KABE Smart
D Remote* gør det muligt at fjernstyre
autocamperens betjeningspanel via
en app, uanset hvor du befinder dig.
KABE Smart D Remote er bygget
sammen med en 4G router med
intern antenne og et mobilmodem
(ekstern antenne fås som tilvalg). Ud
over at kunne styre opvarmning og
belysning og have tjek på autocamperens funktioner og alarmer via
telefonen får du også adgang til en
rigtig god trådløs internetopkobling,
mens du er på farten.
* Når du køber dit KABE Smart D
Remote system, følger automatisk 36
måneders abonnement med i købet.
Efter de 36 måneder skal der årligt
betales en abonnentpris for den
videre brug af ”Remote” delen.

To-personers sofa inden for døren,
sædet med sikkerhedssele er fremadvendt: x740LXL

Effektiv vandrensning, der beskytter
brugerens helbred på en skånsom
og miljøvenlig måde. Systemet fjerner
uønskede vira og bakterier, pesticider
og kemikalier. Vandet desinficeres
med UVC-lys genereret af lysdioder.
Derefter løber vandet også gennem
kulfiltre, der giver lugtfrit vand uden
dårlig smag eller farve.
Aircondition boligdel Fresh Jet
FJ2200

68 KABE 2022

Varmemåtte i førerhuset med varme
ved indstigningen
Varmeveksler

"Vandrensning" - ALDE AquaClear
UV-C (til fyret ALDE Compact 3030).
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I KABE Royal indgår blandt andet følgende, ud over det, der normalt er
inkluderet i en Classic (se side 62):
u Sikkerheds assistent
u Automatisk nødbremse
u AL-KO-chassis 4500 kg / AL-KO-tandemchassis 5200 kg
u Forhjulstræk, 9-trins automatgearkasse
u Motor: Mercedes-Benz Sprinter 170 hk
u Sidevindsassistent (ikke tandem)
u Automatisk AGS II Pro gulvvarmesystem

KABE Royal
I KABE's Royal-serie er luksusudstyret standard. Et perfekt valg for
dig, der vil være på forkant med teknikken, og som ikke er tilfreds
med andet end det allerbedste. Vores Royal-modeller med crossover (nedsænkelig loftsseng over dinette) fås i længder på 780
og 880. Royal-serien, der er bygget på Mercedes-Benz Sprinter,
er fyldt med smarte funktioner, der gør livet nemmere. Fører- og
passagermiljøet er hyggeligt og gennemtænkt, pladsen er maksimeret og køreegenskaberne er af højeste kvalitetsklasse – ikke
mindst takket være det skræddersyede AL-KO lavrammechassis.

u Oliefyr
u Varme ved dørtrin
u Vandbåren gulvvarme i kabinen
u Varmeveksler
u 3 tekstilkollektioner at vælge mellem samt

3 skindkollektioner (pristillæg)

Modeller

u Armlæn til dinette og slide-out sofa
u Premium dør til bodelen, bred (Hartal Evolution)
u Indbygget ovn
u AGM 130 Ah-batteri med batterisensor

CROSSOVER
Travel Master Royal x780

u Effektsensor
u MBUX (inklusive bakkamera)
u Kollisionssensor og lækindikator for flaskegas
u Udebelysning med bevægelsessensor

Tilvalgspakke og tilvalg, se side 94-97.
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CROSSOVER
Travel Master Royal x880
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KABE Royal 2022
Livet skal være praktisk, men det skal også være smukt! Det nye
træfolie, Nordic Oak, har et lys, hvidlaseret look, som er varmt og
moderne. Ud fra dette har vi tilpasset resten af interiøret. Indbyggede låger og skuffer samt bordplade i flot stenimitation i køkkenet er standard i vores Royal-modeller. Et stilrent design, som
føles helt rigtigt. Komfuret med 3 kogeplader har et delt låg, der
giver en praktisk ekstra afsætningsflade.
Slide-out-sofaen med armlæn, der kan klappes ned, gør rejsen
ekstra komfortabel. Da det også skal være et komfortabelt og sikkert sæde under kørslen, har vi udviklet en helt ny type sofa med
slide-out-funktion ved pladsen med sikkerhedsselen. Du kan nemt
justere hældningen af både sæde og ryglæn. Alle vores hynder
har antiskridbeklædning på undersiden som bevirker, at de forbliver på plads.
I Royal-modellerne kan du vælge mellem tre tekstilkollektioner.
Læderbetræk fås som ekstraudstyr.
En opladningsplade til trådløs opladning af mobiltelefoner er
standard.
Hyggen højnes med spots.

