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Cabby 2006
Design, funktion och känsla för frihet.
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Enkelsängar

Model: 620L Model: 620+L Modell: 650+L

Modell: 680+LT Modell: 680+L Modell: 740+LT

Modell: 570F3 Modell: 570+F3 Modell: 620F3

Modell: 620+F3 Modell: 620+FT

Modell: 650+FT Modell: 650+F3 Modell: 680+F3

Modell: 680+FM Modell: 740+FT

Dubbelsängar

Modell: 800+FT

Modell: 740+L Modell: 800+LT

Modell: 620FT
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Härifrån till 
friheten
En resa börjar alltid någonstans. För Cabby började den 

för drygt 40 år sen. Det var då vi började tillverkningen 

av den allra första husvagnen i vår fabrik i Kristinehamn.

Vår resväg är kantad av välbyggda, välisolerade och 

kvalitetssäkra husvagnar som alltid varit lite före sin tid.

Nu har vi kommit en god bit på väg. Resultatet håller du 

i din hand – en fullspäckad katalog som enbart handlar 

om vår nya stolthet: Cabby 2006.
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Husvagnarna i katalogen är extrautrustade. Tillverkaren har rätt 
att genomföra konstruktionsändringar som avviker från de som 
är redovisade i katalogen.
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Nya Cabby ger dig något alldeles extra
Cabby 2006 är fylld av helt nyskapande och världsledande 

funktioner. Samtidigt är den som alltid en designmässig fullträff. 

I nya Cabby syns förändringarna redan vid första anblicken. Här 

fi nns en ny, mer stilren kaross som blir till en enda lång svepande 

rörelse. Linjerna i karossen avslöjar rymden invändigt – lister, 

handtag och detaljer visar på precision och kvalitet. Invändigt är det 

rymligare tack vare en högre takhöjd, sängarna är längre och köks-

delen har gjorts mer lik det kök du har hemma. Nytt i år är också två 

smarta displayer varifrån du kan styra och kontrollera i princip allt i 

din husvagn.  

Några nyheter syns inte ens. Som den invändiga avloppstanken 

som är perfekt för dig som älskar vintercamping. Eller de invändigt 

dragna elledningarna till bakljusen. Små detaljer vars enda uppgift 

är att göra din Cabby driftsäker och lätt att använda.

Till allt det här ska du plussa på det Cabby sedan länge är världs-

berömda för: den välisolerade karossen, den trygga kör stabiliteten, 

den vattenburna golvvärmen och den extremt höga utrustnings-

standarden.
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Dallas blå 
(skinn)

Vilma blå

Ingrid blå

Greta grå

Emma blå

Vilma beige

Dallas brun 
(skinn)

Amelia

Ingrid röd

Sara

Emma röd

Dallas beige 
(skinn)

SNYGGT PÅ INSIDAN

Som vanligt har vi valt några nya tygkollektioner med omsorg. 

Här invid kan du se de många valmöjligheter du har att sätta din 

egen estetiska prägel på din nya husvagn.
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         
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Resglädje för 
både stora och små
Det är en stor utmaning att inreda och designa husvagnar som passar 

både stora och små. Vi har skapat modeller från den minsta till den största 

Cabbyn där vi helt och hållet utgått från behoven från både barn och vuxna.  

Barnens lekar kräver oftast lite mer planering av utrymmet och möjligheten 

att kunna vara både avskild och i närheten ska fi nnas. Det gäller givetvis 

också placeringen av sängarna i våra barnkammarvagnar.
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         

Plats för lek, lugn och samvaro
I Cabbys barnkammarvagnar fi nns det massor av oli-

ka alternativ för hur sängarna ska vara placerade. Ska 

barnens sängar vara placerade i den ena delen av 

vagnen? Eller vill du ha våningssängarna i närheten 

av den stora, rymliga föräldrasängen? Möjligheterna 

är många. I nya Cabby har vi gjort köket mera likt det 

kök du har hemma. Fler utdragbara lådor fi nns nu i 

köket och här fi nns också sopsorteringskärl. 

Den stora barnfamiljen välkomnar säkert att 

kylskåpen är ännu större i nya Cabby. 
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Förvaringsmöjligheterna är ännu bättre och i både stora 

och små modeller av Cabby har vi utnyttjat varje kvadrat-

centimeter på optimalt sätt. Den stora lastluckan som är 

åtkomlig både inifrån och utifrån sväljer massor av pack-

ning. Dessutom fi nns det många smarta lådor och skåp. 
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         

Namn: Kobbe och Eva Andersson med sonen Gustav.

Bor: Västerås, Sverige

Husvagn: Cabby 58 CM

Bästa semester: ”Gotland. Fast vi trivs lika bra på Västkusten. Men Gotland är speciellt med 

landskapet och stränderna. Vi har semestrat där 13 somrar och åker mer än gärna tillbaka.”

Drömresa: ”När Gustav blir lite större ska vi ta oss ner mot Gardasjön i Italien. 

Just blandningen mellan höga alper och ett kustlandskap lockar.”

Det bästa med Cabby: ”Det är skön design på hela vagnen, från utsida till insida. Kvalitets-

känslan är bra och att veta att vintercamping i -25 grader går utmärkt känns skönt att veta”.



CABBY F3F

CABBY CM

CABBY F2C

CABBY M2C
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I den här varianten av barnkammarvagn är sovplatserna mer 

separerade från varandra. Tonåringen kan till exempel sova i en säng 

längst bak där det också går att stänga om sig. Dubbelsängen är här 

placerad fram, i anslutning till WC/dusch. Mitt på fi nns både kök och 

sittgrupp samlat. Totalt fi nns det upp till fyra garderober i CM-modellen.

Det här är vagnen för den stora familjen. Den stora dubbelsängen 

fi nns längst bak tillsammans med rymlig WC/dusch och en stor 

garderob. Här fi nns två sittgrupper, en stor längst fram och en lite 

mindre på mitten – båda bäddbara. Mitt på fi nns en våningssäng, 

och allt som allt kan minst sju personer sova gott i den här vagnen.

Här är modellen som är perfekt för små-

barnsfamiljen. Längst bak i vagnen fi nns 

den stora och rymliga dubbelsängen. 

Precis i anslutning fi nns våningssängen 

med en säker stoppbräda i överbädden. 

Längst fram fi nns den u-formade sitt-

gruppen som är bäddbar. Vagnmodellen 

har gott om förvaringsutrymmen.

Modell: 620+F2C

Modell: 650+CM

Modell: 650+F2C

Modell: 740+F2C

Modell: 740+CM

Modell: 680+F2C

Modell: 740+M2C

Modell: 800+F3F

Med dubbelsäng längst bak alldeles bakom en enkelsäng är det här 

också en vagn för barnfamiljer med barn som kräver lite extra rymd. 

Längst fram fi nns den rymliga sittgruppen som lätt bäddas om till 

ett par barnbäddar. I den bakre änden av vagnen fi nns WC/dusch 

och strax framför två rejäla garderober.

