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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 husvagn i sin fars verkstad. Det är början 
på äventyret. I slutet av 1970-talet gjorde grundaren av Pilote en resa till USA och 
fick inspiration till den första husbilen och på samma gång till ett helt nytt sätt att 
spendera sin semester. 
Större frihet och oberoende, och en helt ny äventyrskänsla. 

Sedan denna första husbil har vi färdats en lång väg tillsammans. Våra modeller 
har blivit allt bättre och vår produktserie har blivit bredare, bland annat med 
våra vans år 2012. Under årens lopp har vi ytterligare innoverat för att förbättra 
modellernas säkerhet och robusthet och samtidigt snyggat till interiörerna för att 
göra alla livsutrymmen ännu mer funktionella, eleganta och bekväma.

Viljan att låta dig 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.*

LEDARE

* Alltid startklar, alltid Pilote.

2



332

ALWAYS 
PILOTE

04 För en utflykt i naturen
  Pacific-serien - De halvintegrerade

10 För en vistelse vid havet
   Pacific-serien+  

Halvintegrerade med taksäng

22 För ett annorlunda resmål
   Galaxy-serien  

Helintegrerade på Fiatchassi

30 För ett spännande äventyr
   Galaxy-serien 

Helintegrerade på AL-KO-chassi

38 Pilotes 5 åtaganden 
  Always Game

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

42 Etapp efter etapp
  Konfiguration

ALWAYS 
GAME
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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 
höga höjder och vida vidder eller bara 
är ute efter vackra landskap, är du alltid 
redo att köra iväg, och alltid med Pilote.
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EN FÄRGSTARK 
PROMENAD  
UPPE I BERGEN
I SÖDRA  
FRANKRIKE

I EN HALVINTEGRERAD 
ÄNDA TILL SALAGOU-SJÖN

Den röda jorden kring den djupblå sjön bildar 
en magisk kontrast. Du lämnar din bekväma 
husbil för att göra en spännande promenad runt 
sjön. På de kuperade sluttningarna finns små 
vita mönster som väcker din uppmärksamhet. 
När du går lite närmare ser du att det är små 
stenar som lagts ut för att bilda förnamn och 
hjärtan, av förälskade par som ville lämna kvar 
ett minne här.

DE HALVINTEGRERADE

+   Salong med plats för upp  
till 5 personer.

+   två sovplatshöjder är möjliga 
(höga eller låga sängar).

+   Förlängning till solvplatsen  
för att få en king size-bädd 
(möjlig i tillval).

P650GJ ESSENTIEL

P6
50

G
J
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ETT PLÖTSLIGT ÅSKVÄDER 
På eftermiddagen ändrar vädret snabbt. Ni 
försöker gå snabbare, men snart känner ni de första 
regndropparna. När ni kommit fram till husbilen, 
har era lätta kläder blivit våta av regnet. Snabbt tar 
ni handdukar från badrummet för att torka det som 
behöver torkas, innan ni byter om i sovrummet.

EN STÄRKANDE PAUS 
En kopp varmt te och några kex ger er lite behövlig 
styrka och vädret förändras igen, himlen klarnar upp och 
solen kommer tillbaka. Omnejden, som blivit tom på 
vandrare, fylls igen så småningom och lukten av fuktig 
jord ger den vackra platsen en förtrollande charm. 

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

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

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE
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FÖRDELAR 
MED DE HALVINTEGRERADE
TILLGÄNGLIGA I VERSIONERNA ESSENTIEL OCH SENSATION

TEKNOLOGI

Surfplattan Xperience 2.0 
underlättar hanteringen av 

husbilens kapacitet 

Husbil certifierad klass 3 
av TRUMA®: den bästa 

isoleringsnivån på marknaden

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 (i tillval)

URVALET

5 längder

10 olika planlösningar

17 tillgängliga versioner

Närmare 100 möjliga 
anpassningsalternativ

LEVNADSKOMFORT

Väl planerad interiör, både praktisk 
och estetisk, med marknadens 

bästa utrymme att röra sig

Skåp med soft lock-stängning 

Trevlig och välkomnande sittdel  
för upp till 7 personer 

 

Stor arbetsyta i köket

XL-sovkomfort

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE
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ÖVERSIKT  
ÖVER DE HALVINTEGRERADE

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

P600P P650C P650GJ P690GJ P720FC

Längd 5,96 m 6,49 m 6,49 m 6,95 m 7,20 m

Sittplatser 4 4 4 4 4

Måltidsplatser 4 
 + 1 som tillval

4 
 + 1 som tillval

4 
 + 1 som tillval 5 5

Sovplatser 2 2 2 2 2

Sovplatser i tillval 1 1 1 1 1

Nyttolast
Essentiel 880 kg 755 kg 755 kg 675 kg 645 kg

Sensation - - - 635 kg 595 kg

P720FGJ P740C P740FC P740GJ P740FGJ

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

Sittplatser 4 4 
 + 1 som tillval 4 4 

 + 1 som tillval 4

Måltidsplatser 5 5 5 5 5

Sovplatser 2 2 2 2 2

Sovplatser i tillval 1 2* 2* 2* 2*

Nyttolast
Essentiel 645 kg 605 kg 630 kg 605 kg 630 kg

Sensation 595 kg 585 kg 575 kg 585 kg 575 kg

NYHET

8 9
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Pilotes halvintegrerade husbilar med 
taksäng ger dig möjlighet att optimera 
utrymmet i bilen och variera dina 
semesterprojekt och resa flera stycken.
Oavsett om ni vill göra en tur på  
tumanhand till kusten eller spendera  
några dagar med barnbarnen,  
är ni alltid redo och alltid med Pilote.
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KURSEN SATT  
PÅ SOLIGA KROATIEN

