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Soliga härliga dagar. Ljumma kvällar och torra fina vägar. Eller iskalla nätter, slingrigt och regnhalt? Vädret och res- 
målen varierar. Men målet är oftast detsamma. Avkoppling och upplevelse. 

Man vill få tid att njuta av tillvaron och må gott tillsammans. 
Och det är just när det planerade solskenet uteblir. Eller när trafiken blir för närgången som du märker skillnad. 

Det är då du blir extra glad över att du har valt en Cabby. 

Att lämna hemmet i en Cabby innebär inte på något sätt att du läm-
nar trygghet och bekvämligheter bakom dig. Tvärtom. 

En Cabby husbil innehåller allt du kan förvänta dig när det gäller 
säkerhet och komfort. Och lite till. Redan när du sätter dig bakom 
ratten slås du av körglädjen. Den starka dieselmotorn, i kombina-
tion med det spårsäkra AL-KO-chassiets suveräna väghållning och 
den vridstyva karossen, gör den till en stark och säker milslukare på 
landsväg. Och lättmanövrerad som en småbil på städernas gator. 

Tittar du sedan bakåt på bodelens väl tilltagna utrymmen i stil-
ren skandinavisk design, som gör att den upplevs större invändigt 
än utvändigt. Granskar den topputrustade köksdelen med detaljer 

som platsar i de flesta hem och sprider matglädje. Och provligger de 
långa drömsköna sängarna med ställbar huvudända, blir du övertygad 
om att här väntar en härlig upplevelse. 

Tack vare vår unika isoleringsmetod som vi helt enkelt kallar 
Cabbymetoden, är Cabby inte bara marknadens bäst isolerade husbil 
som håller värmen i arktisk kyla och är sval och skön i sommarhet-
tan. Den har även en av marknadens mest vridstyva karosser. Något 
som spelar en avgörande roll för såväl körsäkerhet som komfort och 
livslängd. 

En husbil som håller vad den lovar. Både när det gäller säkerhet 
och komfort – i vått och torrt.

En säker upplevelse.
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I enkelsängsmodellen, LB, hittar du ett rejält badrum med en riktig duschkabin längst bak i bilen. Matplats tillika TV-soffa och myshörna i dubbelsängsmodellen, DB, som du även kan bädda upp för gäster, barn eller barnbarn. Tyg: Balder.

Somna till en bra film eller sitta uppe och titta? I enkelsängsmodellen, LB, väljer du själv, tack vare det smarta TV-fästet. Tyg: Freja.
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Komfort, styrka och säkerhet.
Genom att fokusera på detaljer. Alla detaljer. Skapar vi en helhet för dig som inte gillar att kompromissa. Därför har 
vi valt att använda Renaults senaste Diesel med 120 eller 150 hk. På den har vi satt ett lågbyggt chassi från AL-KO. 
Axelavståndet har förlängts till hela 4300 mm och spårvidden till 1880 mm. Lägg till detaljer som 6-stegs växellåda, 
ABS-bromsar och antispinnssystem så förstår du säkert att den är något alldeles extra att köra och åka i.

För oss som lever i ett land med fyra årstider är det självklart att  
vi bygger en husbil som fungerar lika bra året runt. Därför har vi  
isolerat hela bodelen med vår unika Cabbymetod, utrustat bilen  
med golvvärme och gett den dubbla isolerade golv för att hålla  
vitala funktioner som färskvattenbehållare, avloppstank, batteri 
och packning skyddade och uppvärmda när den arktiska kylan  
biter i väggarna. 

Cabbymetoden
En av Cabbys absoluta unikiteter sitter i väggar, tak och golv. Något  
vi kallar Cabbymetoden. En isolerings- och byggmetod som inte 
bara ger en överlägsen isolering mot såväl arktisk kyla som medel-
havshetta utan även ger en oerhört vridstyv och lätt kaross som 
bidrar till körsäkerheten.

Mellan ytter- och innervägg, i tak och golv, sprutar vi under högt 
tryck in det högisolerande materialet polyurethan som expanderar 
ut i varje hålrum och stelnar, så att en solid enhet skapas. Därför 

slipper vi onödiga träreglar och 
eliminerar risken för köldbryg-
gor. Polyurethanet består av 
isolerande mikroskopiska 
slutna gasblåsor som inte släp-
per igenom fukt och dessutom 
håller både värme och kyla på 
rätt sida om väggen.

Power Lock
Cabbymetodens unika egenskaper i kombination med vår unika 
polyurethanprofil – Power Lock – som låser övergångarna mellan 
tak, front och vägg utan att skapa köldbryggor, gör husbilen extremt 
stark och stadig.