PLANLÖSNINGAR
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         
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Tänk fritt i en kombivagn
Det fi nns ett frihetstänkande i att äga en Cabby. Friheten att kunna åka dit man vill, när 

man vill. Men det är lika viktigt att ha möjligheten att anpassa sin husvagn efter behovet. 

I våra kombivagnar har vi utgått från att ge dig en möjlighet att vara fri i tanken när du 

vill resa spontant eller planerat. Därför fi nns det i modellerna som vi kallar kombivagnar 

en mängd möjligheter att resa själv, med vänner, barn, barnbarn eller släkt. Vagnarna är 

fl exibla och sovplatserna är åtskilda för den som vill.
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         

Plats för det spontana
Välkommen in i nya Cabby 2006! När du väl står 

därinne slås du av känslan av rymd och luftighet. I 

våra nya vagnar har vi förstärkt känslan av rymlighet 

genom att takhöjden i den främre delen har ökats. 

Vid den rymliga sittgruppen fi nns det två hörnhyllor 

som ger vagnen en skön trivsel. Toaletterna är som 

vanligt luftiga, rymliga, ljusa och med armaturer och 

beslag av högsta kvalitet. I den väldisponerade köks-

delen hittar du också två diskreta displayer varifrån 

du kan styra och kontrollera de fl esta funktioner och 

nivåer på din vagn.

Kombivagnen är liksom alla de övriga modellerna 

från Cabby perfekta för året-runt-campande. Den 

välisolerade karossen gör inomhusklimatet behagligt 

vare sig du är i svenska fjällvärlden eller i sydeuropeisk 

värme. Att planera och ge sig iväg på en riktig långtur 

är för övrigt inga problem eftersom Cabby är en av 

marknadens mest körsäkra husvagnar. Ovanpå det 
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stabila och välbalanserade chassit har årets modell 

en kaross som i tak, väggar och front är samman-

fogad med en unik polyurethanprofi l – Power Lock. 

Den nya profi len ger vagnen extra stadga och styrka. 

Körsäkerheten har förbättrats ytterligare genom att 

samtliga årets modeller utrustats med stora 15 tums 

aluminiumfälgar med lågprofi ldäck, något som gör 

vagnen extra stabil.

På utsidan fi nns det fl era praktiska nyheter som 

förhöjer kvalitetskänslan. Integrerade och tydliga 

lysdiodsbakljus och positionsljus, förtältslister runt 

på båda långsidorna, stabila draghandtag i alumi-

nium och den stora integrerade frontluckan som 

rymmer gasol plus packutrymme. Allt detta fi nns 

på samtliga nya modeller. Dessutom är även årets 

modell en av de bäst utrustade husvagnarna på 

marknaden redan i grundutförande.
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         

Namn: Janne och Marie Hansen, sönerna Anton och Tom.

Bor: Järfälla, Sverige

Husvagn: Cabby 67 F2B

Bästa semester: ”Varje semester är den bästa! Bara att vara fri att kunna ta sig dit man vill, men 

ändå kunna stänga dörren om sig, är en upplevelse varje gång. Fast måste man välja så åker vi 

gärna till Danmark och Jylland”.

Drömresa: ”Det skulle vara underbart att åka på knixiga alpvägar i Schweiz och sen fortsätta ner 

genom Italien för att landa nånstans i södra Italien”.

Det bästa med Cabby: ”Kvaliteten! Inget snack! Vi är kräsna och tittade på många andra 

märken, men insåg att Cabby stod i en klass för sig. Hög fi nish och det stilrena var avgörande”.



CABBY F2B

CABBY M
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Modell: 620F2B

Modell: 620+F2B

Modell: 740+F2BModell: 650+F2B Modell: 680+F2B

Modell: 740+M

Vill du ha möjlighet att bjuda in vänner och även erbjuda övernatt-

ning? Då är det här vagnen för dig. Vagnens rymliga sittgrupp 

fungerar som middagsplats och även som gästsäng. Den lilla 

sittgruppen blir en våningssäng med några enkla handgrepp.

Flexibiliteten i den här typen av vagn är enorm. Här kan du enkelt 

bygga om vagnen från sängkammarvagn till att vara en vagn 

med många sittplatser. Bredvid dubbelsängen längst bak fi nns en 

våningssäng som går att göra om till en liten sittgrupp. I främre 

delen fi nns den stora sittgruppen som även den lätt bäddas om 

till en skön dubbelsäng.

PLANLÖSNINGAR
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         
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Det är bäddat för avkoppling
Nya Cabby överraskar med sin storlek. Linjerna i karossen har dragits ut och ger ett lite längre 

golv invändigt. Samtidigt har takhöjden ökat i den främre delen och ger dig en skön känsla av 

rymd. Det har också gett oss möjligheten att inreda alla våra modeller med en större säng, 

fullt i klass med den säng du sover i hemma i sovrummet.

I våra dubbelsängsvagnar känns sovrumsdelen nästan som en lyxig hotellsvit med den stora och 

inbjudande sängen. I Cabby somnar du gott och vaknar utvilad.
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         

Dubbla sängar är delad glädje
Att sova gott och att sova tillsammans är både 

skönt och avkopplande. I våra husvagnar i kategorin 

dubbelsängsvagnar har sängen också en central 

plats utan att för den skull konkurrera om utrymmet. 

Sängarna är nu längre i alla nya Cabby och håller 

vanlig hemstandard på två meter.

Alla sängar i Cabby har bekväm ribbotten, resårmad-

rass och tjock och mjukt fjädrande bäddmadrass, 

och med en ställbar huvudände. Vi gör inte avkall på 

kvaliteten när det handlar om en möbel som är en av 

husvagnens viktigaste.

I den här kategorin hittar du också vagnarna där 

det fi nns en stor toalett och dusch längst bak i 

vagnen – en praktisk lösning när du vill känna att 

toalettdelen är avskild från övriga utrymmen. Och i 

den främre delen fi nns naturligtvis den sköna, stora 

sittgruppen med gott om plats för många runt det 

välformade bordet. 
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Köken i nya Cabby 2006 har utrustats med praktiska 

små och stora utdragbara lådor för att du ännu enk-

lare ska komma åt dina köksredskap. Alla vagnar är 

även förberedda för att du ska kunna ha sopsortering 

under diskbänken. Ovanför köksbänken fi nns också 

två nya, diskreta och intelligenta displayer varifrån du 

kan styra och kontrollera mängder med funktioner i 

vagnen genom några enkla knapptryckningar.

När du väljer Cabby kan du också vara säker på att 

du får det senaste när det handlar om invändig och 

utvändig design. För att du själv ska kunna sätta färg 

på den smakfulla designen fi nns det ett fl ertal tyger, 

däribland några nya, som du kan välja för att sätta 

egen prägel på din nya Cabby. På sidan 5 i den här 

katalogen kan du se vilka tyger du kan välja mellan.
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         

Namn: Klaos och Jeanette Elmsted 

Bor: Roskilde, Danmark

Husvagn: Cabby 61 FM

Bästa semester: ”Att semestra med husvagnen nere vid Gardasjön var det absolut bästa 

vi gjort. Runt Gardasjön är det väldigt vacker natur och ett skönt klimat”.