NYHEDER Royal!
w Den nye løsning på dinettesofaen forhindrer, at

passageren glider ud under sikkerhedsselen i tilfælde af en kollision.

w Toiletbordpladen og TDL-bruseren har fået et

moderne betonlook.

Sengegavl i blød, vatteret skindimitation med printet 3D-mønster
gør sengen ekstra behagelig. Sengene har springmadrasser, tykke topmadrasser og sengebunde med fleksible lameller. I mange
af vores modeller har sengene justerbart hovedgærde.
Et lækkert håndtag at holde i, når du stiger op i autocamperen,
naturligvis med indbygget belysning.
I alle vores Royal-modeller er der ekstra sovepladser i den nedsænkelige loftsseng over dinette (Crossover). Her sover man
komfortabelt om natten, og når det bliver morgen kan man trylle
sengen væk og give plads til morgenmad omkring bordet (se side
76-77).

w Ny loftslampe, beklædt i fin skindimitation og ny

belysning i køkkenskabsblæseren.

w Boligdelens indgang har fået ny belysning.
w Termogardin, man kan trække for den nederste

del af førerhuset, bliver standard i alle Royal-autocampere.

w DISTRONIC / afstandspilot fås som ekstraudstyr.
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TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Royal x780 LXL

Indvendig længde, boligdel

5190 mm

Indvendig længde, boligdel

5190 mm

Indvendig bredde

2316 mm

Indvendig bredde

2316 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

8060 mm

Totallængde

8060 mm

Totalbredde

2450 mm

Totalbredde

2450 mm

Totalhøjde

2980 mm

Totalhøjde

2980 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Sovepladser inkl. dinette

2-5

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1960 x 1400 / 1120 mm

Soveområde, bagtil

1940 x 820 + 1880 x 820 mm

Soveområde, dinette

2230 x 1030 / 1180 mm

Soveområde, dinette

2230 x 1175 / 555 mm

Soveområde, loftsseng

1980 x 1380 / 1050 mm

Soveområde, loftsseng

1980 x 1100 / 845 mm

Lugeåbning, B/H

690 x 590 mm

Lugeåbning, B/H

670 x 1335 mm

x780 LXL har en indbydende og luftig planløsning med KØKKEN I L-format. De
to dobbeltsenge, hvoraf den ene nedsænkes fra loftet, skaber effektiv plads og
kan rumme to ekstra overnattende gæster.

Travel Master Royal x780 LT
x780 LT er en af de nyeste Crossover-modeller hos KABE. Den indbydende
siddegruppe, de komfortable enkeltsenge og toilettet med bruser er inkluderet
som standard.

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Royal x780 LB

TEKNISK SPECIFIKATION

Indvendig længde, boligdel

5190 mm

Indvendig længde, boligdel

5190 mm

Indvendig bredde

2316 mm

Indvendig bredde

2316 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

8060 mm

Totallængde

8060 mm

Totalbredde

2450 mm

Totalbredde

2450 mm

Totalhøjde

2980 mm

Totalhøjde

2980 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Sovepladser inkl. dinette

2-5

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

2 x 1940 x 820 mm

Soveområde, bagtil

1980 x 1520 / 1100 mm

Soveområde, dinette

2230 x 1380 / 825 mm

Soveområde, dinette

2230 x 1175 / 555 mm

Soveområde, loftsseng

1980 x 1380 / 1050 mm

Soveområde, loftsseng

1980 x 1100 / 845 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 690 x 590 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 690 x 1070 mm

Dette er autocamperen for dem, der ønsker enkeltseng. Med det arbejdsvenlige vinkelkøkken og den rummelige siddegruppe er dette autocamperen for
både en og to, med plads til et par gæster i den nedsænkelige loftsseng.

Travel Master Royal x780 LQB
I x780 LQB er der masser af plads! Længst tilbage i bilen har vi placeret en stor
dobbeltseng, og over dinetten er der en nedsænkelig seng med plads til 2
personer. Et praktisk L-formet køkken, spiseplads til 5 personer, separat badeværelse og bruser gør din ferie ekstra bekvem.

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Royal x780 LGB
Her får du plads til alt det nødvendige på både lange og korte rejser. x780 LGB
har to langsenge med garagerummet under dem. Derudover har autocamperen
et praktisk L-formet køkken med spiseplads til 5 personer og toilet med bruservægge.
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TEKNISK SPECIFIKATION

