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INLEDNING
Livet är ett språng ut i det okända. 

Varje minut, varje timme, varje dag är en överraskning för den som vill fånga 
den. År 1962 bygger en ung man en husvagn i sin fars snickarverkstad. Detta 
är början på historien. I slutet av 70-talet reste grundaren av Pilote till USA och 
fick inspiration till den fösta husbilen, och med den ett helt nytt sätt att uppleva 
semestrarna. 
Mer frihet, självständighet och en helt ny doft av äventyr. 

Sedan denna första husbil har vi färdats tillsammans. Våra modeller har ständigt 
utvecklats och vår produktserie har blivit bredare, bland annat med tillkomsten 
av våra vans 2012. Under årens lopp har vi fortsatt att innovera för att öka våra 
modellers säkerhet och robusthet, samtidigt som vi har förfinat interiörerna för 
att erbjuda livsmiljöer som är ännu mer funktionella, eleganta och bekväma.

Vår önskan att låta dig få vara med om unika upplevelser är det som alltid har 
styrt oss. Det som är viktigare än den väg som vi delar är vart den för oss. Alltid 
längre bort, till platser som vi vill upptäcka och våra drömmar om miljöombyte. 

Du bestämmer vart du vill åka och vad du vill uppleva. Vi är redo. Är du? 

ALLTID REDO,  
ALLTID PILOTE
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Till skillnad mot Expressionhusbilar, 
som du kan konfigurera som du vill, 
är Evidence redan topputrustade 
och bara väntar på att du ska ge 
sig ut och resa. Evidenceversionen 
kan fås som halvintegrerad eller 
helintegrerad, tillgängliga med 
4 platser, och erbjuder som standard 
den bästa utrustningen för att lugnt 
och bekvämt kunna ge sig ut på 
vägen. Den är redan topputrustad, 
du behöver bara ge dig ut! 

SE SIDAN 50

RES MED FULL UTRUSTNING 
MED 

ALLTID 
REDO

04  För en utflykt i naturen
   Pacificserien 
  Halvintegrerade

10  För en vistelse vid havet
   Pacific+-serien 

Halvintegrerade med taksäng

22  För ett annorlunda resmål
   Galaxyserien 

Helintegrerade med Fiatchassi

30 För ett spännande äventyr
   Galaxyserien 

Helintegrerade med AL-KO-chassi

40  Från -20 °C till +40 °C
  ISOTEK-struktur

42 Steg för steg 
  Konfigurera Expression

50  Topputrustad som standard
  versionerna

ALLTID  
PILOTE
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Med sitt stora utbud av halvintegrerade 
husbilar gör Pilote det möjligt för dig att 
få vara med om unika upplevelser, som 
uppfyller dina önskningar. 
Oavsett om du älskar bergen och stora 
ytor eller åker runt i jakt på vackra 
landskap, är du alltid redo med Pilote.
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EN FÄRGSTARK 
UTFLYKT 
I HÉRAULTS 
HÖGLAND

I EN HALVINTEGRERAD TILL 
SALAGOUSJÖN

Den röda jorden som omgärdar den djupblå 
sjön bildar en magisk kontrast. Du lämnar din 
bekväma husbil för att ta en fantastisk promenad 
runt sjön. På de kuperade sluttningarna finns 
små vita mönster, som väcker din nyfikenhet. 
När du kommer lite närmare ser du att det är 
små stenar, som har lagts ut av förälskade par 
så att de bildar förnamn och hjärtan, som ett 
minne för att visa att de har varit här.

HALVINTEGRERADE

+   Salong som rymmer upp till 
5 personer.

+   Två sovplatshöjder finns som 
tillval (höga eller låga sängar).

+   Förlängning av sovplatsen för 
att få en king size-säng (finns 
som tillval).

+   Skydome och markis (finns 
som tillval).
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ÖVERRASKAD AV ÅSKVÄDER 
På eftermiddagen ändras vädret snabbt. Du 
går snabbare, men snart känner du de första 
regndropparna. När du har kommit tillbaka till 
husbilen har dina tunna kläder blivit blöta av regnet. 
Snabbt hämtar du handdukarna från badrummet 
för att torka det som kan torkas, innan du går till 
sovrummet för att byta kläder.

EN STÄRKANDE PAUS 
En kopp varmt te och några kex får dig på gott humör 
igen, samtidigt som himlen klarnar upp som om 
den hade blivit tvättad, och solen kommer tillbaka. 
Omgivningen, som blivit tom på vandrare, fylls igen så 
småningom och doften av fuktig jord ger den vackra 
platsen en förtrollande charm.

+   Ett smart badrum med allt i ett: tvättställets vägg 
kan svängas för att frigöra duschutrymmet.

+   Stort lastutrymme på hela bredden, som 
konstruerats för att underlätta lastningen.
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FÖRVARINGSKAPACITETEN

Många förvaringsutrymmen, 
anpassade efter din användning

Utvändig utdragbar förvaringslåda 
(tillval)

Lättåtkomligt och isolerat lastutrymme 
för enkel lastning, kan justeras i 

höjdled under mittsängen (tillval)

VALET

5 längder

2 Evidence-modeller 
topputrustade som standard

10 olika planlösningar

Närmare 100 olika 
anpassningsmöjligheter

FÖRDELAR 
MED HALVINTEGRERADE

TEKNOLOGIN

Plattan XPERIENCE 2.0 gör det 
lätt att hantera husbilen

Husbilen är certifierad som 
klass 3 av TRUMA®: den bästa 

isoleringen på marknaden

LEVNADSKOMFORTEN

Väl planerad interiör, både praktisk 
och estetisk, med marknadens bästa 

utrymme att röra sig

Skåp med soft lock-stängning 

Stor arbetsyta i köket

XL-sovkomfort
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P600P P650C P650GJ P690GJ P720FC

Längd 5,96 m 6,49 m 6,49 m 6,99 m 7,20 m

Sittplatser vid färd 4 4 4 4 4

Bordsplatser 4 + 1 
(tillval)

4 + 1 
(tillval)

