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LEDARE
Livet är ett hopp ut i det okända.

Varje minut, varje timme, varje dag är en överraskning för den 
som är öppen för dem. År 1962 bygger en ung man en hus-
vagn i sin fars verkstad. Det är början på äventyret. I slutet av 
1970-talet, under en resa till USA får Pilotes grundare inspira-
tion till den allra första husbilen. Det innebär ett alldeles nytt 
sätt att spendera sin semester. Större frihet och oberoende och 
en helt ny äventyrskänsla.

Ingenting stoppar Pilote. Från den halvintegrerade till den he-
lintegrerade, via våra vans, ända tills digitala system togs i bruk 
för att underlätta livet ombord i bilen. Viljan att vara med om 
unika upplevelser har alltid varit vår ledstjärna. Mer än vägen vi 
delar är det viktiga vart den för oss… Allt längre bort, till platser 
vi vill upptäcka och andra vi drömmer om.

Det är du som bestämmer vart du vill åka och vad du vill uppleva.

Vi är redo. Är du?

ALWAYS GAME, 
ALWAYS PILOTE.
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ALLTID  
FLER VALMÖJLIGHETER

Med ett brett urval av  
halv- och helintegrerade modeller  

som kan anpassas.

ALLTID MER  
UTRYMME

Med välplanerade inredningar  
som är absolut ergonomiska.

ALLTID 
BÄTTRE KOMFORT

Tack vare en stor rymlighet,  

isolering av bodelen för att resa med 
husbilen både sommar och vinter.

ALLTID 
MER LUGN OCH RO

Med körprov på väg som utförs  
på den mest krävande banan i Europa  

oberoende yrkespersoner.

ALLTID 
VID DIN SIDA

Ett mycket vidsträckt  
europeiskt nätverk.
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08  För en utflykt i naturen  
|  Serien Pacific 
De halvintegrerade

16  För en helg med familjen  
|  Serien Pacific +  
De halvintegrerade med taksäng

24  För en charmfull åktur 
|  Serien Galaxy 
De helintegrerade

32  För ett fint äventyr 
|  Serien Galaxy Emotion 
De helintegrerade i det dyra segmentet 

40  Från -20° till 40°C 
| ISOTEK-teknologi

44  En mängd alternativ 
| Anpassning

ALWAYS 
GAME

ALWAYS 
PILOTE
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Med sitt breda urval av halvintegrerade 
husbilar ger Pilote dig möjligheten att samla  
på unika upplevelser, precis som du själv vill.  
Oavsett om du är förtjust i öppna landskap,  
historiska platser eller varför inte fotvandringar,  
är du alltid redo för att ge dig av med  
din Pilote.
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P740FC SENSATION

EFTER FÄRDEN I  
DIN HALVINTEGRERADE  

HUSBIL ÄR DET DAGS  
ATT FOTVANDRA

Du har hittat en plats i skuggan för att 
parkera husbilen och dricka en kopp kaffe. 
Den friska och tysta morgonen inbjuder dig 
att med raska steg nå fram till stigen du har 
planerat ta för att börja bestigningen. Du 
känner tallarnas doft vid varje andetag. Och 
det dröjer inte länge innan sikten blir fri och de 
första panoramavyerna blir synliga. 

EN VECKA 
UTE I DET GRÖNA
I DE TYSKA 
BERGSTRAKTERNA

MER 
INFORMATION PÅ  
PILOTE-HUSBIL.SE

+
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SNABB KONTROLL  
FÖRE AVFÄRDEN
Med vandringskartan utbredd på bordet i 
salongen, kan du titta närmare på rutten och sedan 

ryggsäck.

Denna lilla promenad ute i naturen har gjort 
dig lite hungrig och gett dig lust att tillreda 
en smakfull måltid med örter som kommer 
från trakten.

+   Köket har en stor arbetsyta och  
många lådor med fack. (Fläkten är 
standard i utrustningsnivån Sensation)

+   En bekväm sittdel för 5 personer, 
bänksoffor mitt emot varandra 

+   Stort fällbart bord, som gör det lättare 
att röra sig i husbilen
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SKORNA PÅ,  
NU DRAR VI!
En stig som ni upptäckte i morse tar er upp 
och till den andra sidan, där ni kan njuta av en 
solig eftermiddag. Det börjar redan skymma 
lite, ni tar på er jackorna och börjar vandra ner 
tillbaka till den sköna komforten i husbilen.

I badrummets spegel kan du se att ansikts-
färgen vittnar om de sköna stunder ni 
spenderade där uppe.

12



P740FC SENSATION

EN VÄLFÖRTJÄNT VILA
Tröttheten börjar kännas och det är helt 
utan svårighet som du slumrar in. I morgon 
väntar en ny dag. Och med den ett löfte 
om nya landskap att upptäcka.

