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* Alltid startklar, alltid Pilote.

LEDARE
Livet är ett hopp ut i det okända. 

Varje minut, varje timme, varje dag är en överraskning för den som är öppen för 
dem. År 1962 bygger en ung man en 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. Även i år har vi utformat våra interiörer på ett nytt sätt, genom att ändra 
formen och färgerna på våra skåp, för att skapa komfortabla och eleganta miljöer 
inne i våra husbilar.

Viljan att vara med om unika upplevelser har alltid varit vår ledstjärna. Mer än 
vägen vi delar är det viktiga vart den för oss… Allt längre bort, till platser vi vill 
upptäcka och andra vi drömmer om. 

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

ALWAYS GAME,  
ALWAYS PILOTE.*

04  För resa till en europeisk huvudstad
   V54OG

06   För spännande upplevelser
   V6OOG

08   Med din trogna lilla kompanjon
   V6OOJ PREMIUM

10  För det stora äventyret
   V63OG

12 För en tur med familjen
   V63OJ PREMIUM

14  För alla fördelar
   De starka sidorna

16  Etapp efter etapp
   Konfiguration

ALWAYS 
GAME

ALWAYS 
PILOTE
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ALLTID  
STARTKLAR 
FÖR ATT KÖRA 
TILL EN EUROPEISK 
HUVUDSTAD

+   Stor arbetsyta med bl.a. ett borttagbart skärbräde 
som är placerat på diskhon.

+   Tvärställt 3-i-1 badrum med infällbart tvättställ och 
många förvaringsutrymmen.

EN PAUS OMBORD 

Efter utflykten kan du njuta av skuggan inne 
i bilen och vila på den stora sängen eller ta 
en dusch innan du går ut till en restaurang 
på kvällen.

Du kan avnjuta ett snabbt tillagat mellanmål 
och beundra solnedgången över Lissabon.

V
54

O
G

UPPTÄCK  
DENNA MODELL 
I EN VIDEO PÅ 
VANS.PILOTE-
HUSBIL.SE

I V540G PÅ  
GATORNA I LISSABON

Med din lilla och diskreta V540G kan du köra 
mitt i city och parkera där. Sedan kan du 
promenera i stadens trappor och typiska 
små gator! Mellan Alfama och Tages stränder 
låter du dig frestas av några pastéis de nata 
som är så goda att du köper till av dem för 
morgondagens färd.

4 5_V54OG



EN GOD NATTSÖMN

Efter denna intensiva dag finns det ingenting 
bättre än en avkopplande dusch innan du 
lägger dig för att sova bort all trötthet.

V
6O

O
G

UPPTÄCK  
DENNA MODELL 
I EN VIDEO PÅ 
VANS.PILOTE-
HUSBIL.SE

ALLTID  
STARTKLAR 
FÖR EN MASSA 
UPPLEVELSER

+   Stor och bekväm infällbar säng med BULTEX® -madrass 
och ribbförsedd sängbotten. Det indragbara systemet 
gör det enkelt att komma åt lastutrymmet. 

+   Kompakt husbil på 5,99 m.

KANJONKLÄTTRING  
MED FÄRD I V6OOG

Ni åker i flera husbilar och träffas nära klyftan. 
Med V600G behöver du inte oroa dig för 
utrymmet, all materiel ryms bak i bilen. Ni 
tar ut allt ni behöver och förbereder er för 
nedklättringen. Naturliga rutschkanor, hopp 
och t.o.m. lite speleologi… Efter alla dessa 
starka upplevelser samling för att utbyta 
åsikter och dricka en aperitif.

6 7_V6OOG



ALLTID 
STARTKLAR 
MED DIN 
TROGNA LILLA
KOMPANJON

+   En exceptionell bäddkomfort med stora enkelsängar  
på Froli-madrasser med fjäderklossar. 

+   Många lättåtkomliga förvaringar.

N
Y

H
ET

HAVSLUFTEN  
RETAR APTITEN 

Med den yttre duschen, som är åtkomlig via 
lastutrymmet kan du spruta en stråle rent 
vatten på keldjurets päls som är full med 
sand och salt. Och medan pälsen får torka 
i solen, kan du avnjuta en riklig frukost, med 
några bakverk köpta i brödbutiken som finns 
i närheten av badstranden.

RESAN FORTSÄTTER! 