4 + 1 
(tillval) 5 5

Fasta sovplatser 2 2 2 2 2

Sovplatser som tillval 1 1 1 1 1

P720FGJ P740C P740FC P740GJ P740FGJ

Topputrustad i version - - -

Längd 7,20 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m

Sittplatser vid färd 4 4 + 1 
(tillval) 4 4 + 1 

(tillval) 4

Bordsplatser 5 5 5 5 5

Fasta sovplatser 2 2 2 2 2

Sovplatser som tillval 1 1 1 1 1

ÖVERSIKT 
HALVINTEGRERADE

FÖR MER INFORMATION  
OM  

Gå till sidan 50  
eller skanna mig

8 9



H
A

LV
IN

T
EG

R
ER

A
D

E 
M

ED
 T

A
K

SÄ
N

G

10



Pilotes halvintegrerade husbilar med taksäng ger 
dig möjlighet att optimera utrymmet och variera 
dina semesterplaner genom att resa flera.
Oavsett om du vill njuta av kusten på 
tumanhand, eller tillbringa några dagar med 
dina barnbarn, är du alltid redo med Pilote.
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KURS MOT DET SOLIGA 
KROATIEN

Är det för landets generösa klimat, natursköna 
landskap eller de vackra små byarna vid 
vattnet? Ni reser bekvämt på en romantisk 
resa till Kroatien och befinner er nu alldeles 
nära detta paradis vid Adriatiska havet. Din 
husbil är lika kompakt som en skåpbil och du 
kan därför parkera precis intill havet och dess 
genomskinliga vatten, samtidigt som du njuter 
av maximal komfort inne i bilen. I lastrummet 
har du lagt in allt det som behövs för att njuta 
av havet, till och med era dykardräkter.

BADUTFLYKT 
TILL BALKAN

HALVINTEGRERADE MED TAKSÄNG
P

62
6D
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SOLSKEN I ANSIKTET
Redan innan du har gått ut ur husbilen ser du att 
den stora salongen och köket badar i ljus. Där ute 
är lyckan fullständig: sol och hav så långt ögat når. 
Det lockar till att ge sig ut till sjöss, för att få fri utsikt 
över kusten. På mindre än en timme har du hittat 
en båt att hyra och ni ger er ut.

+   En vacker och rymlig salong med soffor placerade mitt emot 
varandra, där 7 personer kan sitta.

+   2 långa soffor för en skön siesta (utan att sänka ner 
taksängen).

+   Stort inre utrymme där du kan röra dig lätt och stor arbetsyta 
för att kunna laga mat precis som hemma.

+   Stort lastutrymme för att kunna ta med 2 cyklar.
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ETT MÖTE I 
SEGELSPORTENS TECKEN 
I hamnen lär ni känna ett annat par som 
älskar att segla, som ni bjudet in i er 
P626D för att prata om era upplevelser 
över ett glas. Det går naturligtvis inte 
att slarva med utseendet: en snabb 
uppfräschning i badrummet, ni väljer en 
lätt sommarklänning och en skjorta från 
klädskåpet – ni är redo.

HALVINTEGRERADE MED TAKSÄNG
P

62
6D
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ARKITEKTUR SOM FÅR DIG 
ATT TAPPA ANDAN
Vilken syn! Det var ansträngande, men ni gjorde 
rätt som lyssnade till deras kloka råd. Kroatien har 
så många unika sevärdheter att det kommer att bli 
svårt att välja nästa etapp. 

+   Med dess längd på 6,20 m kan du njuta av 
komforten i en husbil med skåpbilsformat.

+   Taksängen är 160 cm bred och 200 cm lång. 
Alltid åtkomst till bodelens dörr. Elektrisk 
nedsänkning till 80 cm höjd från golvet för att 
lätt komma i utan stege.

+   Variabelt badrum med stor dusch och 
klädskåp inom räckhåll.

PLATS FÖR GEMYT 
Efter att ha pratat i flera timmar frågar era nya 
vänner om ni inte vill följa med dem i morgon och 
promenera i en välbevarad gammal by vid vattnet. 
Frestande! Men nu är det dags att gå till sängs.
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GASTRONOMISKT 
BESÖK  
I NORRA  
BRETAGNE

HALVINTEGRERADE MED TAKSÄNG

DET AUTENTISKA FINISTÈRE I 
EN HALVINTEGRERAD

Farväl Crozonhalvön, hej små slingrande vägar 
och vackra landskap! Du tar vägen till Morlaix, 
fast besluten att upptäcka denna juvel i Finistère 
nära kusten. I hjärtat av staden stannar du vid 
foten av den majestätiska viadukten, för att 
begrunda dess imponerande storlek från din 
rymliga salong. Du beundrar utsikten genom 
de stora fönstren:  du sitter så bekvämt att det 
känns som om du var i en lägenhet i centrum.

P
69
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KURS MOT INLANDET 
Efter en promenad längs den lugna floden i Morlaix för att smälta 
maten, tar du en värmande dusch. I morgon kommer du att 
lämna kusten och havsluften för att passera genom de fantastiska 
Arréebergen och lära dig mer om de mystiska legenderna om skogen 
i Huelgoat.

+   Salongen är unik på 
marknaden, den är bekväm 
i alla väder och under 
alla förhållanden: rymmer 
7 personer som kan resa, 
ta en siesta och njuta av 
landskapet.

+   Stora panoramafönster för 
att njuta av utsikten.

+   Stort funktionellt kök.
+    Badrum med dubbla 

mellanväggar, hög dusch 
(1,94 m) och inbyggt 
klädskåp.

+   Stor taksäng som är 160 cm 
bred och 200 cm lång.

+   Extra sovplats i salongen 
som standard.

FÄRSKA HAVSABBORRAR 
Några måsar påminner dig om att havet 
finns i närheten och att det måste finnas 
fullt med färsk fisk och läckra skaldjur hos 
de lokala försäljarna. Du tar en snabb tur till 
marknaden och kommer tillbaka med två 
stora havsabborrar att tillaga. 
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ANNORLUNDA 
IRLAND  
MED FAMILJEN

HALVINTEGRERADE MED TAKSÄNG

EN VECKA PÅ IRLAND

Du har skickligt lyckats dölja för barnen att 
du kände dig sjösjuk och äntligen stiger ni i 
land på Irlands kust. Staden försvinner snabbt 
bakom er och ger vika för naturens råa skönhet. 
Majestätiska Donegal! Ni bestämmer er för att 
tillbringa natten i en fiskeby.  Efter att ha spelat 
sällskapsspel i salongen, är ni redo att gå och 
lägga er. 