Är det för landets generösa klimat, natursköna 
landskap eller de vackra små byarna vid kusten? 
Hur som helst styr ni nu kosan mot Kroatien på 
tumanhand och ni befinner er redan alldeles 
nära detta paradis vid det Adriatiska havet. 
Eftersom din husbil är lika kompakt som en 
skåpbil, kan du parkera alldeles nära havet och 
dess genomskinliga vatten, samtidigt som du 
njuter av en maximal komfort inne i bilen. Du 
har tagit med i lastutrymmet allt som behövs 
för att idka olika vattensporter, bland annat era 
dykardräkter.

BADUTFLYKT  
PÅ  
BALKANHALVÖN

HALVINTEGRERADE MED TAKSÄNG

P626D ESSENTIEL
LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE
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SOL UTE, SOL INNE
Redan innan du stigit 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. 
En inbjudan att sticka ut till sjöss, för att kunna 
beundra kusten utifrån. På mindre än en timme 
har du hittat en båt att hyra och du navigerar 
redan i sicksack ute på havet.

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

+   2 långa soffor för en bekväm siesta (utan att sänka 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 ta med 2 cyklar. 

+   695 kg nyttolast för det absolut nödvändiga och det lilla extra.
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ETT MÖTE I  
SEGELSPORTENS  
TECKEN.
I hamnen blir ni sedan bekanta med 
ett annat par seglingsamatörer som 
ni bjuder in i er P626D, för att utbyta 
intryck och dricka ett glas. Men det är 
inte fråga om att slarva med klädseln: en 
liten sommarklänning och en skjorta tas 
fram ur klädskåpet och efter en snabb 
uppfräschning i badrummet är ni klara. 

HALVINTEGRERADE MED TAKSÄNG
P6

26
D
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EN ENASTÅENDE  
ARKITEKTUR
Vilken syn! Även om det var sportigt, var det klokt 
att lyssna på deras förnuftiga råd. Men i Kroatien 
finns det så många unika sevärdheter, att det är 
svårt att välja nästa etapp. 

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

+   Taksängen är 160 cm bred och 200 cm lång. 
Elektrisk nedsänkning till 80 cm från marken, 
för att underlätta instigningen, utan stege.

+   Badrum med möjligheter till ändring, med  
en stor dusch och klädrum inom räckhåll.

PLATS FÖR TREVLIG  
SAMVARO 
Ni har nu samtalat i flera timmar och era nya 
bekanta inbjuder er att tillsammans med dem 
göra en promenad följande morgon i en väl 
bevarad gammal by, som ligger högt ovanför 
havet. Det låter frestande! Men just nu är det tid 
att lägga sig. 

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE

P626D ESSENTIEL
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ETT BESÖK  
PÅ DEN GRÖNA 
ÖN EIRE  
MED FAMILJEN

HALVINTEGRERADE MED TAKSÄNG

EN VECKA  
I IRLAND

Du har skickligt lyckats dölja för barnen att 
du kände dig sjösjuk och slutligen kommer ni 
fram till Irlands kust. Om en stund lämnar ni 
staden och upptäcker ett helt annat landskap. 
Du känner dig bekväm både på de små 
vägarna i Donegal och på gatorna i fiskebyn 
där ni beslutar att stanna över natten. Efter 
ett sällskapsspel i salongen känner du att det 
är läggdags. 

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE

P726FC ESSENTIEL

P7
26

FC
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VÄRLDENS ÄNDE ÄR  
NÄRMARE ÄN DU TROR 
Tanken på att spendera långa sköna timmar 
i en stor bädd tycks tilltala dig. Men när du 
öppnar dörren en sista gång råkar du höra en 
medryckande fiolmusik. Den är oemotståndlig! 
Du är så nyfiken att du bara måste ta dig ända till 
puben där lokala musiker underhåller varje kväll 
med sin keltiska repertoar. 

SOM FISKEN  
I VATTNET 
Nästa dag går du upp i gryningen. Ljuset är 
unikt. Pubchefen frågade om ni ville delta 
i en fisketur i närheten av hamnen, där det 
kryllar av fiskar i vattnet: om allt går enligt 
beräkningarna kan du tillreda fisk till lunch. 
Det är en giltig orsak för att skjuta upp 
fotvandringen uppe på de branta klipporna 
till senare på dagen. 

+   En liten som känns som en stor.

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

+   Bekvämt sovrum: stor mittsäng 150 × 190 cm och 
högklassiga sängkläder med ribbförsedd sängbotten  
och madrass av märket BULTEX ®. 

+   Funktionellt kök med stor arbetsyta.

+   Ljust badrum på hela bredden. 

+   Stort lastutrymme på hela bredden, som  
konstruerats för att underlätta lastningen.
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PÅ 
ATLANTKUSTEN 
MED 
BARNBARNEN 

UTSIKT ÖVER 
DYNERNA FRÅN DIN 

HALVINTEGRERADE HUSBIL

En paus vid vattnet för att spendera några fina 
stunder med barnbarnen. På programmet bad, 
sandslott och krabbfiske!

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

HALVINTEGRERADE MED TAKSÄNG

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE

P7
4

6G
J

P746GJ ESSENTIEL

18



LUNCH I SKUGGAN
Solen gassar och värmer vid lunchtid. Alla in och 
skydda sig! Du gör i ordning maten medan barnen 
dukar bordet. 

