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MAKE THE WORLD YOUR HOME

Pilote was founded with the ambition of helping every one of its 
customers to realise their dreams of freedom and allow them to 
travel the world in complete peace of mind. For 55 years, we have 
been working every day to keep this promise.

How? By making five commitments to offer motor homes which 
meet our customers’ needs as closely as possible. All layouts are 
designed with ergonomic living areas and generous dimensions. 
Pilote motorhomes retain the unique advantage of being 
customisable. Insulation quality and structural solidity have been 
further strengthened to allow you to travel whatever the season. 
Each new innovation is tested and certified, and all our vehicles 
undergo rigorous inspection. Our teams are always at your disposal, 
supported by a loyal and solid European distribution network.

These strengths have driven the development of this new collection. 
We hope you will like it as much as we have enjoyed putting it 
together. Happy reading and happy travelling!

UPPTÄCK HELA VÄRLDEN

Pilote grundades med ambitionen att låta alla kunderna förverkliga 
sina drömmar om frihet och resa ut i världen precis som de vill.  
I 55 år har vi nu arbetat för att kunna hålla detta löfte.

På vilket sätt? Genom 5 åtaganden som innebär att tillahandahålla 
husbilar som uppfyller kundernas behov så noggrant som möjligt.  
Alla planlösningar har utarbetats för att skapa ergonomiska bodelar 
och generösa utrymmen. Husbilarna från Pilote har den unika 
fördelen att de kan anpassas. Isoleringens kvalitet och strukturens 
robusthet har förstärkts ytterligare, för att tillåta en användning under 
alla årstider. Varje innovation testas och certifieras och alla våra 
husbilar kontrolleras. Våra team lyssnar på kundernas önskemål  
och stödjer sig på ett troget och starkt distributionsnät.

Dessa fördelar har hjälpt oss att skapa vår nya kollektion. Vi hoppas 
att den tilltalar dig lika mycket som vi har tyckt om att bygga upp den. 
Trevlig läsning och trevlig resa.

Marie-Danièle Padiou
 Chairwoman of GP SAS Group / Ordförande för GP SAS-gruppen 
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1962 As the first caravan 
prototype is produced in the 
cabinet making workshop of  
La Limouzinière near Nantes,  
the Pilote company is founded.  
Within three years the workshop 
has become too small,  
so the first factory is built.
1962 Den första husbilen lämnar 
möbelateljén i La Limouzinière nära 
Nantes: företaget Pilote skapas.  
3 år senare har denna verkstad blivit 
för liten. Den första fabriken byggs.

1978 A trip to the USA inspires Pilote’s 
first motorhome model: a Coach built 
based on a Bedford chassis. Pilote is 
considered a pioneer.
1978 En resa till USA ger inspiration 
till Pilotes 1:a husbilsmodell: Ett fordon 
baserat på Bedford. Pilote blir sedan 
pionjärer.

1981 The company invents the Low 
Profile concept in 1981 
1981 År 1981 uppfinner företaget 
konceptet halvintegrerad 

1985 Pilote launches its first 
A-Class model, the R800DA.
1985 Pilote släpper sin första 
helintegrerade modell, R800DA.

1995 Pilote brings First to  
market, a range of affordable 
motorhomes. 
1995 Versionen First by Pilote 
kommer ut på marknaden med 
husbilar till överkomliga priser. 

1999 Paris-Dakar: a motorhome, 
driven by Laurent Bourgnon,  
takes part in the race. The event 
goes on to inspire the slogan:  
"Make the world your home". 
1999 Paris-Dakar: en husbil, körd 
av Laurent Bourgnon, deltog i 
tävlingen. Detta evenemang kom 
att ge inspiration till följande slogan: 
“Upptäck hela världen“. 

2010 A Motorhome Service Centre 
is opened at La Membrolle-sur-
Longuenée to support customers 
and provide training for sales and 
technical teams.
2010 För att stödja sina kunder 
och för att säkerställa utbildningen 
för teknik- och säljteamen, öppnar 
Motorhome Service Center sina  
dörrar i La Membrolle-sur-Longuenée.

2018 After redesigning the front 
end of its A-Class models, Pilote  
has developed a new generation  
of low-profile motorhomes.  
An innovative assembly technique 
has lightened their structure and 
improved their insulation capacity. 
2018 Efter att gjort om fronten 
på de helintegrerade modellerna, 
tar Pilote fram en ny generation 
halvintegrerade husbilar. En innovativ  
monteringsteknik gör strukturen 
lättare och förbättrar dess 
egenskaper i fråga om isolering. 

2004 Pilote expands, inaugurating 
a new 10,000 m2 plant at  
La Membrolle-sur-Longuenée, 
near Angers. 
2004 Pilote expanderar, en ny 
fabrik på 10 000 m2 öppnar i  
La Membrolle-sur-Longuenée  
nära Angers. 

 OUR HIGH STANDARDS HAVE BEEN  
TAKING YOU FURTHER SINCE 1962
SEDAN 1962 TAR VÅRA KRAV DIG  
LÄNGRE BORT

4



QUALITY
5  STA RS

 
 

TESTED

A
N

D  APPROVED

C

USTOMISABLE

C
ONFIGURATIO

N

VEHICLE

A
LL

-Y
EAR-ROUN

D

 SPACIOUS
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NETWORK

SERVICE

A very large range, to meet your every need.
• 37 models to choose from.
•  2 to 3 levels of finish for all Pacific and Galaxy 

ranges.
• Around 100 optional extras.
•  High-bed, low-bed or garage-bed versions 

available for twin-bed layouts. Height-
adjustable island beds (optional).

•  6 bench-seat colours and 7 furnishing schemes.

Ett mycket brett urval som motsvarar dina behov.
• 37 modeller att välja mellan.
•  2 till 3 utrustningsnivåer enligt modellserierna 

Pacific och Galaxy.
• Nästan 100 alternativ.
•  Alternativ med höga sängar, låga sängar eller 

infällbara sängar som finns i planlösningar med 
enkelsängar. Mittsängar, justerbara i höjdled.

•  6 färger på soffor och 4 inredningar.

Pilote draws on its 55 years of know-how  
to ensure your comfort.

•  Easy circulation within all vehicles.
•  No space is sacrificed, even in smaller vehicles.
•  All our kitchens have a large worktop.
•  The island bed measures 150 cm and retains 

excellent circulation space.
•  The bathroom is cleverly laid out in compact 

vehicles.
•  All low-profile and A-Class models with service 

double floors can have a skirt locker (optional extra).
•  All holds are lowered.
•  All payloads are maximised.

Pilote har en 55 års erfarenhet som garanterar  
bästa möjliga komfort för dig.
•  Det är lätt att röra sig i alla bilar.
•  Alla utrymmen utnyttjas, även i de små modellerna.
•  I alla våra kök finns en stor arbetsyta.
•  Mittsängen är 150 cm bred och lämnar gott om 

utrymme att röra sig.
•  Badrummet är smart planerat i de kompakta 

modellerna.
•  Alla halv- och helintegrerade med dubbelt 

servicegolv kan ha en nedre låda (i tillval).
•  Alla lastutrymmen är lättåtkomliga.
•  Alla nyttolaster har maximerats.

Maintaining a close relationship with you.

•  Pilote’s Customer Service department has a 
team of technicians who also provide training 
to our distribution network and know your 
motorhome down to the smallest detail.

•  Pilote’s dealer network is present in 
18 countries, Pilote is by your side wherever  
you need them. 

För att hela tiden vara nära dig.
•  Kundtjänsten hos Pilote har ett teknikerteam som 

även sysslar med utbildning av personalen i vårt 
distributionsnät och som känner till din husbil in i 
minsta detalj.

•  Pilote har ett brett återförsäljarnät i 18 länder och 
är därför alltid nära dig överallt där du befinner 
dig.

All our vehicles are inspected and certified.

•  Our vehicles are tested over the equivalent of 
20,000 km on the most demanding track in Europe. 

•  Watertightness is factory-tested and  
guaranteed for five years.

•  The ability of our vehicles to withstand severe 
winter conditions is cold-room tested.

•  Each vehicle must undergo more than 
250 control points before its leaves the factory.

Alla våra husbilar är testade och certifierade.
•  Våra husbilar har testats på en sträcka motsvarande 

20 000 km på den mest krävande banan i Europa.
•  Tätheten har testats på fabrik och garanteras i 5 år.
•  Kapaciteten hos våra modeller att trotsa krävande 

vinterväder har testats i kylrum.
•  Varje fordon utsätts för en kontroll på mer än  

250 punkter innan det lämnar fabriken.

Vehicles equipped to withstand any weather.
•  100% Styrofoam insulation from the Essentiel 

Finish upwards.
•  Thick floors in all low-profile motorhomes,  

and double floors in all A-Class models.
•  Insulated fresh water tanks as standard.
•  A heating system tested and optimised in 

TRUMA’s cold room.
•  Vehicles are ALDE-compatible as of 7 m for 

A-Class models and 7.10 m for low-profile models.

Husbilarna är utrustade för att klara alla 
väderförhållanden.
•  En isolering 100 % Styrofoam från utrustningsnivån 

Essentiel.
•  Ett tjockt golv i alla halvintegrerade, ett dubbelt 

golv i alla helintegrerade.
•  Färskvattentankarna är isolerade som standard.
•  Ett värmesystem från TRUMA som testats och 

optimerats i kylrum.
•  Modeller som är kompatibla med ALDE från 7 m 

för helintegrerade och 7,10 m för halvintegrerade.

 TRAVEL WITH PEACE OF MIND 
– WE’VE GOT IT COVERED
RES UTAN BEKYMMER - 
VI TAR HAND OM DEM

 All-season vehicles  
 Modeller för alla årstider

 Customisable configuration  
 Anpassbar konfiguration

 Tested and certified  
 Testade och certifierade

 Ergonomic and spacious  
 Ergonomi och volymer

 Service network  
 Servicenätverk
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LOW PROFILES 
DE HALVINTEGRERADE

Pacific
As if you needed to be reminded… 
you already know and you’ve 
checked it out for yourself on 
numerous occasions: Europe is a 
beautiful continent. But you want 
more, you want to explore every 
nook and cranny, in every kind of 
weather. In all seasons. In complete 
freedom. With your Pilote Pacific.

Detta visste du kanske redan, och 
har säkert konstaterat flera gånger: 
Europa är en vacker kontinent.  
Men du ville ha mer, utforska  
trakter du ännu inte kände till, från 
de kallaste till de allra varmaste.  
Under alla årstider. Fri som en fågel.  
Med en Pilote Pacific.
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DIMENSIONS 
MÅTT

Length: 5.99 m to 7.45 m

Width: 2.30 m

Height:  2.75 m in Low Profile 
models and 2.85 m 
in Low Profile models 
with fold-down bed

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

LAYOUTS 
PLANLÖSNINGAR

Our motorhomes are 
recognised for their 
ergonomic floor plans and 
quality layouts. Choose the 
one that suits you best.

Våra husbilar är kända för sin 
golvergonomi och kvaliteten 
på planlösningarna. Välj den 
som passar dig.