P
72
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I NÄRHETEN AV VÄRLDENS 
ÄNDE 
Tanken på att tillbringa långa sköna timmar i en 
stor säng lockar dig. Men när du öppnar dörren en 
sista gång hör du medryckande fiolmusik i närheten. 
Det går inte att stå emot! Din nyfikenhet för dig 
till den lokala puben, där lokala musiker varje kväll 
underhåller med en repertoar med keltisk musik.  

SOM FISKEN I VATTNET 
Nästa dag går du upp i gryningen. Ljuset är 
fantastiskt. Pubägaren bjöd med er på en 
fisketur i närheten av hamnen, där det kryllar 
av fiskar i vattnet: om allt går bra lagar du 
fisk till lunch. Det är en bra anledning att 
skjuta upp fotvandringen uppe på de branta 
klipporna till eftermiddagen.  

+   Salongen är ljus tack vare det öppningsbara takfönstret och 
de stora fönstren. 5 personer kan sitta i sofforna mitt emot 
varandra.

+   Separat bekvämt sovrum: stor mittsäng på 150 x 190 cm 
och högklassiga sängkläder med ribbförsedd sängbotten 
och BULTEX®-madrass. 

+   Funktionellt kök med stor arbetsyta.
+   Badrum över hela bredden, som är ljust tack vare takfönstret.
+   Stort lastutrymme på hela bredden, som konstruerats för att 

underlätta lastningen.
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FÖRDELAR  
MED HALVINTEGRERADE 
MED TAKSÄNG

TEKNOLOGIN

Plattan XPERIENCE 2.0 gör det 
lätt att hantera husbilen

Husbilen är certifierad som 
klass 3 av TRUMA®: den bästa 

isoleringen på marknaden

LEVNADSKOMFORTEN

Välplanerad interiör som är praktisk, 
vacker och smidig att röra sig i

Ergonomiskt kök utformat för stor 
rörelsefrihet

Trevlig och inbjudande salong med 
upp till 7 sittplatser 

 

Separat badrum i de flesta modeller, 
alltid tillgängligt för sovutrymmena. 

2 bekväma och separata 
sovutrymmen

FÖRVARINGSKAPACITETEN 

Många förvaringsutrymmen, 
anpassade efter din användning

Utvändig utdragbar förvaringslåda 
(tillval)

Lättåtkomligt och isolerat lastutrymme 
för enkel lastning, kan justeras i 

höjdled under mittsängen (tillval)

VALET 

4 längder

12 olika planlösningar

2 Evidence-modeller 
topputrustade som standard

Närmare 100 olika 
anpassningsmöjligheter
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P626D P696S P696D P696GJ P696U P726P

Längd 6,20 m 6,99 m 6,99 m 6,99 m 6,99 m 7,15 m

Sittplatser vid färd 4 6 4 4 4 5

Bordsplatser 6 6 6 5 6 6

Fasta sovplatser 2 6 2 4 4 4

Sovplatser som tillval* 2* - 2* - - 2

P726FGJ P726FC P746C P746FC P746GJ P746FGJ

Topputrustad i version - - - -

Längd 7,20 m 7,20 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m

Sittplatser vid färd 4 4 4 + 1 
(tillval) 4 4 + 1 

(tillval) 4

Bordsplatser 5 5 5 5 5 5

Fasta sovplatser 4 4 4 4 4 4

Sovplatser som tillval* 1 1 1 1 1 1

ÖVERSIKT  
HALVINTEGRERADE 
MED TAKSÄNG

*Extra sovplatser i salongen för 1 vuxen eller 2 barn.

FÖR MER INFORMATION  
OM  

Gå till sidan 50  
eller skanna mig
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Med sina många helintegrerade modeller 
erbjuder Pilote mer komfort och utrymme 
för att våga sig på alla resor. Oavsett 
om du drömmer om att upptäcka 
dolda byar i Sverige, eller att köra 
genom isolerade och okända områden i 
Europa, är du alltid redo med Pilote. 
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SPAGHETTIWESTERNATMOSFÄR 
I EN HELINTEGRERAD HUSBIL 

Denna spanska version av Monument Valley, som har 
skulpterats av vind och vatten i tusentals år, bjuder på 
landskap som får dig att tappa andan. Ni bestämmer 
er för att lämna färdvägen och parkera husbilarna för 
en improviserad lunch i denna fantastiska miljö. Ett 
bra skämt, sedan står ni allihop i köket för att göra i 
ordning spaghetti.

HELINTEGRERADE MED FIATCHASSI
G

72
0

FC

BARDENAS 
ÖKEN  
MED VÄNNER
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EN SVÄVANDE SKUGGA
I denna ökenliknande omgivning har vilda djur tagit 
över herraväldet. Örnar och gamar svävar tyst över 
detta område på 42 000 hektar, som UNESCO har 
klassificerat som ett biosfärreservat. Du tar ut kikaren 
ur handskfacket för att titta på en fågel som flyger i 
vida cirklar uppe i himlen i några minuter.

DET KRÄVS ETT FOTO SOM 
MINNE
Du roar dig med att fantisera om banditer och 
smugglare som har gömt sig i den här trakten, 
bland annat den berömde Sancho Errota, som 
utropade sig själv till kung av Bardenas. En 
obligatorisk sevärdhet är symbolen för Bardenas, 
den imponerande jordpelare som kallas Castil de 
tierra, vilket bokstavligen betyder klippslott. 

+    Planlösningen med sittplatser mitt emot 
varandra skapar en trevlig salong för 
5 personer.

+   Ni kan sitta i salongen så länge dagsljuset 
varar, tack vare fönstren och takfönstret.

+   Det hopfällbara bordet gör det lättare att 
röra sig.

+   Köket har en stor arbetsyta, stora lådor och 
kastrullåda.
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TILLBAKA TILL 
CIVILISATIONEN
En timme före solnedgången måste man lämna 
naturparken. Då är det dags att upptäcka de 
spanska byar som ligger i omgivningarna och 
komma tillbaka lite till verkligheten. Först en 
skön dusch och sedan går alla fyra ut för att äta 
middag på en terrass.