+   Ljus salong med bekväma soffor.

+   Kök i L-form (från 7,10 m längd) för en bättre rörlighet och många  
lådor för bestick och flaskor (lådor med fack, avfallsbehållare och fläkt 
som standard i utrustningsnivån Sensation och i tillval på Essentiel)

+   Elstyrd taksäng för två personer

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

NU BLIR DET SIESTA!
Det yngsta barnet somnar i taksängen. Du tar 
tillfället i akt och tar ut fotbollen för att spela 
en stund med den äldre brodern. 

18 19



FÖRDELAR  
MED DE HALVINTEGRERADE 
MED TAKSÄNG
TILLGÄNGLIGA I VERSIONERNA ESSENTIEL OCH SENSATION

TEKNOLOGI

Surfplattan Xperience 
underlättar hanteringen  
av husbilens funktioner

Husbil certifierad klass 
3 av TRUMA®: den bästa 

isoleringsnivån på marknaden 

LEVNADSKOMFORT

Väl utformad interiör, både 
praktisk och estetisk, och lätt 

att röra sig i

Ergonomiskt kök, planerat för 
att vara lätt att röra sig i

Separat badrum, åtkomligt 
både från sovdelen och 

salongen beroende på modell

2 bekväma och separata 
nattutrymmen

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 (i tillval)

URVALET 

4 möjliga längder

11 olika planlösningar

20 tillgängliga versioner

Närmare 100 möjliga 
anpassningsalternativ

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE
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ÖVERSIKT  
ÖVER DE HALVINTEGRERADE 
MED TAKSÄNG

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

P626D P696D P696GJ P696S P726P

Längd 6,20 m 6,99 m 6,95 m 6,96 m 7,15 m

Sittplatser 4 4 4 6 5

Måltidsplatser 6 6 5 6 6

Sovplatser 2 2 2 + 2* 4 + 2 2 + 2

Sovplatser i tillval 2 2 - - 2

Nyttolast
Essentiel 695 kg 675 kg 595 kg 625 kg 575 kg

Sensation - - 555 kg 585 kg 565 kg

P726FGJ P726FC P746C P746FC P746GJ P746FGJ

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

Sittplatser 4 4 4 
 + 1 som tillval 4 4 

 + 1 som tillval 4

Måltidsplatser 5 5 5 5 5 5

Sovplatser 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2

Sovplatser i tillval 2 1 2* 2* 2* 2*

Nyttolast
Essentiel 575 kg 575 kg 580 kg 545 kg 580 kg 545 kg

Sensation 525 kg 525 kg 485 kg 505 kg 485 kg 505 kg

NYHET

NYHET
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Med många helintegrerade modeller 
erbjuder Pilote mer komfort och utrymme 
för att våga alla färder. Oavsett om  
du drömmer om att upptäcka små byar  
i Sverige eller köra genom isolerade och 
okända trakter i Europa, är du alltid redo 
att köra iväg, och alltid med Pilote. 
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I BARDÉNAS  
ÖKENLANDSKAP  
MED VÄNNER

UPPLEV 
EN SPAGHETTIVÄSTERN

I EN HELINTEGRERAD HUSBIL 

Denna spanska version av Monument 
Valley, som skulpterats av vind och vatten i 
tusentals år, bjuder på helt otroliga landskap. 
Ni beslutar att lämna rutten och parkera 
husbilarna för att improvisera en lunch i denna 
spektakulära omgivning. Ett gott skämt och 
så alla med i köket för att göra i ordning en 
spaghettimåltid.

HELINTEGRERADE PÅ FIATCHASSI

G720FC SENSATION

G
72

0
FC
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EN SKUGGA SOM SVÄVAR
I denna ökenliknande omgivning har vilda djur 
tagit över herraväldet. Örnar och gamar svävar 
tyst ovanför detta område på 42 000 hektar som 
förklarats som ett biosfärreservat av UNESCO. 
Du tar ut kikaren ur handskfacket för att iaktta en 
fågel som flyger i vida cirklar uppe i himlen sedan 
flera minuter.

ETT MINNESFOTO  
ÄR ETT MÅSTE
Här kan du fantisera om banditer och smugglare 
som gömde 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 Bardénas, en imponerande 
bergsformation 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 glasytorna och takfönstret.

+   Det hopfällbara bordet gör det lätt att  
röra sig.

+   Köket har en stor arbetsyta och stora  
lådor samt kastrullådor.

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE
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TILLBAKA TILL  
CIVILISATIONEN
En timme före solnedgången måste man 
lämna naturparken, och då har man möjlighet 
att upptäcka byarna som ligger runt omkring 
och åter koppla upp sig till verkligheten. En 
välgörande dusch och sedan kan hela familjen 
bege sig till en uteterrass för ett mål mat.

FOTVANDRING PÅ  
PROGRAMMET NÄSTA DAG
Ni går tillbaka till era husbilar och dricker 
en kopp te medan ni diskuterar en stund. 
Ni sitter bekvämt i den stora salongen och 
bygger sakta men säkert upp morgondagens 
program. Ni har lagt märke till en stig på 
berget El Rallón, ett av de mest spektakulära 
ställena i Bardénas.

HELINTEGRERADE PÅ FIATCHASSI
G

72
O

FC
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G720FC SENSATION

EFTER DENNA 
HÄNDELSERIKA  
DAG SMAKAR EN  
GOD NATTSÖMN
Ni skiljs åt, och alla söker sig till sin egen 
plats i husbilen. Dagen har bjudit på många 
händelser och det känns skönt att kunna 
lägga sig i sin säng och föras bort till 
sömnens land.