Indvendig længde, boligdel

5190 mm

Indvendig længde, boligdel

6215 mm

Indvendig bredde

2316 mm

Indvendig bredde

2316 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

8060 mm

Totallængde

9060 mm

Totalbredde

2450 mm

Totalbredde

2450 mm

Totalhøjde

2980 mm

Totalhøjde

2980 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

2 x 1960 x 820 mm

Soveområde, bagtil

1940 x 820 + 1900 x 820 mm

Soveområde, dinette

2230 x 1380 / 825 mm

Soveområde, dinette

2230 x 1380 / 1260 mm

Soveområde, loftsseng

1980 x 1380 / 1050 mm

Soveområde, loftsseng

1980 x 1380 / 1050 mm

Lugeåbning, B/H

690 x 1070 + 690 x 590 mm

Lugeåbning, B/H

670 x 1335 + 660 x 375 mm

Travel Master Royal x880 LT
x880 LT har et separat soveværelse med to enkeltsenge og et badeværelse,
der strækker sig over hele autocamperens bageste del. Den nedsænkelige
seng over dinetten giver desuden ekstra overnatningspladser.
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I vores crossover-modeller er der ekstra sovepladser i den elektrisk nedsænkelige loftsseng over dinetten. Her sover man godt om
natten, og når det bliver morgen kan man nemt trylle sengen væk og give plads til morgenmad omkring bordet.

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Royal x880 LQB

Indvendig længde, boligdel

6215 mm

Indvendig bredde

2316 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

9060 mm

Totalbredde

2450 mm

Totalhøjde

2980 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1980 x 1520 / 1100 mm

Soveområde, dinette

2230 x 1380 / 950 mm

Soveområde, loftsseng

1980 x 1380 / 1050 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 690 x 995 mm

I x880 LQB findes der god plads til dig og dine gæster. Længst tilbage i camperen er der en centralt placeret, stor dobbeltseng. Over dinetten er der desuden
en elektrisk nedfældelig ekstraseng, hvor to personer kan sove komfortabelt.
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Hvis du vælger en KABE Crown, indgår følgende ud over, hvad der er
normalt er inkluderet i en Classic (se side 62):
u Alufælge 16”
u Sikkeheds assistent
u Automatisk nødbremse
u AL-KO-chassis 4500 kg / AL-KO-tandemchassis 5500 kg
u Elektrisk parkeringsbremse
u Forhjulstræk, 9-trins automatgearkasse
u Motor: Mercedes 170 hk
u Regnsensor

KABE Crown
KABE Crown er bygget på en eksklusiv kombination af MercedesBenz og et AL-KO chassis og minder til forveksling om en personbil, både hvad angår komfort og sikkerhed. Crown har et design,
der er ud over det sædvanlige. Stilrene, eksklusive snedkerarbejde, et veludstyret og rummeligt køkken, ekstra komfortable senge
og masser af praktiske opbevaringsløsninger. En række forskellige planløsninger giver dig mulighed for at skabe den perfekte
autocamper efter dine behov. Rent teknisk er Crown-camperen
i topklasse med en række smarte løsninger både hvad angår
kørsel og livet på campingpladsen. Kort sagt er KABE Crown en
autocamper, der leverer og imponerer.

u Sidevindsassistent (ikke tandem)
u Automatisk AGS II Pro gulvvarmesystem
u Oliefyr
u Ekstra varmepakke i sideskabet, der er tilsluttet gulvvarmesystemet

Modeller

u Varme ved dørtrin
u Vandbåren gulvvarme i kabinen
u Varmeveksler
u Udtrækkelig skiboks med varme og belysning
u 3 tekstilkollektioner at vælge mellem samt

HELINTEGRERET
Travel Master Crown i760

3 skindkollektioner (pristillæg)

u Armlæn til dinette og slide-out sofa
u Indbygget ovn
u Premium dør til boligdel, bred (HartaLux)
u Friskvandstank, 20/150 liter

HELINTEGRERET
Travel Master Crown i810

u AGM 130 Ah-batteri med batterisensor
u Effektsensor
u MBUX (inklusive bakkamera)
u Tyverialarm
u Kollisionssensor og lækindikator for flaskegas

HELINTEGRERET
Travel Master Crown i860

u Udebelysning med bevægelsessensor
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KABE CROWN

NYHEDER Crown!
w Indgang til bodelen har fået ny belysning. Indgangs-

lyset, det indvendige håndtag og belysningsskinnen ved indgangen tændes, når du låser døren til
bodelen.

w Toiletbordpladen og TDL-bruseren har fået et

moderne betonlook.

w Ny loftslampe, beklædt i fin skindimitation og ny

belysning i køkkenskabsblæseren.

w Alle Crown-modeller har fået nye skabe under lofts-

sengen og en ny belysningsskinne bag loftsseng.

w Under loftssengen er der en ny belysningsskinne,

beklædt i samme skindimitation, som den nye
loftslampe.

w Den nye løsning på dinettesofaen forhindrer, at

passageren glider ud under sikkerhedsselen i tilfælde af en kollision.

w Termogardin, man kan trække for den nederste

del af førerhuset bliver standard i alle Crown-autocampere.