FOTVANDRING PÅ 
PROGRAMMET NÄSTA DAG
Ni går tillbaka till era husbilar och diskuterar 
lite medan ni dricker en kopp örtte. Bekvämt 
installerade i den stora salongen sätter ni 
ihop morgondagens program, del för del. Ni 
har hittat en vandringsstig på en av de mest 
spektakulära platserna i Bardenas: El Rallón.

HELINTEGRERADE MED FIATCHASSI
G

72
O

FC
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EFTER DENNA DAG KAN 
INGET SLÅ EN GOD NATTS 
SÖMN
Ni skiljs åt och går tillbaka till den 
hemtrevliga husbilen. Dagen har bjudit på 
många upptäckter och det känns skönt att 
kunna lägga sig i sin säng och sjunka ner i 
en djup sömn.

+   Sovrum med en stor mittsäng och ett 
mycket bekvämt sovutrymme. 

+   Upphängda garderober, för att 
få ett riktigt nattduksbord och 
förvaringsfack. 

+   Stort ljust badrum som är avskilt från 
salongen och sovrummet, vilket gör 
det privat.

+   Ljus toalett tack vare takfönstret.
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FÖRDELAR 
MED HELINTEGRERADE 
MED FIATCHASSI

TEKNOLOGIN 

Plattan XPERIENCE 2.0 gör det 
lätt att hantera husbilen

Uppvärmt och isolerat 
dubbelgolv (endast hos Pilote)

Husbilen är certifierad som 
klass 3 av TRUMA®: den bästa 

isoleringen på marknaden

VALET 

3 längder

7 olika planlösningar

2 Evidence-modeller 
topputrustade som standard

Närmare 100 olika 
anpassningsmöjligheter

FÖRVARINGSKAPACITETEN 

Gott om förvaringsutrymmen i hela 
fordonet

Förvaringsutrymmen i det dubbla 
golvet är tillgängliga från insidan

Utvändig utdragbar förvaringslåda 
(tillval)

LEVNADSKOMFORTEN 

Välplanerad interiör som är 
praktisk, vacker och smidig att 

röra sig i från förarhytten till 
sovrummet

Trevlig och inbjudande salong 
med upp till 7 sittplatser 

Stor arbetsyta i köket

Bekvämt sovrum: generöst 
sovutrymme

Exceptionell panoramavy 

4 sittplatser i alla modeller för 
att åka hela familjen

28



G690D G720FC

Längd 7,04 m 7,25 m

Sittplatser vid färd 4 4

Bordsplatser 6 5

Fasta sovplatser 2 4

Sovplatser som tillval 2 1

G740C G740FC G740GJ G740FGJ

Topputrustad i version - -

Längd 7,49 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m

Sittplatser vid färd 4 + 1 
(tillval) 4 4 + 1 

(tillval) 4

Bordsplatser 5 5 5 5

Fasta sovplatser 4 4 4 4

Sovplatser som tillval 1 1 1 1

ÖVERSIKT 
HELINTEGRERADE 
MED FIATCHASSI

FÖR MER INFORMATION  
OM  

Gå till sidan 50  
eller skanna mig
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Pilote erbjuder dig unik komfort inne i husbilen 
och perfekt väghållning för alla långfärder, genom 
sina helintegrerade husbilar med AL-KO-chassi. 
Många förvaringsutrymmen gör att du kan ta 
med både viktiga och mindre viktiga saker. Vare 
sig du styr kosan mot kusterna i Andalusien eller 
fjordarna i Norge, är du alltid redo med Pilote.
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SE FJORDARNA I EN 
HELINTEGRERAD HUSBIL MED 

ALLA BEKVÄMLIGHETER

Med glädje lämnar du de välbekanta 
omgivningarna bakom dig. Tack vare husbilens 
komfort blir du inte trött, trots att vägen är lång. 
Språket på vägskyltarna har ändrats flera gånger 
under de senaste veckorna, men äntligen ser du 
det imponerande landskapet och känner den 
speciella atmosfären som finns vid de norska 
fjordarna.

PANORAMAVY 
ÖVER NORGE

HELINTEGRERADE MED AL-KO-CHASSI
G

78
1F

G
J
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SMAKA PÅ EN ANNAN KULTUR 
Du njuter av norrmännens matvanor. Den som älskar 
lax upptäcker att här äter man det till frukost, och med 
ägg naturligtvis!

Vad sägs om en lokal maträtt?
Här äts ren- eller älgkött med många sorters såser, men 
i synnerhet i form av renskav, den typiska gryta som 
serveras på alla bord på söndagar.

+   Vackert kök med stor laminerad arbetsyta, fläkt 
och högeffektiv spishäll som standard.

+   Mycket stor salong med en 170 cm stor soffa. 
Idealisk för att ladda upp mellan två aktiviteter 
eller en lunch för 5.

+   Stort vik- och skjutbart bord gör det lättare att 
passera.

FINNS SOM 
TOPPUTRUSTAD 

32 33



DE LÅNGA POLARNÄTTERNA
I det här landet, där nätterna är långa och 
beckmörka på vintern uppskattar du komforten 
i ett riktigt sovrum, som är som hemma. 

Du har förlängt din vistelse, för den här perioden 
är även idealisk för att få se norrsken. Spänning 
garanteras när du ser de grönskimrande ljusen 
genom takfönstret i din husbil. Du kommer 
länge att minnas denna magiska stund, som 
präglas av en överjordisk skönhet.

HELINTEGRERADE MED AL-KO-CHASSI
G

78
1F

G
J
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TA MED DET VIKTIGASTE OCH 
KANSKE LITE ONÖDIGT
Den stora förvaringskapaciteten ger dig 
möjlighet att lagra matvaror och ta med en 
imponerande mängd saker, till och med dina 
metspön som tar så stor plats. 

+   21 cm dubbelgolv med stora 
förvaringsutrymmen med AL-KO-chassi.

+   Stort sovrum med bakgrundsbelysning i 
huvudänden och madrass från BULTEX®.