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

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

+   Stort, separat badrum, avskilt från 
salongen och sovrummet, vilket gör 
det till ett privat och ljust utrymme 
tack vare takfönstret.

+   Toaletten är ljus tack vare takfönstret.
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FÖRDELAR  
MED DE HELINTEGRERADE 
PÅ FIATCHASSI

TEKNOLOGI 

Energybox: allt som behövs  
för en teknisk hantering  
av fordonet centraliserat  

i ett utrymme som är  
åtkomligt utifrån

Surfplattan Xperience 2.0 
underlättar hanteringen av 

husbilens kapacitet

Uppvärmt och isolerat 
dubbelgolv (endast hos Pilote)

Husbil certifierad klass 3 
 av TRUMA®: den bästa 

isoleringsnivån på marknaden 

TILLGÄNGLIGA I VERSIONERNA ESSENTIEL OCH SENSATION

URVALET 

3 längder

8 planlösningar

16 tillgängliga versioner

Närmare 100 möjliga 
anpassningsalternativ

FÖRVARINGSKAPACITET 

Rymliga förvaringar  
i hela bilen

Förvaringarna i det dubbla  
golvet är åtkomliga inifrån

Förvaringslåda tillgänglig  
i nivån Sensation

LEVNADSKOMFORT 

Välplanerad, praktisk och 
estetisk interiör, där du lätt  

kan röra dig från förarhytten 
till sovrummet

Trevlig och välkomnande 
sittdel för upp till 7 personer 

Stor arbetsyta i köket

Bekvämt sovrum: generöst 
sovutrymme

Exceptionell panoramavy 

4 sittplatser i alla modeller  
för hela familjen

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE
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ÖVERSIKT  
ÖVER DE HELINTEGRERADE  
PÅ FIATCHASSI

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

G740C G740FC G740GJ G740FGJ

Längd 7,49 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m

Sittplatser 4 
 + 1 som tillval 4 4 

 + 1 som tillval 4

Måltidsplatser 5 5 5 5

Sovplatser 4 4 4 4

Sovplatser i tillval 2* 2* 2* 2*

Nyttolast
Essentiel 580 kg 540 kg 580 kg 540 kg

Sensation 480 kg 480 kg 480 kg 480 kg

NYHET

G690C G690GJ G690D G720FC

Längd 6,99 m 6,99 m 7,04 m 7,25 m

Sittplatser 4 4 4 4

Måltidsplatser 5 5 6 5

Sovplatser 4 4 2 4

Sovplatser i tillval 1 1 2 1

Nyttolast
Essentiel 585 kg 585 kg 585 kg 575 kg

Sensation 525 kg 525 kg 545 kg 510 kg

28 29
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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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TILL FJORDARNA I EN 
HELINTEGRERAD HUSBIL 

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.

PANORAMAVY 
ÖVER NORGE

HELINTEGRERADE PÅ AL-KO CHASSI

G781FGJ SENSATION

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE

G
78

1F
G

J
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SMAKA PÅ EN  
ANNAN KULTUR 
Du brukar ha roligt åt matvanorna i Norge. Du som 
själv älskar lax upptäcker att den här äts till frukost, 
och med ägg naturligvis!

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 kök med stor laminerad arbetsyta,  
fläkt och högeffektiva kokplattor som standard.

+   Rymlig och bekväm salong.
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DE LÅNGA  
NÄTTERNA I NORDEN
I det här landet, där nätterna är långa och 
beckmörka på vintern, uppskattar du 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.

HELINTEGRERADE PÅ AL-KO CHASSI

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE

G781FGJ SENSATION
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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, till och med metspön och annan 
skrymmande fiskeutrustning. 

+   Dubbelgolv med stora förvaringar  
på AL-KO chassi.

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

+   Ljust och vackert badrum med dubbel 
skiljevägg, spjälgaller som standard  
med utrustningen Sensation.
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FÖRDELAR  
MED DE HELINTEGRERADE  
PÅ AL-KO CHASSI

SÄKERHET

Utmärkt väghållning tack  
vare AL-KO chassit

Stabilitet med lägre tyngdpunkt 
och bredare hjulavstånd

Fristående  
hjulupphängning bak

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

Surfplattan Xperience 2.0 
underlättar hanteringen  
av husbilens kapacitet

Uppvärmt dubbelgolv 
(endast hos Pilote)

LEVNADSKOMFORT

Välplanerad, praktisk och estetisk 
interiör, där du lätt kan röra dig  
från förarhytten till sovrummet

Stort kök och arbetsyta som  
lämnar gott utrymme att röra sig.

Bekvämt sovrum med ett  
generöst sovutrymme

Välkomnande och ljus sittdel för 
trevliga stunder tillsammans 

Exceptionell panoramavy

URVALET

2 längder

4 olika planlösningar

 

8 tillgängliga versioner

Närmare 100 möjliga 
anpassningsalternativ

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE

TILLGÄNGLIGA I VERSIONERNA ESSENTIEL OCH SENSATION
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ÖVERSIKT  
ÖVER DE HELINTEGRERADE  
PÅ AL-KO CHASSI

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

NYHETNYHET

G741FC G741FGJ G781FC G781FGJ

Längd 7,49 m 7,49 m 7,89 m 7,89 m

Sittplatser 4 4 4 4

Måltidsplatser 5 5 5 5

Sovplatser 4 4 4 4

Sovplatser i tillval 2* 2* 2* 2*

Nyttolast
Essentiel 520 kg 520 kg 1270 kg 1270 kg

Sensation 490 kg 490 kg 1240 kg 1240 kg

Tunga fordon Tillval Tillval Standard Standard
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PILOTES 
5 ÅTAGANDEN  
ALWAYS  
GAME
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ALLTID  
BÄTTRE KOMFORT

Tack vare en stor rymlighet, en 
högklassig finish och en perfekt 

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

ALLTID 
STÖRRE URVAL

Med ett brett urval av halv-  
och helintegrerade modeller  

som kan anpassas.

