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HOOFDARTIKEL
Het leven is een sprong in het onbekende. 

Elke minuut, elk uur, elke dag is een verrassing voor wie die wil grijpen. In 1962 bouwt 
een jongeman een caravan in het atelier van zijn vader, die meubelmaker was. Dat is 
het begin van ons verhaal. Eind de jaren 70 doet de stichter van Pilote op een rondreis 
door de Verenigde Staten de nodige inspiratie op voor zijn eerste camper en daarmee 
samenhangend voor een heel nieuwe vakantiebeleving. 
Meer vrijheid, meer onafhankelijkheid en een nooit eerder gekend avontuurlijk gevoel. 

Sinds deze eerste camper hebben wij samen aan deze ingeslagen weg getimmerd… 
Onze modellen zijn constant geëvolueerd en ons assortiment is uitgebreid, zeker met 
de introductie van onze op bestelwagens gebaseerde campers in 2012. Bovendien 
hebben wij in de loop van de jaren nog vernieuwingen aangebracht om de veiligheid en 
de stevigheid van onze modellen te verbeteren en hebben wij onze campers binnenin 
onder handen genomen om een nog meer functionele, mooie en comfortabele 
levensruimte te creëren.

Wij hebben ons altijd laten leiden door onze drang om u unieke belevenissen te laten 
ervaren. Meer nog dan de weg die wij samen delen, telt vooral de bestemming waar 
die weg ons naar toe leidt... Onze drang naar ontdekkingen en onze dromen van een 
andere leefomgeving reikt steeds verder. 

Het is aan u om te beslissen waar u heen wilt en wat u wenst te beleven. Wij zijn er 
klaar voor. En u? 

STEEDS BEREID,  
STEEDS PILOTE.



Het verschil met de Expression campers 
die u naar eigen inzicht kunt configureren, 
bieden de Evidence-uitvoeringen al in 
hun basisuitvoering een supervolledige 
uitrusting. Zij staan te wachten op u om 
erop uit te gaan. Zowel de integrale 
campers, geschikt voor 4 personen, in 
hun Évidence-uitvoering bieden in serie 
de beste uitrusting om comfortabel 
en in alle rust op reis te gaan. Met 
hun superieure uitrusting staan zij 
vertrekkensklaar op u te wachten! 

VLUG NAAR PAGINA 50

REIS IN DE SUPERIEURE 
UITRUSTING MET DE 
UITVOERING 
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Dankzij de uitgebreide keuze aan half-integraal 
campers biedt Pilote u de mogelijkheid  unieke 
ervaringen te beleven geheel naar uw wensen. 
U bent dol op bergen en weidse ruimten of 
gewoonweg een wandelaar speurend naar mooie 
landschappen. U heeft altijd plezier, altijd Pilote.
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EEN KLEURRIJKE 
TRIP 
NAAR DE 
HOOGVLAKTEN 
VAN DE HÉRAULT

MET EEN GEPROFILEERDE 
CAMPER NAAR HET MEER 

VAN SALAGOU

De rode aarde vormt een magisch contrast 
met het donkerblauw van het meer. U verlaat 
het comfort van uw half-integraal camper om 
een frisse neus te halen tijdens een wandeling 
rond het meer. Op de hellingen van de vallei 
wordt uw aandacht getrokken door kleine witte 
tekeningen. Wanneer u iets dichterbij bent 
gekomen, ontdekt u kleine keien in de vorm 
van voornamen en hartjes, die door verliefde 
koppels hier als aandenken aan hun wandeling 
zijn neergelegd.

HALF-INTEGRAAL CAMPERS

+   Zithoek goed voor 5 personen.
+   Mogelijkheid voor 

2 slaaphoogten als optie 
(hoge of lage bedden).

+   Verlenging van het 
slaapoppervlakte voor een 
kingsize bed 
(verkrijgbaar als optie).

+   Skydôme en zonnescherm 
(beschikbaar als optie).

P6
50

GJ

6



VERRAST DOOR HET ONWEER 
Na de middag slaat het weer plots om. U versnelt 
de pas en niet lang daarna vallen de eerste 
regendruppels. Voordat u bij de camper bent heeft 
de regen uw al doorweekt. In de badkamer tracht u 
de nat geworden kleding zo goed mogelijk droog 
te maken; daarna verdwijnt u in de kamer om iets 
anders aan te trekken.

EEN HEERLIJKE VERPOZING 
Met een warme thee en enkele crackers bent u die 
nattigheid snel vergeten; en meteen daarna klaart 
de hemel op en zendt de zon haar stralen weer naar 
het aardoppervlak. De door alle wandelaars verlaten 
plek komt stilaan weer tot leven en de heerlijke geur 
van vochtige aarde past perfect bij de minerale en 
betoverende schoonheid van deze plek.