+   Ljust och vackert badrum med dubbla 
skiljeväggar.
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FÖRDELAR 
MED HELINTEGRERADE 
MED AL-KO-CHASSI

SÄKERHETEN

Utmärkt väghållning tack vare 
AL-KO-chassi

Stabilitet med lägre tyngdpunkt 
och bredare hjulavstånd

Fristående hjulupphängning bak

FÖRVARINGSKAPACITETEN 

Dubbelt golv över hela bredden för 
att få med och ordna allt, till och med 

skidor och fiskespön

Tillgång till förvaringen utifrån och 
inifrån

TEKNOLOGIN

Plattan XPERIENCE 2.0 gör det lätt 
att hantera husbilen

Uppvärmt och isolerat dubbelgolv 
(endast hos Pilote)

LEVNADSKOMFORTEN

Välplanerad interiör som är praktisk, 
vacker och smidig att röra sig i från 

förarhytten till sovrummet

Stort kök och arbetsyta som tillåter 
fri rörlighet

Bekvämt sovrum med generöst 
sovutrymme

Välkomnande och ljus salong för 
trevliga stunder tillsammans 

Exceptionell panoramavy

VALET

2 längder

4 olika planlösningar

 

1 Evidence-modell topputrustad 
som standard

Närmare 100 olika 
anpassningsmöjligheter
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G741FC G741FGJ G781FC G781FGJ

Topputrustad i version - - -

Längd 7,49 m 7,49 m 7,89 m 7,89 m

Sittplatser vid färd 4 4 4 4

Bordsplatser 5 5 5 5

Fasta sovplatser 4 4 4 4

Sovplatser som tillval 1 1 2 2

Tyngre motorfordon Tillval Tillval Standard Standard

ÖVERSIKT 
HELINTEGRERADE 
MED AL-KO-CHASSI

FÖR MER INFORMATION  
OM  

Gå till sidan 50  
eller skanna mig
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1   FÖRDELARNA MED 
ISOTEK-STRUKTUR

2  
 KONFIGURERA DITT 
FORDON

3
                     

- 
VERSIONERNA  

38



OAVSETT 
VAD DU 
LÄNGTAR 
EFTER  
ALLTID 
PILOTE
Alla fordon från Pilote har den effektiva ISOTEK-strukturen för 
att vara redo att ge sig ut både sommar och vinter. De kan även 
anpassas in i minsta detalj. Känner du inte för att dyka ner i vår 
katalog med tillval? Evidenceversionerna är alltid topputrustade 
som standard. 
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4 13

5 76

8 

- 
STRUKTUR

2

VAR REDO BÅDE SOMMAR OCH VINTER

F ö r l ä n g  m ö j l i g h e t e n  a t t  g e  d i g  u t  t a c k  v a r e  d e n  t e k n i s k a 
effekt iv i teten hos din husbi l  f rån Pi lote.  Tack vare dess opt imala 
värmeisolering behåller den komforten inuti oavsett yttertemperatur.

FRÅN -20° C 
TILL +40° C  
ALLTID 
PILOTE 
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ALUMINIUMKJOLAR
Detta skydd för underredet är starkt och det är enkelt 
att åtgärda karossen efter en sammanstötning.

6POLYESTERBELÄGGNING UNDER CHASSIT
Garanterar att fordonets golv är fullständigt tätt.

5

FÖRLÄNGT OCH FÖRSTÄRKT CHASSI
Chassit böjs inte bakåt. Lastutrymmet kan tåla en 
hög vikt, tack vare en stark konstruktion, och gör 
det möjligt att optimera din släpvagnsvikt (5,5 t som 
standard).

7 LUCKOR MED DUBBLA LISTER
För att lastutrymmet ska vara fullständigt tätt och 
isolerat är alla luckor utrustade med kompressionslås 
med dubbla lister.

8

       KLASS 3: OPTIMAL VÄRMEISOLERING

Då Pilotes husbilar testades i kylrum fick de den högsta 
certifieringen - Klass 3 - för kvaliteten på isoleringen.
I -15 ° C nådde husbilen 20 °C på lite drygt 4 timmar*.

Detta fantastiska resultat blev möjligt tack vare 
innovationerna i monteringsprocessen, bland annat:

•  Konstruktion av nytt golv i hel- och halvintegrerade.

•  Använder ett nytt isolerande material för 
spillvattentanken och hjulhusen, som är lätt, styvt och 
isolerar.

•  Börjat använda lister i fibroplast (polyuretan förstärkt 
med glasfiber) i golvet och på sidorna. Dessa lister, som 
är styvare, säkrar en solid förbindelse mellan sidorna och 
golvet och eliminerar alla värmebryggor.

*  Mätningar har utförts på flera punkter med värmepannan TRUMA® 6.

SKJUTFÖNSTER
Tvåglasfönstren i en ogenomtränglig aluminiumram 
förbättrar husbilens värmeisolering och säkerhet. De 
förhindrar även störande buller.

1 ALUMINIUMPROFILER
De fäster stadigt alla sidorna och taket. På så sätt 
förhindrar de deformation av strukturen och ser till att 
husbilen är hållbar och stabil.

2

HAGELTÅLIGT TAK
Taket av polyester kan inte deformeras. Det tål hagel 
och stötar.

4ISOLERANDE VÄGGAR
På sidorna, taket och golvet har väggarna en 
isolerande kärna. Lister som inte ruttnar och 
aluminiuminlägg ger perfekt stabilitet för strukturen 
och delarna.

3
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STEG FÖR 
STEG  
ALLTID 
PILOTE 

DU ÄR UNIK, DET ÄR DIN HUSBIL OCKSÅ

Med över 30 modeller och hundratals möjligheter till konfigurering kan du 
föreställa dig den husbil som skulle motsvara dina behov och de resor som du 
vill göra. 

På följande sidor kan du upptäcka de steg som krävs för att få en 
husbil som verkligen är unik, från fälgarna till motorn. Glöm inte heller 
dekorationsdetaljerna. 

KONFIGURERA

 DITT FORDON

 DIN TEKNISKA KONFIGURATION

 DIN INREDNING

 DIN VALFRIA TILLÄGGSUTRUSTNING
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KONFIGURERA

KAROSSER OCH MÅTT

HALVINTEGRERAD

FRÅN 5,96 TILL 7,45 m.
Med sin kompakta förarhytt ger de halvintegrerade 
en obestridlig körkomfort. Pacific-serien från Pilote är 
byggd på ett särskilt chassi, vilket garanterar pålitliga 
och robusta fordon: krängningshämmare för en bättre 
stabilitet, anpassade däck, bredare hjulavstånd bak för 
väghållningen och sänkt chassi.