ALLTID  
MER UTRYMME 

Med välplanerade inredningar  
som är absolut ergonomiska.

ALLTID  
MER LUGN OCH RO

Med körprov på väg som utförs  
på den mest krävande banan  

i Europa och tester som certifieras  
av oberoende yrkespersoner.

ALLTID  
VID DIN SIDA

Ett mycket vidsträckt europeiskt 
nätverk med kvalitetsmärke och en 
GP Assistance-tjänst som kan nås 

dygnet runt 7 dagar i veckan.
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4 13

5 76

8 

2

Upptäck punkt för punkt hur ISOTEK-strukturen ger dig 
möjlighet att alltid vara redo, både sommar och vinter.

STRUKTUR

FRÅN -20 °C  
TILL 40 °C  
ALWAYS  
PILOTE

40



65

7 8

21

3 4

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

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

65

FÖRLÄNGT 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.

7 8

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

INFÄLLDA 
PANORAMAFÖNSTER
Tvåglasfönstren på ogenomtränglig 
aluminiumram förbättrar husbilens 
värmeisolering och säkerhet.

21

    KLASS 3: 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 isolerande 
material för spillvattentanken och 
hjulhusen, som visat sina egenskaper i 
fråga om lätthet, styvhet och isolering.

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

*  Mätningar som utförts på flera punkter med 
värmesystemet TRUMA® 6.

ISOLERANDE VÄGGAR
Insidorna av väggarna, taket och golvet 
består av 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.

3 4
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ETAPP  
EFTER ETAPP 
ALWAYS  
PILOTE
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DU ÄR UNIK,  
DET ÄR DIN  
HUSBIL OCKSÅ
Med inte mindre än 33 modeller och 
tusentals möjligheter till anpassning, 
föreställ dig den husbil som skulle 
motsvara dina behov och de resor du 
vill göra. 

Upptäck på de följande sidorna de 
ofrånkomliga detaljerna i en verkligt 
unik husbil, från fälgarna till motorn, 
och glöm inte dekorationsdetaljerna. 

KONFIGURERA

1  DIN HUSBIL

2  DIN UTRUSTNINGSNIVÅ

3   DIN TEKNISKA 
KONFIGURATION

4   DIN INREDNING

5   DIN TILLÄGGSUTRUSTNING
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FRÅN 5,96 TILL 7,45 m

KAROSSERIER  
OCH MÅTT 

Med sin kompakta förarhytt erbjuder  
de halvintegrerade en absolut körkomfort.  
Pacific-serien från Pilote är byggd på  
Fiat CCS-chassi, vilket garanterar pålitliga  
och robusta modeller: krängningshämmare  
för en bättre stabilitet, anpassade däck,  
bredare hjulavstånd bak för väghållningen  
och sänkt chassi.

PLANLÖSNINGAR 

Välj den interiör som bäst motsvarar  
din livsstil. 

HALVINTEGRERAD

PÅ FIAT CCS ELLER AL-KO  
CHASSI FRÅN 7 TILL 7,89 m
De helintegrerade har en oändligt stor vindruta 
som uppskattas av alla som gärna beundrar 
solnedgången från sin salong. De som gillar stora 
volymer kommer även att uppskatta den rymliga 
förarhytten och den stora instrumentpanelen. 
Galaxy-modellerna, byggda på Fiatchassi upp  
till 7,49 m, garanterar en stor driftsäkerhet och en 
god väghållning. Galaxy Émotion är byggda på  
AL-KO, ett högklassigt chassi som erbjuder säkerhet, 
hållbarhet och en utmärkt komfort på vägen.

C690S  
S för 
våningssängar

G690D  
D för klädrum 
(utan permanent 
säng)

G690C  
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

C690G
G för infällbar 
säng

P726P  
P för franskbädd

LÄS MER PÅ 
PILOTE- 
HUSBIL.SE

1. DIN HUSBIL 2. DIN UTRUSTNINGSNIVÅKONFIGURERA 3. DIN TEKNISKA KONFIGURATION

HELINTEGRERAD

44



SALONGER SOVRUM

Utan permanent säng
För ett exceptionellt livsutrymme.

L-formad salong
Speciellt mysig och bekväm.

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

Mittsäng
Bekväm sovplats med utrymme i huvudänden.

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

Enkelsängar
Tillgängliga i följande utföranden: låga sängar, höga sängar eller 
infällbara king size-sängar.

Andra möjligheter: tvärställd bädd, våningssängar, franskbädd.

45_KONFIGURATION

4. DIN INREDNING 5. DIN TILLÄGGSUTRUSTNING3. DIN TEKNISKA KONFIGURATION
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LÄS MER I DEN 
TEKNISKA  
DOKUMENTATIO-
NEN ELLER PÅ  
PILOTE-HUSBIL.SE

UTRUSTNINGSNIVÅ

ESSENTIEL
CHASSI-MOTOR
• Motorn EURO 6D - 2,3 l - 140 hk Multijet2.
• ABS – låsningsfria bromsar.
• ASR: antislirsystem.
• ESP: stabilitetskontroll.
• Traction+ med hastighetskontroll  

i nedförsbacke.
• 75 l dieseltank.