+   Bekvämt sovrum med stor 150x190 cm 
mittsäng, en vacker belysning och 
elektriskt höjbar huvudända (i tillval) 

+   Stort badrum på hela bredden  
med dubbel skiljevägg, takfönster  
och handduksställ

MER 
INFORMATION PÅ 
PILOTE-HUSBIL.SE

+
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MER 
INFORMATION PÅ 
PILOTE-HUSBIL.SE

+
DE STARKA SIDORNA 
HOS PACIFIC
TILLGÄNGLIGA I VERSIONERNA ESSENTIEL OCH SENSATION

FÖRVARINGSKAPACITET

Många förvaringsutrymmen 
anpassade till din användning

Nedre låda  
(i tillval på Essentiel och som 

standard på Sensation)

Lättåtkomligt och isolerat 
lastutrymme för enkel lastning,  

kan justeras i höjdled  
under mittsängen  

(tillval)

TEKNOLOGI

Xperience surfplatta  
för en enkel styrning av  

husbilens kapacitet

Husbil certifierad  
"Klass 3" av Truma®: den  

bästa isoleringsnivån  
på marknaden

URVALET

5 fordonslängder

10 olika planlösningar

17 tillgängliga versioner 
(Essentiel + Sensation)

Närmare 100 möjliga 
anpassningsalternativ

LEVNADSKOMFORT

Välplanerade, praktiska och 
estetiska interiörer, där du kan röra 

dig lättare än i andra husbilar

Trevlig och välkomnande sittdel  
för upp till 6 personer 

 

Stor arbetsyta i köket

Enkelsängar i utförande  
med höga eller låga sängar, och 

med en extra sovplats för en 
170*205 cm säng  

(tillval). 
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ÖVERSIKT 
ÖVER DE HALVINTEGRERADE

P600P P650C P650GJ P700C P700GJ

Längd 5,99 m 6,49 m 6,49 m 6,95 m 6,95 m

Platser på 
registreringsbeviset

4 4 4 4 4

Måltidsplatser 5 5 5 5 5

Fasta sovplatser 2 2 2 2 2

Sovplatser i tillval 1 1 1 1 1

Nyttolast
Essentiel 850 730 730 660 660
Sensation - - - 610 610

P710P P740C P740GJ P740FC P740FGJ

Längd 7,15 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m

Platser på 
registreringsbeviset

5 5 5 4 4

Måltidsplatser 6 5 5 5 5

Fasta sovplatser 2 2 2 2 2

Sovplatser i tillval 2 2 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A)

Nyttolast
Essentiel 620 600 600 600 600
Sensation 570 550 550 550 550

[A] Extra sovplatser i sittdelen för 2 barn eller 1 vuxen och 1 barn
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Tack vare de halvintegrerade  
med taksäng, ger Pilote er möjlighet 
att variera era semesterplaner och resa 
tillsammans med andra. Oavsett om 
ni vill bjuda med några vänner eller 
spendera några dagar med barnbarnen, 
är du alltid redo att köra iväg,  
och alltid med Pilote.
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P746C SENSATION

PÅ DEN 
SPANSKA KUSTEN 
MED BARNBARNEN 

UTSIKT ÖVER 
DYNERNA FRÅN DIN 

HALVINTEGRERADE HUSBIL

En paus vid vattnet för att spendera några 

Med handdukarna och baddräkterna i väskan 
lämnar ni husbilen lite högre upp och vandrar 
ner i gåsmarsch längs stigen ända till stranden.

MER 
INFORMATION PÅ 
PILOTE-HUSBIL.SE

+
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Medan familjens minsting tar en tupplur i taksängen 
är det lämpligt att ta fram fotbollen och sparka en 
stund med det äldsta barnet.

+   Elstyrd taksäng för två personer

+   Kök i L-form (från 7,15 m längd) för en  
bättre rörlighet och många lådor för bestick 

Sensation och tillval på Essentiel)

LUNCH I SKUGGAN
Solen gassar och värmer vid lunchtid. Alla in och 

dukar bordet. 
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JAGADE AV TIDVATTNET 
Om några minuter kommer vattnet att 
täcka det sandslott du tålmodigt har byggt 
tillsammans med barnen. Du försöker förstärka 
murarna, men det lönar sig inte, tidvattnet 
har redan utplånat den första borgmuren och 
fyller redan hela konstruktionen. Det är dags 
att gå tillbaka. Ni samlar snabbt ihop sakerna 
som ännu är fulla av sand och vandrar tillbaka 
upp till bilen med sandalerna i handen.