+   Zeer geraffineerde en volledige badkamer: de 
wand van de wastafel pivoteert voor een vrije 
toegang tot de doucheruimte.

+   Grote doorgaande bergruimte, zonder schotten 
om makkelijk te kunnen laden.
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BERGRUIMTE

Tal van opbergmogelijkheden 
aangepast aan uw gebruik

Lade onder de carrosserie 
(optioneel)

Geïsoleerde bergruimte zonder 
schotten om makkelijk te laden 

en in de hoogte regelbaar 
onder het centrale bed 

(optioneel)

KEUZEMOGELIJKHEDEN

5 lengten

10 verschillende indelingen

Ongeveer 100 mogelijke 
personaliseringsopties

DE STERKE PUNTEN 
VAN DE HALF-INTEGRAAL 
CAMPERS

TECHNOLOGIE

Tablet XPERIENCE 2.0 om uw 
camper makkelijk te bedienen

Camper gecertificeerd van 
Klasse 3 door TRUMA®: de 

best geïsoleerde van de 
campermarkt

WOONCOMFORT

Het interieur is knap ontworpen, 
is praktisch en mooi en biedt de 

meeste bewegingsvrijheid van alle 
campers op de markt

Kast met softlock-sluiting 

Groot werkvlak in de keuken

XL slaapcomfort

8



P600P P650C P650GJ P690GJ P720FC

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

Plaatsen tijdens het rijden 4 4 4 4 4

Plaatsen aan tafel 4 + 1 
(in optie)

4 + 1 
(in optie)

4 + 1 
(in optie) 5 5

Vaste slaapplaatsen 2 2 2 2 2

Optionele slaapplaatsen 1 1 1 1 1

P720FGJ P740C P740FC P740GJ P740FGJ

Lengte 7,20 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m

Plaatsen tijdens het rijden 4 4 + 1 
(in optie) 4 4 + 1 

(in optie) 4

Plaatsen aan tafel 5 5 5 5 5

Vaste slaapplaatsen 2 2 2 2 2

Optionele slaapplaatsen 1 1 1 1 1

OVERZICHT 
VAN DE HALF-INTEGRAAL 
CAMPERS

8 9
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Met haar half-integraal campers met hefbed 
biedt Pilote u de mogelijkheid om de 
binnenruimte te optimaliseren en om uw 
vakantie met meerdere personen te vieren. 
U wenst met z'n tweetjes naar zee te gaan of 
enkele dagen met uw kleinkinderen door te 
brengen? U heeft altijd plezier, u heeft een Pilote. 

11



VERKRIJGBAAR IN 
SUPERVOLLEDIG 
UITGERUSTE  

                            - 
UITVOERING

OP WEG NAAR HET MOOIE 
KROATIË

Ligt het aan het gulle klimaat, aan de ongerepte 
landschappen of de mooie dorpjes dichtbij het 
water? U bent als verliefd koppel onderweg 
naar Kroatië en u bent nu vlakbij het Adriatische 
paradijs. Omdat uw camper zo compact is als 
een bestelwagen kunt u zo dicht mogelijk bij 
de zee met haar glashelder water gaan staan 
en tegelijk genieten van het maximale comfort 
in uw camper. In de bergruimte ligt alles wat 
u nodig heeft om ongeremd te genieten van 
de zee, en uw duikapparatuur heeft u uiteraard 
ook mee.

AVONTUUR 
AAN  
ZEE OP DE 
BALKAN

HALF-INTEGRAAL MODELLEN MET HEFBED
P6

26
D
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ZON, OVERAL ZON
U heeft nog geen stap buiten de camper gezet 
omdat de grote zithoek en de keuken in het volle 
zonlicht baden. Eenmaal buiten kan het plezier 
niet op: één grote zon en de zee zover als het oog 
reikt. Dat nodigt uit om te gaan zeilen voor een vrij 
uitzicht op de kust. Nog geen uur later heeft u al 
een boot gehuurd en kiest u het wijde sop.

+   Mooie XXL zithoek met tegenover elkaar liggende banken, 
voldoende ruimte voor 7 personen.

+   2 lange banken voor een comfortabele siësta (zonder het 
hefbed te laten zakken) ...

+   Grote binnenruimte voor veel bewegingsvrijheid en een 
groot werkvlak om te koken zoals thuis.

+   Ruime bergruimte, voldoende groot voor 2 fietsen.

12 13



EEN ONTMOETING IN HET 
TEKEN VAN ZEILEN 
In de haven maakt u kennis met een ander 
koppel zeilfanaten. U nodigt hen uit in uw 
studio of liever in uw P626D om samen 
bij een lekker drankje de opgedane 
ervaringen te bespreken. Maar eerst 
moet er nog worden gefatsoeneerd: 
vlug wat toilet maken in de badkamer, 
een mooie zomerjurk en shirt kiezen in 
de kleedruimte, en u bent paraat.