KABE Crown 2022
KABE Crown har alt det bedste, du kan få. En helårscamper med
standard i topklasse inden for både tekniske løsninger samt komfort og design. Det er bl.a. værd at nævne den bredere boligdør
blandt meget andet. Den giver både en behagelig indstigning og
et dejligere lys inde i camperen.
Vores Crown-modeller har Nordic Oak-træfolie som base, med
den øvrige indretning tilpasset den friske, lyse nuance. Både
køkkenskabe og overskabsdøre er beklædt med træfolie, og
overskabene suppleres med en beige stribe.
I køkkenet kan du nyde stemningsbelysning med et blidt og
afslappende lys.
I en KABE Crown kan du være sikker på at sove mindst lige så
godt som hjemme. Komfortable madrasser, smart opbevaring og
både hyggebelysning og fremragende læselamper garanterer
masser af guldrandede timer. Sengegavl i blød, vatteret skindimitation med et trykt 3D-mønster, aluminiumsrammen er robust og
stabil, elektrisk justerbar hovedende fås som ekstraudstyr.

w DISTRONIC / afstandspilot fås som ekstraudstyr.
Der findes en lille læselampe med smart USB-stik udvalgte steder
i din autocamper.

w 150 liters ivandstank bliver standard i 2022.

Loftsvinduet giver et dejligt lys, som vækker alt til live. Gode
opbevaringsmuligheder betyder, at betingelserne for en ryddelig
og ordentlig autocamper er fine.
Den L-formede sofa har plads til mange og er selvfølgelig standard i alle vores Crown-autocampere. Sofaen leveres med slideout-funktion, med praktisk justerbar hældning i både sæde og
ryglæn ved sikkerhedsselepladsen, og armlæn, der kan klappes
ned for maksimal komfort. Alle vores hynder har antiskridbeklædning på undersiden som bevirker, at de forbliver på plads.
De dybe lastrum i autocamperens dobbeltgulv er blevet indrettet
med udtræksskuffer for en endnu mere praktisk oppaknings- og
opbevaringsplads.
KABE's Crown-modeller har en drejeskive (hvor der ikke er nogen
udtrækningsskinne) i gaskassen, som gør håndteringen af tunge
glasflasker nemmere.
Ekstraudstyret "sædevarme/sædeafkøling" er varmt og behageligt om vinteren og køligt om sommeren.
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KABE CROWN

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Crown i760 LXL

Indvendig længde, boligdel

5064 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

7820 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1940 x 1280 / 800 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 940 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

700 x 800 mm

Her har vi en autocamper til mange. Fire personer på farten og op til 6 personer,
der overnatter! Og i autocamperen bageste del er der en dobbeltseng og et
badeværelse med brusekabine. Over dinettegruppen er der yderligere en dobbeltseng, der kan nedsænkes.

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Crown i760 LGB

Indvendig længde, boligdel

5064 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

7820 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1960 x 780 + 1960 x 700 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 555 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

i760 LGB's generøse lastrum er nemt at komme til via den store bagagerumsluge længst tilbage på camperens langside. Indvendigt gemmes lastrummet
under de hævede langsenge i bilens bageste del. En perfekt autocamper til
dem, der ikke ønsker at spare på oppakningen.

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Crown i760 T

Indvendig længde, boligdel

5064 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

7820 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-4

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1940 x 780 + 1840 x 780 mm

Soveområde, dinette

–

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

700 x 800 mm

Hvis du ønsker et badeværelse, der er nummeret større, er i760 T et godt valg.
Her er badeværelset placeret over hele autocamperens bredde bagtil, inde i
soveområdet, der består af to enkeltsenge. Over siddegruppen er der også en
nedsænkelig dobbeltseng.

Crown i760 LGB
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TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Crown i810 LXL

TEKNISK SPECIFIKATION

Indvendig længde, boligdel

5564 mm

Indvendig længde, boligdel

5564 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

8320 mm

Totallængde

8320 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Sovepladser inkl. dinette

2-5

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1940 x 1280 / 800 mm

Soveområde, bagtil

1995 x 1380 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 1215 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 555 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

700 x 800 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

LXL er en af vores mest populære planløsninger med 2-6 sovepladser (inkl.
dinetten). Denne model har en generøs længde og – som alle vores Crownmodeller – en lang række praktiske og bekvemme løsninger af højeste kvalitet.

Travel Master Crown i810 LQB
Længst tilbage i autocamperen er der en stor queen size-seng og over siddegruppen længere fremme kan der nedsænkes endnu en dobbeltseng. I alt,
inklusive dinetten, er der fem sovepladser i den generøse i810 LQB. Et stort
vinkelkøkken og flere smarte opbevaringsrum gør denne autocamper nem at
bo godt i.