I riktning mot Brügge och dess kanaler. I natt 
sover ni i denna förtjusande stad i Belgien. 

V
6O

O
J

RESA TILL BELGIEN  
I V6OOJ PREMIUM

På vägen till Belgien stannar ni till på en 
vidsträckt badstrand med fin sand, där ni 
kan röra på benen en stund! En käpp som 
hittades under promenaden blir för några 
minuter en favoritleksak för hunden, som 
inte drar sig för att ge sig ut i vågorna för 
att hämta den.

UPPTÄCK  
DENNA MODELL 
I EN VIDEO PÅ 
VANS.PILOTE-
HUSBIL.SE

9_V600J PREMIUM8



ALLTID  
STARTKLAR 
FÖR DET STORA 
ÄVENTYRET

+   Mycket rymlig panoramasalong där 6 personer kan sätta 
sig kring bordet. 

+   Stor infällbar säng med BULTEX®- madrass och 
ribbförsedd sängbotten.

PÅ GREKISKT SÄTT

Eftersom du blivit förtjust i den grekiska 
livsstilen, har du övergått till att använda de 
typiska lädersandalerna som passar perfekt 
med dina långa sommarklänningar som är 
upphängda i garderoben i ingången till din 
V630G.

MIDDAG I SOLNEDGÅNGEN

Ni samlas runt middagsbordet i den stora 
panoramasa longen.  Sa l laden smakar 
speciellt grekiskt i  skenet av den röda 
kvällssolen.

V
63

O
G

ROADTRIP I GREKLAND  
MED V63OG

Ni kör runt halvön Peloponnesos med vänner, 
som också de har en Van. De kristallklara 
vattnen och de antika sevärdheterna gör 
trakten fascinerande. Så mycket att göra, 
även denna morgon. Så fort du vaknat packar 
du ner simfötter, simglasögon och snorkel 
i bagageutrymmet och kör till en liten vik 
strax nedanför.

UPPTÄCK  
DENNA MODELL 
I EN VIDEO PÅ 
VANS.PILOTE-
HUSBIL.SE
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INNE  
ELLER UTE? 

Efter repklättringen kan ni koppla av en 
stund i sittdelen och duka bordet ute för hela 
familjen.

På kvällen är huvudet fullt av oförglömliga 
minnen och alla slumrar in i sina sängar.

V
63

O
J

KLÄTTRING PÅ 
PROGRAMMET  

MED V63OJ PREMIUM

Efter en god frukost tar ni på er lämpliga 
skor för att klättra upp till toppen. Är det 
föräldrarna el ler barnen som klarar sig 
bäst? Garanterad spänning när ni åker i 
blixtlåsslider… 

+   Stor sittdel för 4 personer med bekväm soffa 
och bord med förlängning.

+   Bekväma enkelsängar med BULTEX® madrass,  
som kan förvandlas till en tvärställd stor  
säng genom tillvalet extra sovplats.

ALLTID  
STARTKLAR 
FÖR EN TUR 
MED FAMILJEN

UPPTÄCK  
DENNA MODELL 
I EN VIDEO PÅ 
VANS.PILOTE-
HUSBIL.SE
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VARDAGSRUM 

•  Plats för: 4 personer.

•  Soffa i tålig skumplast  
för bättre stabilitet och  
en längre hållbarhet.

•  Isofix-fästen möjliga i 
utrustningsnivån Premium.

BODELAR  

•  Många lättåtkomliga 
förvaringar i alla 
bodelar.

•  Integrerade 
garderober där långa 
kläder kan förvaras 
utan att bli skrynkliga!

KÖK  

•  Många lådor som 
möjliggör förvaring  
i olika fack.

•  Integrerad sophink  
med lock.

•  2-lågig spisplatta med 
piezotändning.

•  Lock till diskhon, som  
gör arbetsytan större.

TVÄTTRUM 3-I-1 

•  Intelligent inredning med 
modulerbara element för 
en enklare användning. 

•  Förvaringar och inbyggda 
speglar. 

•  Ventilationssystem och 
optimalt ljus tack vare 
takfönstret. 

LASTUTRYMME  

•  Stora lastutrymmen för 
förvaring av skrymmande 
föremål, åtkomliga från 
insidan.

•  Lättåtkomligt 
gasolutrymme.

