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Fiat Ducaton Maxi-alusta on tukeva alusta retkeilyautoon, jossa 

on kaksoispohja.  

  
  

  

Ohjaamon muotoiltu katto tarjoaa 

lisätilaa oleskelutilan etuosassa 

vaikuttamatta ajoneuvon korkeuteen. 

Korin muoto on aerodynaaminen ja 

tyylikäs. 

 

Levennetyt sivuseinät tekevät sisätiloista 14 cm 

leveämmät. Näin ajoneuvon takaosaan on saatu 

tilaa sekä parivuoteelle että mukavalle 

kompaktille kylpyhuoneelle vierekkäin.  

Leventäminen on tehty edestä vähitellen 

kasvavaksi auton takaosaa kohden, jota tuskin 

huomaa ulkopuolelta. 

 

  

Suuri määrä innovaatioita yhdistettynä ajattomaan muotoiluun ja korkeaan laatuun 

on tehnyt tietä Affinity by Kabe menestymiselle vaativilla eurooppalaisilla 

matkailuautomarkkinoilla. 

Affinity on suunnattu niille, jotka arvostavat aktiivista lomaa ja haluavat kompaktin 

ja polttoainetehokkaan retkeilyauton kaikilla mukavuuksilla. 

Affinity on rakennettu Fiat Ducaton alustalle, ja on varusteltu nykyaikaisilla 

elektronisilla järjestelmillä, jotka tekevät matkustamisesta turvallista ja mukavaa. 

Ajoneuvon sivuseiniä on levennetty, ja katon etuosaa on muokattu asuintilan 

maksimoimiseksi. Näiden muutosten ansiosta auto on saanut modernin ja 

dynaamisen ilmeen. 



OLE KUIN KOTONASI 
Retkeilyautossa hyvä pohjaratkaisu korostuu. Affinityn suunnittelijoiden ensisijaisena 

tavoitteena on ollut luoda mahdollisimman suuret sisätilat. Siksi se on ainutlaatuinen 

retkeilyauto, joka tarjoaa viihtyisät oleskelu- ja makuutilat jopa neljälle hengelle. Suuri 

kattoikkuna, epäsuora valaistus, modernit materiaalit ja tyylikkäät sisustusvärit luovat 

kodikkaan ja tilavan tunnelman. 

 

Mukavat istuimet ja vuoteet sekä tyylikäs sisustus saavat sinut 

tuntemaan olosi kotoisaksi. Leveä liukuovi johtaa oleskelutilaan, jossa 

kaikki on hyvin harkittua ja helposti saavutettavissa. Vesijärjestelmä, 

mukaan lukien raikas- ja harmaavesisäiliöt, on sijoitettu auton 

kaksoispohjan lämmitettyyn osaan. Korissa on 20 millimetrin 

lämpöeristys, joka lisää lisäksi hyvin myös äänieristystä. Kaksoispohjasta 

huolimatta Affinityn sisätilojen seisomakorkeus on 196 cm. 

 

   
Päivällä                  Yöllä 



 

  

  Affinity tarjoaa jopa neljä mukavaa 

vuodetta: suuren "ranskalaisen" 

parivuoteen auton takaosassa sekä 

ainutlaatuisen kokoontaitettavan 

kerrossängyn etuistuinryhmässä. 

Parivuoteen pää on nostettavissa, jolloin 

vuode voidaan työntää takaosaan päin. 

Näin saadaan lisää tilaa keittiöalueelle. 

Samalla päädystä korotetusta vuoteesta 

tulee rentouttava paikka lukemiseen tai 

elokuvan katseluun. 

Kabe Affinity on markkinoiden ainoa 

retkeilyauto, jossa on tilava L-muotoinen 

keittiö. L-muotoinen keittiö runsaalla 

laskutilalla retkeilyautossa on luksusta ja 

kokin unelma.  Kaksiliekkinen liesi, 

molemmilta puolilta aukeava jääkaappi ja 

upotettu pesuallas kannustavat ruoan 

valmistamiseen omassa autossa. Tämä 

keittiö on joustava ja käytännöllinen, jossa 

on kahdelle ihmiselle runsaasti tilaa kokata 

yhdessä. 

 

Ohjaamon katon muotoilu ja suuri 

kattoikkuna lisäävät tilavuutta ja 

valoisuutta. Istuinryhmän 

laadukkailla istuimilla viihtyy ja 

ruokailee mukavasti neljä aikuista. 

Tila sopii hyvin myös etätyöpisteeksi. 

 

Affinity sopii hyvin talvikäyttöön 

kaksoispohjansa ja hyvän lämmön 

eristyksensä ansiosta. Lämmittimenä 

on Truma Combi 6E. Vesijärjestelmä, 

mukaan lukien säiliöt, on sijoitettu 

lämmitettyyn tilaan. 