  

C for Island Bed

 

  C för mittsäng  

GJ for Twin Garage Bed

 

  GJ för infällbar enkelsäng  

P for Rear Off-Side Bed

 

  P för sidosäng  

S for Bunk Beds

 

  S för våningssängar  

U for U-shaped Lounge (no permanent beds)

 

  U för sittdel i U-form (utan permanent säng)

+ EXTRA SLEEPING AREA 
EXTRA SOVPLATS

As well as the permanent 
bed located at the rear of 
the motorhome, you can 
have a fold-down bed for:
1 person in the 600 and 
650 models*.
2 people in the 700, 710 
and 740 models.

In all Pacific models you 
can also opt for an extra 
berth in the lounge.

*Except for U-shaped layouts

Förutom den permanenta 
sängen baktill i husbilen, 
kan du ha en taksäng för:
1 person i modellerna 
600 och 650*.
2 personer i modellerna 
700, 710 ocht 740.

I alla Pacific kan du även 
välja en extra sovplats i 
sittdelen. 

*Utom i planlösningarna i U-form

  CHOOSING YOUR LOW PROFILE MOTORHOME 
VÄLJA EN HALVINTEGRERAD
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CCS  CHASSIS 
CCS-CHÂSSIT  

All Pilote Pacific models sit  
on a FIAT CCS chassis.  
The undisputed market leader,  
it provides an ideal foundation 
for producing reliable and  
sturdy motorhomes.
1   Anti-roll bars at front and  

rear for added stability.
2   Special reinforced 

motorhome tyres.
3   Wider wheelbase at the rear 

for superior road handling.
4   Chassis redesigned to obtain 

15 cm of extra height and 
fit out the floor. Thanks to 
this chassis, our low profile 
models are among the lowest 
in the market.

5   A more fuel-efficient Euro6 
engine with AdBlue-free 
technology.

Alla Pilote Pacific är monterade 
på ett FIAT CCS-chassi.  
Den ohotade marknadsledaren, 
som erbjuder den idealiska 
lösningen för att bygga pålitliga 
och robusta husbilar.
1   Krängningshämmare fram  

och bak ger ökad stabilitet.
2   Förstärkta specialdäck  

för husbil.
3   Förlängda spår baktill  

för en bättre väghållning.
4   Chassit har byggts om för att 

erhålla 15 cm extra höjd och 
anpassa golvet. Dessa chassin 
i våra halvintegrerade är bland 
de lägsta på marknaden.

5   En bränslesnålare Euro6 
motor med en teknologi  
utan AdBlue.

EXP
ERT

OPINION

Watch a video explaining the benefits of 
the Euro6 engine at pilote.fr/nos-videos
Upptäck fördelarna med Euro6 motorn  
i en video på pilote.fr/nos-videos

HEATING 
UPPVÄRMNINGSVAL

TRUMA COMBI® is the most compact motorhome heating system 
in Europe.

• Powered by gas or electricity.

• Quick and lightweight, heats air and water.

•  A crash sensor shuts off the gas in the event of an accident.

•  Fitted as standard on all our vehicles, the TRUMA® CP Plus control 
panel allows you to regulate your heat comfort to the degree.

•  It comes in 2 models: Combi 4E (4000W) and Combi 6E (6000W).

•  The TRUMA® EH option allows you to use your heating system 
with 230V.

Available for all vehicle sizes and package levels.

TRUMA COMBI® Den mest kompakta uppvärmningen för husbilar i 
Europa.

• Fungerar med gas och elektricitet.

• Snabb och lätt, värmer luft och vatten.

•  Krocksensor som stänger av gasen vid eventuell olycka.

•  TRUMA® CP Plus finns som standard i alla våra fordon för en 
termisk komfort på en grad när.

•  Finns i 2 modeller: Combi 4E (4000 W) och Combi 6E (6000 W).

•  Alternativet TRUMA EH ger dig möjlighet att använda din 
värmeanordning på 230 V.

Tillgänglig i modeller av alla storlekar och med alla utrustningsnivåer.

THE ALDE® CENTRAL HEATING SYSTEM is a hydronic central 
heating system based on the same principles as those for most 
systems found in our homes.

•  Provides a dust-free atmosphere without the sensation of dryness.

•  Distributes an even heat, with warm sheets and cupboards.

• Heats the air and provides instant hot water.

• Powered by gas or electricity (230V).

•  Recovers heat produced by the engine to heat radiators and water 
while driving by means of the heat exchanger (optional extra).

Available on Pacific models from the P710 onwards, replacing  
the Truma® system.

Centralvärmen ALDE®är ett värmesystem som fungerar som de 
flesta system i våra bostäder tack vare ett system med värmebärare.

•  Det ger en luft utan damm och utan känsla av uttorkning.

•  Sprider en jämn värme, både lakan och skåp hålls varma.

• Värmer luften och producerar vatten kontinuerligt.

• Fungerar med gas eller el på 230 V.

•  Återvinner värme som motorn producerar för att värma upp 
elementen och vattnet medan du kör tack vare värmeväxlaren (i tillval).

Finns i alla Pacific från och med P710 i stället för systemet Truma.

EXP
ERT

OPINION

Watch a video explaining the benefits  
of Truma heating at pilote.fr/nos-videos
Upptäck egenskaperna hos Truma i en  
video på pilote.fr/nos-videos

EXP
ERT

OPINION

Watch a video explaining the convenience  
of ALDE heating at pilote.fr/nos-videos
Upptäck komforten med ALDE värmesystemet  
i en video på pilote.fr/nos-videos
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STRUCTURE •STRUKTUR

FLUSH-FITTING WINDOWS 
INFÄLLDA PANORAMAFÖNSTER
Thanks to the double glazing with aluminium 
anti-intrusion frames, these flush-fitting 
windows improve the thermal insulation  
and safety of your low profile motorhome.

Tack vare tvåglasfönstren på ogenomträngande 
aluminiumram förbättras värmeisoleringen  
och säkerheten i din halvintegrerade husbil.

 NEW  CHASSIS EXTENSION 
AND REINFORCEMENT 
 NYTT  FÖRLÄNGT OCH 
FÖRSTÄRKT CHASSI
Your chassis will not sway at the 
rear. With its resistant structure, 
your storage area can support 
considerable weight, ensuring 
your towing capacity is optimised.

Chassit böjs inte bakåt. 
Lastutrymmet kan stödja mycket 
vikt tack vare en stark struktur och 
optimerar släpvikten.  NEW  ALUMINIUM SKIRTS 

 NYTT  ALUMINIUMKJOLAR
This skirt protection, featuring a 
new two-part design, is solid and 
easy to reshape into the bodywork 
in the event of impact.

Detta skydd på underredet med 
en ny design i 2 delar, är robust 
och kan enkelt återformas på 
karossfabrik om det behövs.

DOUBLE SEAL DOORS 
DÖRRAR
All doors feature a double seal 
and compression locks to ensure 
perfect waterproofing and 
insulation for the storage area.

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

ALUMINIUM PROFILES 
ALUMINIUMPROFILER
These fasten together 
securely on the sides and 
roof. They prevent any 
deformation of the structure, 
making the motorhome 
durable and robust.

De fäster stadigt alla sidor och 
taket. De undviker således 
all deformation av strukturen 
och garanterar husbilens 
hållbarhet och stabilitet.
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A NEW GENERATION OF  
PACIFIC MOTORHOMES 
EN NY GENERATION  
AV PACIFIC

For its 2018 collection, Pilote has devised a new 
assembly procedure for its Low Profile motorhomes.
Tested on the track and in the cold room, the Pacific 
has demonstrated its resistance to severe driving 
conditions and temperatures. 

För kollektionen 2018 har Pilote infört en ny 
monteringsmetod för sina halvintegrerade modeller.
Pacific , som har testats på bana och i kylrum, har visat 
sin styrka i besvärliga kör- och temperaturförhållanden. 

EXP
ERT

OPINION

Watch a video explaining all the benefits 
of the new Low-Profile motorhome at 
pilote.fr/nos-videos
Upptäck egenskaperna hos den nya 
halvintegrerade husbilen i en video på 
pilote.fr/nos-videos

REINFORCED THERMAL INSULATION 
EN OPTIMAL TERMISK ISOLERING

Tested in the cold room, the Pacific range has 
obtained the top certification - Class 3 - for its 
insulation quality.
Brought down to - 15°C, the Pacific came back up to 
+20°C in just over three hours*.
This excellent performance was made possible by 
innovations brought to the assembly procedure, 
including:
•  A newly designed floor, 50 mm thick and highly 

insulating.
•  Adoption of a new material (PPE) for the 

wastewater tank and the wheel housings which has 
proven qualities of lightness, rigidity and insulation.

•  The introduction of battens made from fibroplast 
(polyurethane reinforced with fibreglass) into 
the floor and sides. These battens are more rigid, 
providing a solid sides-to-floor connection and 
entirely eliminating thermal bridges.

Då Pacific-serien testades i kylrum, fick den den bästa 
certifieringen - klass 3 – för kvaliteten på sin isolering.
Då den placerades i -15°C köld steg Pacific tillbaka till 
+20°C på knappt mer än 3 timmar*.
Denna ypperliga prestation blev möjlig genom de 
innovationer som gjordes i monteringsmetoden, bl.a.:
•  Konstruktionen av ett nytt tjockt golv på 50 mm, 

som isolerar effektivt.
•  Användningen av ett nytt material (PPE) 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 stadig förbindelse mellan sidorna och 
golvet och eliminerar helt alla termiska bryggor.

A MAXIMISED PAYLOAD 
EN MAXIMERAD NYTTOLAST
The optimisation of assembly procedures and the 
introduction of innovative materials have significantly 
improved the payload across the entire Pacific range.

Optimeringen av monteringen och användningen av 
nya material har betydligt förbättrat nyttolasten i alla 
modellerna i Pacific-serien.

Because we are committed to quality, all our low profile 
motorhomes are built using our process  which 
guarantees structure durability and thermal and acoustic comfort.

Eftersom kvaliteten är vårt engagemang, byggs alla våra 
halvintegrerade modeller enligt vår process  som 
garanterar en hållbar struktur och termisk och akustisk komfort.

 NEW  UNDERCARRIAGE 
 NYTT  UNDER CHASSIT
The polyester skin gives the vehicle perfect  
waterproofing under the chassis. All water and  
gas networks are integrated into the floor.  
This keeps them frost-free and protected from road spray.

Polyesterbeläggningen garanterar en perfekt täthet för fordonet 
genom golvet. Alla vatten- och gassystem har byggts in i golvet. 
De hålls frostfria och skyddas mot stenskott från vägen.

ANTI-HAIL ROOF 
HAGELTÅLIGT TAK
This dent-proof polyester 
overlap roof is hail and 
impact resistant.

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

 NEW  INSULATED FLOOR AND WALLS 
 NYTT  ISOLERANDE GOLV OCH VÄGGAR
A Styrofoam insulation core is integrated 
into the sides and roof, which are 28 mm 
thick, and into the floor, which is 50 mm 
thick. Moisture-resistant fibroplast battens 
in the floor and sides ensure solidity of  
the cell and eliminate thermal bridges.

Väggarna och taket är 28 mm tjocka,  
golvet är 50 mm tjockt, och de består av  
ett mittskikt av isolerande Styrofoam . 
I golvet och sidorna finns lister av fibroplast 
som inte ruttnar, och de säkrar bodelens  
styrka och eliminerar termiska bryggor.