EN DUSCH ÄR  
OBLIGATORISK FÖR ALLA
När man har lekt i vattnet hela eftermiddagen 
känns det inte bra med torkad salt på huden. 
Det rena vattnet i duschen gör gott och tar 
bort de sista saltkornen som hade klibbat 
fast.
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P746C SENSATION

EN STUNDS AVKOPPLING 
Medan barnen är i duschen kan du njuta 
av lugnet och kanske beundra havet där 
du sitter i salongen. Automatiskt tar du 
fram ett sällskapsspel som ni kan spela på 
kvällen. Vad är väl bättre än ett spel med 
familjen innan det är sängdags. 

+   En ljus salong med bekväma 
soffor (soffan i L-form är standard i 
utrustningsnivån Sensation) 

+   Badrum med dubbel skiljevägg för  
en oberoende åtkomst till sovrummet 
eller sittdelen

+   Tillval: Ytan på det övre skåpet  
i glansigt vitt

MER 
INFORMATION PÅ 
PILOTE-HUSBIL.SE

+
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DE STARKA SIDORNA 
HOS PACIFIC + 
TILLGÄNGLIGA I VERSIONERNA ESSENTIEL OCH SENSATION

MER 
INFORMATION PÅ
PILOTE-HUSBIL.SE

+

FÖRVARINGSKAPACITET 

Många förvaringsutrymmen 
anpassade till din användning

Nedre låda  
(tillval på Essentiel och som 

standard på Sensation)

Lättåtkomligt och isolerat 
lastutrymme för enkel lastning,  

kan justeras i höjdled  
under mittsängen  

(tillval)

TEKNOLOGI

Surfplattan Xperience 
underlättar hanteringen av 

husbilens funktioner

Husbil certifierad  
"Klass 3" av Truma®: den  

bästa isoleringsnivån  
på marknaden

LEVNADSKOMFORT

Välplanerade, praktiska och 
estetiska interiörer, där du lätt 

kan röra dig

Separat kök i L-form  
(från 7,15 m) där du kan röra 

dig utan svårighet

Separat badrum med åtkomst 
från sovdelen eller sittdelen 

från 7,45 m

2 bekväma och separata 
nattutrymmen

198 cm  
höjd i sovrummet

URVALET 

8 olika planlösningar

15 tillgängliga versioner

3 möjliga längder

Ett mycket stort urval av 
anpassningsmöjligheter
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ÖVERSIKT 
ÖVER DE HALVINTEGRERADE 
MED TAKSÄNG

P746C P746GJ P746FC P746FGJ

Längd 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m

Platser på 
registreringsbeviset

4 4 4 4

Måltidsplatser 5 5 5 5

Fasta sovplatser 4 4 4 4

Sovplatser i tillval 2 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A)

Nyttolast
Essentiel 550 550 550 550
Sensation 490 490 490 490

P706C P706GJ P706S P716P

Längd 6,95 m 6,95 m 6,95 m 7,15 m

Platser på 
registreringsbeviset

4 4 6 5

Måltidsplatser 5 5 6 6

Fasta sovplatser 4 4 6 4

Sovplatser i tillval 1 1 1 2

Nyttolast
Essentiel 600 600 650 560
Sensation 550 550 - 510

[A] Extra sovplatser i sittdelen för 2 barn eller 1 vuxen och 1 barn

23_PACIFIC +
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Med många helintegrerade modeller 
erbjuder Pilote mer komfort och 
utrymme för att våga alla färder. Vare 
sig du vill kryssa omkring i Europa eller 
upptäcka hemliga skatter i ditt hemland, 
mellan landskap på landsbygden och 
gamla byar, är du alltid redo att köra 
iväg, och alltid med Pilote.
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G740C SENSATION

EN FÄRD I
SÖDRA 
FRANKRIKE

PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I 
NATUREN I EN  

HELINTEGRERAD HUSBIL 

Du kan ta ut cyklarna ur det stora lastutrymmet 
i husbilen och improvisera en liten tur längs 
vägarna som kantas av olivträd till små 
pittoreska byar. Landskapens färger, fälten 
med blommande lavendel på kullarna och de 
otröttliga syrsorna… Allt du ser bevisar att du 
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MATSÄCK 
PÅ RYGGEN
Du kan ännu njuta en stund av komforten i 
salongen innan ni ger dig av på utflykt. Du 
vet inte exakt var ni kommer att stanna. Några 
smörgåsar, lite frukt och vattenflaskor om ni 
skulle bli törstiga. Nu är ni väl förberedda för en 

+   En stor sittdel för upp till 5 personer  
med en bekväm soffa och ett skjutbart  
bord för att enkelt röra sig i bilen

+   Ett ljust kök med en stor arbetsyta och  

standard i utrustningsnivån Sensation)

MER 
INFORMATION PÅ
PILOTE-HUSBIL.SE

+
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TIDIG UPPSTIGNING
Ni startar färden just då solen börjar gå upp. 
Färdens mål är Pont du Gard, där vänner 

det är alltid ett nöje att ta sig upp på den 
berömdaste romerska akvedukten i Frankrike.
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G740FGJ SENSATION

