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På Cabbyfabriken i Kristinehamn arbetar vi hårt för att du ska få ut det 
bästa av din fritid. Vi vill ge dig något alldeles extra. Därför lägger vi ner 
mycket energi och engagemang när vi utvecklar och tillverkar våra hus-
vagnar. Inga detaljer lämnas åt slumpen och bara det bästa är gott nog. 
Det har vi gjort i över fyrtio år nu. Och över 65 000 husvagnar har rullat 
ut från vår fabrik. Men det vi egentligen säljer är upplevelsen. Känslan. 
Och friheten.   

Därför bygger vi alla vår vagnar för hand – som vi alltid har gjort. 
Med värmländskt hantverkskunnande och känsla för detaljer. Vi använder 
bara de bästa materialen. Utvecklar och anammar ständigt nya tekniska 
lösningar. Lägger mycket tid på design och form. Och fyller våra vagnar 
med det senaste utrustningen. Allt för att göra en så säker, lätthanterlig 
och komfortabel husvagn som det bara är möjligt. Husvagnar som inbju-
der till både korta och långa resor. Planerade och spontana. 

Alltid i en Cabby:
5 års täthetsgaranti. 2 års totalgaranti.

Året-runt-njutning: Vattenburen golvvärme. Alde Compact 3/6 kW (el/
gasol) värmepanna. Radiatorer med värmeväxlare. Värmeslinga skofack. 
Varmvatten. Högeffektiv PUR-isolering. Invändig avloppstank.

Välutrustad från början.

Cabby Safety System: ATC. AL-KO chassi. AKS säkerhetsdrag. Deltaaxel 
med gummitorsion. Täckkåpa dragbalk AL-KO. Backljus. Högt placerat 
bromsljus. Gasolläckagetestare. Fjällkoppling. Jordfelsbrytare.

Matglädje: Soft-close utdragslådor i pentry. Spisfl äkt. 3-lågig spis (620FT, 
620+FT 2-lågig). Keramisk engreppsblandare i pentry. Vattentank med 
utvändig påfyllning. Dometic kylskåp 175/117 liter frys/fack.

Skönare sömn: Anatomiska viskoelastiska madrasser. Tjock bäddma-
drass. Justerbar huvudända, delbar i dubbelbädd.

Badrum: Vridbar kassettoalett med spolning. Keramisk engreppsblan-
dare i toalett. Vattentank med utvändig påfyllning.

Media: Utvändig anslutning för kabel-TV. CD-spelare med RDS-radio. 
Högtalare vid sittgrupp. Elektronisk TV-antenn.

Övrigt: 15” aluminiumfälgar (boggi: 14”). En-nyckels-system. Instegs-
belysning. Stöldskyddsmärkning. Tältskena i aluminiumlister. Inner-/ytter-
temperaturmätare. Transparent taklucka 60 x 60 cm. Tonade dubbel-
fönster. Öppningsbart framfönster. Kassettrullgardiner med myggnät. 
Premium stödben på alla boggivagnar. Utvändig lastlucka. Skidfack.

En Cabby är redan från början fullproppad med utrustning och fi nesser, som i de fl esta andra fall är tillval. Därför 
behöver du aldrig tänka på detaljerna – det har vi redan gjort. Egentligen är det bara val av tyg i soffgrupper och 
detaljer som du behöver bry dig om efter valet av modell. Men skulle du vilja krydda din vagn ytterligare. Och göra 
den lite mer personlig, så att den helt och fullt passar dina önskemål – ditt sätt att leva livet lite friare. Då hittar du 
massor av smarta, fi nurliga och läckra tillbehör att välja bland i den här katalogen. 





Chassi 
Passar alla vagnar där inget annat nämns.

Låskit till AL-KO säkerhetskoppling.

Domkraftssats för AL-KO
Specialdesignad domkraft för AL-KO-chassit.

Reservhjul för AL-KO
Finns med stål- eller aluminiumfälg.

Reservhjul (i koffert) 14”.

Elektriska stödben AL-KO
Gör uppställningen av din husvagn snabb, enkel 
och automatisk.

Big Foot stödben AL-KO
Ger en stabil och säker uppställning även på 
mjukare underlag.

Premium stödhjul AL-KO 
Med inbyggd fjädring och våg.

  

Eventpaket
Naturligtvis kan du redan från början utrusta din 
vagn med den senaste medietekniken. Med vårt 
Eventpaket missar du varken väderleksrapporten 
eller en möjligheten att njuta av en bra fi lm. Och 
det fungerar i hela Europa. TV, DVD, digitalbox och 
digitalantenn kan även köpas var för sig.

Platt 17” LCD-skärm med text-tv och stereo
Färdig att använda till dator. Fungerar på 12 V och 230 V. 

DVD-spelare. Med CD och radio med RDS.

Digitalantenn. En aktiv vattenskyddad antenn som 
hittar digitala sändningar där andra går bet. Testad 
och använd av svenska marinen som fartygsantenn. 
Klarar VHF, FM och UHF. Perfekt för digital-tv.

Digitalbox. Mottagare för det digitala marknätet. 
Godkänd av Boxer. Gör det möjligt för dig att se alla 
fria digitalkanaler, var än i Europa du befi nner dig.

Easy pull AL-KO 
Ett hjälpmedel för att du ensam 
lättare ska kunna koppla husvagnen till din bil.