*measurements taken at several points, with a Truma 6 heating system
*mätningar gjorda på flera punkter med en Truma 6 värmepanna
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ESSENTIEL

SENSATION

  CHOOSING THE RIGHT FINISH 
VÄLJA UTRUSTNINGSNIVÅ
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EXTERIOR AND HOLD
•  Front bumper painted to match the 

bodywork
•  External LED lights
•  Pre-wiring for automatic solar panel / 

satellite antenna
•  Daytime running lights
•  LED tail lights
•  White aluminium skirt locker

EXTÉRIÖR OCH LASTUTRYMME
•  Stötfångare fram i samma färg som 

karosseriet
•  Yttre LED-belysning
•  Förberett med kablar till solpanel/

satellitantenn
•  Varselljus
•  Bakljus med LED-lampor
•  Nytt underrede i vit aluminium

EXTERIOR AND HOLD
•  Sensation exterior décor
•  Storage area: 2 storage containers, rails, 

1-point lighting, 230V socket

EXTÉRIÖR OCH LASTUTRYMME
•  Utomhusdekoration Sensation
•  Garage: 2 förvaringsbehållare + surrskenor  

+ 1 punkts belysning + 230 V uttag

ENERGY AND CAPACITY
•  Combi4 TRUMA® on vehicles from  

5.99 to 7 m long
•  Combi6 TRUMA® on vehicles from  

7.10 to 7.45 m long
•  18A battery charger
•  105Ah auxiliary battery
•  Compartment for 2 x 13 kg gas bottles
•  TRUMA® Crash Sensor simple regulator 

for use while driving

ENERGI OCH KAPACITET
•  Combi4 TRUMA® i modeller från 5,99 till 7 m
•  Combi6 TRUMA® i modeller från 7,10 till 7,45 m
•  Batteriladdare 18 A
•  Extra batteri 105 Ah
•  Gasolkoffert för 2 flaskor på 13 kg
•  Enkel tryckregulator – TRUMA® Crash Sensor 

- används för uppvärmning under resa

ENERGY AND CAPACITY
•  Frost-proof wastewater tank
•  TRUMA® Crash Sensor automatic 

regulator/switch for heating while 
driving

ENERGI OCH KAPACITET
•  Fryssäker spillvattentank
•  Automatisk tryckregulator/ omkastare 

– TRUMA® Crash Sensor – används för 
uppvärmning under resa

CAB AND ENTRANCE
•  Radio-ready (antenna + speaker pre-wiring 

in cab and bedroom)
•  Manual cab air conditioning
•  Covered, height-adjustable swivel  

cab seats
•  Central locking and electric windows
•  Electrically adjusted and heated wide 

angle and blind spot wing mirrors
•  Suction-mounted cab blinds
•  Cab carpet
•  Full living area door
•  Backlit column

FÖRARHYTT OCH INGÅNG
•  Förmontering för radio (antenn + kabel till 

högtalare i förarhytt och sovrum)
•  Manuell klimatanläggning i förarhytten
•  Säten i förarhytten med klädsel, vridbara samt 

höj- och sänkbara
•  Centrallås och elektriska fönsterhissar
•  Elektriska och uppvärmda backspeglar - stor 

vinkel och död vinkel
•  Mörkläggningsgardiner med sugkoppar i 

förarhytten
•  Matta i förarhytten
•  Fylld bodelsdörr
•  Pelare med belysning

CAB AND ENTRANCE
•  Bluetooth radio (USB/AUX) with 

speakers in the cab and bedroom
• Aluminium dashboard trim
•  Front and side sliding cab blinds
• Electrically operated step
•  Central glass cell door with flyscreen 

and 2-point lock
•  Digital control panel showing internal/

external temperature

FÖRARHYTT OCH INGÅNG
•  Bluetooth bilradio (USB/AUX) med högtalare i 

förarhytten och sovrummet
•  Aluminiumyta på instrumentpanelen
•  Skjutbara mörkläggningsgardiner fram och 

på sidorna i förarhytten
• Elektriskt fotsteg
•  Bodelsdörr med 2-punktslås, centralstyrd och 

med glasruta samt myggnät
•  Kontrollpanel med digital display som visar 

inne-/utetemperaturen.

LOUNGE
•  Lounge with straight bench seat 

(excludes P710/P716) 
•  High-density foam bench seat
•  Height-adjustable headrest
•  Colourful curtains
•  Height-adjustable TV stand and power 

supply
•  Electric pull-down bed in P656, P706, 

P716, P746
•  620 × 420
•  Skydome for low profile models with 

pull-down bed

VARDAGSRUM
•  Sittdel med rak soffa (utom i P710/P716)
•  Bänksoffa i tåligt skumgummi
•  Nackstöd, justerbart i höjdled
•  Färgade paneler
•  Justerbart TV-ställ och strömförsörjning
•  Elmanövrerad taksäng i P656, P706, P716, 

P746
•  Panoramataklucka, 620 x 420
•  Skydome taklucka i halvintegrerade med 

taksäng

LOUNGE
•  Lounge with L-shaped bench seat and 

central table
•  Comfortable upholstery
•  Fabric upholstery on bench seat bases
•  4 cushions matching the curtains
•  Dimmer switch for indirect lighting
•  Panoramic sunroof available for 

820 × 520 on P600, P650, P700, P710 & 
P740 models

•  Skydome for low profile models
•  Window above the bench seat on the 

passenger side depending on layout

VARDAGSRUM
•  En sittdel med soffa i L-form och mittbord
•  Bekväma säten
•  Tygklädsel på sofforna
•  4 kuddar i samma färger som gardinerna
•  Omkopplare för indirekt belysning
•  Panoramataklucka, 820 x 520, i P600, P650, 

P700, P710 och P740
•  Skydome taklucka i halvintegrerade
•  Stor glasyta ovanför soffan på 

passagerarsidan enligt planlösning

KITCHEN
•  Saucepan drawers with soft-close  

built-in dampers
•  Stainless steel sink with cover
•  Stainless steel hob with cover: 2 gas 

rings in vehicles of 7m or less, or 3 gas 
rings in vehicles of 7.10 m or more

•  Automatic fridge: 138L in vehicles of 7 m or 
less, or 149L in vehicles of 7.10 m or more

•  Covers on refrigerator grilles
•  230V and 12V sockets, double USB port
•  Spice-rack
•  Back-lit splashback
•  Indirect lighting under kitchen worktop

KÖK
•  Kastrullådor med stötdämpare
•  Rostfri vask med lock
•  Rostfri platta med lock: 2 gaslågor i modell 

som är högst 7 m och 3 gaslågor i modell 
som är minst 7,10 m 

•  Automatiskt kylskåp: 138 l i modell som är högst 
7 m och 149 l i modell som är minst 7,10 m

•  Kåpa över kylskåpsgallret
•  230 V, 12 V och dubbelt USB-uttag
•  Kryddhylla
•  Stänkskydd med indirekt belysning
•  Indirekt belysning under arbetsyta

KITCHEN
•  Built-in waste bin and saucepan drawer 

separation
•  Extractor fan with LED lighting
•  Backlit bar

KÖK
•  Integrerad avfallsbehållare och skiljevägg i 

kastrullskåpet
•  Spisfläkt med LED-belysning
•  Bar med belysning

BATHROOM & TOILET
•  Shower cubicle with separating door
•  Double partition in bedroom/lounge 

depending on layout
•  Shower column with soap dish
•  Skylight, blind and flyscreen in shower/

bathroom
•  Toilet with removable wheeled module
•  Toilet roll holder, hook, and towel rack
•  230V socket

BADRUM OCH TOALETT
•  Duschkabin med avskiljande dörr
•  Dubbel skiljevägg mellan sovdel och sittdel 

enligt planlösning
•  Duschkolonn med tvålhållare
•  Takfönster med gardin/myggnät i badrum 

och dusch
•  Toalett med uttagbar kassett på hjul
•  Klädkrokar, hållare för toalettpapper och 

handduksställ
•  230 V uttag

BATHROOM & TOILET
•  Fold-up towel rack
•  LED atmospheric lighting

BADRUM OCH TOALETT
• Hopvikbart handduksställ
• Stämningsbelysning med LED-lampor

SLEEPING AREA
•  Slatted bed frame
•  Comfortable Bultex mattress on 

permanent bed
•  Width of island bed: 150 cm
•  230V socket
•  Bedroom divider curtain on 600/650

SOVPLATS
•  Ribbförsedd sängbotten
•  Bultex® komfortmadrass på permanent säng
•  Mittsängens bredd 150 cm
•  230 V uttag
•  Avskiljande gardin i 600 och 650

SLEEPING AREA
•  Additional sleeping area between twin 

beds with a length of 170 cm enabling 
you to have a bed of 170 x 200 cm

•  Wardrobe lighting
•  Bedside storage and lighting

SOVPLATS
•  Extra sovplats mellan enkelsängar, med 

170 cm längd, vilket gör det möjligt att  
ha en 170 x 200 cm säng

• Belysning i garderoben
• Förvaring och belysning i huvudänden

C
U

STOMISATIO
N

“A L A C A RTE”

ESSENTIEL

LOW PROFILES 
DE HALVINTEGRERADE

Pacific

+ SENSATION
INCLUDES THE ESSENTIEL FINISHES  

+ THE FOLLOWING EQUIPMENT
INKLUDERAR UTRUSTNINGSNIVÅN ESSENTIEL  

+ FÖLJANDE UTRUSTNING
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From 5.99 to 6.49 m
5,99 till 6,49 m

ULTRA COMPACT MODELS
DE ULTRAKOMPAKTA

KE Y ADVANTAGES

1   A high-density foam lounge area  
for five people with a folding seat.

2   A bench corner under the window  
is available with a Sensation finish.

3   A practical kitchen with a retractable 
worktop extension, lots of storage 
space and a large fridge. 

4   A real island bed of 150 × 190 cm, 
height adjustable (optional extra).

5   Excellent circulation space in  
the bedroom.

6   Resourceful 2-in-1 convertible 
bathroom.

1

NÅGR A STARK A SIDOR

1   En sittdel i tåligt skumgummi  
för 5 personer, med klaffsits.

2   Bänksoffa under fönstret möjlig  
i utrustningsnivån Sensation.

3   Ett praktiskt kök med en inskjutbar 
förlängning till arbetsytan, många 
förvaringar och ett stort kylskåp. 

4   En riktig mittsäng med måtten 
150 × 190 cm inställbar i höjdled 
(tillval).

5   Gott om utrymme att röra sig  
i sovrummet.

6   Smart, modulerbart badrum, 2-i-1.

14



P650C

P650CP650C

P650C P650C

 virtual tour available 
     tillgänglig för virtuellt besök

*varies depending on options chosen 
*varierar enligt valda alternativ

ULTRA COMPACT MODELS
DE ULTRAKOMPAKTA

4 5

2

3

6

P600P P650C P656C P650GJ P656GJ P650U

Length • Längd 5.99 m 6.49 m 6.49 m 6.49 m 6.49 m 6.49 m

Seated places*  
Platser på registreringsbeviset* 4 4 4 4 4 4

Eating places 
Måltidsplatser 5 5 5 5 5 5

Sleeping capacity 
Sovplatser

2  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval

2  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval
3

2  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval
3

2  
+ 1 optional 
+ 1 som tillval

Payload 
Nyttolast

Essentiel 850 kg 730 kg 650 kg 730 kg 650 kg 730 kg

Sensation 800 kg 680 kg 600 kg 680 kg 600 kg 680 kg

LOW PROFILES 
DE HALVINTEGRERADE

Pacific
15



1

3

2

4

Under 7 m
Under 7 m

COMPACT MODELS
DE KOMPAKTA

KE Y ADVANTAGES

1   A comfortable lounge for 5 people  
with a Sensation-finish recessed bench.

2   A large table on a telescopic leg  
for the lounge sleeping area option.

3   A bright living area thanks to the large 
sliding windows and Skydome.

4   LED dimmer-switch lighting, for good 
consumption management.

5   Twin beds with a comfortable mattress 
in high-beds version, available as low 
beds or garage bed (170 × 200) thanks 
to the sleeping-area extension option. 

