
TEKSTI JA KUVAT JUHANI HALMEENMÄKI

Vaunun kes-
kellä on kaappiri-
vistö, jossa ovat 
takaa lähtien 
ensimmäisenä 
iso tankovaa-
tekaappi sekä 
Alden lämmi-
tyksen pannu. 
Oven pielessä 
on baarikaappi 
sekä televisiotaso 
seinätelineineen.

 

KABE ROYAL 600 GLE KS B2

Kaben ulkoilme on uusiutunut tällä kertaa perusteellisemmin, ja  
samalla sisälle on tullut lisää valoisuutta. Koeajoon valikoitui tällä  
kertaa kohtuullisen kokoinen, sisäpituudeltaan kuusimetrinen vaunu. 

Uusittu ulkoilme ja 
lisää valoisuutta

K aben Royal on malliston 
toiseksi varustelluin sarja. 
Koeajettu Kabe Royal on 
pohjaratkaisultaan klassi-

nen eli keittiö ja pesutila on sijoitet-
tu vaunun keskelle. 

Uutta on myös kaukosäätimen 
lisääminen Smart D -sähköjärjes-
telmään, joka esiteltiin pari vuotta 
sitten.  

Smart D perustuu isoon koske-
tusnäyttöön. Sen avulla hallitaan 
vaunun lämpöjä, vesiä ja valoja mo-
nipuolisemmin kuin ennen. Paneeli 
on luonnollisesti sijoitettu parhaal-
le paikalle ulko-oven viereen, aivan 
kuten kenkäkaappikin. 

Kabelle tyypillinen pienempi 
vaatenaulakko on tällä kertaa kaap-

pi. Se on sijoitettu hieman sivuun ul-
ko-ovesta, mutta on silti ihan hyväl-
lä paikalla.

Muhkean mukava sohva
Vaunun etuosan U-sohvaryhmäs-
sä on erittäin muhkeasti muotoil-
lut istuintyynyt. Ryhmässä on erin-
omaisen mukavat tilat kuudelle il-
lanistujalle. Kulmapaikoilla on sekä 
korkeammat selkänojat että niska-
tyynyt. Keskijalallinen, kulmistaan 
pyöristetty pöytä on tukeva ja riittä-
vän suuri koko porukalle. Perintei-
seen tapaan ikkunalauta on leveä ja 
käyttökelpoinen laskutila. Myös ik-
kunalaudalla on yksi pistorasia.

Television paikka on ulko-oven 
vieressä. Royalin varusteluun kuulu-

Koeajoaika 
11.5.–14.5.2018  
Sää kesäinen 
kevätsää, lämpötila 
+4–26 °C 
Koajomatka 590 
km, josta 360 km 
vaunun kanssa
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Uudistuneet 
takavalot ovat 
itse asiassa 
vähemmän 
modernit kuin 
aiemmat viirut, 
mutta uudet 
ovat selkeästi 
tyylikkäämmät. 

  Ensivilkaisulla 
ei Kaben ilmeessä 
huomaa uutta, 
mutta kun vertaa 
edellisen vuoden 
vaunuun, on ero 
selvä: etuikkuna 
on isompi, keulan 
muoto on pyö-
reämpi, ja kahvat 
sekä valot ovat 
nekin uudet. 

Kulmatukien 
veivinpaikat ovat 
vaunun sivulla, 
joten niitä ei 
tarvitse etsiä 
vaunun alta. 
Sähköliitäntäkaa-
pissa on kaikkien 
pistokkeiden 
lisäksi myös 
kWh-mittari sekä 
käytännöllinen 
merkkivalo.

vat myös television seinäteline, vah-
vistimellinen tv-antenni ja CD-ra-
dio. Televisiota pystyy hyvin katsele-
maan niin sohvalta kuin sängystäkin. 
Pienemmässä vaatekaapissa on tele-
visiota varten kaksi pistorasiaa verk-
kovirralle ja yksi akkuvirralle.

Täysvarusteltu keittiö
Keskikeittiössä on neliliekkinen, uu-
nilla ja pietsosytytyksellä varustettu 
liesi. Lieden ritilät eivät ole enää pe-
rinteistä lankamallia vaan tukevam-
paa valurautaa. 

Liesituuletin on kaksinopeuksi-
nen. Keittiön alakaapistossa on myös 
vanhanaikainen ja kunnollinen leik-
kuulauta. Roskiksessa on kaksi as-
tiaa, joten lajittelukin onnistuu. Keit-

tiössä on kolme yläkaappia, joissa on 
runsaasti tilaa, vaikka uuni syökin 
alakaappitilaa. Työtilaa lieden ja al-
taan ympäristössä on sopivasti, eten-
kin jos lieden peittää kannella. 