KLARA FÖR BESTIGNING
Vännerna är redan på plats och väntar i 
sin husbil inte långt från sevärdheten. 
Dagen ser ut att bli vacker. En liten tur till 
badrummet för att applicera lite solkräm 

+   Stort badrum på hela bredden  
med dubbel skiljevägg, takfönster  
och handduksställ

+   Enkelsängar (80x190 cm & 80x195 cm) 
med 170 cm förlängning mellan 
sängarna (i tillval) 

MER 
INFORMATION PÅ
PILOTE-HUSBIL.SE

+
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DE STARKA SIDORNA 
HOS GALAXY 

URVALET 

4 längder mellan 6 och 7,5 m

10 planlösningar

20 tillgängliga versioner

MER 
INFORMATION PÅ
PILOTE-HUSBIL.SE

+

TEKNOLOGI 

Energibox: För teknisk  
styrning av fordonet,  

placerad i ett utrymme  
som är åtkomligt utifrån  

(utom G600L och G600G) 

Xperience surfplatta för en 
enkel styrning av husbilens 

kapacitet

Uppvärmt dubbelt golv  
med dubbel isolering  

(finns endast hos Pilote)

TILLGÄNGLIGA I VERSIONERNA ESSENTIEL OCH SENSATION

LEVNADSKOMFORT 

Välplanerade, praktiska och 
estetiska interiörer, där du lätt 
kan röra dig från förarhytten 

till sovrummet

Trevlig och välkomnande 
sittdel med upp till 6 sittplatser 

Stor arbetsyta i köket

Bekvämt sovrum: mittsäng 
på upp till 2,05 m bredd i 

huvudänden

Exceptionell  
panoramavy 

4 platser på 
registreringsbeviset i  

alla modeller

FÖRVARINGSKAPACITET 

Ett stort lastutrymme  
som kan ta emot en cykel  

eller en skoter

Upp till 100 l  
mer förvaringsutrymme  

(jämfört med kollektionen 2018) 

Förvaringsfacken i det dubbla  
golvet är åtkomliga inifrån

30



ÖVERSIKT 
ÖVER DE HELINTEGRERADE

G600L G600G G650C G650GJ G700C

Längd 5,99 m 5,99 m 6,49 m 6,49 m 6,99 m

Platser på 
registreringsbeviset

4 4 4 4 4

Måltidsplatser 6 5 5 5 5

Fasta sovplatser 2 4 4 4 4

Sovplatser i tillval 2 1 1 1 1

Nyttolast
Essentiel 610 610 580 580 570
Sensation 590 590 550 550 505

G700GJ G740C G740FC G740GJ G740FGJ

Längd 6,99 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m

Platser på 
registreringsbeviset

4 4 4 4 4

Måltidsplatser 5 5 5 5 5

Fasta sovplatser 4 4 4 4 4

Sovplatser i tillval 1 2 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A)

Nyttolast
Essentiel 570 545 545 545 545
Sensation 505 450 450 450 450

[A] Extra sovplatser i sittdelen för 2 barn eller 1 vuxen och 1 barn
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Med de helintegrerade modellerna på  
AL-KO chassi bjuder Pilote dig på en unik komfort 
inne i husbilen och en perfekt väghållning för 
alla längre färder. 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 att köra iväg, och alltid med Pilote.
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G781C EMOTION

PANORAMAVY 
ÖVER NORGE

TILL FJORDARNA I  
EN HELINTEGRERAD  
MED ALL KOMFORT

Du lämnar  utan saknad de välkända 
landskapen där hemma. Tack vare komforten 
i husbilen blir du inte ens trött, trots att vägen 
är lång. Språken på vägskyltarna har ändrat 
många gånger under de senaste veckorna 
innan du når fram till de imponerande 
landskapen och den speciella stämningen 
vid de norska fjordarna.
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Vad sägs om en lokal maträtt?
Här serveras ren- eller älgkött med många 
slag av såser, men i synnerhet i form 
av ”finnebiff”, den typiska grytan som 
serveras på alla bord här på söndagarna.

+   Vackert laminerat kök med en stor 

kokplattor som standard

+   Mycket stor och bekväm sittgrupp 
med lädersoffa som standardutrustning

SMAKA PÅ  
EN ANNAN KULTUR 
Du brukar ha roligt åt matvanorna i Norge. Du 
som själv älskar lax upptäcker att den här äts till 

MER 
INFORMATION PÅ
PILOTE-HUSBIL.SE

+
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G781C EMOTION

MER 
INFORMATION PÅ
PILOTE-HUSBIL.SE

+
DE LÅNGA  
NÄTTERNA I NORDEN
I det här landet, där nätterna är långa och 
beckmörka på vintern, kommer du verkligen 
att uppskatta komforten i en riktig säng, som 
är lika bekväm som hemma. 