6   2-berth fold-down bed designed  
to provide easy access to the living  
area door.

NÅGR A STARK A SIDOR

1   En bekväm sittdel för 5 personer, 
bänksoffan kommer tillbaka i 
utrustningsnivån Sensation.

2   Ett stort bord på teleskopisk fot  
i tillvalet sovplats i sittdelen.

3   Ett vackert ljus i bodelen tack vare  
de stora skjutbara fönstren och 
Skydome (tillval).

4   Stämningsbelysning med LED- lampor, 
för en bättre kontroll av förbrukningen.

5   Enkelsängar med komfortmadrass i 
utförandet med höga sängar, tillgängligt 
med låga sängar eller infällbar 
säng (170 × 200) tack vare tillvalet 
sovplatsförlängning. 

6   En taksäng för 2 personer, som ger  
fri passage till bodelsdörren.

16



P706GJ P706GJ

P706GJ

 virtual tour available 
     tillgänglig för virtuellt besök

*varies depending on options chosen 
*varierar enligt valda alternativ

5

6

P700C P706C P700GJ P706GJ P706S

Length • Längd 6.95 m 6.95 m 6.95 m 6.95 m 6.95 m

Seated places*  
Platser på registreringsbeviset* 4 4 4 4 6

Eating places 
Måltidsplatser 5 5 5 5 6

Sleeping capacity 
Sovplatser

2  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval
4

2  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval
4 6

Payload 
Nyttolast

Essentiel 660 kg 600 kg 660 kg 600 kg 650 kg

Sensation 610 kg 550 kg 610 kg 550 kg

COMPACT MODELS
DE KOMPAKTA

LOW PROFILES 
DE HALVINTEGRERADE

Pacific
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1

2
3

4

7.15 m
7,15 m

FAMILY MODELS
FAMILJEHUSBILAR

KE Y ADVANTAGES

1   A very large L-shaped lounge with  
face-to-face bench seat which can  
hold 6 people.

2   A very large central table which 
folds away for easier circulation and 
telescopic for the lounge sleeping-area 
(optional).

3   A living area without steps for better 
circulation

4   A comfortable room with lots of storage 
space and a large separate bathroom.

5   An L-shaped kitchen with a large 
worktop and compartments provided for 
cutlery, bottles, bin (Sensation finish).

6   A large 2-berth fold-down bed with  
a low profile for easier access. 

NÅGR A STARK A SIDOR

1   Ett L-format vardagsrum med bänksoffor 
mitt emot varandra för upp till 6 personer.

2   Ett stort centralt ihopfällbart bord som 
underlättar rörelser och teleskopiskt 
för sovplats i sittdelen.

3   En bodel utan trappsteg, där det  
är lätt att röra sig

4   Ett bekvämt sovrum med många 
förvaringsutrymmen och ett stort 
separat badrum.

5   Ett kök i L-form med en mycket stor 
arbetsyta och förvaringsfack för 
bestick, flaskor, avfallsbehållare  
(i nivån Sensation).

6   En stor taksäng med 2 platser som kan 
sänkas ned lågt för lättare instigning. 
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P716P P716P

P716P

 virtual tour available 
     tillgänglig för virtuellt besök

*varies depending on options chosen 
*varierar enligt valda alternativ

5

6

P710P P716P

Length • Längd 7.15 m 7.15 m

Seated places*  
Platser på registreringsbeviset* 5 5

Eating places 
Måltidsplatser 6 6

Sleeping capacity 
Sovplatser

2  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

4  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

Payload 
Nyttolast

Essentiel 620 kg 560 kg

Sensation 570 kg 510 kg

FAMILY MODELS
FAMILJEHUSBILAR

LOW PROFILES 
DE HALVINTEGRERADE

Pacific
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1

2

3

Over 7m
Över 7 m

COMFORT MODELS
DE KOMFORTABLA

KE Y ADVANTAGES

1   A large lounge in Country wood with a 
comfortable, bench seat.

2   A table with a sliding top. 
3   Bright living area thanks to the large 

windows and Skydome.
4   A large bathroom with double partition 

and skylight with blind.
5   A large 150 × 190 cm central bed with 

excellent circulation space, available 
with optional height adjustment. 

NÅGR A STARK A SIDOR

1   Ett stort vardagsrum med komfortsoffa i 
tåligt skumgummi.

2   Ett bord med skjutbar skiva. 
3   Ett vackert ljus i bodelen tack vare de 

stora skjutbara glasytorna och Skydome 
(tillval). 

4   Ett stort badrum med dubbel skiljevägg 
och takfönster med mörkläggning.

5   En stor mittsäng med måtten 150 × 190 
cm, med gott om utrymme att röra sig, 
tillgänglig med tillvalet inställbar i höjdled. 
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P746C P746C

P746C

 virtual tour available 
     tillgänglig för virtuellt besök

*varies depending on options chosen 
*varierar enligt valda alternativ

4

5 5

P740C P746C P740GJ P746GJ

Length • Längd 7.45 m 7.45 m 7.45 m 7.45 m

Seated places*  
Platser på registreringsbeviset* 4 4 4 4

Eating places 
Måltidsplatser 5 5 5 5

Sleeping capacity 
Sovplatser

2  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

4  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

2  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

4  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

Payload 
Nyttolast

Essentiel 600 kg 540 kg 600 kg 540 kg

Sensation 550 kg 490 kg 550 kg 490 kg

COMFORT MODELS
DE KOMFORTABLA

LOW PROFILES 
DE HALVINTEGRERADE

Pacific
21
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A-CLASS MODELS 
DE HELINTEGRERADE

Galaxy
Comfortably settled behind the 
wheel of your Pilote Galaxy, you 
savour the sight of nature going 
past, as though it were on the big 
screen, through the panoramic 
space of your windscreen.  
You haven’t noticed the time 
passing, but the new landscape 
shows it: you are already far away.

Bekvämt installerad bakom ratten  
på din Pilote Galaxy kan du njuta  
av naturskådespelet som rullar förbi, 
som en film på en skärm på din 
vindruta. Du har inte sett att tiden 
har gått, men det nya landskapet 
bekräftar: du är redan långt borta.
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CHOOSING THE CHASSIS 
VAL AV CHASSIT

For your Pilote Galaxy, you can choose between the  
CCS chassis and the AMC® chassis  on vehicles 
over 6.99 m long. These two types of chassis are among 
the most reliable and high quality on the market. To help 
you choose the right one, consider these 3 criteria:

1 Structure

Each chassis provides you with a different solution for 
optimum stability and road-holding.

För din Pilote Galaxy kan du välja mellan chassit  
CCS och chassit ® AMC som är tillgängligt för 
modeller från och med 6,99 m. Dessa 2 chassin tillhör 
de mest kvalitativa och pålitliga på marknaden. För att 
välja rätt chassi, studera följande 3 kriterier:

1 Strukturen

Alla chassin erbjuder en annorlunda lösning för att 
garantera stabilitet och optimal väghållning.

The  special motorhome 
chassis is the undisputed 
market standard. With its front 
and back anti-roll bars, special 
reinforced motorhome tyres 
and track width widened at the 
rear for better road-holding, it 
provides an ideal foundation 
for producing reliable and 
sturdy motorhomes. This 
chassis lowered by 15cm allows 
for an under-floor service 
compartment to accommodate 
the fluid systems.

A top-of-the-line market 
standard, the  AMC® 
chassis is based on innovative 
technology that offers both 
safety and driving comfort. 
Its unparalleled performance 
comes from its very robust yet 
light design, which is lowered 
by 21cm. Your motorhome 
therefore benefits from 
improved road-holding thanks 
to its lower centre of gravity and 
optimised payload capacity. 
This corrosion-resistant 
galvanised chassis has a wide 
track width and is equipped as 
standard with raised reinforced 
front suspension springs.

CCS-CHASSIT  är den 
obestridda standarden 
på marknaden. Med sina 
krängningshämmare 
fram och bak, dess 
specialstärkta husbilsdäck 
och dess förlängda spår 
på baksidan för en bättre 
väghållning, är det den 
idealiska lösningen för 
att uppnå tillförlitliga och 
stadiga husbilar. Chassit, 
som har sänkts 15 cm, gör 
att golvet kan anpassas för 
vätskesystemen.

CHASSIT ® AMC är 
ett högklassigt märke, som 
erbjuder säkerhet och en 
utmärkt komfort på vägen. 
Dess ojämförbara prestation 
baserar sig på ett chassi 
som sänkts 21 cm och är 
robust, lätt och lågt. På så 
sätt har din husbil en bättre 
väghållning tack vare ett 
sänkt tyngdpunktscentrum 
och en optimerad nyttolast. 
Det korrosionsskyddade 
chassit har en bred hjulvidd 
och är utrustat som 
standard med förstärkt och 
förhöjd fjädring fram.

 As an optional 
extra, AMC® offers 
a rear suspension-
mounted ALC Level 
Controller and full air 
suspension with Air 
Premium.

® AMC 
erbjuder valfria bakre 
fjädringar ALC Level 
Controller och full Air 
Premium luftfjädring.

  CHOOSING YOUR A-CLASS MOTORHOME 
VÄLJA EN HELINTEGRERAD
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2 Configuration

There are light and heavy versions of the CCS  
chassis and  AMC® chassis.

All our Galaxy models are available as light-duty 
vehicles (LDV) and heavy-duty vehicles (HDV). The 
heavy-duty models can be mounted on a light or 
a heavy chassis depending on the Gross Vehicle 
Weight (GVW) that you wish to have. Only the 
G781C and G781GJ models are standard heavy-
duty vehicles.

3 Floor height

Insulation, technical area, storage... your motorhome’s floor 
can be used in all these different ways. Depending on your 
needs, you can opt for the Service Double Floor which houses 
a technical area or the Storage Double Floor which significantly 
increases your storage space.

EXP
ERT

OPINION

Watch a video on all the advantages of the 
service double floor at pilote.fr/nos-videos
Upptäck DPS-golvets fördelar i en video på 
pilote.fr/nos-videos

EXP
ERT

OPINION

Watch a video on the convenience of the 
service double floor at pilote.fr/nos-videos
Upptäck DPR-golvets fördelar i en video på 
pilote.fr/nos-videos

Floor height 15 cm with Fiat® chassis Floor height 21 cm with Al-Ko® chassis

Double storage floor doorsSkirt locker available on all Service Double Floor models

SERVICE DOUBLE FLOOR

The service double floor is a 
technical solution to house the 
water, electricity and gas circuits. 
This solution presents numerous 
advantages: the 15 cm double 
floor is heated and insulated, 
thus protecting your water tanks 
from frost; the space created 
between the two floors provides 
perfect insulation against the 
cold and against road noise; 
and the volume of heated air 
offers a level of comfort similar 
to that of underfloor heating. 
The technical area is accessed 
through various hatches located 
inside the motorhome. The 
living area (lounge and kitchen) 
is laid out on a single level, 
without any steps.