•  Utrymme för 
färskvattentank, som 
underlättar underhåll  
av tanken.

SOVRUM  

•  Komfortmadrass i tålig 
skumplast, mycket bekväm 
sovplats.

•  Små förvaringsfack för 
glasögon, mobiltelefon 
och andra småsaker

•  Avskiljande gardin för att 
skapa skilda utrymmen.

KOMFORT TEKNOLOGI OCH HÖGKLASSIG KONSTRUKTION

FÖRVARINGSKAPACITET

FIAT-CHASSI  

•  Alla våra chassin är på 3,5 T, 
vilket gör det möjligt att uppnå 
en betydande nyttolast och 
kunna transportera allt som 
behövs för en lyckad resa.

XPERIENCE-PEKPLATTA 

Pilote-koncernen har tagit fram för alla sina 
husbilar en pekplatta som gör det möjligt att 
kontrollera förbrukningen:

•  Bekväm hantering av fordonets flöden för att 
slippa oroa sig.

•  Kontroll av värmen – termostat och styrka.

• Styrning av allmän belysning.

•  Uppföljning av batteriets laddningsnivåer, 
kapaciteten och den momentana förbrukningen.

•  Uppföljning av färskvattnets och spillvattnets 
nivåer och kapacitet.

•  Kontroll av solpanelens belastning.

ISOLERING - 
CERTIFIERAD KLASS 3  

•  Paneler av 20 mm polyesterfiber 
20 mm belagda med en 
aluminiumfolie.

•  Sandwichgolv som består av 2 
träskikt och en 20 mm skiva av 
Styrofoam®. 

•  Seitz fönster med dubbla glas 
på aluminiumram.

•  Synnerligen effektivt 
värmesystem, som godkänts vid 
ett test i kylrum hos TRUMA.

•  Våra vans är alltså certifierade 
enligt EN 1646-1.

D
E 
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UPPTÄCK  
DENNA MODELL 
I EN VIDEO PÅ 
VANS.PILOTE-
HUSBIL.SE

ALLTID  
STARTKLAR 
FÖR EN MÄNGD 
FÖRDELAR

DUCATO 2019 – EKOLOGISK 
UPPDATERING E6D. Ett 
betydande teknologiskt 
framsteg. Motorn 120 Multijet 
Euro6D, en nykomling i 
serien, härstammar från den 
bekanta 2,3 liters motorn. Den 
erbjuder samma vridmoment 
som den tidigare motorn med 
130 hk.

14 15_DE STARKA SIDORNA



V540G V600G V600J V600S V630G V630J

Längd 5,41 m 5,99 m 5,99 m 5,99 m 6,36 m 6,36 m

Höjd 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m

Bredd 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m

Platser på registreringsbeviset 4 4 2 4 4 4

Måltidsplatser 4 4 2 4 6 4

Sovplatser 2 2 2 4 2 2

Sovplatsernas mått 135/115x194 cm 135x194 cm 200/77 / 200x77 cm 135x184 / 118x180 cm 135x194 cm 200/77 / 200x77 cm

Färskvatten 110 L 110 L 110 L 110 L 110 L 110 L

Spillvatten 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L 80 L

Chassi 3,5 ton 3,5 ton 3,5 ton 3,5 ton 3,5 ton 3,5 ton

Värmesystem TRUMA Combi 4 TRUMA Combi 4 TRUMA Combi 4 TRUMA Combi 4 TRUMA Combi 4 TRUMA Combi 4

   Stor salong för  
4 personer

  Tvärställt badrum 
med dusch på 
golvnivå.

  Infällbar säng med 
Bultex- madrass 
och ribbförsedd 
sängbotten.

   Stor salong för  
4 personer

  Smart 3-i-1 badrum 
med ett stort 
duschutrymme.

   Infällbar säng med 
Bultex- madrass 
och ribbförsedd 
sängbotten.

   Dinettutrymme 
med skjutbart bord.

  Smart 3-i-1 badrum 
med ett stort 
duschutrymme.

  Enkelsängar på 
Froli- madrasser 
med fjäderklossar.

   Stor salong för  
4 personer

  3-i-1 badrum med 
skjutbart tvättställ.

  Våningssängar med 
Bultex- madrasser 
och ribbförsedd 
sängbotten.