Du har förlängt din vistelse, för det är 
också under den här perioden man har den 
bästa chansen att se norrsken. Garanterade 
rysningar när du upptäcker de grönskimrande 
ljusen genom takfönstret i din husbil. Du 
kommer länge att minnas denna förtrollade 
stund, som präglas av en helt overklig 
skönhet.
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TA MED DET VIKTIGA  
OCH KANSKE LITE ONÖDIGT
Den stora förvaringsvolymen ger dig 
möjlighet att lagra matvaror och ta med 
en imponerande mängd saker, ti l l  och 
med metspön och annan skrymmande 

+   Dubbelt golv med stora 
förvaringsutrymmen på AL-KO chassi

+   Stort sovrum med en 150x190 cm 
mittsäng med Bultex madrass och 
elektriskt höjbar huvudända som 
standard 

+   Stort och ljust badrum med dubbel 
skiljevägg och spjälgolv som standard

37_GALAXY ÉMOTION



DE STARKA SIDORNA 
HOS GALAXY ÉMOTION

MER 
INFORMATION PÅ
PILOTE-HUSBIL.SE

+

SÄKERHET

Utmärkt väghållning tack  
vare AL-KO chassit

Stabilitet med lägre tyngdpunkt 
och bredare hjulavstånd

Bakre fjädring med  
oberoende hjul

URVALET

7 planlösningar 

F- eller L-formig sittdel 

2 längder

Dubbelt uppvärmt golv

FÖRVARINGSKAPACITET 

Dubbelt golv på hela bredden  
för att kunna ta med och förvara 
allt, t.o.m. skidor eller metspön

Åtkomst till yttre och inre 
förvaringsutrymmen 

TEKNOLOGI

Garmin Fusion surfplatta  
med GPS, bilradio, backkamera, 

Xperience gränssnitt för att  
lätt kunna styra husbilens  

olika funktioner 

LEVNADSKOMFORT

Välplanerade, praktiska och 
estetiska interiörer, där du lätt kan 

röra dig från förarhytten  
till sovrummet

Stort kök och arbetsyta som lämnar 
gott utrymme att röra sig

Enkelsängar i utförande  
med höga eller låga sängar,  

och med en extra sovplats för  
en 170*205 cm säng  

(tillval). 

Välkomnande och ljus sittdel för 
trevliga stunder tillsammans 

Exceptionell panoramavy
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ÖVERSIKT 
ÖVER DE HELINTEGRERADE I 
DET DYRA SEGMENTET

G741C G741GJ G741FC G741FGJ

Längd 7,49 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m

Platser på 
registreringsbeviset

LCV 2 2 2 2
HCV 4* 4* 4* 4*

Måltidsplatser 5 5 5 5

Fasta sovplatser 4 4 4 4

Sovplatser i tillval 2 (A) 2 (A) 2 (A) 2 (A)

Nyttolast
Emotion (LCV) 310 310 310 310

Emotion 
(HCV) 510* 510* 510* 510*

G741J G781C G781GJ

Längd 7,49 m 7,87 m 7,87 m

Platser på 
registreringsbeviset

LCV 2
HCV 4 4 4

Måltidsplatser 5 5 5

Fasta sovplatser 4 4 4

Sovplatser i tillval 2 (A) 2 (A) 2 (A)

Nyttolast
Emotion (LCV) 310 - -

Emotion 
(HCV) 510* 1080** 1080**

* Light bas i HCV (3700kg). ** Heavy bas i HCV (4500kg).
[A] Extra sovplatser i sittdelen för 2 barn eller 1 vuxen och 1 barn.
LCV = Lätt fordon
HCV = Tungt fordon

39_GALAXY ÉMOTION



FRÅN  
-20° TILL 40°C
FRÅN  
-20° TILL 40°C
ALLTID 
PILOTE

MICHÈLE OCH DOMINIC   
BESÖKER VARJE ÅR 
SKANDINAVIEN 

”När vi bytte husbil, var en av våra  
främsta prioriteter att bilen skulle tåla  
även kalla förhållanden. 

Vi valde Pilote, för att ISOTEK-strukturen 
gör det möjligt för oss att klara av extrema 
klimatförhållanden. 

Tack vare den perfekta isoleringen av väggar 
och golv, märker vi absolut inte temperaturfall, 
som kan vara betydande i Skandinavien, i 
synnerhet på natten. »
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KOMFORT 
ÅRET
RUNT

7

8 

1

5

EN OPTIMAL TERMISK ISOLERING

Då Pilotes husbilar testades i kylrum,  
fick de den bästa certifieringen – klass 3 –  
för kvaliteten på isoleringen.

Då husbilen placerades i -15°C köld steg  
dess temperatur tillbaka till +20°C på knappt  
mer än 4 timmar*. 