DIN STANDARDUTRUSTADE 
EXPRESSIONHUSBIL

CHASSI – MOTOR
• Motor Euro 6D Final - 140 hk.
• ABS: låsningsfria bromsar.
• ASR: antispinnsystem.
• ESP: stabilitetskontroll.
• Traction+ med hastighetskontroll i nedförsbackar.
• 75 l dieseltank.

EXTERIÖR
• Dimljus och varselljus.
• 16'' stålfälgar.
• Däckreparationssats.
• Yttersidor: av polyester.

UTRUSTNING I FÖRARHYTTEN
• Mugghållare, skrivplatta och dubbelt USB-uttag.
• Centrallås och elektriska fönsterhissar.
• Elektriska uppvärmda vidvinkelbackspeglar.
• Förar- och passagerarkrockkuddar.
• Farthållare och hastighetsbegränsare.
• Manuell klimatanläggning i förarhytten.
• Säten i förarhytten med klädsel, vridbara samt höj- och 

sänkbara.

UTRUSTNING I BODELEN
• Skydome i halvintegrerade med taksäng.
• Yttre belysning med LED.
• Mörkläggning av hytten.

MULTIMEDIA
• Digital manöverpanel XPERIENCE 2.0.
• Förberedd med kablage: bilradioantenn, högtalare 

i förarhytt och bodel, backkamera, solpanel och 
automatisk satellitantenn.

• Justerbart TV-stativ och strömförsörjning.

ENERGI
• Värmepanna TRUMA® Combi 4 eller 6 beroende på 

fordon.
• Gasolkoffert för 2 flaskor på 13 kg.
• Enkel reducerventil – krocksensor TRUMA®.
• Booster för snabb batteriladdning.

SALONG
• Panoramatakfönster.
• Soffa i tåligt skumgummi.
• Elektrisk taksäng i vissa halvintegrerade, manuell 

taksäng i helintegrerade.

KÖK
• Lådor och kastrullskåp.
• Vask och spishäll med 2 eller 3 lågor, med lock.
• Automatiskt kylskåp 133 l eller 153 l.
• 230 V-, och dubbelt USB-uttag.

BADRUM
• Frostat takfönster med myggnät.
• Toalett med uttagbar kassett på hjul.
• 230 V-uttag.

SOVRUM
• BULTEX® komfortmadrass på permanent säng.
• Ribbförsedd sängbotten.
• Sänggavel på huvudänden med bakgrundsbelysning 

(utom 696D och 696U).
• 230 V-uttag och dubbelt USB-uttag (utom 696D och 696U).

FÖRDELAR MED HELINTEGRERADE
• Frostskyddad spillvattentank.
• Elektriskt infällbart fotsteg som standard.
• AGUTI®-säten som är svängbara och kan 

regleras i höjdled.
• Förardörr med centrallås, 2-punktslås, 

elmanövrerade rutor.
• Färgstarkt och designat badrum.
• Särskild baksida och klistermärken.
• Mer belysning.
• Spishäll med 2 högeffektiva lågor.
• Förvaring (utom till 690D).

1. DITT FORDON 2. 3. 4.

MED FIAT CCS- ELLER AL-KO-CHASSI FRÅN 
6,99 TILL 7,89 m.
De helintegrerade har en ofantlig vindruta, som 
uppskattas av alla dem som gärna beundrar 
solnedgången från sin salong. De som gillar stora 
volymer kommer även att uppskatta den rymliga 
förarhytten och den stora instrumentpanelen. 
Galaxymodellerna, som är byggda på Fiatchassi upp till 
7,49 m, garanterar en god driftsäkerhet och väghållning. 
Galaxy finns även med AL-KO-chassi, ett högklassigt 
chassi som erbjuder säkerhet, hållbarhet och en utmärkt 
vägkomfort.
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MODELLER

Välj den interiör som bäst motsvarar din livsstil bland våra 33 modeller.

P696S  
S för 
våningssängar

P696D  
D för 
klädskåp 
(utan 
permanent 
säng)

P696U  
U för 
U-formad 
salong (utan 
permanent 
säng)

G740C  
C för 
mittsäng

G740GJ  
GJ för 
infällbara 
enkelsängar

G781FC 
FC för soffor mitt 
emot varandra 
och mittsäng

G781FGJ 
FGJ för soffor 
mitt emot 
varandra och 
enkelsängar

P726P  
P för fransk säng

KONFIGURERA 1. DITT FORDON 2. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 3. DIN INREDNING 4. DIN VALFRIA TILLÄGGSUTRUSTNING
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SALONGER SOVRUM

Utan permanent säng
För en exceptionell livsmiljö.

L-formad salong
Extra mysig och bekväm.

Salong mot vägen i halvintegrerad
Kräver inga åtgärder för att köra i väg.

Mittsäng
Bekväm sovplats med utrymme i huvudänden.

Salong med soffor mot varandra
Sofforna är stora och det är lätt att röra sig.

Enkelsängar
Finns som låga, höga eller infällbara king size-sängar.

Finns även: våningssängar och fransk säng.Finns även: U-formad salong.

1. DITT FORDON 2. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 3. DIN INREDNING 4. DIN VALFRIA TILLÄGGSUTRUSTNING
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UPPVÄRMNING 

TRUMA® 4 ELLER 6 BEROENDE PÅ FORDON
Det mest kompakta värmesystemet i Europa för luft och 
vatten, fungerar med gas och elektricitet. 

TRUMA® 6E
Tillval för att använda värmen med 230 V.

ALDE
Tillval som finns på vissa fordon för maximal värmekomfort. 
Inkluderar värmeväxlare och pump.

ENERGI 

Välj utrustning utifrån den kapacitet som du behöver:
•  En eller två 100 W monokristallina högeffektiva solpaneler.
•  Bodelens batteri: AGM, gel eller litium kombinerat med 

en booster (standard).

TEKNISK KONFIGURATION

FORDONETS VIKT

3,5 t

Standard på alla halv- och helintegrerade. 
B-körkort krävs för att köra fordon i kategorin. 