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Crown i810 LGB

Indvendig længde, boligdel

5564 mm

Indvendig længde, boligdel

6060 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

8320 mm

Totallængde

8822 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Sovepladser inkl. dinette

2-7

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

2000 x 780 + 2000 x 700 mm

Soveområde, bagtil

2000 x 780 + 2000 x 700 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 555 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 835 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

En autocamper, hvor oppakningen aldrig bliver et problem! Det generøse lastrum, der er tilgængeligt gennem bagagelugen udefra, kan rumme en masse, og
befinder sig under de hævede langsenge i bilens bageste del. Også køkkenet
har masser af opbevaringsplads og ligger i en vinkel i forhold til siddegruppen.
Autocamperen har maksimalt 6 sovepladser.

Travel Master Crown i860 LGB
Den største Crown-model med en generøs grundplanløsning. Autocamperen
har en stor garage, hævede langsenge, separat brusebad og toilet, et veludstyret vinkelkøkken og plads til i alt 7 overnattende. Alt sammen på en base af
kvalitetsmærket Mercedes-Benz.

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Crown i810 LT
En helintegreret model, der lever op til dine forventninger! Her finder du alt
hvad du behøver i en bekvem feriebolig, i form af et praktisk vinkelkøkken, et
stort badeværelse længst tilbage og skønne langsenge.
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Indvendig længde, boligdel

5564 mm

Indvendig længde, boligdel

6060 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

8320 mm

Totallængde

8822 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-5

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

2 x 1940 x 780 mm

Soveområde, bagtil

1995 x 1380 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 555 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 835 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

700 x 800 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Crown i860 LQB
En stor og rummelig bil med mange praktiske opbevaringsmuligheder. Dinetten
ligger i en vinkel med det rummelige køkken, hvilket giver et rart opholdsområde. Længere tilbage er der et opdelt toilet og bruserum på hver side af bilen,
og længst tilbage i midten en stor og komfortabel queen size-seng.
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Ud over det, der er inkluderet i Classic (side 62) og Crown (side 78)
får du desuden i vores maksimalt udstyrede KABE Imperial:
u Aircondition boligdel
u Zonevarme Alde
u Centrallås på flere udvendige døre
u Brusebadsudtag i garage
u Hydrauliske støtteben
u Cinderella forbrændingstoilet
u Elektrisk hovedgærde på seng
u Læderbeklædning

KABE Imperial
Imperial-serien er en kollektion af juveler i autocampernes absolutte premiumsegment. Her er standarden på luksusniveau i
enhver henseende. Separat indbygget ovn, stort og rummeligt
badeværelse med forbrændingstoilet, økopakke, Premium Sound
System og wi-fi, eksklusivt snedkerarbejde og luksuriøst læderbetræk, automatisk zonevarme, bakkamera og navigationssystem
er blot nogle få eksempler på hvad, der er inkluderet. Tandembagakslerne, der er bygget på Mercedes-Benz med AL-KOchassis, giver en uovertruffen stabil, tryg og komfortabel kørsel.
KABE Imperial er for dig, der ikke nøjes med andet end det absolut bedste.

u 2 stk. AGM 130 Ah-batterier
u Økopakke med solceller, inverter og dobbelte batterier
u Premium Sound System
u Elektrisk låsning af køkkenskuffer og låge under kørsel

Modeller

HELINTEGRERET
Travel Master Imperial i810

HELINTEGRERET
Travel Master Imperial i860

HELINTEGRERET
Travel Master Imperial i910

86 KABE 2022

KABE 2022 87

KABE IMPERIAL

KABE Imperial 2022
Travel Master Imperial er en helårsbil med det absolut bedste og
sidste nye på alle områder som standard. Økopakke med solcellepanel, inverter og dobbeltbatterier, miljøtoilet med forbrænding,
luksuskøkken, førsteklasses queen size-seng og markedets mest
sofistikerede vandbårne gulvvarmesystem samt hydrauliske støtteben som standard er blot nogle eksempler.
Det eksklusive snedkerarbejde, den gennemgående høje standard og de tidløse linjer sætter tonen straks man træder ind ad
døren.
Hele interiøret har en lys og moderne atmosfære. Køkkenvæggens træfolie Nordic Oak går igen i overskabslågerne både for
og bag, suppleret med en smuk beige stribe. I vores eksklusive
Imperial-køkken finder du moderne, beige køkkenskabslåger
og bordplade i Corian Matterhorn. Separat indbygget ovn i TecTower og nedsænkelig hylde med plads til bl.a. kaffemaskine
(i910) er også tilgængelige.
Gulvbelægning og vægbeklædning, bord og andre laminatplader
samt plexiglasdetaljer på f.eks. barskabet – har matchende nuancer til Nordic Oak.