Drömresa: Helst av allt skulle vi vilja åka med husvagnen i USA, fast det är nog att 

drömma lite för mycket. Men drömmen vore att åka norrut och sätta målet vid Nordkap. 

Sen skulle vi kunna åka runt uppe i de nordligaste delarna av Skandinavien och njuta av 

miljöerna”.

Det bästa med Cabby: ”Centralvärmen och golvvärmen är helt fantastisk. Det är under-

bart att känna värmen ända från golv till tak”.



CABBY FT

CABBY FM

CABBY F3
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Här har du vagnen för dig som vill ha ett riktigt sovrum. Den mäktiga dubbelsängen är 

möblerad mitt på den bakre delen av vagnen med sängskåp på båda sidor. På så sätt får du 

en egen sovavdelning. I den andra delen av vagnen fi nns den u-formade sittgruppen med 

det ovala bordet och vid entrén en instegsgarderob. 

Modell: 620+FT

Modell: 650+FT

Modell: 680+FM

Modell: 740+FT

Modell: 800+FT

Modell: 620FT

Modell: 570F3 Modell: 570+F3 Modell: 620F3

Modell: 620+F3 Modell: 650+F3 Modell: 680+F3

PLANLÖSNINGAR

En av de allra vanligaste och mest populära planlösningarna ser ut 

så här. Den stora dubbelsängen är placerad längst bak med WC/

dusch bekvämt nära. Det fi nns en eller två garderober beroende på 

storlek och längst fram den u-formade sittgruppen som kan bäddas 

till en skön och bred säng. Vid ingången fi nns en instegsgarderob 

för jackor m.m.

Det är skönt med en rymlig WC/dusch. I den här modellen hittar du hela härligheten längst 

bak i vagnen, som en egen avdelning i vagnen där det är tillräckligt stort för att kunna ha en 

duschkabin. I övrigt fi nns det dubbelsäng, bäddbar sittgrupp, instegsgarderob och ett välvt 

kök med barköks-känsla.
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         

Bekväma semesterdrömmar
Nya Cabby är en dröm för den som vill resa långt, kort, när som helst, planerat och mycket. 

Bakom din bil har du en långfärdsvagn som är erkänt körsäker, välisolerad och välplanerad. 

Möbleringen i den här kategorin vagnar är till för dig som vill sova i en egen säng, som gärna 

tar med dig vänner och vill ha en gästvänlig vagn. I de här vagnarna står sängarna för sig själva 

och låter dig sova i fred.
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         

Ta väl vara på din frihet
Det är klart att det fi nns tillfällen då det är skönt 

med en alldeles egen säng. Givetvis fi nns det fl era 

varianter i de olika Cabbystorlekarna där du kan välja 

en vagn som har sköna enkelsängar i den bakre 

delen av husvagnen. Här fi nns allt från den kom-

pakta Cabbyn till den rejält tilltagna – med sovrum 

med en rymlig toalett och dusch längst bak.

Eftersom vi förlängt golvlängden i samtliga 

husvagnar har vi möjliggjort en ännu rymligare 

Cabby. Takhöjden i främre delen är höjd och det 

skapar en skön rymd och ger även mer utrymme 

runt den sköna och bekväma sittgruppen. Den 

stora öppningsbara takluckan släpper in ljus och 

får den skandinaviskt ljusa träinredningen att lysa 

upp tillvaron.

På utsidan har alla de nya modellerna från Cabby 

fått ett ännu snyggare och elegantare utseende. 

Vackra och skarpa lysdiodsbakljus ger dig en tydlig 

framtoning i trafi ken och de stora 15 tumsfälgarna 

med lågprofi ldäck ger goda köregenskaper. De nya 

polyurethanlisterna, Power Lock, sammanfogar med 

kraft övergångarna mellan väggar, tak och front, och 
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det ger karossen en bra vridstyvhet. På nya modellen 

har vi också monterat tältlist på vagnens båda lång-

sidor. Perfekt för den som till exempel vill spänna 

upp en carport för bilen.

En av våra dolda nyheter är varmt välkommen: den 

invändiga avloppstanken där du kan övervaka nivån 

på den smarta multidisplayen över köksbänken. Det 

gör att vintercampingen blir ännu enklare eftersom 

du slipper oroa dig för frysrisken. Och att Cabby 

är marknadens bäst isolerade husvagn visste du 

förmodligen redan…

Våra kök har i samtliga vagnar gjorts mer anpassade 

efter hur ditt kök ser ut hemma. Samma standardi-

serade höjd på köksbänken, utdragbara små och 

stora lådor, sopsorteringskärl och större kylskåp är 

vad som väntar dig i köket.

Sängarna är värda sin berömmelse av bekvämlig-

het. I nya Cabby får du ännu skönare bädd- och 

resårmadrass, ännu längre sängar (200 cm) och 

manuellt ställbara huvudändar.

Nya Cabby är en drömvagn för den som vill njuta 

av friheten att resa långt, kort eller bara bort.
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DubbelsängKombi EnkelsängBarnkammare         

Namn: Jan och Anne Holmgren

Bor: Valbo, Sverige

Husvagn: Cabby 56 L

Bästa semester: ”Det måste vara Gotland. Det är en fantastisk ö att åka runt på och det 

fi nns massor att se. Och sen är Visby en otrolig liten stad. Men en bra semester kan lika 

gärna vara i våra hemtrakter, på Rullsands Camping vid Dalälvsmynningen”.

Drömresan: ”Att ta husvagnen och bila ner till Spanien vore en riktig dröm. För oss är 

det ett mål att ta oss ner dit under en årstid då det inte är särskilt behagligt väder här i 

Sverige”.

Det bästa med Cabby: ”Det är kvalitet rakt igenom. De gånger man behöver service hos 

återförsäljaren får man alltid ett bra bemötande”.



CABBY L

CABBY LT
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PLANLÖSNINGAR

Det här är den lite mindre och kompakta modellen med enkelsängar 

i den bakre delen av vagnen. Den väldisponerade vagnen har den 

mjukt rundade sittgruppen och bordet i den främre delen, självklart 

är den bäddbar. Med sängarna på varsin sida av långsidorna får du 

också en luftigare känsla med en rymlig mittgång.

Med WC/dusch längst bak i vagnen får du en disponering av din 

husvagn som ger avskildhet. Enkelsängarna vid långsidorna är 

placerade på varsin sida om ingången till toaletten och duschkabi-

nen. I den övriga delen av husvagnen fi nns kök, garderob och den 

bäddbara och u-formade sittgruppen.