Denna ypperliga prestation blev möjlig  
genom de innovationer som gjordes i 
monteringsmetoden, bl.a.:

  Utformningen av nya golv i halv- och 
helintegrerade modeller.

 Användningen av ett nytt material (PPE)  
för spillvattentanken och hjulhusen, som visat  
sina egenskaper i fråga om lätthet, styvhet  
och isolering.

Dessa lister, som är styvare, säkrar en stadig 
förbindelse mellan sidorna och golvet och 
eliminerar helt alla termiska bryggor.

*   
en Truma 6 värmepanna.

1 INFÄLLDA 
PANORAMAFÖNSTER
Tvåglasfönstren på 
ogenomtränglig aluminiumram 
förbättrar värmeisoleringen 
och säkerheten för din 
halvintegrerade husbil.

POLYESTERBELÄGGNING 
UNDER CHASSIT
Den garanterar en perfekt täthet  
för fordonet genom golvet.

MER 
INFORMATION PÅ
PILOTE-HUSBIL.SE

+
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6

2 3 4

ALUMINIUMKJOLAR
Detta skydd för underredet är 
starkt och enkelt att återforma 
på karossfabrik om det behövs.

6 7 8FÖRLÄNGT OCH 
FÖRSTÄRKT CHASSI
Chassit böjs inte bakåt. 
Lastutrymmet kan stödja 
mycket vikt tack vare en stark 
konstruktion och säkrar en 
optimal släpvikt.

DÖRRAR MED DUBBLA 
LISTER
För att säkra fullständig  
täthet och isolering av 
lastutrymmet, är alla dörrar 
utrustade med kompressionslås 
på dubbla lister.

ALUMINIUMPROFILER
De fäster stadigt alla sidor och 
taket. De undviker således all 
deformation av strukturen och 
garanterar husbilens hållbarhet 
och stabilitet.

2 3 4ISOLERANDE VÄGGAR
Insidorna av väggarna, taket 
och golvet innehåller isolerande 
Styrofoam. Lister som inte 
ruttnar och aluminiumstrukturer 
säkrar en perfekt stabilitet för 
uppbyggnaden och möblerna.

HAGELTÅLIGT TAK
Polyestertaket är inte 
deformerbart. Det tål hagel  
och stötar ända in i hörnen.

STRUKTUR
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EN MÄNGD 
ALTERNATIV
ALLTID 
PILOTE
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KOLLEKTIONEN 2019

DU ÄR UNIK,  
DET ÄR DIN HUSBIL OCKSÅ
Med inte mindre än 37 modeller och tusentals 
möjligheter till anpassning, tänk efter hurdan 
den husbil skulle vara som motsvarar dina behov 
och de resor du vill göra.

Välj den utrustning och de dimensioner som 
passar dig, mellan 5,99 m och 7,87 m, planlös-
ningar, antalet sovplatser och förvaringsvolym. 
Vad gäller chassiet erbjuder Pilote ett bland de 
mest tillförlitliga och högkvalitativa på mark-
naden: ett Fiat CCS-chassi, den ojämförbara 
standarden för en perfekt väghållning. 

I nivån Émotion och i de större modellerna 
erbjuder Pilote även AL-KO chassit, refrensen i 
det dyra segmentet, för en makalös vägkomfort.

En annan punkt att tänka på: värmesystemet. 
Pilote låter dig välja mellan Truma Combi, den 
mest kompakta modellen i Europa och Alde 
centralvärme som fungerar tack vare ett system 
med värmebärare, som liknar det system som 
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ANPASSNING

CHASSI

CHASSI

Längd: från 5,99 m till 7,45 m

Bredd: 2,30 m

Höjd:  2,75 m i halvintegrerad 2,85 m 
i halvintegrerad med taksäng

MÅTT 

MÅTT 

Längd: från 5,99 m till 7,87 m

Bredd: 2,30 m

Höjd:  2,85 m

HALVINTEGRERAD

1

1

Tjockt golv
En mer konstruktiv, starkare och mer 
isolerande teknisk lösning.

Isolerande dubbelgolv
En teknisk lösning som gör det möjligt 
att placera systemen för vatten, el och 
gas och få mer fövaringsutrymme. 

CHASSIT  Camping-Car Spécial (CCS) är 
den obestridliga standarden på marknaden.

CHASSIT  Camping-Car Spécial (CCS) är 
den obestridliga standarden på marknaden.

STRUKTUREN

STRUKTUREN

2

CHASSIT  CCS
versionerna Light och Heavy.

KONFIGURERINGEN

CHASSIT ® 
versionerna Light och Heavy.

2

CHASSIT  CCS
versionerna Light och Heavy.

KONFIGURERINGEN

CHASSIT ® är en referens i det 
dyra segmentet, som erbjuder säkerhet 
och en utmärkt vägkomfort. 