   Stor salong för  
6 personer

   Smart 3-i-1 badrum 
med ett stort 
duschutrymme.

  Infällbar säng med 
Bultex- madrass 
och ribbförsedd 
sängbotten.

   Stor salong för  
4 personer

  Smart 3-i-1 badrum 
med ett stort 
duschutrymme.

  Enkelsängar med 
Bultex- madrasser 
och ribbförsedd 
sängbotten. 

DE  
STARKA 
SIDORNA 

NYHET

ETAPP  
EFTER ETAPP  
MED 
PILOTE
DU ÄR UNIK,  
DET ÄR DIN VAN OCKSÅ
Anpassa både interiören och exteriören på din 
van och välj den utrustning som bäst motsvarar 
dina behov och önskemål i fråga om resor.

KONFIGURERA

1  DIN HUSBIL

2  INREDNING

3  EXTERIÖR

4  TEKNISK KONFIGURATION

5  EXTRA UTRUSTNING

UPPTÄCK  
DENNA MODELL 
I EN VIDEO PÅ 
VANS.PILOTE-
HUSBIL.SE

1. DIN HUSBIL 2. DIN INREDNING 3. DIN EXTERIÖR 4. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 5. DIN EXTRA UTRUSTNING

16 17_KONFIGURATION



INREDNING EXTERIÖR

STANDARD 

PREMIUM 

KAROSSERIER  

ICKE-METALLIC

PREMIUMSÄTEN

STANDARDSÄTEN

ASPEN

COCON SOM  
STANDARD  
(enfärgat tyg)

GRÅ (enfärgat 
syntetläder)

PLUME TILLVAL  
(syntetläder)

SVART (enfärgat 
syntetläder)

GRAFIT

METALLIC TILLVAL 

SVART BRONS

JÄRNGRÅ

ALUMINIUMGRÅ

LAGUNBLÅ

DJUPRÖD

VIT SOM STANDARD GRÅ CAMPOVOLOTILLVAL

 ISOFIX-fästen integrerade i bakbänken  
(inte möjligt i 600J). 
 Bekväma säten av samma kvalitet som i bilar,  
tyg- eller syntetläderklädsel (grå eller svart)-  
Inte i 600J. 
 Laminerade grafitgrå skåp.
  Spegel på skjutdörr till toaletten  
(inte i 600J / 540G). 
  70 cm fotsteg, som motsvarar nästan hela 
skjutdörrens öppning.
 Tygklätt tak som ger akustisk komfort, 
bakgrundsbelysning med LED-lampor.
 Tvärställt takskåp i sovrummet. 
 Aluminiumklädsel och läslampor i förarhytten. 
 Fördjupningar under takskåpet i sovrummet,  
som ger möjlighet till en extra förvaring.

2. DIN INREDNING 3. DIN EXTERIÖR 4. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 5. DIN EXTRA UTRUSTNINGKONFIGURERA 1. DIN HUSBIL
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1. DIN HUSBIL 2. DIN INREDNING 3. DIN EXTERIÖR 4. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 5. DIN EXTRA UTRUSTNINGKONFIGURERA

EURO 6D FIAT
Fiat Ducato överensstämmer med den nya 
europeiska standarden (WLTP) och uppfyller 
alla krav. 

KRAFTÖVERFÖRING 

SOM STANDARD  

AUTOMATISK

I TILLVAL  

 140 HK motor  
+ Ecopack, 160 HK 
och 180 HK. 

MANUELL

SOM STANDARD  

3,5 T

Alla våra husbilar har byggts på 3T5 chassi. 
Denna lösning gör det möjligt att uppnå en mer 
betydande nyttolast. 

I TILLVAL

MAX. 3,5 T

Med chassit 3T5 går det att dra en bromsad 
släpvagn på 3000 kg. 

HUSBILENS VIKT 

SAT-PAKET  
I TILLVAL
•  TV-skärm 19,5", Full HD.

•  TV-ställ för plattskärm, 
justerbart med 12V uttag.

•  Twin 65’’ antenn. 

MEDIA 7" -PAKET  
I TILLVAL
•  Bilradio 2DIN 7". 

•  DAB.

•  Backkamera.

TV TNT-PAKET  
I TILLVAL
•  TV-skärm 19,5", Full HD.

•  TV-ställ för plattskärm, 
justerbart med 12V 
uttag.