STORAGE DOUBLE FLOOR

More spacious with 21 cm 
of double floor height, 
this solution offers major 
advantages: accessed by 
exterior gates and interior 
hatches, this space allows 
you to store a number 
of bulky objects such 
as camping tables and 
chairs, fishing rods and 
golf clubs. Pilote has 
developed real expertise 
in fitting out double floors 
across the entire width 
of the vehicle, ensuring 
improved insulation and 
frost protection for water 
and valves.

EXP
ERT

OPINION

Watch a video explaining 
how to convert a light 
vehicle into a heavy 
vehicle and vice versa at 
pilote.fr/nos-videos
Upptäck hur man övergår 
från lätt till tungt fordon 
och tvärtom i en video på 
pilote.fr/nos-videos

3 Golvhöjden

Isolering, tekniskt område, förvaring, nedan visas alla 
potentiella golvfunktioner i en husbil. Beroende på dina 
behov, kan du välja dubbelt servicegolv som har ett tekniskt 
område (DPS) eller dubbelt förvaringsgolv som kraftigt ökar 
förvaringskapaciteten (DPR).

2 Konfigurering

 CCS- och ® AMC-chassit 
chassit finns i versionerna Light och Heavy.

Alla våra Galaxy-modeller finns som lätta 
eller tunga fordon. Tunga fordon kan 
monteras på Light- eller Heavy-chassin 
enligt den tillåtna totalvikt (PTAC) som du 
vill ha. Serietillverkade tunga fordon är 
endast G781C och G781GJ.

Dörrar till det dubbla förvaringsgolvetNedre låda tillgänglig i alla modeller med DPS

DUBBELT SERVICEGOLV (DPS)

Dubbelt servicegolv (DPS) är 
en teknisk lösning för att hysa 
vatten-, el- och gassystemen. 
Denna lösning har många 
fördelar: det dubbla golvet 
på 15 cm är uppvärmt och 
isolerat, skyddar på detta 
sätt din vattentank från att 
frysa; utrymmet som skapas 
mellan de två golven är en 
perfekt isolering mot kyla 
och vägbuller; volymen av 
upphettad luft kommer att 
säkerställa en komfort som 
är jämförbar med den på ett 
uppvärmt golv. Tillgång till det 
tekniska området sker via olika 
dörrar placerade inuti husbilen. 
Bodelen (vardagsrum och kök) 
ligger på samma nivå, utan steg.

DUBBELT FÖRVARINGSGOLV 
(DPR)

Rymligare med 21 cm höjd, 
det dubbla förvaringsgolvet 
(DPR) har stora fördelar: 
Volymerna är åtkomliga via 
ytter- och innerdörrar, vilket 
gör att du kan lagra många 
skrymmande föremål såsom 
bord och campingstolar, 
metspön, golfklubbor ... 
Pilote har utvecklat en verklig 
kompetens när det gäller 
förvaringsutrymmen i dubbla 
golv längs hela fordonets 
bredd, vilket garanterar 
förstärkt isolering och att 
vattenventilerna hålls frostfria.

Golvhöjd 15 cm med Fiat ®-chassi Golvhöjd 21 cm med Al-Ko ®-chassi
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HEATING 
UPPVÄRMNINGSVAL

TRUMA COMBI® is the most compact motorhome 
heating system in Europe.

•  Powered by gas or electricity.
•  Quick and lightweight, heats air and water.
•  A crash sensor shuts off the gas in the event of an 

accident.
•  It comes in 2 models: Combi 4E (4000W) and Combi 

6E (6000W).
•  The TRUMA EH option allows you to use your heating 

system with 230V.
•  TRUMA 2400 is an additional heater that heats the 

lounge quickly for increased thermal comfort (only 
available with ALDE option).

•  Fitted as standard on all our vehicles, the TRUMA CP 
Plus control panel allows you to regulate your heat 
comfort to the degree.

Available for all vehicle sizes and package levels.

TRUMA COMBI® Det mest kompakta värmesystemet för 
husbilar i Europa.

•  Fungerar med gas och elektricitet.
•  Snabbt och lätt, värmer luften och vattnet
•  Krocksensor som stänger av gasen vid eventuell olycka.
•  Finns i 2 modeller: Combi 4E (4 000 W) och Combi 6E 

(6 000 W).
•  Tillvalsutrustningen TRUMA EH låter dig använda ditt 

värmesystem på 230 V.
•  TRUMA 2400 är ett uppvärmningskomplement för 

vardagsrummet för att snabbt få mer termisk komfort 
(finns endast med tillvalet ALDE).

•  TRUMA CP Plus är utrustad som standard på alla våra 
fordon för termisk komfort.

Tillgänglig i modeller av alla storlekar och med alla 
utrustningsnivåer.

THE ALDE® CENTRAL HEATING SYSTEM is a hydronic 
central heating system based on the same principles as 
those for most systems found in our homes.

•  Air displacement system which offers a dust-free 
atmosphere without the feeling of dryness.

•  Distributes an even heat, with warm sheets and 
cupboards.

•  Heats the air and provides instant hot water.
•  Powered by gas or electricity (230V).
•  Optional heat exchanger (recovers heat from the 

engine to heat radiators and water while driving).

Available on Galaxy models from the G700 onwards, 
replacing the TRUMA® system.

CENTRALVÄRMEN ALDE® är ett värmesystem med 
värmebärare som fungerar som de flesta system i våra 
bostäder.

•  System med luftrörelse som ger en luft utan damm och 
utan känsla av uttorkning.

•  Sprider en jämn värme, både lakan och skåp hålls varma.
•  Värmer luften och producerar vatten kontinuerligt.
•  Fungerar med gas eller el på 230 V.
•  Värmeväxlare som tillval (återvinner värme som motorn 

producerar för att värma upp elementen och vattnet 
medan du kör).

Finns i alla Galaxy-modeller från och med G700 i stället 
för Truma-systemet.

EXP
ERT

OPINION

Watch a video explaining the benefits  
of Truma heating at pilote.fr/nos-videos
Upptäck egenskaperna hos Truma  
i en video på pilote.fr/nos-videos

EXP
ERT

OPINION

Watch a video explaining the convenience  
of ALDE heating at pilote.fr/nos-videos
Upptäck komforten med ALDE värmesystemet 
i en video på pilote.fr/nos-videos

  CHOOSING YOUR A-CLASS MOTORHOME 
VÄLJA EN HELINTEGRERAD
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DIMENSIONS 
MÅTT

Length: 5.99 m to 7.87 m

Width: 2.30 m

Height:  2.85 m

Längd: från 5,99 m till 7,87 m

Bredd: 2,30 m

Höjd:  2,85 m

LAYOUTS 
PLANLÖSNINGAR

Choose your ideal Galaxy 
from 7 different layouts.

Välj den Galaxy som passar dig 
bäst bland 7 planlösningar.

  

P for Rear Off-Side Bed

 

  P för sidosäng

  G for Garage Bed
  G för infällbar säng

  C for Island Bed
  C för mittsäng

  GJ for Twin Garage Bed
  GJ för infällbar enkelsäng

  L for L-shaped lounge (no permanent beds)
  L för sittdel i L-form (utan permanent säng)

  U for U-shaped Lounge (no permanent beds)
  U för sittdel i U-form (utan permanent säng)

  J for Twin Beds with Bathroom at rear
  J för enkelsängar med badrum bak

+ OPT FOR MORE STORAGE SPACE 
SATSA PÅ MER FÖRVARINGSUTRYMMEN

If there are just two of you 
travelling most of the time, 
you can replace the fold-down 
bed with a furniture unit, thus 
increasing your storage space.

Om ni på de flesta av era resor 
är två personer, kan du byta ut 
taksängen mot ett skåp, och 
på så sätt öka volymen i dina 
förvaringsutrymmen.

+ EXTRA SLEEPING AREA 
EXTRA SOVPLATS

If travelling with family or friends, you can opt for an optional 
extra berth in the lounge in addition to the permanent bed 
and fold-down bed.

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

FLUSH-FITTING WINDOWS 
INFÄLLDA PANORAMAFÖNSTER
Thanks to the double glazing with aluminium 
anti-intrusion frames, these flush-fitting 
windows improve the thermal insulation  
and safety of your low profile motorhome.

Tack vare tvåglasfönstren på ogenomträngande 
aluminiumram förbättras värmeisoleringen  
och säkerheten i din halvintegrerade husbil.

CHASSIS EXTENSION AND 
REINFORCEMENT 
FÖRLÄNGT OCH FÖRSTÄRKT CHASSI
Your chassis will not sway at the rear.  
With its resistant structure, your storage  
area can support considerable weight,  
ensuring your towing capacity is optimised.

Chassit böjs inte bakåt. Lastutrymmet kan  
stödja mycket vikt tack vare en stark struktur  
och optimerar släpvikten. ALUMINIUM SKIRTS 

ALUMINIUMKJOLAR
This skirt protection is solid 
and easy to reshape into the 
bodywork in the event of impact.

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

DOUBLE SEAL DOORS 
DÖRRAR
All doors feature a double seal 
and compression locks to ensure 
perfect waterproofing and 
insulation for the storage area.

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

ALUMINIUM PROFILES 
ALUMINIUMPROFILER
These fasten together 
securely on the sides, floor, 
roof and chassis. They 
prevent any deformation  
of the structure, making  
the motorhome durable  
and robust.

De fäster stadigt alla sidor, 
golvet, taket och chassit. 
De undviker således all 
deformation av strukturen  
och garanterar husbilens 
hållbarhet och stabilitet.
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D  APPROVED

NEW GALAXY FRONT END 
NY FRONT PÅ GALAXY
Drawing on its expertise in  
the construction of A-class  
models, for its 2017 collection  
Pilote has designed a new  
front end.
Tested on the track, it has demonstrated  
its resilience in extreme driving conditions,  
over the equivalent of 20,000 km.

För kollektionen 2017 har Pilote konstruerat en  
ny front, som är ett bevis på vårt kunnande i  
fråga om konstruktion av helintegrerade husbilar.
Den har testats på bana och visat sin robusthet 
i extrema körförhållanden, på en sträcka som 
motsvarar 20 000 km.

EXP
ERT

OPINION

Discover the new front end at pilote.fr
Upptäck den nya fronten på pilote.fr

EXCEPTIONAL PANORAMIC VISION 
EXCEPTIONELL PANORAMISK SIKT
This front end offers an exceptional panoramic view 
for better driving comfort and greater safety.
The driver can distinguish an object less than 80 cm 
high located 1 metre from the front bumper.

Denna front har en exceptionell panoramisk sikt, som 
erbjuder en bättre körkomfort och säkerhet.
Föraren kan urskilja ett föremål som är under 80 cm 
högt på 1 m avstånd från den främre stötfångaren.

REINFORCED THERMAL  
AND ACOUSTIC INSULATION
FÖRSTÄRKT TERMISK  
OCH AKUSTISK ISOLERING

Tested before and after the road trials, the 
new front end of the Galaxy range offers 
exceptional standards of thermal and 
acoustic insulation.
Den nya fronten i Galaxy- serien, som testades 
före och efter körproven på väg, uppvisar 
termiska och akustiska isoleringsegenskaper 
med exceptionella prestanda.