Modell: 620L

Modell: 620+L

Modell: 650+L

Modell: 680+LT

Modell: 680+L

Modell: 800+LT

Modell: 740+L

Modell: 740+LT
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Chassi AL-KO
Det är ett rent nöje att köra bil med en Cabby bakom, vare sig det 

handlar om sträckkörning på spikraka motorvägar eller semestertrip-

per på kurviga småvägar.

Hemligheten sitter i det välbalanserade chassit från AL-KO i kombi-

nation med den extremt vridstyva karossen. Precisionen och mått-

fördelningen är millimeteranpassad, och fjädringen är optimerad för 

att klara alla typer av underlag och riktningsförändringar. Det stabila 

chassit har en vridstyv H-balk med avbärande konsoler i sidorna. 

Tack vare Deltaaxelns precisa fjädringsväg känns din Cabby lugn och 

stabil, vilken typ av väg du än väljer.

På Cabby har vi under många år bedrivit ett kontinuerligt utvecklings-

arbete med körsäkra chassikonstruktioner. Utvecklingen har lett fram 

till att alla våra modeller idag har en konstruktion med stabiliserande 

H-balkar och konsoler som gör att golvet får fullt stöd av chassit. 

Lägg där till att alla vagnar är utrustade med AKS Säkerhetskoppling 

så får du en husvagn som ligger som ett strykjärn utefter vägen. Men 

så är också Cabby en av marknadens säkraste husvagnar.

Du ska kunna se fram emot en avkopplande resa som bara bjuder 

på trevliga överraskningar. Med en Cabby bakom bilen har du alla 

förutsättningar.

Värmesystemet 
Cabby är en året-runt-njutning. Till skillnad från de allra fl esta andra 

husvagnar är det behagligt och trivsamt att bo i en Cabby året om, 

oavsett klimat utanför. Tack vare den välisolerade karossen är det 

lätt att skapa en miljö invändigt som alla kan trivas i.

Vi har valt att utrusta alla våra husvagnar med en vattenburen cen-

tralvärme för absolut bästa effekt. Värmeslingorna har dragits strate-

giskt utmed golv och i radiatorer för att ge en jämn och skön värme 

när den verkligen behövs. Vi har till och med sett till att värmen når 

in i utrymmen där du till exempel förvarar skor och pjäxor.

För att den varma, sköna luften ska kunna cirkulera obehindrat i 

din Cabby så har vi gjort luftspalter utefter väggarna. Bakom soffan, 

sängen, överskåpen och kökspentryt fi nns det luftspalter för att din 

husvagn ska ha en så jämn och ventilerande värme som möjligt.

Du styr enkelt hela din värmeanläggning från den smarta manöver-

panelen som sitter diskret och strategiskt placerad invid köksdelen 

i din husvagn.
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Cabbymetoden
Det unika i en Cabby sitter i väggarna. Vi kallar det kort och gott 

Cabby-metoden, och alla som någon gång bott i en av våra husvag-

nar en kall vinternatt eller het sommardag tackar sin lyckliga stjärna 

för att man valde just en Cabby.

Ett extremt välisolerande material och minimalt med skarvar i väg-

gar och tak är framgångsreceptet. Det innebär att kylan hålls utanför 

vagnen på vintern och på sommaren är det svalt även när det är 

riktigt hett. Dessutom är konstruktionen oerhört vridstyv och bidrar 

i hög grad till att en Cabby är stabil och körsäker på vägen.

Låt oss ta det från grunden:

Mellan yttervägg och innervägg sprutar vi under högt tryck in det 

högisolerande materialet polyurethan, samma sak görs med tak 

och golv. Allt är helt utan träreglar och det innebär att det inte fi nns 

någon risk för köldbryggor. Polyurethanet består av isolerande 

mikroskopiska slutna gasblåsor som inte släpper igenom fukt eller 

vatten och dessutom håller både värme och kyla på rätt sida om 

husvagnsväggen.

PUR-isolering

Plywood

Innertapet

Ytterplåt

Alltid i en Cabby +
Sport- och Champ Edition

När du köper en ny Cabby behöver du aldrig känna att du 

får en husvagn som behöver massor av tillval för att du ska 

bli nöjd. Vi har gjort det enkelt för dig redan från början och 

därför är det marknadens mest välutrustade husvagn som 

rullar ut från vår fabrik. 

Skulle du dessutom vilja krydda din husvagn lite extra så har 

du friheten att välja bland massor av smarta, läckra och nyt-

tiga tillbehör. 

All den här utrustningen fi nns med i en ny Cabby (som 

standard): aluminiumfälgar, invändig avloppstank, CD-spelare 

med RDS-radio, vattenburen golvvärme, 5 års täthetsgaranti, 

2 års totalgaranti, stort skidfack, elektronisk TV-antenn, trans-

parent taklucka, jordfelsbrytare, AKS-säkerhetsdrag, gasol-

läckagetestare, ribbottensäng med resårmadrass och bekväm 

bäddmadrass, värmepanna Alde Compact 3 kW, radiatorer 

med värmeväxlare, värmeslinga i skofack, deltaaxel med gum-

mitorsion, högeffektiv PUR-isolering, backljus, utdragbara 

lådor i pentry, instegsbelysning, fjällkoppling, utvändig an-

slutning för kabel-TV, 200 cm långa sängar, manuellt ställbar 

sänghuvudände, skidfack, tältskena i alla aluminiumlister, 

utvändig lastlucka, öppningsbart framfönster och högtalare 

vid sittgruppen. Och en hel del ytterligare…
DVD-spelare med 

CD och radio
Mikrovågsugn

RailsCykelställ för 
2 cyklar

Rails

Cykelställ för 
2 cyklar

Vi är stolta över vår egen metod – Cabby-metoden. Isoleringen är helt 

överlägsen allt annat och som husvagnsägare får du en välisolerad, 

modern och oerhört körstabil husvagn med högt andrahandsvärde.

Lyft på taket på nya Cabby
Cabby är inte vilken husvagn som helst. Mycket av det som är nytt ser du direkt i nya Cabby. 

Men en del smarta och praktiska lösningar är dolda och syns inte för blotta ögat. Vi vill visa 

ALLT. Så att du inte missar Cabbys alla godsaker. Vik ut och lyft på taket för nya Cabby!

34

Det största vi gjort!
Vi ville göra en vagn som ger dig känslan av paradvåning, som-

marstuga och skönhet i en och samma husvagn. Det var under de 

förutsättningarna vi skapade den största vagn vi någonsin tillverkat: 

vårt fl aggskepp, Cabby 800+.

Den här vagnen är stor. Riktigt stor. Det invändiga golvmåttet är på 

hela 7 meter och 40 centimeter. Stega upp det hemma och jämför 

så inser du att vi pratar om väldigt stora ytor…

Cabby 800+ erbjuder tre generösa planlösningar som passar alla: 

från den stora barnfamiljen till det gästvänliga paret. I den rymliga 

vagnen fi nns gott om plats att sitta och ligga, och stora möjligheter 

till förvaring av det du vill ha med dig på resan. 