Värmesystemet
Alla Cabby är utrustade med en vattenburen centralvärme för att 
uppnå absolut bästa effekt. De tre(!) värmeslingorna har dragits 
strategiskt i golv och radiatorer för att ge en jämn och skön värme. 
Överallt du kan sätta ner fötterna finns det golvvärme. Hjärtat i 
systemet är en ALDE värmeväxlare som du enkelt styr från den 
smarta manöverpanelen, som sitter diskret och strategiskt placerad 
vid dörren. 

AL-KO chassi
Den starka dieselmotorn på 120/150 hk har naturligtvis ett be-
tydande finger med i spelet för att göra Cabbyn till något av det 
roligaste du kan köra i husbilsväg. Men utan det extremt vridstyva 
och stabila lågbyggda chassit från AL-KO skulle resultatet blivit helt 
annorlunda. 

För såväl körsäkerhet som komfort är Renaults starka motor i 
kombination med AL-KO chassit och den vridstyva karossen ett vin-
nande koncept. Lägg dessutom till ABS och antispinnsystem så har 
du receptet till ren körglädje. 

Troligtvis den bäst isolerade husbilen. Till och med luckorna till det uppvärmda utrymmet mellan de dubbla isolerande golven, är konstruerade enligt    
Cabbymetoden. Den dubbelisolerande PUR-mattan och PUR-draperiet i förarhytten är tillbehör och ingår i vinterpaketet.

Ytterplåt

Plywood

Innertapet

PUR-isolering
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Smart förvaring som nås från
både in- och utsida.

Elektroniskt fotsteg är ett tillval 
som förgyller vardagen.

Mer matglädje 
För de flesta av oss är en viktig del av 
semester och fritid ett trevligt sällskap 
och god mat. I Cabby finns det plats för 
båda. Köksdelen får matglädjen att spira. 
Ny ljus och luftig skåpdesign, soft-close 
på utdragslådorna och den väl tilltagna 
kylen är bara några exempel samt mängder 
av praktiska detaljer som gör tiden bland 
grytor och kastruller till ett rent nöje. 

skönare sömn 

Både långbädds- och dubbelbäddsmodellen är utrustade med 
fullängdssängar och nyutvecklade anatomiska madrasser. Ge-
nom den senaste viskoelastiska tekniken, som formar sig efter 
kroppen, sover du näst intill tyngdlöst. Den ställbara huvudän-
dan gör sängen till en njutning även i vaket tillstånd. I dubbel-
bädden är huvudändan delad, så du har möjlighet att njuta av 
en god bok medan din partner sover sin skönaste sömn.

Ett vackert hem.
När du kliver in i Cabbyn slås du av rymden och den välkomnande atmosfären. Det vackra golvet och den stilrena 
skandinaviska designen. Den toppmoderna köksdelen som inbjuder till matglädje. Och de långa sköna sängarna. 

Och du får inte missa att provsitta stolar och sittgrupp. Tack vare stoppning av Bultex kan vi stoltsera med en  
av marknadens absolut bästa sittkomfort.



Freja.
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Balder.     

Välj din Cabby.

Tyger 
Vi har naturligtvis lagt mycket tid på att formge de två snygga och praktiska tygalternativen. 
Tygerna är vävda i ett slitstarkt och lättskött material som är speciellt framtaget för högkvali-
tativa möbler.

Stoppningen i sittgruppen består av Bultex, ett högelastiskt skum som genom sin cell-
struktur och ovala cellform återhämtar sig snabbt. Det ger lång livslängd och framför allt en 
sittkomfort som är en av marknadens bästa. 

Två modeller. Två motoralternativ. Samma upplevelse. Och oändliga möjligheter. Din nya Cabby är välutrustad redan 
från start. Men eftersom du själv vet bäst vad som är viktigt för dig och ditt sätt att leva, har vi komponerat ihop 
tre förmånliga paketlösningar som du kan kombinera för att anpassa bilen efter dina behov. På det viset får du den 
utrustning du själv värdesätter, och slipper betala för sånt du inte tycker att du behöver. 

Smart TV-fäste är standard i LB-modellen. 

Komfortpaketet 

AC i förarhytten, elhissar, elspeglar, central-
lås, farthållare, pilotstolar, CD-spelare och 
högtalare i förarhytt och husdel.

sportpaketet
16-tums aluminiumfälgar, markis, lackerade 
lister och stötfångare, Heiki 3 taklucka och 
stödben.