The one-piece design 
of this front end 
employs construction 
technology with no 
hollow body, eliminating 
any risk of condensation 
or irritating sound-box 
effect. Hermetically 
sealed using a 
compression-based 
assembly technique, the 
engine compartment 
is perfectly insulated, 
preventing air infiltration 
and considerably 
reducing engine noise in the cab.
Denna front, som byggts i ett stycke, har konstruerats 
utan håligheter, vilket undviker risker för kondensation 
och hindrar att delar gnids mot varandra. Tack vare 
en montering genom kompression är motorrummet 
lufttätt och fullständigt isolerat, vilket hindrar 
inträngning av luft och minskar ansenligt motorbuller 
i förarhytten.

POLYESTER SKIN UNDER THE CHASSIS 
POLYESTERBELÄGGNING UNDER CHASSIT
This skin provides the vehicle with  
perfect waterproofing under the chassis.

Den garanterar en perfekt täthet  
för fordonet genom golvet.

ANTI-HAIL ROOF 
HAGELTÅLIGT TAK
This dent-proof polyester 
overlap roof is hail and 
impact resistant.

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

WALL INSULATION 
ISOLERANDE VÄGGAR
A Styrofoam insulation core is 
integrated into the sides and roof, 
which are 28 mm thick, and into the 
floor, which is 35 mm thick. Moisture 
resistant battens and aluminium 
inserts ensure the vehicle and its 
furniture are perfectly stable.

Isoleringen på 28 mm i väggar och 
tak, samt 35 mm i golvet, består av 
Styrofoam. Lister som inte ruttnar och 
aluminiumstrukturer säkrar en perfekt 
stabilitet för strukturen och möblerna.
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ESSENTIEL

  CHOOSING THE RIGHT FINISH 
VÄLJA UTRUSTNINGSNIVÅ
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SENSATION

A-CLASS MODELS 
DE HELINTEGRERADE

Galaxy
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  CHOOSING THE RIGHT FINISH 
VÄLJA UTRUSTNINGSNIVÅ
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EXTERIOR AND HOLD

•  External LED lights
•   Pre-wiring for automatic solar 

panel/satellite antenna
•  LED tail lights

 EXTÉRIÖR OCH LASTUTRYMME

•  Yttre belysning med LED
•   Förmontering med kablar 

till solpanel/automatisk 
satellitantenn

•  Bakljus med LED-lampor

EXTERIOR AND HOLD

•  Sensation exterior décor
•   Storage area: 2 storage 

containers, rails, 1-point 
lighting, 230V socket

EXTÉRIÖR OCH LASTUTRYMME

•  Utomhusdekoration Sensation
•   Garage: 2 förvaringsbehållare + 

surrskenor + 1 punkts belysning 
+ 230 V uttag

EXTERIOR AND HOLD

•  Emotion exterior decor
•  2 lights in rear hold
 •  Cold/hot water spray in rear 

hold

EXTÉRIÖR OCH LASTUTRYMME

•  Utomhusdekoration Emotion
•  2-punktsbelysning i det bakre 

lastutrymmet
•   Dusch med kallt/varmt vatten i 

det bakre lastutrymmet

ENERGY AND CAPACITY

•   Combi4 TRUMA® on vehicles 
from 5.99 to 7 m long

•   Combi6 TRUMA® on vehicles 
7.49 and 7.87 m long

•  18A battery charger
•  105Ah auxiliary battery
•  Compartment for 2 x 13 kg 

gas bottles
•  TRUMA® Crash Sensor simple 

regulator for use while driving
•  Frost-proof wastewater tank

ENERGI OCH KAPACITET

•   Combi4 TRUMA® i modeller 
från 5,99 till 7 m

•   Combi6 TRUMA® i modeller på 
7,49 och 7,89 m

•  Batteriladdare 18 A
•  Extra batteri 105 Ah
•  Gasolkoffert för 2 flaskor på 13 kg
•  Enkel tryckregulator – TRUMA® 

Crash Sensor - används för 
uppvärmning under resa

•  Fryssäker spillvattentank

ENERGY AND CAPACITY

•  TRUMA® Combi6 6000W 
heating system/boiler

•  TRUMA® Crash Sensor 
automatic regulator/switch for 
heating while driving

ENERGI OCH KAPACITET

•  6000 W Combi6 TRUMA® 
värmepanna/vattenvärmare

•  Automatisk tryckregulator/
omkastare - Crash Sensor 
TRUMA®– används under resa

ENERGY AND CAPACITY ENERGI OCH KAPACITET

CAB AND ENTRANCE

•   Radio-ready (antenna + speaker 
pre-wiring in cab and bedroom)

•  Manual cab air conditioning
•   AGUTI® swivel seats for driver 

and passenger, with two 
height-adjustable armrests

•   Centralised cab door with 
2-point lock - electric window

•  Bus-style electrically adjusted 
and heated wing mirrors

•   Front and side sliding cab 
blinds

•  Cab carpet
•  Full living area door
•  Backlit column

FÖRARHYTT OCH INGÅNG

•   Förmontering för radio (antenn 
+ kabel till högtalare i förarhytt-
sovrum)

•  Manuell klimatanläggning i förarhytten
•   AGUTI® förar- och passagerarsäten, 

höj- och sänkbara, svängbara och 
med två armstöd

•   Dörr till förarhytt centraliserat 
2-punktslås – elmanövrerad ruta

•  Elstyrda och eluppvärmda 
backspeglar, busstyp

•   Skjutbara mörkläggningsgardiner 
fram och på sidorna i förarhytten

•  Matta i förarhytten
•  Fylld bodelsdörr
•  Pelare med belysning

CAB AND ENTRANCE

•   Bluetooth radio (USB/AUX) 
with speakers in the cab and 
bedroom

•  Aluminium dashboard trim
•  AGUTI® "Lounge" swivel seats 

for driver and passenger, 
with two height-adjustable 
armrests

•   Front sliding cab blinds with 
half-open position for privacy

•  Electrically operated 
retractable step

•   Central glass cell door with 
flyscreen and 2-point lock

•   Digital control panel showing 
internal/external temperature

FÖRARHYTT OCH INGÅNG

•   Bluetooth bilradio (USB/AUX) 
med högtalare i förarhytten och 
sovrummet

•  Aluminiumyta på instrumentpanelen
•  AGUTI® "Lounge" förar- och 

passagerarsäten, höj- och sänkbara, 
svängbara och med två armstöd

•   Skjutbar mörkläggningsgardin 
fram med justerbar öppning

•  Elektriskt infällbart fotsteg
•   Bodelsdörr med 2-punktslås, 

centralstyrd och med glasruta 
samt myggnät

•   Kontrollpanel med digital 
display som visar inne-/
utetemperaturen.

CAB AND ENTRANCE

•  Additional DVD player with 
6.1" screen

•  Steering wheel radio controls
•  Wide-angle reversing camera 

+ 7’’ screen
•   Élégance driver’s area: leather 

steering wheel and gear stick 
knob + chrome dial rings + 
grey dashboard upholstery 
(Fiat)

•   Cab door with deluxe central 
2-point locking and electric 
window

•   Twin wide angle and blind spot 
wing mirrors

FÖRARHYTT OCH INGÅNG

•  DVD med 6,1’’ skärm
•  Radioreglage på ratten
•  Backkamera med vidvinkel + 

7’’ skärm
•   Elégance förarplats: ratt och 

växelspaksknopp i läder + 
förkromade mätare + grå TDB-
ytor (Fiat)

•   Förardörr lyxmodell med 
2-punkts centrallås och 
elmanövrerad ruta

•   Backspeglar med 2 speglar - 
stor vinkel och död vinkel

LOUNGE

•  Lounge with L-shaped recess 
and central table

•  High-density foam bench seat
•  Height-adjustable headrest
•  Colourful curtains
•  Height-adjustable TV stand 

and power supply
• 820 × 520

VARDAGSRUM

•  Sittdel med soffa i L-form och 
mittbord

•  Bänksoffa i tåligt skumgummi
•  Nackstöd, justerbart i höjdled
•  Färgade paneler
•  Justerbart TV-ställ och 

strömförsörjning
•  Panoramataklucka, 820 x 520

LOUNGE

•  Comfortable upholstery
•  Fabric upholstery on bench 

seat bases
•  4 cushions matching the curtains
•  Dimmer switch for indirect 

lighting
•   Window above the bench 

seat on the passenger side 
depending on layout

VARDAGSRUM

•  Bekväma säten
•  Tygklädsel på sofforna
•  4 kuddar i samma färger som 

gardinerna
•  Omkopplare för indirekt 

belysning
•   Stor glasyta ovanför soffan 

på passagerarsidan enligt 
planlösning

LOUNGE

•   Armrests on bench seat on 
G600L, G650L, G740, G741 
and G781

•  Fabric inner roof lining
•  Central table with wooden 

finish

VARDAGSRUM

•  Armstöd på soffan i G600L, 
G650L, G740, G741 och G781

•  Tygklätt innertak
•  Mittbord med insatsskiva av trä

KITCHEN

•   Drawer and saucepan drawer 
unit with soft-close dampers

•  Stainless steel sink with cover
•   Stainless steel hob with cover: 

3 gas rings in vehicles of 7.4 m 
or more and L version, or 2 gas 
rings in vehicles of 7 m or less

•   Automatic fridge: 138L in 
vehicles of 7 m or less, or 149 L 
in vehicles of 7.40 m or more

•  Covers on refrigerator grilles
•  Spice-rack
•  Back-lit splashback
•  Indirect lighting under kitchen 

worktop
•  230V and 12V sockets, double 

USB port

KÖK

•   Kastrullskåp och lådor med ”soft 
close”-dämpare

•  Rostfri vask med lock
•   Rostfri spisplatta med lock: 3 

gaslågor i modell som är minst 7,40 
m och version med L-form och 2 
gaslågor i modell som är högst 7 m.

•   Automatiskt kylskåp: 138 l i modell 
som är högst 7 m och 149 l i 
modell som är minst 7,10 m

•  Kåpa över kylskåpsgallret
•  Kryddhylla
•  Stänkskydd med indirekt belysning
•  Indirekt belysning under arbetsyta
•  230 V, 12 V och dubbelt USB-uttag

KITCHEN

•  Built-in waste bin and 
saucepan drawer separation

•  Extractor fan with LED lighting
•  Backlit bar

KÖK

•  Integrerad avfallsbehållare och 
skiljevägg i kastrullskåpet

•  Spisfläkt med LED-belysning
•  Bar med belysning

KITCHEN KÖK

BATHROOM & TOILET

•  Shower cubicle with separating door
•   Double bedroom/lounge 

partition depending on layout
•  Shower column with soap dish
•   Skylight, blind and flyscreen in 

shower/bathroom
•  Toilet with removable wheeled 

module
•   Toilet roll holder, hook, and 

towel rack
•  230V socket

BADRUM OCH TOALETT

•  Duschkabin med avskiljande dörr
•   Dubbel skiljevägg mellan sovdel 

och sittdel enligt planlösning
•  Duschkolonn med tvålhållare
•   Takfönster med gardin/myggnät 

i badrum och dusch
•  Toalett med uttagbar kassett 

på hjul
•   Klädkrokar, hållare för 

toalettpapper och handduksställ
•  230 V uttag

BATHROOM & TOILET

•  Fold-up towel rack
•  LED atmospheric lighting

BADRUM OCH TOALETT

•  Hopvikbart handduksställ
•  Stämningsbelysning med 

LED-lampor

BATHROOM & TOILET

•  Slatted shower floor
•  Toilet brush

BADRUM OCH TOALETT

•  Ribbgolv i trä
•  Liten sopborste

SLEEPING AREA

•  Slatted bed frame
•   Bultex comfort mattress on 

permanent bed and slatted 
bed frame

•  Width of island bed: 150 cm
•  Bedroom divider curtain on 

600/650
•  230V sockets

SOVPLATS

•  Ribbförsedd sängbotten
•   Komfortabel Bultex- madrass 

på permanent säng och 
ribbförsedd sängbotten.