INNOVAATIO 
Affinity Vanin suurin innovaatio on epäilemättä vuoteet. Parivuoteen pää on nostettava ja 

vuoteen voi nostaa ylös sähköisesti. Tämä tekee jo ennestään suuresta tavaratilasta entistä 

suuremman vuoteen ollessa yläasennossa, jolloin tilaan mahtuu kaksi normaalikokoista 

pyörää. Kerrosvuode rakentuu hetkessä istuinryhmän sohvasta.  

 

. 

  

Alle minuutissa matkustajan istuin voidaan 

muuttaa käytännölliseksi kerrosvuoteeksi. 

Taittorakenteesta johtuen vuoteet eivät vie 

ylimääräistä tilaa. Yhdessä kiinteän 

parivuoteen kanssa tämä on täydellinen 

majoitus neljälle matkustajalle. 

Etuistuinryhmän istuimen voi muuttaa 

helposti ja nopeasti vuoteeksi, jossa on ylä- 

ja alavuode. Vuoteen teko vaatii vain 

muutaman yksinkertaisen toimenpiteen. 

Kun on aika lähteä taas tien päälle, vuode on 

yhtä helppo taittaa alas.  Sekä ylä- että 

alavuoteisiin nousu on vaivatonta ja ne ovat 

helposti sijattavissa. Korotettu sivureuna 

suojaa ylävuoteella nukkujaa. 



NAUTI VAPAUDESTA 
Kabe Affinity soveltuu täysin talvikäyttöön kaksoispohjan, Truma Combi 6E-ilmalämmityksen ja 

hyvän eristyksensä ansiosta. Koko vesijärjestelmä, mukaan lukien säiliöt, on sijoitettu lämmitettyyn 

tilaan. Sisustus on varustettu kestävällä HPL-laminaatilla, joka suojaa kulumiselta ja vaurioilta. 

Affinityn kalusteet on valmistettu ammattitaidolla sekä kiinnitetty tukevasti paikoilleen samalla 

vähentäen häiritseviä ääniä matkoilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Nykyaikaisella sähköjärjestelmällä varmistamme, että 

kaikkia lisävarusteita käytetään turvallisesti. Verkko- ja, 

usb-pistorasiat ja langaton latausalusta mobiililaitteiden 

lataamiseen ovat vakiona. Tavaratilassa on 230 V: n 

pistorasia sähkölatureille. Sähköjärjestelmä tukee 

litiumparistoja. 

 

Takaosassa oleva parivuode voidaan nostaa 

sähköisesti ylimääräisen lastitilan luomiseksi. Tällä 

tavoin kaksi täysikokoista polkupyörää voidaan 

kuljettaa ongelmitta. Tavaratilassa on erityinen hylly 

sähköpyörien ja 230 V: n pistorasioiden akkulatureille. 

 



. Perheen pienimpien matkustaminen turvaistuimessa on 

turvallista istuimessa olevien Isofix-kiinnikkeiden 

ansiosta. 

Televisiota voi katsoa sekä istuinryhmästä että 

parivuoteesta. Matkan ajaksi sen saa kätevästi kaappiin 

piiloon. 

Affinity on 
varustettu älykkäillä 
ja käytännöllisillä 
yksityiskohdilla, 
jotka lisäävät 
mukavuutta ja 
käyttäjätyytyväisyytt
ä. Näitä ovat 
langattomat 
mobiililaturit, useat 
USB-pistorasiat ja 
älypuhelimen 
pidikkeet. 
 
 

Takaosassa, 

parivuoteen vieressä 

on suuri henkari-

kaappi ja wc-

kylpyhuonetila 

suihkulla. Pesuallas 

on taitettava ja sen 

yläpuolella olevaan 

kaappiin mahtuu 

kaikki tarpeellinen. 

 
 

 



SE ON MUKAVA 
 

Fiat Ducaton pisin alusta on yksi parhaista vaihtoehdoista 

matkailuautojen alustaksi, joka tarjoaa lyömättömiä mahdollisuuksia 

rakentaa joustava ja tilava retkeilyauto. 

Olemme leventäneet runkoa muutamalla senttimetrillä kummallakin 

puolella. Tämän älykkään ratkaisun ansiosta olemme pystyneet 

asentamaan parivuoteen, joka on lähes 130 senttimetriä leveä. Katon 

etuosaan on tehty muutoksia asentamalla suuri kattoikkuna 

matkustamon yläpuolelle. Tämä mahdollisti lisätilojen saamisen 

etuosaan ja auto sai kevyen ja ilmavan muodon. 

Auton runkoon ja kaksoispohjaan on sijoitettu teknisiä komponentteja, 

kuten vapaa-ajan akut ja vesisäiliöt. Näin on saavutettu paras 

mahdollinen painon jakautuminen etu- ja taka-akselien välille. 