Dubbelt förvaringsgolv (DPR)
Lika isolerande och rymligare  
med 21 cm höjd.

HELINTEGRERAD
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TRUMA COMBI® är den mest kompakta 
uppvärmningen för husbilar i Europa.

CENTRALVÄRMEN ALDE®  
är ett värmesystem med värmebärare  

 
våra bostäder.

P för 
sidosäng

G för 
tvärbädd

GJ för  
enkelsängar

C för 

mittsäng

L för  
sittdel i 

L-form (utan 
permanent 

säng)

J för 
enkelsängar 
med badrum 

bak

S för 
våningssängar

FC  
för soffor 
mitt emot 

varandra och 
mittsäng

FGJ för  
soffor 

mitt emot 
varandra och 
enkelsängar 

HALVINTEGRERAD 

MER 
INFORMATION PÅ
PILOTE-HUSBIL.SE

+

EXTRA SOVPLATS

För att resa med familj eller vänner, välj  
en extra sovplats i vardagsrummet (tillval), 
förutom den permanenta sängen och 
taksängen.

EXTRA FÖRVARINGS-
UTRYMMEN

kan du byta ut taksängen i din helintegrerade 
husbil mot skåp, och på så sätt öka volymen  
i dina förvaringsutrymmen.

VÄRMESYSTEM

PLANLÖSNINGAR

HELINTEGRERAD  / HALVINTEGRERAD HELINTEGRERAD

47_PERSONLIG ANPASSNING 



DE FRÄMSTA 
ALTERNATIVEN

MER 
INFORMATION PÅ
PILOTE-HUSBIL.SE

+

AL-KO FJÄDRING 
BAK AL-KO LEVEL 
CONTROLLER

AL-KO AIR  
PREMIUM FJÄDRING  
Helt pneumatisk.  
Monteras på chassit 

®

15" FÖR HALVINTEGRERAD  
OCH DUBBELT SERVICEGOLV

NY NEDRE LÅDA  
)

TILLVAL HELINTEGRERAD

ALUMINIUMFÄLGAR

NY XPERIENCE SURFPLATTA MED  
taktilt gränssnitt för enkel hantering av husbilen

NY
INBYGGD BACKKAMERA
MED VIDVINKEL

AL-KO 15"  
OCH 16" 

FIAT 16" 
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FANTASTISKA 
MÖBLER

SOVPLATS I 
VARDAGSRUMMET

ELEKTRISKT HÖJBART  
JUSTERBART LASTUTRYMME

ENKELSÄNGAR - Version med låga sängar

Version med höga sängar

Extra sovplats för  
170 x 205 cm säng

90cm

17
0 

cm

64 cm

5:e PLATS PÅ 
REGISTRERINGSBEVISET

36 L UGN  
ENLIGT FORDON

SPIS
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INREDNINGAR
TA REDA PÅ MER 
I DEN TEKNISKA 
DOKUMENTATIONEN

+
TEXTILER
NYHETER 2019 

MALTE
Se detta alternativ s. 21

ANDALOUSIE

BALTIC
Se detta alternativ s. 34

VENETIE

ARIZONA
Se detta alternativ s. 11

ALASKA

AMAZONE

BOHÊME
Se detta alternativ s. 26

SÄTEN

TYG KONSTLÄDER LÄDER

BEKVÄMA SÄTEN

Cocon (enfärgad)  
som standard

Plume (enfärgad) Perle (enfärgad)

Tillgänglig i Sensation  
och Émotion

Graphite Ardoise Zinc

TRÄSLAG

Noyer  
(i tillval med glansig vit)

Country 
(glansig i tillval)
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ESSENTIEL
EXTERIÖR

ENERGI OCH KAPACITET

TRUMA® - användning under 
färden

FÖRARHYTT OCH INGÅNG

förarhytten
®- säten med 

armstöd, justerbara i höjdled  
(i helintegrerad)

VARDAGSRUM

KÖK

arbetsytan i köket

BADRUM OCH TOALETT

mörkläggningsgardin/myggnät  
i badrummet och duschen

 
på hjul

SOVPLATS

® komfortmadrass på 
permanent säng

SENSATION
Inkluderar utrustningsnivån 
ESSENTIEL + följande utrustning

EXTERIÖR

lastutrymmet

ENERGI OCH KAPACITET

omkastare - krocksensor TRUMA® 

FÖRARHYTT

instrumentpanelen
® ”Lounge”-

säten med armstöd, justerbara  
i höjdled (i helintegrerad)

VARDAGSRUM

passagerarsidan 

KÖK

skiljevägg i kastrullskåpet

:a Skjutbar kryddhylla

BADRUM OCH TOALETT

 
LED-lampor

SOVPLATS

enkelsängar, 170 cm

huvudänden

EMOTION -  
AL-KO CHASSI
Inkluderar utrustningsnivån 
SENSATION + följande utrustning