•  Mittsängens bredd 150 cm
•  Avskiljande gardin i 600 och 

650
•  230 V uttag

SLEEPING AREA

•   Additional sleeping capacity of 
170 cm between twin beds

•  Wardrobe lighting
•  Bedside storage and lighting

SOVPLATS

•   Extra sovplats mellan 
enkelsängar, med 170 cm längd

•  Belysning i garderoben
•  Förvaring och belysning i 

huvudänden

SLEEPING AREA

•  Manually adjustable 
headboard for island beds

•   Manually adjustable 
headboard for twin beds

•  Matching bedspread and curtains
•   Bedroom equipped for a TV 

(HDMI + 12V) except in 600L 
and 650L models

•  Double USB port

SOVPLATS

•  Elektriskt höjbar huvudända på 
mittsäng

•   Manuellt höjbar huvudända på 
enkelsängar

•  Överkast som matchar gardinerna
•   Förberedd för TV i sovdel (HDMI 

+ 12V ) utom 600L och 650L
•  Dubbelt USB-uttag
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ESSENTIEL + +SENSATION
INCLUDES THE ESSENTIEL FINISHES  

+ THE FOLLOWING EQUIPMENT
INKLUDERAR UTRUSTNINGSNIVÅN ESSENTIEL  

+ FÖLJANDE UTRUSTNING

INCLUDES THE SENSATION FINISHES  
+ THE FOLLOWING EQUIPMENT

INKLUDERAR UTRUSTNINGSNIVÅN SENSATION  
+ FÖLJANDE UTRUSTNING

EMOTION

A-CLASS MODELS 
DE HELINTEGRERADE
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2

3

Under 6 m
Under 6 m

ULTRA COMPACT MODELS
DE ULTRAKOMPAKTA

KE Y ADVANTAGES

1   A comfortable L-shaped lounge in a 
vehicle which is as compact as a van.

2   A sliding table for easier circulation.
3   An outward-facing kitchen, equipped 

with lots of storage space and a large 
fridge.

4   A resourceful 2-in-1 bathroom.
5   An attractive bedroom with adjacent 

bathroom.

NÅGR A STARK A SIDOR

1   En bekväm sittdel i L-form i en husbil 
som är lika kompakt som en van.

2   Ett skjutbart bord, som gör det lättare 
att röra sig.

3   Ett kök som är öppet utåt, utrustat 
med många förvaringsutrymmen och 
ett stort kylskåp.

4   Ett smart 2-i-1 badrum.
5   Ett trevligt sovrum med ett stort 

tillhörande badrum.
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G600G G600G

G600P

*varies depending on options chosen 
*varierar enligt valda alternativ

4

5

G600L G600G G600P

Length • Längd 5.99 m 5.99 m 5.99 m

Seated places*  
Platser på registreringsbeviset* 4 4 4

Eating places 
Måltidsplatser 6 5 5

Sleeping capacity 
Sovplatser

2  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

4  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval

4  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval

Payload 
Nyttolast

Essentiel 610 kg 610 kg 610 kg

Sensation 590 kg 590 kg 590 kg

Emotion 550 kg 550 kg 550 kg
A-CLASS MODELS 
DE HELINTEGRERADE

Galaxy

ULTRA COMPACT MODELS
DE ULTRAKOMPAKTA
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3

Under 6.5 m
Under 6,5 m

ULTRA COMPACT MODELS
DE ULTRAKOMPAKTA

KE Y ADVANTAGES

1   Pleasant freedom of movement in  
a 6.49 m vehicle.

2   An L-shaped lounge for 5 people  
with folding seat.

3   A central 150 × 190 cm bed with 
adjustable height as an optional extra.

4   A fine outward-facing kitchen with 
worktop extension and large fridge.

5   Twin beds, available in low-bed 
version or with an additional sleeping 
capacity of 170 cm (optional extra).

6   Exceptional U-shaped lounge at 
the rear of the vehicle for optimal 
comfort.

NÅGR A STARK A SIDOR

1   Trevliga utrymmen att röra sig i,  
i ett fordon på 6,49 m.

2   En sittdel i L-form för 5 personer  
med klaffsits.

3   En mittsäng med måtten 150 × 190 
cm, tillgänglig med tillvalet inställbar  
i höjdled. 

4   Ett vackert kök vänt mot utsidan,  
med en förlängning till arbetsytan.

5   Enkelsängar, tillgängliga i versionen 
låga sängar eller med extra sovplats  
på 170 cm (i tillval).

6   Exceptionell sittdel i U-form baktill  
i bilen för optimal komfort.
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G650C G650U

G650U

G650GJG650C

*varies depending on options chosen 
*varierar enligt valda alternativ

 virtual tour available 
     tillgänglig för virtuellt besök

2

4 5

6

G650C G650GJ G650L G650U

Length • Längd 6.49 m 6.49 m 6.49 m 6.49 m

Seated places*  
Platser på registreringsbeviset* 4 4 4 4

Eating places 
Måltidsplatser 5 5 6 5

Sleeping capacity 
Sovplatser

4  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval

4  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval

2  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

4  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval

Payload 
Nyttolast

Essentiel 570 kg 570 kg 570 kg 570 kg

Sensation 550 kg 550 kg 550 kg 550 kg

Emotion 510 kg 510 kg 510 kg 510 kg
A-CLASS MODELS 
DE HELINTEGRERADE

Galaxy

ULTRA COMPACT MODELS
DE ULTRAKOMPAKTA
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NÅGRA STARKA SIDOR

1

2

Under 7 m
Under 7 m

KE Y ADVANTAGES

1   A lounge with L-shaped bench seat 
made from high-density foam,  
and a wide panoramic view. 

2   Set of cushions matching the curtains  
in Sensation finish.

3   A single-wall kitchen with excellent 
worktop and retractable extension. 

4   Lots of storage in the kitchen, with 
compartments for cutlery, bottles  
and a bin, and a bar in Sensation finish. 

5   A real 150 × 190 cm central bed with 
comfortable mattress on a slatted  
bed frame. 

6   Large wardrobes, retaining good 
circulation space.

NÅGR A STARK A SIDOR

1   En sittdel med soffa i L-form i tåligt 
skumgummi och en stor panoramisk 
sikt. 

2   Kuddar som matchar gardinerna  
i utrustningsnivån Sensation.

3   Ett rakt kök med stor arbetsyta  
och inskjutbar förlängning. 

4   Många förvaringsutrymmen i 
köket med fack för bestick, flaskor 
och avfallsbehållare samt en bar i 
utrustningsnivån Sensation. 

5   En riktig mittsäng, 150 × 190 cm, 
med komfortmadrass på ribbförsedd 
sängbotten. 

6   Stora garderober och gott om  
utrymme att röra sig.

COMPACT MODELS
DE KOMPAKTA
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G701C G701C

G701C

*varies depending on options chosen 
*varierar enligt valda alternativ

4

3

5

6

SERVICE DOUBLE FLOOR • DPS STORAGE DOUBLE FLOOR • DPR

G700C G700GJ G701C G701GJ

Length • Längd 6.99 m 6.99 m 6.99 m 6.99 m

Seated places*  
Platser på registreringsbeviset* 4 4 4 4

Eating places 
Måltidsplatser 5 5 5 5

Sleeping capacity 
Sovplatser

4  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval

4  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval

4  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval

4  
+ 1 optional 

+ 1 som tillval

Payload 
Nyttolast

Essentiel 510 kg 510 kg 470 kg 470 kg

Sensation 490 kg 490 kg 450 kg 450 kg

Emotion 440 kg 440 kg 400 kg 400 kg
A-CLASS MODELS 
DE HELINTEGRERADE

Galaxy

COMPACT MODELS
DE KOMPAKTA
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3

1

2

Over 7m
Över 7 m

COMFORT MODELS
DE KOMFORTABLA

KE Y ADVANTAGES

1   A very large and welcoming lounge  
with a sliding table for easy circulation.

2   Bright living area thanks to the large  
bay windows and panoramic sunroof

3   ALDE convectors under the openings 
(optional extra).

4   A large bedroom with high twin beds, 
available in low-beds version and  
170 × 200 cm garage-bed version  
with optional sleeping area extension.

5   A large double-wall bathroom.

NÅGR A STARK A SIDOR

1   En mycket stor och trevlig sittdel med 
skjutbart bord som gör det lätt att röra sig.

2   Ett vackert ljus i bodelen tack 
vare Skydome och den stora 
panoramatakluckan som kan öppnas

3   ALDE konvektorer under öppningarna  
(i tillval).

4   Ett stort sovrum med höga enkelsängar, 
tillgängligt i versionen låga sängar 
och infällbar 170 × 200 cm säng med 
sovplatsförlängning.

5   Ett stort badrum med dubbel skiljevägg.
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G740GJ G740GJ

G741C

*varies depending on options chosen 
*varierar enligt valda alternativ

 virtual tour available 
     tillgänglig för virtuellt besök

SERVICE DOUBLE FLOOR • DPS STORAGE DOUBLE FLOOR • DPR

G740C G740GJ G741C G741GJ G741J

Length • Längd 7.49 m 7.49 m 7.49 m 7.49 m 7.49 m

Seated places*   
Platser på registreringsbeviset* 4 4 3 3 3

Eating places 
Måltidsplatser 5 5 5 5 5

Sleeping capacity 
Sovplatser

4  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

4  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

4  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

4  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

4  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

Payload 
Nyttolast

Essentiel 455 kg 455 kg 390 kg 390 kg 390 kg

Sensation 425 kg 425 kg 340 kg 340 kg 340 kg

Emotion 395 kg 395 kg 310 kg 310 kg 310 kg

3

4

5

A-CLASS MODELS 
DE HELINTEGRERADE

Galaxy

COMFORT MODELS
DE KOMFORTABLA
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1

2

Approx. 8 m
Nästan 8 m

LARGE COMFORT MODELS
DE STORA KOMFORTABLA

KE Y ADVANTAGES

1   An XL lounge with very comfortable 
seating, armrests and a large table  
for maximum comfort.

2   Storage space in the 21 cm double floor.
3   Upholstered ceiling for improved 

thermal and acoustic insulation.
4   A large bedroom with high twin beds, 

available in low-beds version and 
170 × 200 cm garage bed version.