För att du lätt och säkert ska kunna ta dig till favoritstället med din 

800+ så har vi specialdesignat ett AL-KO-chassi med extra förstärk-

ningar för bästa balans och körsäkerhet.

I nya Cabby 800+ fi nns naturligtvis alla de innovativa nyheter och 

lösningar vi utvecklat och designat. Vagnen är välutrustad redan i 

grundutförandet, men vill du höja standarden ytterligare så fi nns 

det massor av smarta och nyttiga tillbehör.

800+
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Cabbymetoden
Det unika i en Cabby sitter i väggarna. Vi kallar det kort och gott 

Cabby-metoden, och alla som någon gång bott i en av våra husvag-

nar en kall vinternatt eller het sommardag tackar sin lyckliga stjärna 

för att man valde just en Cabby.

Ett extremt välisolerande material och minimalt med skarvar i väg-

gar och tak är framgångsreceptet. Det innebär att kylan hålls utanför 

vagnen på vintern och på sommaren är det svalt även när det är 

riktigt hett. Dessutom är konstruktionen oerhört vridstyv och bidrar 

i hög grad till att en Cabby är stabil och körsäker på vägen.

Låt oss ta det från grunden:

Mellan yttervägg och innervägg sprutar vi under högt tryck in det 

högisolerande materialet polyurethan, samma sak görs med tak 

och golv. Allt är helt utan träreglar och det innebär att det inte fi nns 

någon risk för köldbryggor. Polyurethanet består av isolerande 

mikroskopiska slutna gasblåsor som inte släpper igenom fukt eller 

vatten och dessutom håller både värme och kyla på rätt sida om 

husvagnsväggen.

PUR-isolering

Plywood

Innertapet

Ytterplåt

Alltid i en Cabby +
Sport- och Champ Edition

När du köper en ny Cabby behöver du aldrig känna att du 

får en husvagn som behöver massor av tillval för att du ska 

bli nöjd. Vi har gjort det enkelt för dig redan från början och 

därför är det marknadens mest välutrustade husvagn som 

rullar ut från vår fabrik. 

Skulle du dessutom vilja krydda din husvagn lite extra så har 

du friheten att välja bland massor av smarta, läckra och nyt-

tiga tillbehör. 

All den här utrustningen fi nns med i en ny Cabby (som 

standard): aluminiumfälgar, invändig avloppstank, CD-spelare 

med RDS-radio, vattenburen golvvärme, 5 års täthetsgaranti, 

2 års totalgaranti, stort skidfack, elektronisk TV-antenn, trans-

parent taklucka, jordfelsbrytare, AKS-säkerhetsdrag, gasol-

läckagetestare, ribbottensäng med resårmadrass och bekväm 

bäddmadrass, värmepanna Alde Compact 3 kW, radiatorer 

med värmeväxlare, värmeslinga i skofack, deltaaxel med gum-

mitorsion, högeffektiv PUR-isolering, backljus, utdragbara 

lådor i pentry, instegsbelysning, fjällkoppling, utvändig an-

slutning för kabel-TV, 200 cm långa sängar, manuellt ställbar 

sänghuvudände, skidfack, tältskena i alla aluminiumlister, 

utvändig lastlucka, öppningsbart framfönster och högtalare 

vid sittgruppen. Och en hel del ytterligare…
DVD-spelare med 

CD och radio
Mikrovågsugn

RailsCykelställ för 
2 cyklar

Rails

Cykelställ för 
2 cyklar

Vi är stolta över vår egen metod – Cabby-metoden. Isoleringen är helt 

överlägsen allt annat och som husvagnsägare får du en välisolerad, 

modern och oerhört körstabil husvagn med högt andrahandsvärde.

Lyft på taket på nya Cabby
Cabby är inte vilken husvagn som helst. Mycket av det som är nytt ser du direkt i nya Cabby. 

Men en del smarta och praktiska lösningar är dolda och syns inte för blotta ögat. Vi vill visa 

ALLT. Så att du inte missar Cabbys alla godsaker. Vik ut och lyft på taket för nya Cabby!

34

Det största vi gjort!
Vi ville göra en vagn som ger dig känslan av paradvåning, som-

marstuga och skönhet i en och samma husvagn. Det var under de 

förutsättningarna vi skapade den största vagn vi någonsin tillverkat: 

vårt fl aggskepp, Cabby 800+.

Den här vagnen är stor. Riktigt stor. Det invändiga golvmåttet är på 

hela 7 meter och 40 centimeter. Stega upp det hemma och jämför 

så inser du att vi pratar om väldigt stora ytor…

Cabby 800+ erbjuder tre generösa planlösningar som passar alla: 

från den stora barnfamiljen till det gästvänliga paret. I den rymliga 

vagnen fi nns gott om plats att sitta och ligga, och stora möjligheter 

till förvaring av det du vill ha med dig på resan. 

För att du lätt och säkert ska kunna ta dig till favoritstället med din 

800+ så har vi specialdesignat ett AL-KO-chassi med extra förstärk-

ningar för bästa balans och körsäkerhet.

I nya Cabby 800+ fi nns naturligtvis alla de innovativa nyheter och 

lösningar vi utvecklat och designat. Vagnen är välutrustad redan i 

grundutförandet, men vill du höja standarden ytterligare så fi nns 

det massor av smarta och nyttiga tillbehör.

800+
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Cabbymetoden
Det unika i en Cabby sitter i väggarna. Vi kallar det kort och gott 

Cabby-metoden, och alla som någon gång bott i en av våra husvag-

nar en kall vinternatt eller het sommardag tackar sin lyckliga stjärna 

för att man valde just en Cabby.

Ett extremt välisolerande material och minimalt med skarvar i väg-

gar och tak är framgångsreceptet. Det innebär att kylan hålls utanför 

vagnen på vintern och på sommaren är det svalt även när det är 

riktigt hett. Dessutom är konstruktionen oerhört vridstyv och bidrar 

i hög grad till att en Cabby är stabil och körsäker på vägen.

Låt oss ta det från grunden:

Mellan yttervägg och innervägg sprutar vi under högt tryck in det 

högisolerande materialet polyurethan, samma sak görs med tak 

och golv. Allt är helt utan träreglar och det innebär att det inte fi nns 

någon risk för köldbryggor. Polyurethanet består av isolerande 

mikroskopiska slutna gasblåsor som inte släpper igenom fukt eller 

vatten och dessutom håller både värme och kyla på rätt sida om 

husvagnsväggen.

PUR-isolering

Plywood

Innertapet

Ytterplåt

Alltid i en Cabby +
Sport- och Champ Edition

När du köper en ny Cabby behöver du aldrig känna att du 

får en husvagn som behöver massor av tillval för att du ska 

bli nöjd. Vi har gjort det enkelt för dig redan från början och 

därför är det marknadens mest välutrustade husvagn som 

rullar ut från vår fabrik. 