•  TNT-antenn.

MEDIA 8" PAKET  
I TILLVAL
•  Bilradio 2DIN 8". 

•  DAB.

•  Backkamera.

MEDIA 8" GPS- PAKET  
I TILLVAL
•  Bilradio 2DIN 8". 

•  DAB.

•  Backkamera.

•  GPS.

KÖRKOMFORT 

 CHASSI-PAKET
• ESP antispinn+.

•  Dubbel airbag, farthållare. 

•  Dimljus fram, varsellyktor med LED. 

LYX PÅ UTSIDAN
•  Lackad stötfångare, svart band kring strålkastarna, 

svart grillkontur och spoiler.

LYX PÅ INSIDAN
•  Rattreglage, ratt och växelspaksknopp i läder, grått 

ventilationsgaller på instrumentpanelen och kromade 
mätare (i tillägg till de 2 andra paketen).

MULTIMEDIA KYLSKÅP  

BILRADIOPAKET

TV-PAKET I TILLVAL

SOM STANDARD  

AGM-BATTERI

ENERGI/ SOLPANELER 

SOLPANEL  12O W  
+ ANDRA AGM-BATTERI

ENERGIPAKET I TILLVAL

SOLPANEL 12O W  
+ LITIUMBATTERI 9O A  
+ MOMENTOMVANDLARE 6OO W

LITIUMPAKET I TILLVAL

8O L DOMETIC 
ABSORPTIONSKYLSKÅP 
•  Volym: 80 L med ett 5 L förvaringsfack.  

•  Temperaturkontroll för en effektiv 
energiförbrukning. 

•  Tre fack i dörren.

•  Ljudlös funktion.

•  Användarvänlig kontrollpanel  
och LED-belysning.

•  Låsning av dörren med ventilationsläge.

85 L VITRIFRIGO 
KOMPRESSIONSKYLSKÅP
•  Stor volym trots litet utrymmesbehov.

•  Integrerad frys. 

•  Airlock stängningssystem. 

•  Positiv dörrstängning.

•  Vent position-system som håller dörren 
på glänt, för att undvika otrevliga  lukter 
under vinterförvaringen.

9O L THETFORD T1O9O 
KOMPRESSIONSKYLSKÅP 

•  Kylskåp som Thetford  har tillverkat 
speciellt för inredda skåpbilar. 

•  Anpassat till karosseriets form.

•  Utmärkt kylprestanda tack vare  
en 12 V kompressor. 

•  Mycket ljudlös funktion..

•  Ett 6,5 L frysfack, 2 grönsaksfack,  
2 dörrfack och 3 kylfack.

141 L THETFORD 
AES AUTOMATISKT 
ABSORPTIONSKYLSKÅP 

•  Mycket stor volym, 2 dörrar.

•  Manöverpanel med pekskärm. 

•  Energikällan väljs automatiskt av kylskåpet. 

•  Elektronisk och automatisk tändning av 
lågan, för en optimal komfort.

FÄLGAR 

16" PLÅTFÄLGAR

SOM STANDARD 

16" LÄTTMETALLFÄLGAR

I TILLVAL 

•  Fungerar  
med diesel.

VÄRMESYSTEM 

SOM STANDARD  

TRUMA 4

I TILLVAL  

TRUMA 6EH TRUMA D6E

EFFEKT 

14O HK 14O HK 
+ EcoPack

16O HK 
+ EcoPack

18O HK 
+ EcoPack

I TILLVAL

SOM STANDARD  

12O HK

20 21_PERSONALISERING



UPPTÄCK  
DENNA MODELL 
I EN VIDEO PÅ 
VANS.PILOTE-
HUSBIL.SE

1. DIN HUSBIL 2. DIN INREDNING 3. DIN EXTERIÖR 4. DIN TEKNISKA KONFIGURATION 5. DIN EXTRA UTRUSTNINGKONFIGURERA

KOMFORT INNE I BILEN 

KOMFORT PÅ UTSIDAN 

FRITIDSPAKET I TILLVAL
•  Persienn. 

•  Cykelställ. 

 HANDDUSCH I TILLVAL
• Med blandarkran i garaget.

SOVPLATS 

SOVPLATS I VARDAGSRUMMET I TILLVAL

Idealisk lösning för att resa med små barn. 