 
FIAT Ducato, 2.2 l, 160 HP diesel 

Heavy duty-alusta 

9-vaihteinen automaattivaihteisto 

FIAT turvallisuuspaketti 

Airbagit etuistuimilla 

LED-päivävalot 

Korkeatasoinen kojetaulu 

Kromikoristus kojetaulussa 

Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC) 

Kevytmetallivanteet 

Traction+-luistonestojärjestelmä 

Kuolleen kulman anturit 

Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdevipu  

Rengaspaineanturit 

 Juomamukiteline 

Pysäköintitutkat 
Korin värinen etupuskuri 

Radio 

90 l polttoainesäiliö 

Roiskesuojat edessä 

Mäkiavustin   

Vakionopeudensäädin 

Sähkötoimiset taustapeilit 

Pilottipenkit ohjaamossa 

Kääntyvät etuistuimet 

Ajovalojen mustat kehykset  

Musta lakattu jäähdyttimen säleikkö 



 

 

VAKIOVARUSTEET   

4 turvavyöistuinta, 2 makuupaikkaa parivuoteessa, 2 
lisävuodetta istuinryhmän kokoontaitettavassa 
kerrosvuoteessa 

 Seinä, lattia ja kattoeriste 20 mm 

Suihku  wc-tilassa 

Sähköisesti nostettava parivuode nostettavalla päädyllä Kemiallinen wc Kasetti 19 ltr 

Truma Combi 6E ilmalämmitys; Combi 6:n versio, jossa 
1,8 kW:n sähkövastukset kaasu-, sähkö- tai 
sekakäyttöön. 

Kattoluukut x3 

Väliverho Turboventtiilituulettimet x2 

Asuinosassa kaksoispohja 
Liesi 

Kaasu-
käyttöinen, 
2-liekkinen Ohjaamon pimennysverhot 

Sähköinen ulkoporras (70 cm) Kompressorijääkaappi 90 L 

Hyttysverkko-ovi 
Raikasvesisäiliö (eristetty) 110 L 

Langaton matkapuhelimen laturi 

Keittiössä kattoventtiili sähkötuulettimella 
Harmaavesisäiliö (eristetty) 100 L 

WC:ssä sähkötuulettimella varustettu kattoluukku 

Markiisi Vapaa-ajan akku 120 Ah 

 

  

MITAT  

Pituus: 636 cm 

Leveys: 220 cm 

Korkeus: 280 cm 

Sisätilan korkeus: 196 cm 

Paino ajokunnossa (3500 kg) 
”Ajokunnossa oleva paino on määritelty ECE-R 1230/2012:ssa ja ajoneuvon paino polttoainesäiliöillä vähintään 90 %, mukaan lukien 
kuljettajan paino sekä polttoaineen ja nesteiden paino, vakiovarusteilla valmistajan ohjeiden mukaisesti. "Paino ajokunnossa" voi poiketa 
± 5 % ilmoitetusta arvosta. 

3090 kg 

Parivuode:   192 x 129 cm 

Kerrosvuode:  

Ylävuode: 192 x 67 cm 

Alavuode: 182 x 67 cm 



 

MEISTÄ 
 

Affinity by Kabe syntyi intohimomme ja kokemuksemme pohjalta 

retkeilyautojen rakentamisesta. Halumme ja vahva uskomme siihen, että 

kaikki voidaan tehdä jopa hieman paremmin johti siihen, ettemme tyytyneet 

vakioratkaisuihin, vaan etsimme jatkuvasti uusia, innovatiivisia ratkaisuja. 

Retkeilyautojen monipuolisuus, ketteryys ja käyttäjien lisääntynyt vapaa-aika 

saavat retkeilyautojen markkinat kasvamaan. Markkinat eivät kuitenkaan aina 

ole pystyneet vastaamaan korkealaatuisten tuotteiden kysyntään 

Tämä oli yksi tärkeimmistä syistä, miksi aloitimme tämän uuden projektin 

ja tuoda markkinoille täysin uuden brändin. Affinity Vanin konsepti 

perustuu laatuun, käyttäjäystävällisyyteen, muotoiluun ja moniin 

nerokkaisiin yksityiskohtiin, jotka ovat myös perusarvojamme. 

Affinityt valmistetaan Puolan Ozorkówissa. Kaben 2019 Puolaan 

perustama tytäryritys omistaa valmistajayrityksestä (Affinity RV Sp. z o.o.) 

80 % ja yrityksen johto 20 %. Toimitusjohtajana on Jacek Jaskot. Yhtiö on 

patentoinut istuinryhmän kerrosvuodemekanismin. Yhtiön 

valmistuskapasiteetti vuodelle 2022 on noin 400 ajoneuvoa. 