EXTERIÖR
• Dimljus och varselljus med LED.
• 15 tums stålfälgar.
• Reparationssats vid punktering.

UTRUSTNING I FÖRARHYTTEN
• Mugghållare, pennskrin och USB-uttag.
• Centrallås och elektriska fönsterhissar.
• Elstyrda och eluppvärmda backspeglar 

på alla modeller. Vidvinkel och 
dödvinkel på halvintegrerade.

• Krockkuddar för förare och passagerare.
• Hastighetsregulator och –begränsare.
• Manuell klimatanläggning.
• Säten med överdrag i kabinen, 

roterande och reglerbara i höjdled 
(utom i 696S och alkovmodeller).

UTRUSTNING I BODELEN
• Taklucka i halvintegrerade med taksäng.
• Yttre belysning med LED.
• Mörkläggningsgardiner i hytten.

MULTIMEDIA
• Digital manöverpanel Xperience 2.0.
• Färdigmonterade kablar: antenn till 

bilradio, högtalare förarhytt-bodel, 
backkamera, solpanel och automatisk 
satellitantenn.

• Justerbar TV-hållare och 
strömförsörjning.

ENERGI
• Combi TRUMA® 4 eller 6 beroende  

på fordon.
• Gasolkoffert för 2 flaskor på 13 kg.
• Enkel reducerventil Crash Sensor 

TRUMA®.

VARDAGSRUM
• Panoramatak som kan öppnas
• Bänksoffa i tåligt skumgummi
• Elstyrd taksäng i halvintegrerad, manuell 

taksäng i helintegrerad.

KÖK
• Lådor och kastrullåda.
• Rostfri platta med lock.
• Automatiskt kylskåp.
• 230 V, 12 V och dubbelt USB-uttag.

BADRUM
• Dolda takfönster med myggnät.
• Toalett med uttagbar kassett på hjul.
• Uttag 230 V.

SOVRUM
• BULTEX® komfortmadrass på  

permanent säng.
• Ribbförsedd sängbotten.
• Stöd och huvudände med belysning.
• 230 V uttag och dubbelt USB-uttag.

FÖRDELAR MED DE 
HELINTEGRERADE
• Fryssäker spillvattentank.
• Elektriskt infällbart fotsteg.
• Roterande säten i förarhytten 

med höjdreglering.
• Förardörr med centrallås, 

tvåpunktslås, elstyrda 
fönsterrutor.

SENSATION
Inkluderar utrustningsnivån ESSENTIEL  
+ följande utrustning:

EXTERIÖR
• 16 tums lättmetallfälgar med svart finish. 
• Baksida Sensation.
• Yttre självhäftande Sensation-dekaler.

UTRUSTNING I FÖRARHYTTEN
• Ratt och växelspaksknopp i läder.
• Grå aluminiumbeklädnad på luftare.
• Kromade mätare.
• Handfri utrustning och rattreglage.

UTRUSTNING I BODELEN
• Taklucka i halvintegrerad.
• Belysning i bodelens ingång.

ENERGI
• Spillvattentank med frysskydd i  

halvintegrerad (standard i helintegrerad).

LASTUTRYMME OCH YTTRE 
FÖRVARINGAR
• Belysning i lastutrymmet.
• Skenor för fastsurrning.
• Förvaringslådor.
• Uttag 230 V.
• Duschkabin med kallt/varmt vatten i den 

bakre delen.
• Utvändig utdragbar förvaringslåda.

VARDAGSRUM
• Stor glasyta ovanför soffan på 

passagerarsidan enligt planlösning.
• Bänksoffa i färdriktningen gör comeback 

i salongerna i halvintegrerade.

KÖK
• Integrerad soptunna och facktillbehör.
• Rostfri platta med lock: 2 kraftigare 

gaslågor 1,5/2,5 kW enligt planlösning.
• Köksfläkt med LED-belysning.
• Indirekt belysning under golvlist.

BADRUM
• Spjälgaller.
• Hopvikbar handdukshållare.
• Extra spegel.
• Stämningsbelysning med LED-lampor.

SOVRUM
• Extra sovplats (170 cm lång) till 

enkelsängar.
• Läslampor i sovrummet.
• Belysning i garderoben.
• Förvaringsutrymmen och sängbelysning 

till mittsängen.

FÖRDELAR MED DE 
HELINTEGRERADE
• Backspeglar med 2 speglar – 

vidvinkel och död vinkel.
• Roterande AGUTI® Lounge- 

säten med höjdreglering.

PILOTE HAR 2 UTRUSTNINGSNIVÅER 

Du får välja den utrustnings- och komfortnivå som bäst motsvarar dina behov.

1. DIN HUSBIL 2. DIN UTRUSTNINGSNIVÅKONFIGURERA 3. DIN TEKNISKA KONFIGURATION
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VÄRMESYSTEM 

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

TRUMA® 6EH
Tillval för att använda värmen på 230 V.

ALDE + VÄRMEVÄXLARE MED PUMP.

Tillval som är möjligt i vissa bilar för en maximal  
termisk komfort.

TEKNISK KONFIGURATION

KÖRKOMFORT 

HUSBILENS VIKT 

3,5 t
Standard i alla halvintegrerade och helintegrerade 
med utrustningsnivån Essentiel eller Sensation.  
Med B-körkort får man köra fordon av denna kategori. 