Skulle du dessutom vilja krydda din husvagn lite extra så har 

du friheten att välja bland massor av smarta, läckra och nyt-

tiga tillbehör. 

All den här utrustningen fi nns med i en ny Cabby (som 

standard): aluminiumfälgar, invändig avloppstank, CD-spelare 

med RDS-radio, vattenburen golvvärme, 5 års täthetsgaranti, 

2 års totalgaranti, stort skidfack, elektronisk TV-antenn, trans-

parent taklucka, jordfelsbrytare, AKS-säkerhetsdrag, gasol-

läckagetestare, ribbottensäng med resårmadrass och bekväm 

bäddmadrass, värmepanna Alde Compact 3 kW, radiatorer 

med värmeväxlare, värmeslinga i skofack, deltaaxel med gum-

mitorsion, högeffektiv PUR-isolering, backljus, utdragbara 

lådor i pentry, instegsbelysning, fjällkoppling, utvändig an-

slutning för kabel-TV, 200 cm långa sängar, manuellt ställbar 

sänghuvudände, skidfack, tältskena i alla aluminiumlister, 

utvändig lastlucka, öppningsbart framfönster och högtalare 

vid sittgruppen. Och en hel del ytterligare…
DVD-spelare med 

CD och radio
Mikrovågsugn

RailsCykelställ för 
2 cyklar

Rails

Cykelställ för 
2 cyklar

Vi är stolta över vår egen metod – Cabby-metoden. Isoleringen är helt 

överlägsen allt annat och som husvagnsägare får du en välisolerad, 

modern och oerhört körstabil husvagn med högt andrahandsvärde.

Lyft på taket på nya Cabby
Cabby är inte vilken husvagn som helst. Mycket av det som är nytt ser du direkt i nya Cabby. 

Men en del smarta och praktiska lösningar är dolda och syns inte för blotta ögat. Vi vill visa 

ALLT. Så att du inte missar Cabbys alla godsaker. Vik ut och lyft på taket för nya Cabby!

34

Det största vi gjort!
Vi ville göra en vagn som ger dig känslan av paradvåning, som-

marstuga och skönhet i en och samma husvagn. Det var under de 

förutsättningarna vi skapade den största vagn vi någonsin tillverkat: 

vårt fl aggskepp, Cabby 800+.

Den här vagnen är stor. Riktigt stor. Det invändiga golvmåttet är på 

hela 7 meter och 40 centimeter. Stega upp det hemma och jämför 

så inser du att vi pratar om väldigt stora ytor…

Cabby 800+ erbjuder tre generösa planlösningar som passar alla: 

från den stora barnfamiljen till det gästvänliga paret. I den rymliga 

vagnen fi nns gott om plats att sitta och ligga, och stora möjligheter 

till förvaring av det du vill ha med dig på resan. 

För att du lätt och säkert ska kunna ta dig till favoritstället med din 

800+ så har vi specialdesignat ett AL-KO-chassi med extra förstärk-

ningar för bästa balans och körsäkerhet.

I nya Cabby 800+ fi nns naturligtvis alla de innovativa nyheter och 

lösningar vi utvecklat och designat. Vagnen är välutrustad redan i 

grundutförandet, men vill du höja standarden ytterligare så fi nns 

det massor av smarta och nyttiga tillbehör.

800+
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Cabbymetoden
Det unika i en Cabby sitter i väggarna. Vi kallar det kort och gott 

Cabby-metoden, och alla som någon gång bott i en av våra husvag-

nar en kall vinternatt eller het sommardag tackar sin lyckliga stjärna 

för att man valde just en Cabby.

Ett extremt välisolerande material och minimalt med skarvar i väg-

gar och tak är framgångsreceptet. Det innebär att kylan hålls utanför 

vagnen på vintern och på sommaren är det svalt även när det är 

riktigt hett. Dessutom är konstruktionen oerhört vridstyv och bidrar 

i hög grad till att en Cabby är stabil och körsäker på vägen.

Låt oss ta det från grunden:

Mellan yttervägg och innervägg sprutar vi under högt tryck in det 

högisolerande materialet polyurethan, samma sak görs med tak 

och golv. Allt är helt utan träreglar och det innebär att det inte fi nns 

någon risk för köldbryggor. Polyurethanet består av isolerande 

mikroskopiska slutna gasblåsor som inte släpper igenom fukt eller 

vatten och dessutom håller både värme och kyla på rätt sida om 

husvagnsväggen.

PUR-isolering

Plywood

Innertapet

Ytterplåt

Alltid i en Cabby +
Sport- och Champ Edition

När du köper en ny Cabby behöver du aldrig känna att du 

får en husvagn som behöver massor av tillval för att du ska 

bli nöjd. Vi har gjort det enkelt för dig redan från början och 

därför är det marknadens mest välutrustade husvagn som 

rullar ut från vår fabrik. 

Skulle du dessutom vilja krydda din husvagn lite extra så har 

du friheten att välja bland massor av smarta, läckra och nyt-

tiga tillbehör. 

All den här utrustningen fi nns med i en ny Cabby (som 

standard): aluminiumfälgar, invändig avloppstank, CD-spelare 

med RDS-radio, vattenburen golvvärme, 5 års täthetsgaranti, 

2 års totalgaranti, stort skidfack, elektronisk TV-antenn, trans-

parent taklucka, jordfelsbrytare, AKS-säkerhetsdrag, gasol-

läckagetestare, ribbottensäng med resårmadrass och bekväm 

bäddmadrass, värmepanna Alde Compact 3 kW, radiatorer 

med värmeväxlare, värmeslinga i skofack, deltaaxel med gum-

mitorsion, högeffektiv PUR-isolering, backljus, utdragbara 

lådor i pentry, instegsbelysning, fjällkoppling, utvändig an-

slutning för kabel-TV, 200 cm långa sängar, manuellt ställbar 

sänghuvudände, skidfack, tältskena i alla aluminiumlister, 

utvändig lastlucka, öppningsbart framfönster och högtalare 

vid sittgruppen. Och en hel del ytterligare…
DVD-spelare med 

CD och radio
Mikrovågsugn

RailsCykelställ för 
2 cyklar

Rails

Cykelställ för 
2 cyklar

Vi är stolta över vår egen metod – Cabby-metoden. Isoleringen är helt 

överlägsen allt annat och som husvagnsägare får du en välisolerad, 

modern och oerhört körstabil husvagn med högt andrahandsvärde.

Lyft på taket på nya Cabby
Cabby är inte vilken husvagn som helst. Mycket av det som är nytt ser du direkt i nya Cabby. 

Men en del smarta och praktiska lösningar är dolda och syns inte för blotta ögat. Vi vill visa 

ALLT. Så att du inte missar Cabbys alla godsaker. Vik ut och lyft på taket för nya Cabby!

34

Det största vi gjort!
Vi ville göra en vagn som ger dig känslan av paradvåning, som-

marstuga och skönhet i en och samma husvagn. Det var under de 

förutsättningarna vi skapade den största vagn vi någonsin tillverkat: 

vårt fl aggskepp, Cabby 800+.