HÖJBART TAK I TILLVAL

Idealisk utrustning för att 4 personer ska kunna resa bekvämt även på vintern:

•  Stor sovplats, 135 x 200 cm.

•  Fjäderklossar och skummadrass.

•  Polyesterväv som skyddar mot solen, tre stora öppningar med myggnät.

•  Mörkläggningsgardiner.

•  Värme i ingången till det höjbara taket. 

•  Förstärkt polyestertak, termiskt isolerat och belagt med en mjuk klädsel. 

•  Konstruerat med ett skal och en skärm som anpassats till karosseriets form, vilket 
garanterar en effektiv täthet.

 •  Färdigt utrustad med TV-anslutning på utsidan av husbilen.

FÖRVARINGSUTRYMME 

LÅDA I TILLVAL FÖR LASTUTRYMMET

Detta  t i l l va l  e rb juder  en  lä t ta re  å tkoml ig 
förvaringsyta, tack vare öppningen på 100 %. 
Denna utrustning levereras med ett fotsteg för 
lättare tillgång till den infällbara sängen.

KLÄDSKÅP I SOVRUMMET I TILLVAL

KOMFORTPAKET  
I TILLVAL
•  Myggnät.

•  Mörkläggningsgardin  
i hytten. 

•  Matta i förarhytten.

 ELEKTRISKT FOTSTÖD  
I TILLVAL
• För passagerarsätet.

22 23_PERSONALISERING



JURIDISK INFORMATION:
Vikterna på registreringsbeviset och vikterna under körning har beräknats exakt enligt europeiska bestämmelser. De tar hänsyn till en basplanlösning 
och serieutrustning med en tolerans på +/-5%. Vikterna som anges för körklart skick inkluderar full vattentank med 20 liter rent vatten och dieseltanken 
fylld till 90% och en gasolflaska fylld till 90%. De inkluderar inte förarens och passagerarnas vikt. Tillgängliga nyttolaster är resultatet av skillnaden mellan 
högsta tekniskt tillgängliga vikt, och vikten i körklart skick. Tillverkaren åtar sig att leverera en Van vars reella körklara vikt ligger inom toleransen för 5% 
jämfört med vikten i körklart skick som anges och fastställs vid formaliteterna för typgodkännande. Observera att utrustningar och ytterligare tillbehör 
som monterats som tillval inte ingår i husbilarnas vikt i körklart skick. Därför orsakar de alltid en minskning av den tillgängliga nyttolasten. Likaså kommer 
vikten av extra tillbehör som används vid körning, att dras ifrån den tillgängliga nyttolasten för husbilarna. Detta innebär att dessa tillbehör därför kan 
leda till att antalet passagerare måste minskas. Man bör därför säkerställa att de maximala vikterna respekteras (totalt och per axel) efter komplett lastning 
av fordonet. Den maximala dragvikten är ett chassivärde som beror på typgodkännandet. Beroende på de kopplingar som kommer att monteras på 
fordonet och de särskilda värden som anges av tillverkaren för kopplingen, kan den maximala vikten som fordonet kan dra vara mindre. Kopplingens 
hållfasthetsegenskaper (i synnerhet 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 = största möjliga vikt för påkopplad släpvagn (i ton); T = maxvikt (bruttovikt) av 
fordonet (ton); D = värde (i kN) som kan läsas på draganordningen. Exempel: med D = 11,3kN och för en bas 35L, man får då en totalvikt för släpvagn 
(MR) som kommer att vara: MR = (11,3x3,5)/[(9,8x3,5)-11,3] = 1,72 t (eller 1 720 kg). För fordonets maximala släpvagnsvikt upp till 2,5 ton. Vanmodellerna 
som uppfyller de tekniska och estetiska specifikationerna som redovisas i denna katalog gäller för versionen 2019 när de registreras från och med den 
1 juli 2018. Denna regel används för en Van där begreppet årsmodell inte existerar. Alla bilägare som har ett B-körkort utfärdat i Frankrike före den 20 
januari 1975 får köra ett fordon 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 Van > 3500 kg”. De fordon 
som är fotograferade i denna broschyr kan ha tillvalsutrustning som medför en extra kostnad. Eftersom Pilote-fordonen marknadsförs i f lera 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
Tfn: +33(0)2 40 32 16 00

www.vans.pilote-husbil.se
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