HALF-INTEGRAAL MODELLEN MET HEFBED
P6

26
D

14



EEN ADEMBENEMENDE 
ARCHITECTUUR
Ontzettend mooi! Ook al was de uitnodiging 
sportief bedoeld, u heeft er goed aan gedaan om 
hun verstandige raad op te volgen. In Kroatië zijn er 
zoveel uitzonderlijk mooie plaatsen dat u moeilijk 
kunt beslissen wat de volgende stopplaats zal zijn. 

+   Met zijn 6,20 m geniet u van het comfort van 
een camper in vanformaat.

+   Hefbed van 160 cm breed en 200 cm lang. De 
deur van de leefruimte is altijd binnen bereik. 
Wordt elektrisch neergelaten tot op 80 cm 
boven de grond voor een makkelijke toegang 
zonder ladder.

+   Badkamer met variabele inrichting met 
een grote douche en een dressing binnen 
handbereik.

PLAATS VOOR GEZELLIGHEID 
U zit al een paar uur te praten en de nieuwe vrienden 
nodigen u uit om de volgende dag samen met hen 
te gaan wandelen door de straten van een dorpje 
dat uitkijkt over de zee. Onweerstaanbaar! Maar nu 
is het tijd om onder de wol te kruipen.

14 15



VERKRIJGBAAR IN 
SUPERVOLLEDIG 
UITGERUSTE  

                            - 
UITVOERING

GASTRONOMISCH 
UITSTAPJE  
IN NOORD-
BRETAGNE

HALF-INTEGRAAL MODELLEN MET HEFBED

MET EEN HALF-INTEGRAAL 
CAMPER NAAR HET 

AUTHENTIEKE FINISTÈRE

Tot ziens schiereiland Crozon, hallo bochtige 
wegen en prachtige landschappen! U rijdt 
richting Morlaix en bent vastbesloten om de 
schitterende Finistère vlakbij de kust te gaan 
verkennen. In het centrum van de stad houdt u 
halt aan de voet van het majestueuze viaduct 
om vanuit uw heerlijke  zithoek bewonderend 
het imposante bouwwerk in u op te nemen. 
Door de grote ramen kunt u dit indrukwekkende 
bouwwerk aanschouwen:  u zit zo knus dat het 
erop lijkt dat u in een appartement hartje stad 
bent.

P6
96

U
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NAAR HET MIDDELPUNT VAN DE AARDE 
Na een weldoende wandeling langs de kalme rivier van Morlaix, keert 
u terug voor een lekker warme douche. Morgen verlaat u de kust en 
haar gezonde gezonde zeelucht en rijdt u via de verrassende Monts 
d’Arrée naar het bos van Huelgoet om de legendarische mysteries 
van het rotsige woud te ontrafelen.

+   Deze unieke zithoek 
is in elk seizoen en in 
alle omstandigheden 
altijd comfortabel: tot 
7 personen, werken, 
middagdutje, van het 
landschap genieten.

+   Grote panoramische ramen 
om van de landschappen te 
genieten.

+   Grote functionele keuken.
+    Badkamer met dubbele 

wanden met grote douche 
(1,94 m) en geïntegreerde 
dressing.

+   Groot hefbed van 160 cm 
breed en 200 cm lang.

+   Standaard extra slaapruimte 
in de zithoek.

OPEN KRAMEN 
Enkele zeemeeuwen komen u eraan 
herinneren dat de zee vlakbij is en dat er in 
de lokale kramen lekkere verse vis en andere 
heerlijke schelp- en schaaldieren te krijgen 
zijn. Even naar de markt en u komt snel terug 
met 2 grote zeebaarzen voor in de pan. 

16 17



EEN VLEUGJE 
GEHEIMZINNIG  
IERLAND MET 
HET GEZIN

HALF-INTEGRAAL MODELLEN MET HEFBED

EEN WEEKJE IERLAND

U heeft voor de kinderen perfect kunnen 
faken dat zeeziekte voor u niet bestaat en 
kunt eindelijk voet aan wal zetten in Ierland. U 
verlaat al snel de stad die plaats maakt voor 
de ruwe schoonheid van de natuur. Majestueus 
Donegal! U beslist om in een vissersdorp te 
overnachten.  Na een gezelschapsspel in de 
zithoek is het tijd om onder de wol te kruipen. 

P7
26

FC
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+   Zithoek met veel licht dankzij het grote open dak en de 
grote ramen. De tegenover elkaar liggende banken bieden 
plaats aan 5 personen.

+   Comfortabele en aparte kamer: groot centraal bed 
van 150 x 190 cm en kwaliteitsvol beddengoed met 
lattenbodem en BULTEX®-matras. 