4,25 t 4,4 t OCH 4,5 t
Standard i G781 och i tillval på alla andra modeller.  
Att välja Heavy chassi innebär mer säkerhet, högre 
lastvikt och dragvikt.
4.4 t chassin på Fiat CCS är sammankopplade med  
160 eller 180 hk motor. 4.5 t chassin är monterade på  
Fiat AL-KO. 

3,65 t
Tillval möjligt på alla husbilar. Fördelen med ett tyngre 
chassi är en större lastkapacitet. Med ökad kapacitet  
går det att ta med all materiel, men även montera  
all önskad tillvalsutrustning för att förbättra bilens  
komfort och möjligheter. 

KRAFTÖVERFÖRING 

MANUELL
Som standard i alla husbilar. Idealisk för en vanlig körstil.

AUTOMATISK 
Ny växellåda med 9 växellägen för bästa körkomfort.  
Den är möjlig med alla motorer från 140 till 180 hk,  
och ska kombineras med 16 tums lättmetallfälgar. 

Fälgarna på husbilen, 15 eller 16 tum, i plåt eller lättmetall, 
kan personaliseras så att de motsvarar din smak och din 
användning.

Välj utrustning beroende på ditt behov av kapacitet:
•  En eller två monokristallina 100 W solpaneler med hög 

prestanda.
•  Bodelsbatteri: AGM, gel eller litium,  

som används tillsammans med en booster.

EURO 6D FIAT
Mer effekt, mer komfort, mindre förbrukning,  
mindre utsläpp av CO2 och AD blue®.
Ett fordon som typgodkänts för att vara länge.

EFFEKT 

Nya kraftigare motorer:

ENERGI 

FÄLGAR 

140 hk 
Standard i alla halvintegrerade.  
Tack vare ett högre varvtal (+12%)  
kan den nya 140 hk motorn Euro 6D från 
Fiat erbjuda mycket goda prestanda.

160 hk 180 hk 
Tillval i alla husbilar.

•  Radioreglage på ratten.
•  Ratt och växelspaksknopp i läder.

•  Kromade mätare.
•  Grå instrumentpanel.

Standardutrustning i Sensation och tillval i Essentiel.

DEN FULLSTÄNDIGA 
LISTAN MED PRISER 
HITTAR DU I 
DET TEKNISKA 
SCHEMAT.

47_KONFIGURATION

4. DIN INREDNING 5. DIN TILLÄGGSUTRUSTNING3. DIN TEKNISKA KONFIGURATION
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1. DIN HUSBIL 2. DIN UTRUSTNINGSNIVÅKONFIGURERA 3. DIN TEKNISKA KONFIGURATION

ASPEN OCH 
BLANKT VITT
I version med 
två material (trä 
och blankt vitt 
laminat), för en 
ljusare interiör.

BLANK VIT 
OCH COUNTRY

COUNTRY 
MAT

ASPEN MAT
En matt träyta 
för en varmare 
stämning.

TRÄ 

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

BÄNKSOFFOR 

JURA
Soffa i enfärgat tyg  
(exempel sid 6).

PERLE
Lädersoffa i lyxversion  
(exempel sid 32).

PLUME
Soffa i enfärgat syntetläder 
(exempel sid 12).

ASTRAL
Soffa i två färger och två material, 
syntetläder och tyg.

CLUB
Soffa i tvåfärgad syntetläder
(exempel sid 24).

 48
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4. DIN INREDNING 5. DIN TILLÄGGSUTRUSTNING3. DIN TEKNISKA KONFIGURATION

ALONG

BOHÈME

BRISBANE • Exempel sid 24. 

BALI • Exempel sid 16. 

ALASKA

KÖK

Elegant svart eller lysande vitt, skapa din harmoni.

KUDDARTRÄ 

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

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

SVART MIKA
Köksskåp, arbetsyta och salongsbord i svart  
(exempel sid 32).

MER 
INFORMATION PÅ 
PILOTE-HUSBIL.SE

 48



KOMFORT MULTIMEDIA 

KOMFORTPAKET
• Centrallås.
• Myggnät.
• Lyxdörr med glasruta.
•  Mörkläggningsgardin i förarhytt (glidgardin  

i halvintegrerad - Intimité i helintegrerad).
• Matta i förarhytten.
• Elektriskt fotsteg för halvintegrerade.

TV-/SATELLITPAKET

NÖJESPAKET
•   Vikarmsmarkis.
•   Cykelhållare 2 platser.

Media 7’’-paket 
• 2DIN 7” bilradio.
•  DAB.
•  Backkamera.
•  Högtalare i förarhytt 

och bodel.

Media 8’’ Paket
• 2DIN 8” bilradio.
•  DAB. 
•  Backkamera  

(GPS i tillval).
•  Högtalare i förarhytt 

och bodel.
•  Kompatibel med 

Apple Car Play och 
Android Auto. 

Media 10’’ Paket 
• 2DIN 10” bilradio.
• DAB. 
•  Högtalare i förarhytt 

och bodel. 
•  Backkamera.
•   GPS.
•  Kompatibel med  

Apple Car Play och 
Android Auto. 

MEDIAPAKET

1. DIN HUSBIL 2. DIN UTRUSTNINGSNIVÅKONFIGURERA 3. DIN TEKNISKA KONFIGURATION

Sat60-paket
• Full HD TV.
•  Sat.antenn Auto Single 60 cm 

Eutelsat*.