4,4 t OCH 4,5 t

Standard på G781 och tillval på vissa fordon.Välj 
Heavy-chassi för ännu mer säkerhet och lastnings- och 
släpvagnsvikt. 
För 4,4t-chassit på Fiat CCS krävs en 180 hk-motor, 
automatisk växellåda och 16-tums aluminiumhjul. 
4,5-t-chassit är kopplat till Fiat AL-KO.

3,65 t

Tillval som finns tillgängligt för alla fordon. Fördelen med 
tyngre fordon är lastkapaciteten. Med högre kapacitet går 
det ta med all utrustning, men även att utrusta sig med all 
önskad tillvalsutrustning för att förbättra bilens komfort och 
kapacitet. 

TRANSMISSION

MANUELL
Standard på alla fordon. Perfekt för en traditionell körstil.

AUTOMATISK 
Ny 9-växlad transmission för ökad körkomfort. 
Tillgänglig för alla motorer. Måste kombineras med 16” 
lättmetallfälgar.

EURO 6D FIAT
Nya Multijet3 (Euro 6D Final) är tystare och lättare. 
Den är särskilt utvecklad för Ducato och minskar dess 
förbrukning. Den nya motorn uppfyller de senaste 
miljökraven.

16” FÄLGAR

Fälgarna på husbilen, av plåt- eller lättmetall, kan 
skräddarsys så att de passar din smak och din användning.

140  hk 
Standard på alla Pilote. Bäst lämpad för 
förare som är intresserade av förhållandet 
mellan förbrukning och prestanda. 

180 hk Tillval för alla fordon (utom P600 och 
P650). För dem som vill färdas långt i 
lugn och ro samtidigt som de vill ha 
maximal prestanda.

KONFIGURERA 1. DITT FORDON 2. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 3. DIN INREDNING 4. DIN VALFRIA TILLÄGGSUTRUSTNING

KÖRKOMFORT

LYXINTERIÖRPAKET
• Handsfree-kit och  Reglage på ratten.
•  Ratt och växelspaksknopp i skinn.
•  Instrumentpanel med aluminiumfinish.
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1. DITT FORDON 2. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 3. DIN INREDNING 4. DIN VALFRIA TILLÄGGSUTRUSTNING
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INREDNING

SOFFOR

JURA
Tygsoffa (exempel på 
sidan 6).

PERLE
Skinnsoffa (exempel på 
sidan 32).  
Endast för helintegrerade.

PLUME
Soffa av skinnimitation 
(exempel på sidan 12).

ASTRAL
Tvåfärgad soffa.

CLUB
Tvåfärgad soffa med två 
material (skinnimitation och 
tyg) (exempel på sidan 24).

TRÄ

Matt eller blankt trä, för att få en stämning som passar dig.

ASPEN MAT
En matt träyta för 
en varmare miljö. 

ASPEN OCH 
BLANK VIT
Version med två 
material (trä och blank 
vit laminat), för en 
ljusare interiör.

COUNTRY
Ett varmt trä för 
en skandinavisk 
atmosfär.

GARDINER

ALONG 

ALASKA

BRISBANE
Exempel på 
sidan 24. 

ATLAS

BALI
Exempel på 
sidan 16. 

KÖK

Elegant svart eller lysande vitt, skapa din harmoni.

VIT LUCIDO 
Köksskåp, arbetsyta och salongsbord i vitt 
(exempel på sidan 12).

SVART MIKA
Köksskåp, arbetsyta och salongsbord i svart 
(exempel på sidan 32).
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KONFIGURERA 1. DITT FORDON 2. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 3. DIN INREDNING 4. DIN VALFRIA TILLÄGGSUTRUSTNING

KOMFORT

KOMFORTPAKET
• Centrallås.
• Myggnät.
• Lyxdörr med fönster.
•  Mörkläggning av förarhytten (glidgardin 

i halvintegrerad - mörkläggningsgardin i 
helintegrerad).

• Matta i förarhytten.
• Elektriskt infällbart fotsteg för halvintegrerade.

MULTIMEDIA

TV-/SATELLITPAKET

AVSLAPPNINGSPAKET
•  Markis.
•  Cykelhållare för 2.

MEDIAPAKET

MEDIAPAKET 9'' 
PIONEER 
• Bilradio 9'' Pioneer. 
•  Kompatibel med Apple 

CarPlay + Android Auto.
• GPS.
• FM/DAB-antenn.
• Högtalare.
• Backkamera.

MEDIAPAKET 8''
• Bilradio 8''. 
•  Kompatibel med Apple 

CarPlay + Android Auto.
• FM/DAB-antenn.
• Högtalare.
• Backkamera.

MEDIAPAKET 10'' 
FIAT 
Kräver lyxinteriörpaketet 
• Bilradio 10'' Uconnect. 
•  Kompatibel med Apple 

CarPlay + Android Auto.
• GPS.
• FM/DAB-antenn.
• Högtalare för hytt och 
flygplanskropp.
• Backkamera.
• Elektrisk parkeringsbroms.
• Nyckelfri start (utom på 
modeller i A-klass).
• Induktionsladdare.
• Digital mätare.
• Automatisk luftkonditionering.
• Batteriavskiljare.

Lägg till Astra-demodulatorn för att utöka 
mottagningsområdet.
* De exakta mottagningsområdena finns hos alla våra återförsäljare.

SAT85-PAKETET
• 22” TV full HD.
•  Automatisk satellitantenn Twin 85 cm Eutelsat 

(mottagningsområde: Frankrike och grannländerna)*.
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1. DITT FORDON 2. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 3. DIN INREDNING 4. DIN VALFRIA TILLÄGGSUTRUSTNING

SOVPLATS

DINETTESOVPLATS
Finns som tillval 
(beroende på modell) 
och ger en extra 
sovplats för 1 eller 
2 personer beroende på 
fordonets storlek.

EXTRA SOVPLATS
Gör dina enkelsängar 
till en 170 x 205 cm 
king size-säng med 
förlängning mellan 
sängarna.

ELEKTRISK 
TAKSÄNG
Perfekt för 4 personer 
med två sovutrymmen.
Standard för 
helintegrerade och 
vissa halvintegrerade. 

KÖK

GASSPIS
Ett tillval för verkliga gourmeter, som lagar mat i husbilen 
precis som hemma.