+   Functionele keuken met groot werkvlak.
+   Grote en dankzij de dakluik ook heldere badkamer.
+   Grote doorgaande bergruimte, zonder schotten om 

makkelijk te kunnen laden.

HET EINDE VAN DE WERELD 
AAN HET EINDE VAN DE STRAAT 
Het vooruitzicht van de nacht in een groot bed door 
te brengen vindt u helemaal niet erg. Maar u wilt 
liever nog even naar buiten waar vlak in de buurt 
de klank van een meeslepende viool weerklinkt. Dat 
kan niemand weerstaan! Uw nieuwsgierigheid leidt 
u naar de pub waar dorpsbewoners elke avond met 
veel liefde voor hun land hun Keltisch muziekale 
repertoire komen oefenen.  

ALS EEN VIS IN HET WATER 
De volgende dag bent u voor dag en dauw 
uit de veren. Het licht is hier echt bijzonder. 
De baas van de pub heeft u samen met het 
gezin uitgenodigd om mee te gaan vissen in 
de buurt van de haven waar het krioelt van 
de vissen: als alles meezit, is er voldoende 
vis voor ‘s middags. Reden te over om de 
naar de steile kliffen naar deze namiddag te 
verschuiven.  
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DE STERKE PUNTEN VAN 
DE HALF-INTEGRAAL 
CAMPERS MET HEFBED

TECHNOLOGIE

XPERIENCE 2.0 tablet om 
uw camper vlot te kunnen 

bedienen

Camper gecertificeerd van 
Klasse 3 door TRUMA®: de 
beste geïsoleerde van de 

campermarkt

WOONCOMFORT

Pienter ontworpen, praktisch en 
esthetisch mooi interieur met vlotte 

bewegingsvrijheid

Ergonomisch ontworpen keuken 
voor veel bewegingsvrijheid

Gezellige en ruime zithoek met 7 
zitplaatsen 

 

De meeste campers hebben een 
aparte badkamer die altijd vanuit 
elke slaapplaats toegankelijk is.

2 comfortabele en gescheiden 
slaapplaatsen

BERGRUIMTE 

Tal van opbergmogelijkheden 
aangepast aan uw gebruik

Lade onder de carrosserie 
(optioneel)

Geïsoleerde bergruimte zonder 
schotten om makkelijk te laden 

en in de hoogte regelbaar 
onder het centrale bed 

(optioneel)

DE KEUZE 

5 verschillende lengtes

12 verschillende indelingen

6 Evidence-modellen met 
volledige standaarduitrusting

Ongeveer 100 mogelijke 
personaliseringsopties

20



P626D P696S P696D P696GJ P696U P726P

Supervolledig uitgeruste  
-uitvoering

- - -

Lengte 6,20 m 6,99 m 6,99 m 6,99 m 6,99 m 7,15 m

Plaatsen tijdens het rijden 4 6 4 4 4 5

Plaatsen aan tafel 6 6 6 5 6 6

Vaste slaapplaatsen 2 6 2 4 4 4

Extra slaapplaatsen* 2* - 2* - - 2

P726FGJ P726FC P746C P746FC P746GJ P746FGJ

Supervolledig uitgeruste  
-uitvoering

- - -

Lengte 7,20 m 7,20 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m 7,45 m

Plaatsen tijdens het rijden 4 4 4 + 1 
(in optie) 4 4 + 1 

(in optie) 4

Plaatsen aan tafel 5 5 5 5 5 5

Vaste slaapplaatsen 4 4 4 4 4 4

Extra slaapplaatsen* 1 1 1 1 1 1

WILT U MEER WETEN 
OVER DE  
Ga naar pagina 50 

 of scan mij.

OVERZICHT  
VAN DE HALF-INTEGRAAL 
CAMPERS MET HEFBED

*Extra slaapplaatsen in de salon voor 1 volwassene of 2 kinderen.

20 21
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Met zijn talrijke integrale campers kan Pilote 
altijd meer comfort en ruimte bieden om 
alle reisdoelen aan te kunnen. U droomt 
ervan om de verborgen dorpjes in het 
Franse binnenland te gaan ontdekken, 
of om Europa te doorkruisen dwars door 
afgelegen en nog wilde gebieden, u 
heeft altijd plezier, u heeft een Pilote. 

22 23 



DE SFEER VAN DE SPAGHETTI 
WESTERNS MET EEN 
INTEGRALE CAMPERS 

De gedurende duizenden jaren geboetseerde 
Spaanse versie van de Monument Valley verrast 
met haar adembenemende landschappen. 
U beslist de gebaande weg te verlaten, de 
campers te parkeren en in dit onwaarschijnlijke 
landschap een maaltijd te improviseren. Wel 
een grappige idee; iedereen gaat in de keuken 
aan de slag om spaghetti te bereiden.