Vinterpaketet 
Högeffektivt thermodraperi till förarhytten, 
Webastovärmare, värmeväxlare, Alde Turbo 
under förarstolarna, dubbelisolerande PUR-
matta och damask till växelspaken.

Tillval
Sedan finns det naturligtvis ytterligare en 
mängd smarta, finurliga och läckra tillbehör 
som du kan krydda din bil med, för att göra 
den personlig. I tabellen här intill ser du vad 
som är standard i de olika modellerna och 
vilka tillval du kan göra. 

Back-TV är också ett smart tillval.Välj till praktiska fotsteg till förarhytten.

 DB LB

Mått och vikt 

utv. längd / bredd / höjd (cm) 699 / 235 / 293 729 / 235 / 293
Inv. längd / bredd / höjd (cm) 463 / 217 / 195 493 / 217 / 195
Totalvikt (kg) 3500 3500
Tomvikt (kg) 2900 2900
släpvagnsvikt (kg) 2000 2000
sovplatser inkl dinette 4 2
sovutrymme bak (cm) 127 / 200 2 x 83 / 200
sovutrymme dinette (cm) 135 / 210 135 / 100
Antal resenärer 4 (max) 4 (max)
 

Bodelen 

Power Lock. PuR-reglar. Mini heki bak. Lastlucka under säng. Lastluckor mellan golven. 3-lågig spis. Kasettrullgardiner med myggnät. Vattentank i uppvärmt utrymme 
140 L. spillvattentank i uppvärmt utrymme 140 L. Anatomiska bäddmadrasser. Elektronisk TV-antenn med förstärkare. 

PuR isolering golv övre / undre 27 mm / 25 mm 27 mm / 25 mm
PuR isolering vägg / tak 32 mm / 32 mm 32 mm / 32 mm
Toalett spol spol 
Kylskåp Dometic 175 L 117 L
TV-fäste i överskåp Nej Ja

Enskilda tillval: Tech-Tower (150 liters kyl, separat frys kombinerat med en liten gasolugn). Mikrovågsugn. Markis. heiki 3 De Luxe öppningsbart takfönster. 

Elektriskt fotsteg.
  

Värme- och elförsörjning 

Alde 3010. Alde värmeväxlare. Radiatorer med värmeväxlare. Varmvattenberedare. Vattenburen golvvärme med tre slingor. Elpatron. Cabby manöverpanel.

Elcentral med jordfelsbrytare 230 V 16 A 230 V 16 A
Batteri / batteriladdare Ah / A 75 / 25 75 / 25

Enskilda tillval: Luftkonditionering Blizzard 2200 ECC Dometic.

Bildelen 

Varvräknare. Färddator. högt placerat tredje bromsljus. Elektronisk startspärr. Ergonomiska vridbara stolar. uppvärmda backspeglar. strålkastarspolare. Tonade rutor. 
Dubbla airbags. ABs bromsar. Antispinnsystem EBD. 

Motoralternativ 2,5 L dCI  2,5 L dCI 
Cylindervolym (cc) 2500 2500 
Motoreffekt (hk) 120 / 150 120 / 150 
Drivsystem Framhjulsdrift Framhjulsdrift
styrning Kuggstång med servo Kuggstång med servo
Växellåda 6-vxl manuell / 6-vxl quickshift automatic 6-vxl manuell / 6-vxl quickshift automatic
Chassi Lågbyggt AL-KO Lågbyggt AL-KO
Axelavstånd mm 4300 4300
spårvidd Fram / Bak cm 174 / 188 174 / 188
Max axelbelastning kg Fram 1870 Bak 2120 Fram 1870 Bak 2120
Däckdimension 225 / 65 16” 225 / 65 16”
Batterikapacitet Ah 95 95
Bränsletank 70 L 70 L
Bränsletyp Diesel Diesel

Enskilda tillval: Automatlåda quickshift 6-vxl. Fast dragkrok, Backkamera. Integrerad markis. Cykelställ. Fotsteg till förarhytten. Aluminiumfälgar 16”. Lackerade 

stötfångare och lister. stödben bak. högeffektivt thermodraperi till förarhytten. Dubbelisolerande PuR-matta. 

För er som vill rå om varandra hela dygnet. 
Här har ni möjlighet att bädda upp sittgrup-
pen för barn eller barnbarn.  

Rejäla enkelsängar som ger en underbar 
ostörd sömn. Och ett rejält badrum med 
separat toalett och duschkabin. 

Husbilarna i katalogen är extrautrustade. Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra konstruktions- och utrustningsförändringar som avviker från de som redovisas i katalogen. Samt reserverar sig för eventuella feltryck. 