UGN 36 l
Tillval som finns tillgängligt för alla fordon.

KÖKSFLÄKT

BADRUM

RIBBGOLV
För att undvika att smutsa ner din dusch när du bara 
använder handfatet. 

FÄLLBAR HANDDUKSHÄNGARE
Mycket praktisk för handdukar, men även för regnkläder.

FÖRVARINGSUTRYMME

UTRUSTNING I LASTUTRYMMET

DUSCHMUNSTYCKE
Kallt och varmt vatten tillgängligt i lastutrymmet.

STOW BARER, GARAGE BELYSNING OCH 230V 
UTTAG
2 lampor i garaget och stuvningsstänger för att fästa din 
utrustning.

ÖVRIGT

5:E SITTPLATS VID FÄRD
Tillvalet är tillgängligt beroende på fordon och tillgänglig 
nyttovikt efter utrustning. 

UTVÄNDIG 
UTDRAGBAR 
FÖRVARINGSLÅDA 
För att få ett avsevärt extra 
förvaringsutrymme. Exklusivt 
för halvintegrerade, 
men även tillgängligt för 
helintegrerade (utom för 
AL-KO-chassi).

LASTUTRYMME STÄLLBART I HÖJDLED
Tillgängligt för planlösningar med mittsäng.

FÖRVARING TILL SÄNGEN:
Ha alltid surfplattan, glasögonen 
och telefonen inom räckhåll. 
Standard för helintegrerade (utom 
G690D).

DET FINNS FLER 
TILLVAL I DEN 
TEKNISKA TABELLEN 
OCH HOS DIN 
ÅTERFÖRSÄLJARE!
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50

TOPPUTRUSTAD 
SOM STANDARD  
ALLTID  
PILOTE 

Evidenceversionerna är topputrustade husbilar som bara väntar på 
att du ska ge dig ut och resa. Ensam, i par eller hela familjen – hitta 
Evidencehusbilen för dig: oavsett vart du vill åka kommer du att kunna 
njuta av den bästa utrustningen som standard, för att bekvämt och i 
lugn och ro kunna ge dig ut på vägarna.
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P740C P740GJ P746C P746GJ G740C G740GJ G781FGJ

Längd 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,49 m 7,49 m 7,89 m

Sittplatser vid färd 4 + 1 
(tillval)

4 + 1 
(tillval) 4 4 4 4 + 1 

(tillval) 4

Bordsplatser 5 5 5 5 5 5 5

Fasta sovplatser 4 4 4 2 4 4 4

Sovplatser som tillval 1 1 2 2 1 1 2

*Extra sovplatser i salongen för 1 vuxen eller 2 barn.

ÖVERSIKT ÖVER UTRUSTNINGEN  
STANDARD :
• 140 hk motor. 
• Centrallåsning
• Rattstyrning 
• 9" DAB GPS-radio
• Backkamera med vidvinkel
• Blind
• Lådan under kroppen för extra förvaring
• 100 W solpanel 
• AGM-batteri för ökad autonomi
• Kontroll av däcktryck
• 90 L dieseltank
• Dusch i lastrummet

ÄR DU INTRESSERAD AV 
VILL DU VETA MER?
Skanna den här QR-koden för att 
upptäcka all standardutrustning i 

 -utgåvorna.

MODELLER

DIN FULLT UTRUSTADE HUSBIL
För att kunna erbjuda dig bekväma fordon som är fullt utrustade 
och perfekt optimerade, har Pilote inspirerats av de mest populära 
tillvalen som väljs oftast av våra husbilsentusiaster. Det är bara att 
njuta för dig.
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JURIDISK INFORMATION
Groupe Pilote, SARL med 20 000 000 euro i aktiekapital, registrerat i företagsregistret i Nantes med nummer B872 802 780. Siren: 872 502 780.
Route du Demi-Bœuf - 44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANKRIKE - Tel: +33 (0)2 40 32 16 00 - www.pilote-husbil.se

Anmärkningar: Denna broschyr innehåller de data som var kända vid tidpunkten för tryckning och utgör inte ett avtalsgrundande dokument. Trots den omsorg som lagts på att ta fram detta 
dokument går det inte att utesluta tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning göra ändringar i utrustning eller produktförbättringar på årets modeller. Fordonen är delvis illustrerade 
med specialutrustning eller tillval, som finns med i de aktuella prislistorna och finns tillgängliga mot ett tillägg. De dekorationsobjekt som använts för att göra bilderna i denna katalog 
mer tilltalande är inte en del av fordonet och ingår inte i leveransen. Den tillgängliga nyttovikten är skillnaden mellan högsta tekniskt tillåtna lastvikt och vikt i körklart skick. De inkluderar 
fordonet och dess struktur, möbler och standardutrustning, 90 % i bränsletankarna, en full gasflaska och färskvatten beroende på tankens kapacitet på väg, tomma spillvattentankar, 
nödvändiga vätskor och förarens vikt på 75 kg. Se till att aldrig överskrida högsta tillåtna lastvikt (totalt och per axel). Obs! Extrautrustning och tillbehör som är monterade som tillval ingår 
inte i vikten i körklart skick för husbilar. Den tillgängliga nyttovikten och eventuellt antalet sittplatser vid färd blir då lägre. Din återförsäljare informerar dig gärna om den exakta definitionen 
för de modeller som finns tillgängliga i varje land. Kontakta någon av dem om aktuella data för produkten och serien innan du slutför din beställning. Information om leverans, utseende, 
prestanda och fordonets mått och vikt är de data som var kända vid tryckningen. Denna information och variationen överensstämmer med europeiska regler (förordning (EU) 1230/2012).
och kan komma att ändras fram till köpet eller leveransen av fordonet. Priserna gäller för kollektionen 2023 i Frankrike från och med den 1 augusti 2022. De kan ändras under året. Alla 
bilder har tagits i enlighet med lokala bestämmelser: på vägen, på privata platser eller campingplatser.

FAMILY
ORIGIN
ROAD TRIP
DESIGN

För att fira sitt 60-årsjubileum lanserar 
Pilote Atlas på ett Ford-chassi   
och hyllar de värden som alltid har drivit företaget. 
Vill du veta mer? Skanna QR-koden nedan
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