DE INTEGRALE CAMPERS OP FIAT-ONDERSTEL
G

72
0

FC

WOESTIJN VAN 
DE BARDENAS  
MET JE 
VRIENDEN
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VERKRIJGBAAR IN 
SUPERVOLLEDIG 
UITGERUSTE  

                            - 
UITVOERING

EEN ZWEVENDE SCHADUW
In dit nagenoeg dorre landschap hebben de wilde 
dieren het voor het zeggen. Arenden en gieren 
zweven geruisloos boven de 42.000 hectaren van dit 
reservaat dat door de UNESCO tot biosfeerreservaat 
is uitgeroepen. U neemt de verrekijker uit het 
handschoenenkastje om een vogel te observeren 
die hoog in de lucht al enkele minuten grote cirkels 
beschrijft.

EEN FOTO ALS SOUVENIR IS EEN 
MUST
U ziet in uw verbeelding de talloze verhalen van 
bandieten en smokkelaars die zich hier kwamen 
verschuilen, zoals de befaamde Sancho Errota, 
de zelfverklaarde "koning van de Bardenas". We 
moeten dan ook even via het embleem van de 
Bardenas, een indrukwekkende aardpiramide die 
luistert naar de naam "Castil de Tierra", letterlijk 
vertaald het "rotsige kasteel". 

+    De tegenover elkaar liggende banken bieden 
een gezellige zithoek voor 5 personen.

+   Geniet van uw zithoek tot het laatste straaltje 
licht door de ramen en het open dak valt.

+   Veel bewegingsvrijheid dankzij de 
opklaptafel.

+   Keuken met een groot werkvlak, grote laden 
en kookpottenkast.

24 25



TERUG NAAR DE BESCHAVING
 Een uur voor zonsondergang moet het park 
worden verlaten en nemen we de gelegenheid 
te baat om de omliggende Spaanse dorpjes te 
gaan ontdekken en om weer gewoon te worden 
aan de normale beschaving. Een frisse douche 
en u verschijnt daarna met zijn vieren op het 
terras voor het diner.

VOETTOCHT OP HET 
PROGRAMMA VAN DE 
VOLGENDE DAG
U gaat terug naar uw campers en neemt de 
tijd voor een kruidenthee en om even te 
overleggen. Terwijl iedereen comfortabel in de 
grote zithoek heeft plaats genomen, krijgt het 
programma van de volgende dag stilaan vorm. 
U heeft een tocht ontdekt langs een van de 
meest spectaculaire plaatsen van de Bardenas: 
El Rallón.

DE INTEGRALE CAMPERS OP FIAT-ONDERSTEL
G7

2O
FC
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NA DEZE FIJNE DAG IS 
NIETS BETER DAN EEN 
HEERLIJKE NACHT
U neemt afscheid van elkaar en ieder gaat 
naar de intimiteit van de eigen camper. Het 
was een mooie dag met veel ontdekkingen 
en met een blij gevoel gaat u naar bed en 
glijdt weg in een diepe slaap.

+   Kamer met groot centraal bed en een 
zeer comfortabele slaapplaats. 

+   Hangkasten garanderen een echt 
nachttafeltje en opbergnissen. 

+   Grote en lichte badkamer, 
onafhankelijk, gescheiden van de 
zithoek en van de kamer voor een 
fijne moment voor uzelf.

+   Lichte toiletten dankzij de dakluik.
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DE STERKE PUNTEN 
VAN DE INTEGRALE CAMPERS 
OP FIAT-ONDERSTEL

TECHNOLOGIE 

XPERIENCE 2.0 tablet om 
uw camper vlot te kunnen 

bedienen

Dubbele verwarmde en 
geïsoleerde vloer (exclusiviteit 

Pilote)

Camper gecertificeerd van 
Klasse 3 door TRUMA®: de 
beste geïsoleerde van de 

campermarkt

DE KEUZE 

4 lengten

7 verschillende indelingen

3 Evidence-modellen met 
volledige standaarduitrusting

Ongeveer 100 mogelijke 
personaliseringsopties

BERGRUIMTE 

Ruime bergmogelijkheden 
overal in het voertuig

Bergruimten in de vloer die 
langs binnen toegankelijk zijn

Lade onder de carrosserie 
(optioneel)

WOONCOMFORT 

Knap ontworpen, praktische en 
mooie binnenruimte met vlotte 
doorgang van cabine naar de 

kamer

Gezellige en ruime zithoek met 
7 zitplaatsen 

Groot werkvlak in de keuken

Comfortabele kamer: grote 
slaapplaats

Uitzonderlijk panoramisch zicht 

4 plaatsen tijdens het rijden op 
alle modellen om er met het 

gezin op uit te trekken

28



G690GJ G690D G720FC

Supervolledig uitgeruste  
-uitvoering

- -

Lengte 6,99 m 7,04 m 7,25 m

Plaatsen tijdens het rijden 4 4 4

Plaatsen aan tafel 5 6 5

Vaste slaapplaatsen 4 2 4

Optionele slaapplaatsen 1 2 1

G740C G740FC G740GJ G740FGJ

Supervolledig uitgeruste  
-uitvoering

- -

Lengte 7,49 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m

Plaatsen tijdens het rijden 4 + 1 
(in optie) 4 4 + 1 

(in optie) 4

Plaatsen aan tafel 5 5 5 5

Vaste slaapplaatsen 4 4 4 4

Optionele slaapplaatsen 1 1 1 1

WILT U MEER WETEN 
OVER DE  
Ga naar pagina 50 

 of scan mij.