NYHEDER Imperial!
w Under loftssengen er der en ny belysningsskinne,

beklædt i samme skindimitation, som den nye
loftslampe.

w Alle Imperial-modeller har fået nye skabe under

loftssengen og en ny belysningsskinne bag loftsseng.

Imperial har ALDE-zonevarme som standard. Med dette system
kan du styre varmen i to separate zoner, fortil og bagtil. Toilettet
opvarmes altid økonomisk via returvandet.

w Termogardin, man kan trække for den nederste

De eksklusive sæder i førerhuset i KABE Imperial har integrerede
sikkerhedsseler.

w DISTRONIC / afstandspilot standard Imperial.

Læderbetræk er standard i vores Imperial-siddegrupper.
I et Imperial-badeværelse er der ingen plads til kompromisser. Du
kan vælge mellem et stort badeværelse eller separat brusebad
og toilet. I sidstnævnte løsning er hele soveområdet afgrænset
mod bilens forreste, sociale dele, når toiletdøren opstilles. Dejligt
og privat!
Elektrisk justerbart hovedgærde i sengen er standard i KABE
Imperial.
En trådløs router er tilgængelig som standard i alle Imperialmodeller, samt en trådløs opladningsplade foran i autocamperen.

del af førerhuset bliver standard i alle Imperial-autocampere.

w Den nye løsning på dinettesofaen forhindrer, at

passageren glider ud under sikkerhedsselen i tilfælde af en kollision.

w Indgang til bodelen har fået ny belysning. Indgangs-

lyset, det indvendige håndtag og belysningsskinnen ved indgangen tændes, når du låser døren til
bodelen.

w Ny loftslampe, beklædt i fin skindimitation og ny

belysning i køkkenskabsblæseren.

w Toiletbordpladen og TDL-bruseren har fået et

moderne betonlook.
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KABE IMPERIAL

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Imperial i810 LXL

TEKNISK SPECIFIKATION

Indvendig længde, boligdel

5564 mm

Indvendig længde, boligdel

5564 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

8320 mm

Totallængde

8320 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Sovepladser inkl. dinette

2-5

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1940 x 1280 / 800 mm

Soveområde, bagtil

1995 x 1380 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 1215 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 555 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

700 x 800 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

LXL-planløsningen er hurtigt blevet en af vores mest solgte. Nu er den tilgængelig med alle Imperials premiumfordele. En perfekt autocamper for dig, der
søger praktiske og komfortable løsninger af den bedste kvalitet.

Travel Master Imperial i810 LQB
En ekstra rummelig autocamper takket være det store vinkelkøkken og mange
praktiske opbevaringsmuligheder. Den store queen size-seng, der er placeret
i midten længst tilbage, og en nedsænkelige dobbeltseng over siddegruppen
giver også godt med sovepladser.

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Imperial i810 LGB

Indvendig længde, boligdel

5564 mm

Indvendig længde, boligdel

6060 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

8320 mm

Totallængde

8822 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Sovepladser inkl. dinette

2-7

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

2000 x 780 + 2000 x 700 mm

Soveområde, bagtil

2000 x 780 + 2000 x 700 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 555 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 835 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

En autocamper for dig, der ønsker at rejse smart, med masser af opbevaringsplads og den højeste standard. Der er både et stort lastrum under de hævede,
langsenge og generøse skabe og skuffer i køkkenet.

Travel Master Imperial i860 LGB
En unik autocamper i absolut topklasse. Bilen har en generøs planløsning, som
giver godt med albuerum. Et veludstyret køkken, toilet og brusebad på hver
side af bilen og megen plads til opbevaring.

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Imperial i810 LT
I den helintegrerede Imperial i810 LT har du alt, hvad du behøver for at have
en bekvem feriebolig: skønne enkeltsenge, et praktisk vinkelkøkken, en rummelig siddegruppe og et stort badeværelse. Alt i absolut premium-standard.
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Indvendig længde, boligdel

5564 mm

Indvendig længde, boligdel

6060 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

8320 mm

Totallængde

8822 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-5

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

2 x 1940 x 780 mm

Soveområde, bagtil

1995 x 1380 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 555 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 835 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

700 x 800 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

Travel Master Imperial i860 LQB
En autocamper med megen plads takket være et stort vinkelkøkken og mange
praktiske opbevaringsmuligheder. En stor queen size-seng er placeret længst
tilbage med delt toilet og brusebad på hver side af bilen. Alt i den højeste standard.
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TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Imperial i910 GB

Indvendig længde, boligdel

6564 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

9320 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-7

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

2000 x 780 + 2000 x 700 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 1050 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

KABE i910 GB er en af vores største helintegrerede autocampere. Med den
store udvendige bagagerumsluge har du nem adgang til det store lastrum
under sengene, som vi har hævet en smule i autocamperen.