Pistorasioita keittiössä on perä-
ti kolme kappaletta. Jääkaappi on 
sisältä selkeän muotoinen ja riittä-
vän kokoinen kahden henkilön tar-
peisiin. Kesähelteitä varten on jää-
kaapin koneistolle myös tuuletin. 
Jääkaapin vieressä on koko vaunun 
korkuinen hyllykaappi, joka on tuiki 
tarpeellinen varuste myös vaunussa. 
Sen vieressä on perinteinen tanko-
kaappi, jonka alla on Alden lämmi-
tyksen pannu. Kaapissa on ylhäällä 
kattoventtiili ja pohjalla ritilä, joten 
vaatteiden kuivatus toimii. Kaikki 

vaatekaapit ovat valaistuja, samoin 
muutkin isommat säilytystilat.

Keskelle sijoitettu pesutila on 
kooltaan tavanomainen keskivessa. 
Kappitilaa on kahden tarpeisiin sopi-
vasti, vaikka kaapit eivät kovin isoja 
olekaan. Vessan varustukseen kuu-
luu myös lämpiävä pyyheteline. Ti-
lassa on peilit kaikilla seinillä ovea 
lukuun ottamatta, joten itsensä nä-
kee joka kulmasta. 

Suihkuvarustuksen takia ei ves-
sassa ole pistorasiaa. 

Kesähelteitä varten  
on jääkaapin koneis- 
tolle myös tuuletin.
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• HOBBY 650 UMFE PRESTIGE

Neliliekkinen 
uunillinen liesi loh-
kaisee ison osan keit-
tiöstä, mutta kyllä 
työtasotilaakin on 
riittävästi. 

 B2-makuuhuo-
neratkaisussa on 
isot erillisvuoteet 
tuplapatjoilla. Tääl-
läkin Kaben varus-
telu sekä tyylikkyys 
on moitteetonta 
huippuluokkaa.
Tarjolla on muitakin 
vuoderatkaisuja.

Sohvaryhmän 
muotoilu on muh-
keaa, ja etenkin kul-
mapaikat nojineen 
ovat omiaan illanis-
tumiseen. Kaben 
uusi Smart D -ohjaus-
paneeli on oven 
pielessä kaapiston 
yläosassa. Alhaalla 
on kenkäkaappi. 

 Keskelle sijoitettu wc-tila on kooltaan tarkoituk-
seensa riittävä. Lisäplussaa tulee kolmen seinän 
peileistä sekä pyyhekuivaimesta. 

Harvalla on kotonakaan yhtä  
laadukasta vuodetta kuin Kabessa. 

Vuoteet kuin kotona 
Kaben B2-pohjaversiossa on erillis-
vuoteet. Muuten samaan pohjarat-
kaisuun on saatavilla tämän ja las-
tenkamarin lisäksi myös saareke- tai 
parivuoderatkaisut.  

Neljätoista senttiä paksun kier-
rejoustinpatjan päällä on vielä vii-
si senttiä paksu petauspatja. Täytyy 
myöntää, että harvalla on kotona-
kaan yhtä laadukasta vuodetta kuin 
Kabessa. Päiväpeitot kuuluvat va-
rusteluun. 

Toisen vuoteen puolella on käy-
tännöllinen ja perinteinen pohjois-
mainen tuuletusikkuna. Myös ma-
kuuhuoneesta käsin voi säätää vau-
nun valaistusta. Pistorasioita on yksi 
sängyn molemmissa päädyissä, plus 
yksi akkuvirralle. 

Sänkyjen välissä on kolmen ison 
vetolaatikon lipasto. Varustelu on 
siis kaikin puolin kohdallaan: kaik-
ki tarvittava löytyy ja mukavuus on 
erinomainen. 

Väliverho on ohutta kangasta. 

Valoa ja lämpöä myös talveen 
Valaistuksen suhteen ei Kabe jätä 

toivomisen varaa. Led-valoa on mo-
nipuolisesti joka puolella vaunua. 
Etenkin tunnelmavaloramppien si-
joittelu ympäri vaunua ansaitsee kii-
tokset. Niitä ei ole ainoastaan kaap-
pien yläreunassa, vaan myös pystys-
uorassa keskellä vaunua, missä on 
usein vaunun pimein kohta.