OVERZICHT  
VAN DE INTEGRALE CAMPERS 
OP FIAT-ONDERSTEL
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Met de integrale campers op AL-KO-onderstel 
biedt Pilote u een ongeëvenaard comfort en een 
perfecte wegligging voor al uw lange reizen. 
Dankzij de talrijke opbergmogelijkheden kunt u zowel 
overbodige als essentiële zaken meenemen. Of u 
richting de kusten van Andalusië of naar de Noordse 
fjorden reist, u heeft altijd plezier, altijd Pilote.
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NAAR DE FJORDEN IN EEN 
SUPER COMFORTABELE 
INTEGRAALE CAMPER

U verlaat maar al te graag onze vertrouwde 
contreien. Dankzij het grote comfort van uw 
integraale camper zult u tijdens de lange rit niet 
de minste vermoeidheid voelen.  Gedurende 
de laatste weken hebben de verkeersborden al 
meermaals van taal gewisseld wanneer eindelijk 
de prachtige landschappen en de zo bijzondere 
atmosfeer van de Noorse fjorden aan de einder 
opdoemen.

PANORAMISCH 
BEELD 
VAN NOORWEGEN

INTEGRALE CAMPERS OP AL-KO-ONDERSTEL
G7

81
FG

J
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ZICH TEGOED DOEN AAN EEN 
ANDERE CULTUUR 
U vindt de eetgewoonten van de Noren wel 
eigenaardig. Wie van zalm houdt zal hier ontdekken 
dat die bij het ontbijt wordt gegeten, en uiteraard ook 
de zalmeieren!

U wenst lokale gerechten te bereiden?
Het vlees van rendier of eland wordt hier met alle 
mogelijke sausjes opgediend, maar vooral als 
"finnbiff", de typische ragout die ‘s zondags overal 
op tafel komt.

+   Mooie keuken met groot gelaagd werkvlak, 
wasemkap en standaardkookplaat met hoog 
vermogen.

+   Zeer grote zithoek met grote bank van 170cm. 
Ideaal om even uit te blazen tussen twee 
activiteiten of voor het middagmaal met 5 
personen.

+   Grote opklapbare en verschuifbare tafel voor 
meer bewegingscomfort. 
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DE LANGE POOLNACHTEN
In dit land waar de nachten in de winter 
eindeloos lang en inktzwart zijn, geniet u van 
het comfort van een echte kamer, net zoals bij 
u thuis. 

U heeft uw verblijf verlengd omdat het nu ook 
de ideale periode is om het noorderlicht te 
zien. U krijgt gegarandeerd rillingen bij het 
zien van het groene schijnsel door het dakluik 
van uw camper. U zult nog lang terugdenken 
aan de magie van die spannende momenten 
bij het aanschouwen van deze volslagen irreële 
schoonheid.

INTEGRALE CAMPERS OP AL-KO-ONDERSTEL
G7

81
FG

J
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ZOWEL HET ESSENTIËLE ALS 
HET OVERBODIGE KAN MEE
De uitgebreide opbergmogelijkheden bieden 
u de kans om alles wat u nodig heeft op te 
bergen en een indrukwekkend aantal dingen 
mee te zeulen, tot en met uw vishengels die 
toch zoveel plaats innemen. 

+   Dubbele vloer van 21 cm met ruime 
opbergmogelijkheden op AL-KO-
onderstel.

+   Grote kamer met hoofdeinde met 
backlight en BULTEX®-matras.