Den här vagnen är stor. Riktigt stor. Det invändiga golvmåttet är på 

hela 7 meter och 40 centimeter. Stega upp det hemma och jämför 

så inser du att vi pratar om väldigt stora ytor…

Cabby 800+ erbjuder tre generösa planlösningar som passar alla: 

från den stora barnfamiljen till det gästvänliga paret. I den rymliga 

vagnen fi nns gott om plats att sitta och ligga, och stora möjligheter 

till förvaring av det du vill ha med dig på resan. 

För att du lätt och säkert ska kunna ta dig till favoritstället med din 

800+ så har vi specialdesignat ett AL-KO-chassi med extra förstärk-

ningar för bästa balans och körsäkerhet.

I nya Cabby 800+ fi nns naturligtvis alla de innovativa nyheter och 

lösningar vi utvecklat och designat. Vagnen är välutrustad redan i 

grundutförandet, men vill du höja standarden ytterligare så fi nns 

det massor av smarta och nyttiga tillbehör.

800+
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800+
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Vårt fl aggskepp



CABBY LT

CABBY F3F

CABBY FT

37

Modell: 800+LT

Den här vagnens rymlighet slår alla rekord. 

Längst fram fi nns den bäddbara, u-formade 

sittgruppen och invid ingången den praktiska 

instegsgarderoben. I övrigt fi nns det gott om 

garderobsutrymme, två enkelsängar och en 

skön och rymlig WC och duschkabin allra 

längst bak.

Modell: 800+F3F

Modell: 800+FT

Det här är vagnen för dig som vill ha 

generöst med sängplatser. Totalt kan 8 

personer sova i vagnen och även om du 

inte använder sittgruppen att sova i, så 

fi nns ändå sex sängplatser. Den mäktiga 

dubbelsängen fi nns längst bak tillsammans 

med WC/dusch. Mitt på vagnen har du en 

våningssäng och en sittgrupp som med 

några enkla handgrepp även den blir 

våningssäng. Där fram den rymliga sitt-

gruppen som är bäddbar.

Med en separat WC och duschkabin längst 

bak i vagnen blir den här modelltypen 

bekväm och rymlig. Dubbelsängen, stora 

garderober och en mittsittgrupp – som lätt 

görs om till våningssäng – samsas med 

lätthet tillsammans med den stora, bäddbara 

sittgruppen längst fram. Den här vagnen har 

också instegsgarderob. Köksdelen är över två 

meter lång och är till för dig som vill ha riktigt 

gott om svängrum.

PLANLÖSNINGAR



day 1 – 11.00 day 1 – 13.30

day 1 – 07.00 day 1 – 09.30
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Så bygger vi en Cabby 

Dag ett, kl 07.00 – För Cabbys kunniga husvagnsbyggare börjar arbetsdagen. 
Med vana händer börjar Cabbys personal nu tillverkningen av en av de många 
husvagnar som kräver precision, noggrannhet och kvalitetstänkande.

Från Cabbys fabrik i Kristinehamn har mer än 60 000 husvagnar till-
verkats under de över 40 år som företaget funnits. På Cabby jobbar 
hängivna medarbetare med att utveckla och tillverka vår framgångsrika 
husvagn. Innanför fabrikens väggar har vi samlat hela produktions-

kedjan, från prototyputveckling, till snickeri och montering. För att du 
ska få en liten inblick i hantverket bakom varje ny Cabby, kan du här följa 
en Cabbys väg fram till färdig vagn.

Dag ett, kl 09.30 – Grunden för en Cabby läggs. En av de absolut viktigaste 
delarna på Cabbyn börjar ta form. Väggar, tak och golv sågas omsorgsfullt ut. 
Här monteras ledningarna för den effektiva, vattenburna golvvärmen.

Dag ett, kl 11.00 – Absolut fuktfritt. Innan väggar och tak är redo för 
isolering måste en fuktspärr strykas på. Stödribbor och trädetaljer i 
stommen fästs med hög precision. Noggrannhet är en förutsättning för 
den välisolerade Cabbyn.

Dag ett, kl 13.30 – Chassiet görs redo. På en Cabby sitter AL-KO: s trygga 
och stabila chassi. Här monteras bromsledningar och chassiet förbereds för 
grundstommen. 



day 2 – 10.00 day 2 – 11.30

day 2 – 07.30

day 1 – 14.30 day 1 – 15.00
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Dag två, kl 07.30 – Peter har håltimme. Peter precisionssågar ut hålen för bland 
annat fönster och dörr. Nu är det dags att montera väggarna på underredet.

Dag två, kl 10.00 – Ett klipp. Innan väggarna kan fogas samman klipps plåten 
rent för att passa exakt. Skarvarna tätas därefter med en fuktavvisande och 
elastisk fogmassa.

Dag ett, kl 14.30 – Cabbys vändpunkt. Allt på undersidan av chassiet är klart. 
Nu väntar montering av väggar och tak. Men innan dess ska den viktiga iso-
leringen göras.

Dag ett, kl 15.00 – Det unika med Cabby är välisolerat. I många framgångsrika 
år har vi använt oss av polyurethanskum som isolering. Materialet passar 
perfekt som isolering eftersom det inte drar åt sig fukt. Karossen är själv-
bärande och därför behövs heller inga reglar eller andra förstärkningar. På så 
sätt undviker man kallras och köldbryggor, samtidigt som värmen kan hållas 
kvar inomhus vid riktigt kalla dagar. Innerväggen i plywood och ytterplåten 
placeras i pressen och polyurethanet sprutas in under högt tryck. Därefter får 
allt stelna till en kompakt och välisolerande fyllning. Vi kallar det här effektiva 
sättet att isolera en husvagn för Cabby-metoden.

Dag två, kl 11.30 – Cabby är i ledningen. Alla ledningar och kablar placeras ut, 
och i den rymliga kofferten fram förbereds genomförningarna för gasolen.



day 3 – 10.00

day 2 – 13.00

day 3 – 07.30

day 3 – 11.00 day 3 – 13.00

day 2 – 15.00
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Dag tre, kl 10.00 – Full fart i snickeriet. Centralt placerat i Cabbyfabriken fi nns 
snickeriet. Med en ultramodern CNC-fräs millimetersågas en stor del av den 
ljusa och designade inredningen. Ett förprogrammerat dataprogram anpassar 
CNC-fräsens fi gursågningar till respektive modell.

Dag tre, kl 13.00 – En Cabby-cabriolet. Innan taket monteras skruvas inred-
ningen på plats. Årets modeller har en nydesignad insida med mängder av 
smarta lösningar för att utrymmet ska kunna utnyttjas maximalt.

Dag tre, kl 11.00 – Finkänsliga snickare. En stor del av inredningen i varje 
Cabby är gjorda av yrkeskunniga snickare med fi nsnickeri som specialitet. Nu 
är varje del till den nya Cabbyn framtagna, det är dags för inredningssnickarna 
att börja skruva upp insidan.     