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Imperial i910 T

Indvendig længde, boligdel

6564 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

9320 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

2 x 1940 x 780 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 1125

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

1160 x 700 mm

i910 T er autocamperen med et stort og rummeligt badeværelse i hele autocamperens bredde bagtil. De to komfortable enkeltsenge, det elegant buede
køkken med masser af finesser og en bekvem siddegruppe skaber de perfekte
rammer for afslapning.

TEKNISK SPECIFIKATION

Travel Master Imperial i910 QB

Indvendig længde, boligdel

6564 mm

Indvendig bredde

2180 mm

Indvendig højde

1960 mm

Totallængde

9320 mm

Totalbredde

2329 mm

Totalhøjde

3065 mm

Sovepladser inkl. dinette

2-6

Fører + antal passagerer

1+3

Soveområde, bagtil

1995 x 1380 mm

Soveområde, dinette

2060 x 1175 / 1050 mm

Soveområde, loftsseng

1880 x 1220 mm

Lugeåbning, B/H

2 x 760 x 1040 mm

i910 QB har den store, dejlige queen size-seng længst tilbage i autocamperen.
Det elegante, buede køkken og den veldisponerede siddegruppe gør dette til
en rigtig luksusmodel.

Imperial i910 T
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KABE ROYAL, CROWN, IMPERIAL

TILVALGSPAKKE
Royal

MASSER AF TILVALG TIL DIN
Royal, Crown, Imperial

KABE Royal på Mercedes-Benz er bygget med de højeste krav til udstyr og komfort, som gør dit liv i autocamperen bekvemt og enkelt.
Den måde, du former din hverdag på, er meget personlig. Vi tilbyder to super ekstraudstyrspakker: Mercedes-Benz-komfortpakken og
designpakken! Disse monteres på fabrikken før levering, og naturligvis kan din forhandler montere mere ekstraudstyr bagefter.

Din egen guldrandede KABE. Vi ved, hvad der kræves for at få et behageligt campingliv. Derfor er hver eneste KABE gavmildt udstyret
allerede i standardudførelsen. Faktum er, at vi byder på mange detaljer, som man skal betale ekstra for hos vores konkurrenter. Men vi
har alle forskellige behov, og du har naturligvis mulighed for at supplere indretningen af din autocamper, så den bliver perfekt til netop
dig. Vi tilbyder et stort sortiment af tilbehør.

MOTOR / CHASSIS
MERCEDES-BENZ KOMFORTPAKKE

Traffic Sign Assist

Fjernlysassistance

AC i bildel

Elektrisk parkeringsbremse

DISTRONIC / Afstandspilot. Indstil den ønskede afstand i assistenten. Den
aktive afstandsassistent DISTRONIC (Active Distance Assistant) kan opretholde
den afstand, som føreren har indstillet til det forankørende køretøj, og aflaste
føreren under f.eks. motorvejskørsel eller tæt trafik (standard Imperial).

AL-KO HY4 hydrauliske støtteben. Indstil køretøjet, så den står i vater med et
enkelt tryk på håndkontakten. Et nyt tryk på knappen, og så kan man indstille
sengen, så den skråner en lille smule. Endnu et tryk på knappen og benene
kører helt ind. HY4 kan også køres helt manuelt, hvor du kan styre kombinationer
af støttebenspar efter behov. Hvert ben har sin egen motor, og hele systemet
er monteret på chassiset. Der føres ingen olieslanger ind i køretøjet. HY4 er
standard på Imperial, ekstraudstyr på de andre.

UDVENDIGT
DESIGNPAKKE

Kølergitter i krom

Alufælge x780/x880 (forskellige priser)

Udsmykning omkring Skyview

LED-forlygter

Markise, elektrisk
Markise 4,5 m – x780
Markise 5,0 m – i760
Markise 5,5 m – i810, 860, x880
Markise 6,0 m – i910

Belysning på markise

Elektrisk trinbræt ved førerdøren
i760, i810, i860, i910

Stænkskærme bag: i760, i810, i860,
i910

INDVENDIGT

Udtræksskuffe (V/F) x780, x880
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Trækkrog (maks. anhængervægt
2,000 kg)
MB bruttovægt: 5880 kg

Toilet Thetford med WC-kumme i
keramik

Forbrændingstoilet Cinderella
(standard Imperial, ikke Royal 780 LB,
LGB, LXL, LQB og Crown 760 LXL)
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KABE ROYAL, CROWN, IMPERIAL