+   Mooie en lichte badkamer met dubbele 
wanden.
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DE STERKE PUNTEN 
VAN DE INTEGRALE CAMPERS 
OP AL-KO-ONDERSTEL

 VEILIGHEID

Uitstekende wegligging dankzij het 
AL-KO-onderstel

Stabiliteit met een lager 
zwaartepunt en een breder spoor

Onafhankelijke 
achterwielophanging

BERGRUIMTE 

Dubbele vloer om alles te kunnen 
meenemen en schikken, tot en met 

ski’s of vishengels

Toegang tot buiten- en 
binnenbergruimte

TECHNOLOGIE

XPERIENCE 2.0 tablet om uw 
camper vlot te kunnen bedienen

Dubbele verwarmde en geïsoleerde 
vloer (exclusiviteit Pilote)

WOONCOMFORT

Knap ontworpen, praktische en 
mooie binnenruimte met vlotte 

doorgang van cabine naar de kamer

Grote keuken met werkblad en met 
ongehinderde bewegingsvrijheid

Comfortabele kamer met grote 
slaapplaats

Ruime en lichte zithoek voor 
gezellige momenten 

Uitzonderlijk panoramisch zicht

DE KEUZE

2 lengten

4 verschillende indelingen

1 Evidence-modellen met volledige 
standaarduitrusting

Ongeveer 100 mogelijke 
personaliseringsopties
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WILT U MEER WETEN 
OVER DE  
Ga naar pagina 50 

 of scan mij.

G741FC G741FGJ G781FC G781FGJ

Supervolledig uitgeruste  
-uitvoering

- - -

Plaatsen tijdens het rijden 7,49 m 7,49 m 7,89 m 7,89 m

Plaatsen aan tafel 4 4 4 4

Vaste slaapplaatsen 5 5 5 5

Optionele slaapplaatsen 4 4 4 4

Vrachtwagens 1 1 2 2

Poids lourds In optie In optie Standaard Standaard

OVERZICHT 
VAN DE INTEGRALE CAMPERS 
OP AL-KO-ONDERSTEL
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1   DE VOORDELEN 
VAN DE ISOTEK-
STRUCTUUR

2  
 CONFIGUREER UW 
VOERTUIG

3
  

- 
UITVOERINGEN
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WAT UW 
WENSEN 
OOK ZIJN 
ALTIJD 
PILOTE
Alle PILOTE-voertuigen beschikken over de performante ISOTEK-
structuur om zomer en winter altijd klaar te staan en bovendien.... 
en bovendien kunnen zij tot in de kleinste details worden 
gepersonaliseerd. U wilt maar wat graag in onze optiecatalogus 
gaan grasduinen? Met de Évidence-modellen beschikt u standaard 
altijd over een superieure uitrusting. 
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4 13

5 76

8 

2

VERTREK MET EEN GERUST GEMOED ZOWEL IN DE 
WINTER ALS IN DE ZOMER
Dankzij de technische prestaties van uw Pilote-camper kunt u uw wensen nog verder 
inwilligen. Zijn optimale thermische isolatie zorgt ervoor dat het in alle seizoenen 
en ondanks de buitentemperatuur in de camper altijd aangenaam toeven is.

VAN -20° C 
TOT 40° C  
ALTIJD 
PILOTE 

- 
STRUCTUUR 40



ONDERKANT VAN DE CARROSSERIE IN 
ALUMINIUM
Deze bescherming van de onderkant van de carrosserie 
is stevig en makkelijk te herstellen in geval van impact.

6POLYESTER BEKLEDING ONDER HET 
ONDERSTEL
Dat garandeert dat het voertuig langs onderen 
perfect waterdicht is.

5

VERLENGING EN VERSTEVIGING VAN HET 
ONDERSTEL
Het onderstel buigt achteraan niet door. Zo kan de 
bergruimte veel gewicht torsen, wat te danken is 
aan de stevige structuur en zorgt voor een optimaal 
aanhangergewicht (standaard 5,5 t).

7 TOEGANGSLUIKEN MET DUBBELE 
DICHTING
Voor een perfecte dichting en isolatie van de 
bergruimte zijn alle toegangsluiken voorzien van een 
druksluiting met dubbele dichting.

8

       KLASSE 3: OPTIMALE THERMISCHE ISOLATIE

De campers van Pilote worden getest in een koude kamer 
en hebben de beste certificering - Klasse 3 - gekregen 
voor de kwaliteit van de isolatie.
De camper wordt eerst naar een temperatuur van -15 °C 
gebracht die daarna werd verhoogd naar +20 °C in een 
tijdsbestek van nauwelijks 4 uur*.

Dit knappe resultaat wordt mogelijk gemaakt door de 
innovaties in het assemblageprocess, zoals:

•  Het ontwerp van de nieuwe vloeren op de half-integraal 
en integrale campers.

•  Het gebruik van een nieuw isolaterend materiaal voor de 
afvalwatertank en de wielkasten. Dat materiaal is tegelijk 
licht, stevig en isolerend.

•  De introductie van draagconstructies in fibroplast 
(polyurethaan verstevigd met glasvezel) in de vloer en 
de zijwanden. Deze stevigere draagconstructies zorgen 
voor een sterke verbinding tussen zijwanden en de vloer 
en maken volledig komaf met koudebruggen.

*  Metingen uitgevoerd op meerdere punten met een TRUMA® 6 
verwarming.