Keittiön kohdalla on yksi iso 
kattoluukku ja toinen pienempi on 
makuuhuoneessa. Sivuseinien vii-
si ikkunaa ovat avattavia. Helppo-
käyttöiset kasettiverhot ovat uuden-
malliset, ja tyylilisänä ikkunoiden 
yläosassa on verhokapat. 

Koeajovaunun sisustus oli Shan-
non Oak ja Kiel. Nykyiset kiiltävät 
pinnat ovat helppohoitoisia, ja kan-
kaat tukevan oloisia. Keskuspölyni-
muri kuuluu sekin varusteluun.

Alden lattialämmityksellä varus-
tettu nestekeskuslämmitys ei ollut 
kesäisessä säässä käytössä muuta 
kuin yöllä. Kahdesta termostaatista 
valitsimmekin yöksi käyttöön ma-
kuuhuonetermostaatin. 

Uusi säätöpaneeli on helppokäyt-
töinen ja looginen. Toiminnot, kuten 
lämmittimen virrankulutusta auto-
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Kokonaispituus 817 cm
Koripituus 687 cm
Sisäpituus 600 cm
Kokonaisleveys 250 cm
Sisäleveys 235 cm
Sisäkorkeus 196 cm
Omamassa 1 700 kg
Kokonaismassa 2 000 kg
Lämmitys Alde Compact 3020 vesikeskus
Lattialämpö Vesikiertoinen, 4 putkistoa ja 
shunttiventtiili
Jääkaappi Dometic 190 l
WC Thetford
Vesisäiliöt Raikasvesi 40 l harmaa 32 l (kiinteät 
sisällä)
Vuoteet Erillisvuoteet 196 × 88 cm, sohvasta 
225 × 169/148 cm
Alusta ja kitkavetopää Al-Ko, ATC ja AKS
Takuu 2 vuotta täysi ja 7 tiiviys
Hinta 54 400 euroa (+ toimituskulut)
Koeajovaunu ja maahantuonti Helsinki Cara-
van Oy www.helsinkicaravan.fi ja Kabe-Adria Oy 
www.kabe.se/fi

Kabessa on erittäin  
runsaat kaappitilat.

maattisesti säätävä kuormitusvahti, 
tehdään paneelin kautta. Mukavuu-
teen auttavat myös pehmustettu si-
säkatto ja pehmeäpintaiset hengit-
tävät tapetit. Harmaavesisäiliö on 
talvikäyttöön tarkoitetusti vaunun 
sisällä.

Kabessa on erittäin runsaat kaap-
pitilat, ja kaapit ovat suurina käyttö-
kelpoisia. Kahden tangollisen pysty-
vaatekaapin (48 cm ja 27 cm leveät) 
sekä hyllykaapin lisäksi on kaksi 
isoa alakaappia. Luonnollisesti sän-
gyn sekä sohvan allakin on säilytys-
tilaa. Myös suksiluukku on tuttua 
Kabe-varustelua.

Helppo ja varma vetää
Yksiakseliseksi melko iso ja painava 
vaunu tuli normaalikokoisen katu-
maasturin koukussa erittäin helposti 
ja taloudellisesti. Alkon ATC-ajonva-
kautus ja kitkavetopää takaavat var-
man menon huonommissakin olo-

suhteissa. Aisapaino on parhaimmil-
laan, kun mukana on yksi kaasupullo. 

Valaistu kaasupullokoppa ja 
sähköliitäntäkaappi lukuisine toi-
mintoineen, esimerkiksi kWh-mit-
tareineen, ovat nekin perinteistä 
Kabe-luksusta. Kulmatuet on sijoi-
tettu vaunun kylkeen, joten ne ovat 
markkinoiden parhaat.

Kaben varustelu ja toimivuus 
ovat erinomaisia. Kuten myös työn 
laatu sekä käytetyt materiaalit. Tal-
vikäytössäkin Kabe on osoittautunut 
erinomaiseksi valinnaksi. Mutta niin 
on hintaakin kertynyt valitettavasti 
jo 54 400 euroa. Myös kokonaismas-
saa on kertynyt tasan 2 000 kiloa. 

Toisaalta, jos autossa riittää veto-
kykyä, lohduttaa hinnan suhteen tie-
to siitä, että Kabe myös säilyttää ar-
vonsa hyvin. Sen jälkeen voikin vain 
keskittyä nauttimaan vaunuilusta. 
Kabessa lisälaatu nimittäin tuntuu 
joka päivä. 

Kabe Royal 600 GLE KS B2
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