Premium stödben AL-KO 
Standard på alla Cabby med boggiaxel.

Euro-Mover II Elektrisk singelaxel
För den kräsne som enkelt och smidigt vill 
rangera sin husvagn utan att behöva baxa och 
dra för hand. Passar modellerna 570 till 700+.

Euro-Mover II Elektrisk boggiaxel 
För den kräsne som enkelt och 
smidigt vill rangera sin husvagn 
utan att behöva baxa och dra för 
hand. Passar modellerna 740+ 
till 800+.

Tillval

Tillbehör
TV-hylla med antenn/230V

Svängbart TV-fäste (plattskärm)

Ljud (Audio) från DVD till TV. 
TV-ljudet går ut i vagnens högtalare.

Extra högtalarpar. För ljud bak i husvagnen.

Laddningsbooster.

Extra DVD-kabel. 
Om du exempelvis vill se DVD-fi lmer bak i vagnen.

TILLVAL – EVENTPAKET OCH CHASSI



Cykelställ bak 
För två eller tre cyklar.

Takrails i aluminium

Gasolomkopplare för två fl askor 
Öka gasolförrådet och minska intervallen för 
gasoltubsbyte.

Utvändigt gasoluttag
Använd vagnens gasol till utegrillen!

Cityvattenanslutning
Koppla in externt vatten i vagnen.

Kaross 
Fönster 1600x600 för bakgavel (L-mod) 
Öppningsbart fönster till bakgaveln som passar 
alla L-modeller. Gardiner ingår. 1600 x 600 mm.

Fönster 1450x600 för bakgavel (L-mod) 
Öppningsbart fönster till bakgaveln som passar 
alla L-modeller. Gardiner ingår. 1450 x 600 mm.

Fönster 1000x550 bakgavel (L-mod)
Fönster till bakgaveln som passar alla L-model-
ler. Gardiner ingår. 1000 x 550 mm.

Taklucka HEKI II De Lux
Mått 90x60 cm. För en ljusare tillvaro.

Stor motordriven taklucka
Mått 60x60 cm. 

Taklucka 40x40 cm
Öppningsbar matt taklucka.

Taklucka 60x60 cm
Transparant och öppningsbar. Sitter som stan-
dard i en Cabby. Kan även fås bak i vagnen.

Myggnätsdörr
Håll myggorna ute!

Utvändigt duschuttag
Ta en smidig dusch i naturen.

TILLVAL – KAROSS

Aircondition Blizzard 2100 ECC Dometic
Effekt 2,1 kW. Klimatanläggning, dvs både kyler 
och värmer luften efter behov. Tar även bort 
fukt och renar luften.

El-golvvärme



Invändigt

Microvågsugn
Elektronisk, effekt 800W. Placeras i pentry eller 
över kylen beroende på planlösning.

Gasolugn Cramer liten 
Passar främst till det mindre pentryt.

Gasolugn Cramer stor 
För det större pentryt.

Gasolugn Cramer stor med grill
För det större pentryt.

Diskmaskin, Dometic 
Inklusive cityvattenanslutning

Gaslarm 
Var på den säkra sidan!

117 l kylskåp, Dometic  
och instegsgarderob 
Nu kan du få den populära instegsgarderoben 
även i de mindre L, F2B, och F2C-modellerna.

175 l kylskåp, Dometic 
Nu kan du få den stora kylen även i de mindre 
L, F2B, och F2C-modellerna. 

175 l kylskåp, Dometic 
och instegsgarderob
Nu kan du få den stora kylen och populära 
instegsgarderoben även i de mindre L, F2B,  
och F2C-modellerna. 

Tech-Tower 
150 L kyl och separat frys kombinerad med en 
liten gasolugn.

TILLVAL – INVÄNDIGT



Vissa tillval är ej möjliga i kombination med andra tillval. Hör med din återförsäljare vad som gäller. Din återförsäljare har även aktuella prislistor för alla tillval. Cabby reserverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan förvarning.

Dynor i skinn, Dallas
Finns i färgerna brun, blå och beige.

Brandsläckare, pulver

Överbäddsskåp höger sida bak (DS)

Överbäddsskåp vänster sida bak (FS)

Överbäddsskåp (FS)

Fast överskåp istället för överbäddsskåp

3-våningssäng
Om ni behöver fler bäddar! Passar till F2C och F3F. 

Elmanövrerad huvudända i säng Nyhet! I år har alla dubbelsängar delad huvudända, så att ni kan läsa och sova oberoende av varandra.

Centraldammsugare
Gör städningen enkel. 

 

TILLVAL – INVÄNDIGT

Mixning av standardtyger 
Cabbys tyger är vävda i ett slitstakt och lättskött material som är speciellt framtaget för högkvalita-
tiva möbler. Skinnet, som är tillval, är av högsta kvalitet från Leather Master och sköts på samma 
sätt som en vanlig skinngrupp. Här ovan ser du vilka kollektioner som finns.

Du behöver inte ha samma tyg genomgående i din Cabbyvagn. Vill du exempelvis ha andra gar-
diner än de som ingår som standard, i den valda textilkollektionen, kan du naturligtvis välja gardiner 
från någon av de andra kollektionerna som tillval.

Skinn (tillval)Standardtyger