5   Spacious ceiling height enabling you 
to sit up in bed even in the high-beds 
version. 

6   A large kitchen with 3-ring cooker  
and lots of storage units.

NÅGR A STARK A SIDOR

1   En XL sittdel med komfortabla sittplatser, 
armstöd och ett stort bord för maximal 
komfort.

2   Förvaringsutrymmen i dubbelgolvet  
på 21 cm.

3   Textilklädsel i taket för en bättre termisk 
och akustisk isolering.

4   Ett stort sovrum med höga enkelsängar, 
tillgängligt i versionen låga sängar och 
infällbar 170 × 200 cm säng.

5   En rymlig takhöjd, som gör att man  
kan sitta på sängen, även i versionen  
med höga sängar. 

6   Ett stort kök med 3 lågor och många 
skåp.
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G781GJ G781GJ

G781GJ

*varies depending on options chosen 
*varierar enligt valda alternativ

 virtual tour available 
     tillgänglig för virtuellt besök

3

4

5

6

G781C G781GJ

Length • Längd 7.87 m 7.87 m

Seated places*  
Platser på registreringsbeviset* 4 4

Eating places 
Måltidsplatser 5 5

Sleeping capacity 
Sovplatser

4  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

4  
+ 2 optional 

+ 2 som tillval

Payload 
Nyttolast

Essentiel 1120 kg 1120 kg

Sensation 1100 kg 1100 kg

Emotion 1080 kg 1080 kg
A-CLASS MODELS 
DE HELINTEGRERADE

Galaxy

LARGE COMFORT MODELS
DE STORA KOMFORTABLA
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Customisat ion
Anpassning

CHOOSE YOUR OWN FINISHES
Your second home should be just 
as comfortable as your main home. 
Accessorise your motorhome 
to suit your needs and create an 
atmosphere that reflects your 
personality.

NÄR DET GÄLLER UTRUSTNINGEN, 
ÄR DET DU SOM VÄLJER
Ditt andra hem bör vara lika bekvämt 
som det första. Utrusta din husbil 
beroende på användningen och efter 
dina behov och skapa en atmosfär 
som liknar dig.
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Customisat ion
Anpassning
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170°

C
U

STOMISATIO
N

“A L A C A RTE”

NEW WIDE ANGLE REVERSING CAMERA
NY BACKKAMERA MED VIDVINKEL

NEW SKIRT LOCKER (available for all Pacific and Galaxy models with SERVICE DOUBLE FLOOR)
NY NEDRE LÅDA (tillgänglig i alla Pacific och Galaxy med DPS)

FIAT 16" ALUMINIUM RIMS (Exclusively  
on first mounting - model for light chassis)
FIAT ALUMINIUMFÄLGAR 16” (endast som 
originalmontering – modell för Light chassi)

15’’ ALUMINIUM RIMS MODEL FOR  
LOW-PROFILE AND SERVICE DOUBLE 
FLOOR (Exclusively on first mounting)
MODELL AV ALUMINIUMFÄLGAR 15’’  
FÖR HALVINTEGRERADE OCH DPS  
(endast som originalmontering)

AL-KO® 15" AND 16" ALUMINIUM 
RIMS (Exclusively on first mounting)
AL-KO ALUMINIUMFÄLGAR® 15” OCH 
16” (endast som originalmontering)

  A FEW OPTIONS 
NÅGRA TILLVAL
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64 cm

90 cm

GAS COOKER / SPIS

28L OR 36L OVEN DEPENDING ON THE VEHICLE
28 L ELLER 36 L UGN BEROENDE PÅ MODELL LOUNGE SLEEPING AREA / SOVPLATS I VARDAGSRUMMET

HIGH-GLOSS FURNITURE / FANTASTISKA MÖBLER

TWIN BEDS / ENKELSÄNGAR

High beds version
Version med höga sängar

ELECTRICALLY HEIGHT-ADJUSTABLE STORAGE AREAS
ELEKTRISKT JUSTERBART LASTUTRYMME I HÖJDLED

Low beds version
Version med låga sängar

NEW ADDITIONAL 170 CM SLEEPING 
CAPACITY BETWEEN THE TWIN BEDS
NY EXTRA SOVPLATS PÅ 170 CM 
MELLAN ENKELSÄNGAR

5TH LEGAL SEAT
5:e PLATS PÅ REGISTRERINGSBEVISET

17
0 c

m
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C
U

STOMISATIO
N

“A L A C A RTE”

Aquamarine
Aigue-marine

Sienna
Sienne

Colza

NEW/NY Goji

NEW Forest
NY Forêt

Aloe
Aloé

Agave

CUSHIONS / KUDDAR

  FURNISHING SCHEMES 
INREDNINGAR
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FABRICS / TYGER Cocon (plain) / (en färg) Plume (plain) / (en färg)

Perle (plain) / (en färg)

Galet (two-tone) / (två färger)

Sensation / Emotion

Argile (two-tone) / (två färger)

Vigne (two-tone and bi-material faux leather) /
(syntetläder i två färger och två material)

COMFORTABLE UPHOLSTERY /  
KOMFORTSÄTEN

SYNTHETIC LEATHERS /  
SYNTETLÄDER

LEATHERS / LÄDER

UPHOLSTERY / SÄTEN
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Pacific Galaxy
LOW PROFILE

HALVINTEGRERADE
LOW PROFILE WITH FOLD-DOWN BED

HALVINTEGRERADE MED TAKSÄNG
A-CLASS 15 CM SERVICE DOUBLE FLOOR

HELINTEGRERADE DUBBELT SERVICEGOLV 15 CM
A-CLASS  21CM STORAGE DOUBLE FLOOR

HELINTEGRERADE DUBBELT GOLV MED FÖRVARING  21 CM

ESSENTIEL SENSATION ESSENTIEL SENSATION ESSENTIEL SENSATION EMOTION ESSENTIEL SENSATION EMOTION

7.8 m

G781C G781GJ

P740C P746C G740C G741C

P740GJ P746GJ G740GJ G741GJ

7.4 m

G741J

7.1 m

P710P P716P

P700C P706C G700C G701C

ÿþ 6.9 m ÿþ

P700GJ

ÿþ

P706GJ P706S

ÿþ

ÿþ

G700GJ

ÿþ

G701GJ

P650C P656C G650C G650L

6.4 m

P650GJ P650U P656GJ G650GJ G650U

P600P G600P G600G

5.9 m

G600L



Pacific Galaxy
LOW PROFILE

HALVINTEGRERADE
LOW PROFILE WITH FOLD-DOWN BED

HALVINTEGRERADE MED TAKSÄNG
A-CLASS 15 CM SERVICE DOUBLE FLOOR

HELINTEGRERADE DUBBELT SERVICEGOLV 15 CM
A-CLASS  21CM STORAGE DOUBLE FLOOR

HELINTEGRERADE DUBBELT GOLV MED FÖRVARING  21 CM

ESSENTIEL SENSATION ESSENTIEL SENSATION ESSENTIEL SENSATION EMOTION ESSENTIEL SENSATION EMOTION

7.8 m

G781C G781GJ

P740C P746C G740C G741C

P740GJ P746GJ G740GJ G741GJ

7.4 m

G741J

7.1 m

P710P P716P

P700C P706C G700C G701C

ÿþ 6.9 m ÿþ

P700GJ

ÿþ

P706GJ P706S

ÿþ

ÿþ

G700GJ

ÿþ

G701GJ

P650C P656C G650C G650L

6.4 m

P650GJ P650U P656GJ G650GJ G650U

P600P G600P G600G

5.9 m

G600L
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LEGAL NOTICE: Official seating classification and Mass in Running Order are calculated as accurately as possible in compliance with European legislation. These take into account basic and standard 
equipment with a tolerance of +/- 5%. Mass In Running Order figures include freshwater tanks with a capacity of 20 litres and diesel tanks 90% full, one gas bottle 90% full, but do not include the weight of 
the driver or other occupants. Available load capacity figures are the difference between Maximum Technically Permissible Laden Mass and Mass In Running Order. The manufacturer undertakes to provide 
a motorhome with an actual Mass In Running Order within the 5% tolerance of the indicated Mass In Running Order used for type approval. Caution: additional optional equipment and accessories are not 
included in motorhome Mass in Running Order figures. Consequently, these will systematically lead to a reduction in available load capacity. Similarly, the significant weight of the additional accessories 
offered on the market must also be deducted from the motorhomes’ available load capacity. Consequently, fitting such accessories may require a reduction in passenger numbers. Compliance should 
therefore be ensured with all maximum authorised mass figures (total and per axle) once the vehicle is fully laden. Maximum towing limit is chassis data linked to the type approval of the vehicle. Depending 
on the kind of tow-hitch to be fitted to the vehicle and the specific values given by the tow-hitch manufacturer, the maximum mass of any trailer that may be towed by the vehicle may be lower. Tow-hitch 
strength rating (especially values D and S) are stamped on a plate fixed to the tow-hitch. D enables the maximum towing weight to be calculated using the following formula: MTL = DxT/[(9.8xT)-D], where: 
MTL = maximum towing limit (in tonnes); T = gross vehicle weight (GVW) (in tonnes); D = value (in kN) taken from tow hitch. E.g.: if D =11.3 kN for a 35L base, the maximum towing limit (MTL) will be the 
following: MTL= (11.3x3.5)/ [(9.8x3.5)-11.3] =1.72t (1720kg). For a maximum towing limit for a vehicle that can be up to 2.5t. Motorhomes complying with the technical and design specifications presented in 
this brochure are considered to be part of the 2018 collection if registered after 1 July 2017. This rule is commonly applied to motorhomes, where the concept of ‘model-year’ does not exist. Any motorhome 
driver using a type-B licence issued in France before 20 January 1975 can drive a motorhome with a Maximum Technically Permissible Laden Weight of over 3.5t. In order to make use of this exemption in 
France (recognised throughout the EU), the licence holder simply has to go to the Préfecture to have the following code added to the licence: "79: B camping-car > 3500kg”. The vehicles photographed 
in this brochure may include optional equipment subject to extra cost. As Pilote vehicles are sold in several European countries, their technical specifications and equipment may vary from one country to 
another. For the exact specifications of models available in each country, please contact your Pilote dealer. Pilote reserves the right to alter the vehicles described in this catalogue at any time and without 
notice. Styling and decorative items used to improve the visuals in this catalogue are not included with the vehicle or delivery service. Although every care has been taken in its production, this catalogue 
does not constitute a contractual document. / JURIDISK INFORMATION: Vikterna på registreringsbeviset och vikterna under körning har beräknats exakt enligt europeiska bestämmelser. De tar hänsyn till 
planlösningar och standardutrustning med en tolerans på +/-5 %. Vikten som anges i körläge inkluderar full vattentank med 20 liter rent vatten och dieseltanken fylld till 90%, en gasflaska fylld till 90%, de 
omfattar inte vikten av förare och passagerare. 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 körklara vikt 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 är beroende 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 = möjlig maxvikt för släpet (i ton); T = fordonets 
maxvikt (PTAC) (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 katalog gäller för versionen 2018 när den 
registreras från och med den 1 juli 2017. 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> 3500 kg «. De fordon som är fotograferade i denna katalog 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 
katalog. De styling- och dekorationsdetaljer som har använts i denna katalogs visuella delar är inte en del av fordonet och ingår inte 
vid leverans. Trots det omsorgsfulla utförandet av denna katalog, kan dess innehåll inte anses som bindande.

Route du Demi-Bœuf 
44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANCE 

Tel.: +33 (0)2 40 32 16 00

www.pilote-motorhome.uk
www.pilote-husbil.se

U P P TÄ C K  H E L A  VÄ R L D E N
M A K E  T H E  W O R L D  Y O U R  H O M E