Lägg till demodulatorn Astra för att utvidga mottagningszonen.

*De exakta mottagningszonerna finns hos alla våra återförsäljare.

Sat85-paket
• Full HD TV.
•  Sat.antenn Twin 85 cm  

Eutelsat 5*.
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SOVPLATS 

DINETTUTRYMME 
FÖR SOVPLATS
Tillgängligt i tillval 
(enligt modell) ebjuder 
en extra sovplats för 
en eller två personer, 
beroende på husbilens 
storlek.

EXTRA 
SOVPLATS
Gör enkelsängarna 
till en stor 170 × 205 
king size bädd med 
tillvalsförlängningen 
mellan sängarna.

ELEKTRISK 
TAKSÄNG
Idealisk för  
4 personer och  
två nattutrymmen. 

KÖK 

SPIS
Ett tillval för stora gastronomer som lagar mat i en husbil 
precis som hemma.

36 l UGN
Tillval möjligt på alla husbilar.

SPISFLÄKT
Standard i Sensation.

BADRUM 

SPJÄLGALLER
För att inte smutsa ner duschkaret, när du använder bara 
tvättstället. 
Standard i Sensation, tillval i Essentiel.

HOPVIKBAR HANDDUKSHÅLLARE
Mycket praktisk för handdukar, men också för regnkläder. 
Standard i Sensation, tillval i Essentiel.

FÖRVARINGSUTRYMME 

UTRUSTNING I LASTUTRYMMET 

HANDDUSCH
Kallt och varmt vatten tillgängliga i lastutrymmet. 
Standard från utrustningsnivån Sensation.

BELYSNING I LASTUTRYMMET
två belysningspunkter i lastutrymmet. 
Standard från utrustningsnivån Sensation.

SKENOR FÖR FASTSURRNING
För att fästa anordningar. 
Standard från utrustningsnivån Sensation.

DIVERSE 

5:e SITTPLATS
Tillval som är möjligt beroende på modell och nyttolast 
som är kvar efter utrustningen. 

UTVÄNDIG UTDRAGBAR 
FÖRVARINGSLÅDA 
För att förfoga över ett extra 
och mycket användbart stort 
förvaringsutrymme. Exklusivitet 
i halvintegrerade och även 
möjlig i helintegrerade. 
Standard i utrustningsnivån 
Sensation.

LASTUTRYMME STÄLLBART I HÖJDLED
Manuellt eller elektriskt. Möjligt i planlösningar  
med mittsäng.

ANDRA TILLVAL  
FINNS ATT UPPTÄCKA 
I DET TEKNISKA 
SCHEMAT OCH  
HOS DIN 
ÅTERFÖRSÄLJARE!
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JURIDISK INFORMATION:
Sittplatserna tar hänsyn till grundläggande planlösningar och standardutrustning med en tolerans på +/-5 %. 5 %. Tillgängliga nyttolaster är resultatet av skillnaden mellan 
högsta tekniskt tillgängliga vikt, och vikten i körklart skick. Tillverkaren åtar sig att leverera ett fordon vars reella vikt i körklart skick ligger inom toleransen för 5 % jämfört med 
vikten i körklart skick som anges och fastställs vid formaliteterna för typgodkännande. Observera, utrustningar och ytterligare tillbehör som monterats som tillval ingår inte 
i husbilens vikt i körklart skick. Därför orsakar de alltid en minskning av den tillgängliga nyttolasten. Därför kommer icke obetydliga vikter av extra tillbehör som erbjuds 
på marknaden att dras ifrån den tillgängliga nyttolasten för fordonen. 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 = D × T/[(9,8 × T)-D], med: MR = möjlig maxvikt för släpet (i ton); T = fordonets maxvikt 
(PTAC) (i ton); D = värde (i kN) som kan läsas på draganordningen. med D = 11,3 kN och för ett chassi på 35 L, blir maxvikt för släpet (MR) följande: MR = (11,3 × 3,5)/[(9,8 × 3,5)-
11,3] = 1,72 t (eller 1 720 kg). För en maximal släpvagnsvikt för fordonet på upp till 2,5 ton. Husbilar som uppfyller de tekniska och estetiska specifikationerna som redovisas i 
denna broschyr motsvarar kollektionen 2020 när de registreras från och med den 1 juli 2019. 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: De 
fordon som är fotograferade i denna broschyr kan ha tillvalsutrustning som medför en extra kostnad. Eftersom fordonen marknadsförs i flera europeiska länder, kan deras 
tekniska egenskaper och utrustningar skilja sig mellan de olika länderna. Uppgifterna om leverans, utseende, effekt samt fordonets mått och vikt – avvikelser inom ramen 
för fabrikstoleranserna (högst +/- 5 %) är möjliga och tillåtna – motsvarar data som är kända vid tidpunkten för tryckning av denna broschyr. Dessa uppgifter motsvarar 
de europeiska direktiven om typgodkännande och kan ändras ända tills fordonet köps eller levereras. Vad gäller den exakta definitionen av modellerna som finns att köpa 
i respektive land, kan återförsäljaren ge all önskvärd information. Innan du avslutar din beställning är det skäl att be en återförsäljare informera dig om produktens och 
kollektionens aktuella tillstånd. Denna broschyr motsvarar data som är kända vid tidpunkten för dess tryckning. Trots att broschyren utförts omsorgsfullt, kan den innehålla 
tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande utföra ändringar i utrustningen eller förbättra produkter i innevarande års modeller. 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.
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