INDVENDIGT

Seng med elektrisk hovedgærde
(standard Imperial)

KLIMA / VARME

Håndklædetørrer, elektrisk med timer
(910 GB, QB, 860 LGB, LQB, 810 LXL,
LGB, LQB, 760 LXL, LGB, 780 LXL)

Håndklædetørrer, el, stang, længde
170 cm (910 T, 880 LT, LQB, 810 LT,
760 T, 780 LT, LQB)

Trægulv i brusebad

Aircondition boligdel Fresh Jet
FJ2200 (standard Imperial)

TILSLUTNINGER

Sædevarme/sædekøling (Crown,
Imperial)

Plisseret vinterforhæng

Udvendigt flaskegasudtag

ALARM / SIKKERHED

Ventilator i brusebad (fås til flere
modeller)

Micro 800 W, 230 V

Elektrisk låsning køkkenskuffer
(standard Imperial)

Formsyet gulvmåtte

Gastryksregulator Duo Control

Brusebadsudtag (standard Imperial)

Tyverialarm inklusive skalsikring
og indvendig bevægelsesdetektor
(standard Crown, Imperial)

BATTERI / OPLADER

Læderbeklædning Madison
(standard Imperial)

Læderbeklædning Bloomington
(standard Imperial)

Læderbeklædning Rockford
(standard Imperial)

Forhæng ved loftsseng

Ekstra batteri til boligdel AGM 130 Ah
(standard Imperial)

KLIMA / VARME

5. siddeplads med sikkerhedssele.
Vil du invitere en ekstra ven eller
et familiemedlem med på rejsen?
Tilvælg en 5. siddeplads med sikkerhedssele i køretøjet.
Enkeltsofaen inden for døren; sædet
med sikkerhedssele er bagudvendt
gælder for modellerne: 760LGB,
810LGB, 810QB, 810LT (ikke x780LT,
x780LQB, 760T)
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To-personers sofa inden for døren,
sædet med sikkerhedssele er fremadvendt og gælder for modellerne:
x780LB, x780LGB, x780LXL, x880LT,
x880LQB, 760LXL, 810LXL, 860LQB,
860LGB, 910GB, 910T, 910QB

"Vandrensning" - ALDE AquaClear
UV-C (til fyret ALDE Compact 3030).
Effektiv vandrensning, der beskytter
brugerens helbred på en skånsom
og miljøvenlig måde. Systemet fjerner
uønskede vira og bakterier, pesticider
og kemikalier. Vandet desinficeres
med UVC-lys genereret af lysdioder.
Derefter løber vandet også gennem
kulfiltre, der giver lugtfrit vand uden
dårlig smag eller farve.

Solcellepanel. Producér din egen el!
Miljøvenligt, nemt og praktisk. Solcellepakken fra GoCamp giver 140 W
og er af højeste kvalitet. Panelets
ramme er af kraftigt aluminium med
aerodynamiske spoilers, som nedsætter vindmodstanden ved kørsel
(standard Imperial).

Ekstern antenne til router

Centrallås udvendige døre (standard
Imperial)

LYD / BILLEDE

Inverter 1800 W (standard Imperial)

Litiumbatteri 210 Ah

KABE Smart D Remote. KABE Smart
D Remote* gør det muligt at fjernstyre
autocamperens betjeningspanel via
en app, uanset hvor du befinder dig.
KABE Smart D Remote er bygget
sammen med en 4G router med
intern antenne og et mobilmodem
(ekstern antenne fås som tilvalg). Ud
over at kunne styre opvarmning og
belysning og have tjek på autocamperens funktioner og alarmer via
telefonen får du også adgang til en
rigtig god trådløs internetopkobling,
mens du er på farten.
* Når du køber dit KABE Smart D
Remote system, følger automatisk 36
måneders abonnement med i købet.
Efter de 36 måneder skal der årligt
betales en abonnentpris for den
videre brug af ”Remote” delen.
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Plads til alt det ekstra

Praktiske forankringer på skinner i garagerummet hjælper
med at holde alting på plads.

Store opbevaringskasser er ideelle til opbevaring af alle
mulige ting. Ekstraudstyr Royal.
Vil du have meget mere med på rejsen? Vælg en KABE med et stort lastrum. I vores garagemodeller samt QB kan der være cykler, borde og stole - alt det, du behøver til en vellykket ferie!
Der kan tilkøbes varme i garagen som ekstraudstyr.

De store bagagerumsluger i dobbeltgulvet i vores helintegrerede autocampere giver nem adgang til al din bagage.
KABE's helintegrerede køretøjer bruger dobbeltgulvet på en smart måde. Her i
Travel Master i810 LQB kan du få adgang fra garagen.
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Altid et skridt foran...
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