EXTERIÖR

lastutrymmet

i den bakre delen

FÖRARHYTT OCH INGÅNG

växelspakens knopp av läder  
+ krominstrument + aluminiumstil 
på Fiat instrumentbräda

fönsterruta
 

stor vinkel och död vinkel

VARDAGSRUM

surfplatta : Android, bilradio,  
 

med internetförbindelse via WIFI, 

styra kapaciteten

BADRUM OCH TOALETT

toalettborste

SOVPLATS
 

på mittsäng
 

på enkelsängar

gardinerna

(HDMI + 12V)

UTRUSTNINGSNIVÅER
PILOTE HAR 3 UTRUSTNINGSNIVÅER.
Du får välja den utrustnings- och komfortnivå  
som bäst motsvarar dina behov.
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JURIDISK INFORMATION:
Platserna på registreringsbeviset och vikterna i körklart skick har beräknats exakt enligt europeiska bestämmelser. De tar hänsyn till grundläggande 
planlösningar och standardutrustning med en tolerans på +/-5 %. Vikterna som anges i körklart skick inkluderar full vattentank med 20 liter rent vatten och 
dieseltanken fylld till 90%, en gasflaska fylld till 90%, de omfattar inte förarens och passagerarens vikt. Tillgängliga nyttolaster är resultatet av skillnaden mellan 
högsta tekniskt tillgängliga vikt, och vikten i körklart skick. Tillverkaren åtar sig att leverera en husbil vars reella vikt i körklart skick ligger inom toleransen för 
5% jämfört med vikten i körklart skick som anges och behålls vid formaliteterna för typgodkännande. Observera att utrustningar och ytterligare tillbehör som 
monterats som tillval inte ingår i husbilens vikt i körklart skick. Därför orsakar de alltid en minskning av den tillgängliga nyttolasten. Därför kommer vikten av 
extra tillbehör som används vid körning, att dras ifrån den tillgängliga nyttolasten för husbilen. Detta innebär att dessa tillbehör därför kan leda till att antalet 
passagerare måste minskas. Man bör därför se till att de högsta tillåtna vikterna respekteras (totalt och per axel) efter fullgjord lastning av fordonet. Den 
maximala dragvikten är ett chassivärde som beror på av fordonets typgodkännande. Beroende på den draganordning som kommer att monteras på fordonet 
och de särskilda värden som anges av tillverkaren, kan den maximala vikten som fordonet får dra vara mindre. Draganordningens hållfasthetsegenskaper (bland 
annat värdet D och S) är markerade på en skylt som är fastsatt på den. Värdet D används för att fastställa draganordningens tillåtna maxvikt med följande kalkyl:  
MR = DxT/[(9,8xT)-D], med: MR = släpets högsta tillåtna vikt (i ton); T = högsta tillåtna vikt för fordonet (i ton); D = värde (i kN) som kan läsas på draganordningen.  
Exempel: med D = 11,3 kN och för ett chassi på 35 L, blir maxvikt för släpet (MR) följande: MR = (11,3x3,5)/[(9,8x3,5)-11,3] = 1,72 t (eller 1 720 kg). För en maximal 
släpvagnsvikt för fordonet på upp till 2,5 ton. Husbilarna som uppfyller de tekniska och estetiska specifikationerna som redovisas i denna broschyr motsvarar 
versionen 2019 när de registreras från och med den 1 juli 2018. Denna regel används för husbilar där begreppet årsmodell inte existerar. Alla husbilsägare som 
har ett B-körkort utfärdat i Frankrike före den 20 januari 1975 får köra en husbil vars tekniskt tillåtna totalvikt är högre än 3,5 t. För att kunna unyttja denna franska 
bestämmelse (som erkänts i Europeiska unionen), ska innehavaren av ett B-körkort vända sig till polishuset och be att få följande kod stämplad på sitt körkort: 
"79: B husbil > 3 500 kg". De fordon som är fotograferade i denna broschyr kan ha tillvalsutrustning som medför en extra kostnad. Eftersom Pilote-fordonen 
marknadsförs i flera europeiska länder, kan deras tekniska egenskaper och utrustning skilja sig mellan de olika länderna. För den exakta definitionen av de 
modeller som säljs i ditt land, kontakta din Pilote återförsäljare. Dessutom förbehåller Pilote sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra 
fordonen som beskrivs i denna broschyr. De styling- och dekorationsdetaljer som har använts i denna broschyrs visuella delar är inte en del av fordonet och 
ingår inte vid leverans. Trots att broschyren utförts omsorgsfullt, kan dess innehåll inte anses som bindande.

Route du Demi-Bœuf  
44310 LA LIMOUZINIÈRE-FRANCE
Tfn : + 33 02 40 16 00

www.pilote-husbil.se