Dag tre, kl 07.30 – Kökspersonalen gör sitt jobb. Den effektiva gasolspisen 
skruvas fast över de skåp och lådor som därefter lyfts in i den halvfärdiga hus-
vagnen. Kylskåpet passas in och integreras i Cabbyn.

Dag två, kl 13.00 – Hantverk i minsta skrymsle.  I nya Cabby går alla kablar 
inne i den torra vagnen. Dessutom har vi i år en ny sorts kopplingsblock som 
är speciellt framtagna för Cabbys nya modell. Även bakljus och positionsljus 
har kablarna dragna innne i vagnen.

Dag två, kl 15.00 – Cabby håller tätt. Elkablage, kontakter och gasolrör dras 
fram. Mycket av det som gör Cabbyn bekväm, praktisk och rymlig fi nns i det 
fördolda. Metervis med kablar och rör göms fi nurligt undan för att inte störa 
helhetsintrycket. Alla ingångshål i karossen tätas effektivt med tätningsmassa.



day 4 – 10.00

day 4 – 13.00 day 4 – 14.00

the last hours

day 4 – 07.30
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Dag fyra, kl 14.00 – Slutkontroll. Carl Erik gör de sista justeringarna på vag-
nen. En stor mängd kontrollpunkter ska vara godkända innan vår Cabby får 
OK stämplat i checklistan. Vagnen utrustas med kundens val av extra tillbehör 
och tygkollektion.

Dag fyra, kl 10.00 – Lysande detaljrikedom. Här sätts de sista detaljerna fast 
på den nästan färdiga vagnen. Lister passas in, positionsljus och baklyktor 
skruvas fast och emblemen sätts på plats.

Dag fyra, kl 13.00 – Ett rum med utsikt. Takluckan och samtliga fönster pas-
sas in i den nästan färdiga husvagnen. Fredrik fäster fönstren och tätar med 
fogmassa. Inget lämnas åt slumpen och hela tiden kontrolleras varje moment 
för att allt ska göras med bästa kvalitet.

En ny Cabby 2006 är född. Trygga garantier och ett välutvecklat servicenät 
väntar för den nya Cabby-ägaren. Och som stolt ägare kommer du snart 
märka hur viktigt det är med ett gott hantverk som i slutänden alltid ger hög 
kvalitet – Cabby-kvalitet.

Ett vått eldprov. I ett par timmar ställs varje Cabby i ett konstgjort spöregn. 
Därefter gör vi ett fukttest på insidan. På så sätt kan vi vara säkra på att våra 
vagnar lämnar fabriken helt täta.

Dag fyra, kl 07.30 – Nu lägger vi locket på. Takplåten passas in över det 
välisolerade taket. På insidan är det mesta färdigt.
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Våra modeller

Modell: 620+F2C Modell: 650+CM Modell: 650+F2C

Modell: 680+F2C Modell: 740+CM Modell: 740+F2C

Modell: 740+M2C

Modell: 620F2B Modell: 620+F2B

Modell: 740+F2B

Modell: 650+F2B

Modell: 680+F2B

Modell: 800+F3F

Barnkammare

Kombi

Modell: 740+M



Enkelsängar

Model: 620L Model: 620+L Modell: 650+L

Modell: 680+LT Modell: 680+L Modell: 740+LT

Modell: 570F3 Modell: 570+F3 Modell: 620F3

Modell: 620+F3 Modell: 620+FT

Modell: 650+FT Modell: 650+F3 Modell: 680+F3

Modell: 680+FM Modell: 740+FT

Dubbelsängar

Modell: 800+FT

Modell: 740+L Modell: 800+LT

Modell: 620FT



Det här är nya Cabby
Cabby-metoden är vår egen unika metod att isole-
ra en husvagn. Vår metod bygger på att högeffek-
tivt polyurethanskum sprutas in i mellan ytter- och 
innervägg. Det här gör Cabby extremt välisolerad 
mot både sommarhetta och vinterkyla eftersom vi 
slipper en massa onödiga reglar.

Nya Cabby har fått en polyurethanprofi l, 
Power Lock, i övergångarna mellan tak, 
front och vägg. Med Power Lock får 
husvagnen extra stadga och styrka.

Den nya köksinredningen har gjorts ännu 
smartare med stora och små utdragbara 
lådor. Pentryt har dessutom utrustats 
med möjlighet till sopsortering.

För den som vintercampar är det här en välkom-
men nyhet: invändig avloppstank. Alla våra nya 
Cabby har utrustats med den här typen av tank där 
du lätt håller koll på nivån med hjälp av den nya, 
smarta manöverpanelen ovanför kökspentryt.

Med två nya, diskreta och intelligenta displayer har du möjlighet att styra 
mängder med funktioner i vagnen genom några enkla knapptryck. Härifrån 
kan du bland annat ställa in värmen, välja gasol eller el som energikälla, 
tända och släcka positionsljus, koppla på varningsblinkers, kontrollera ytter- 
och innertemperatur och övervaka nivåer på vatten och batteri.

Cabby Safety System gör husvagnen 
maximalt körstabil. Deltaaxeln och 
ett underrede med starka specialbal-
kar, stödkonsoler under sidorna och 
låsande mellanbalkar ger vagnen en 
trygg, säker och exakt spårstabilitet. 

Vi har utrustat nya Cabby med 
stora 15 tums aluminiumfälgar 
och lågprofi ldäck. De större 
däcken bidrar till vagnens goda 
köregenskaper.

I nya Cabby blir det extra luftigt tack vare att vi höjt 
takhöjden och skapat en ännu luftigare inredning. 
Köksbänkarna har sänkts till normal köksstandard 
och sofforna har fått en något lägre, bekvämare 
sitthöjd.

Vi har utrustat nya Cabby med 
ett ännu större kylskåp. 
Två varianter fi nns för det 
olika modellerna, ett kyl-
skåp med 117 liters rymd 
och ett med hela 175 liter.

På båda sidor av vagnen fi nns det numera 
tältlist. Det gör det möjligt att montera 
förtält på ena sidan och exempelvis ett skyd-
dande tält för bilen på den andra sidan.

De bekväma sängarna har gjorts längre i 
nya Cabby. Nu är sängarna hela 
200 cm och har en ny, ännu 
bekvämare bädd- och resår-
madrass. Dessutom har 
sängarna manuellt ställbara 
huvudändar.

Cabby har marknadens kanske bästa inomhus-
klimat med vattenburen golvvärme och vatten-
buren centralvärme i elementen. Genom smarta 
luftspalter i väggskåpen kan värmen fördelas 
jämnt i hela vagnen. I kombination med extremt 
välisolerade väggar gör värmesystemet att 
Cabby är den perfekta året-runt-vagnen.

Rejält tilltaget lastutrymme som du kommer åt 
både från utsidans lastlucka och under sängen 
på insidan.