VLAKKE RAMEN
Dankzij de dubbele inbraakbeveiligde beglazing in 
aluminium profielen staan de thermische isolatie en 
de veiligheid van uw camper op een hoog niveau. Zij 
voorkomen tevens storende geluiden.

1 ALUMINIUM PROFIELEN
Zij garanderen een stevige bevestiging in de zijwanden 
en de alkoof. Zij voorkomen dat de structuur enige 
vervorming vertoont en garanderen de duurzaamheid 
en stevigheid van de camper.

2

HAGELBESTENDIG DAK
De alkoof is van onvervormbaar polyester. Het is 
bestand tegen hagel en schokken.

4ISOLERENDE WANDEN
Tussen de twee lagen van de zijwanden, de alkoof en de 
vloer zit een isolerende tussenlaag. De weerbestendige 
draagconstructies en aliminium panelen zorgen voor een 
perfect stabiele structuur en perfect stabiele meubelen.

3
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STAP VOOR 
STAP  
ALTIJD 
PILOTE 

U BENT UNIEK EN DAT GELDT OOK VOOR UW 
CAMPER
Kies uit meer dan 30 modellen en honderden configuratiemogelijkheden de 
camper die volledig aan uw reisnoden en -wensen voldoet. 

Ontdek in deze brochure de noodzakelijke stappen die moeten worden 
gezet voor een echt unieke camper, van de velgen tot de motorisering via de 
decoratieve elementen. 

CONFIGUREER

 UW VOERTUIG

 UW TECHNISCHE CONFIGURATIE

 UW SFEER IN DE CAMPER

 UW OPTIONELE EXTRA UITRUSTING
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CONFIGUREER

CARROSSERIES EN 
AFMETINGEN

HALF-INTEGRAAL CAMPER

VAN 5,96 TOT 7,45 m.
Met hun compacte cabine bieden de half-integraal 
campers een onbetwistbaar hoog rijcomfort. De Pacific-
reeks van Pilote staat op een specifiek chassis, wat een 
garantie betekent voor de betrouwbaarheid en de 
stevigheid van deze voertuigen: stabilisatorstangen voor 
een betere stabiliteit, aangepaste banden, vergrootte 
spoorbreedte achteraan voor een perfecte wegligging 
en een verlaagd onderstel.

STANDAARDUITRUSTING VAN 
UW CAMPER EXPRESSION

ONDERSTEL-AANDRIJVING
• Motor Euro 6D Final - 140 pk.
• ABS: voorkomt dat wielen kunnen blokkeren bij het remmen.
• ASR: voorkomt doorslippen van de wielen.
• ESP: elektronische stabiliteitscontrole.
• Traction+ met snelheidscontrole bij afdalingen.
• Dieseltank 75 l.

BUITENZIJDE
• Mist- en dagrijlichten.
• Stalen velgen 16”.
• Bandenreparatiekit.
• Buitenzijwanden in polyester.

UITRUSTING VAN DE CABINE
• Bekerhouder, schrijftablet en dubbele USB-poort.
• Centrale vergrendeling en elektrisch bediende ruiten.
• Verwarmde elektrische groothoekachteruitkijkspiegels.
• Airbags voor bestuurder en passagier.
• Cruisecontrol en snelheidsbegrenzer.
• Handmatig bediende airco in cabine.
• Met hoes overtrokken stoelen in de stuurhut; zijn 

draaibaar en regelbaar in de hoogte.

UITRUSTING VAN DE LEEFRUIMTE
• Skydôme op half-integraal modellen met hefbed.
• Buitenverlichting: led.
• Verduistering van de cabine.

MULTIMEDIA
• Digitaal XPERIENCE 2.0. bedieningspaneel.
• Voorbekabeling: antenne voor autoradio, luidsprekers 

in cabine en leefruimte, achteruitrijcamera, 
zonnepaneel en automatische schotelantenne.

• Verstelbare tv-steun en voeding.

ENERGIE
• Verwarming TRUMA® Combi 4 of 6 naargelang het 

voertuig.
• Koffer voor 2 gasflessen van 13 kg.
• Enkelvoudige drukregelaar - Crash Sensor TRUMA®.
• Booster om accu snel op te laden.

ZITHOEK
• Panoramisch open dak.
• Hoogwaardige foambank.
• Elektrisch hefbed op bepaalde half-integraal 

campers, handmatig op integraal model.

KEUKEN
• Laden- en kookpannenblok.
• Aanrecht en kookplaat met 2 of 3 pitten, met deksel.
• Automatische koelkast 133 l of 153 l.
• Stopcontacten 230 V, en dubbele USB-poort.

BADKAMER
• Dakluik met verduistering/muggenhor.
• WC met uitneembare cassette op wieltjes.
• Stopcontact 230 V.

SLAAPKAMER
• Vast bed met BULTEX®-matras.
• Lattenbodem.
• Hoofdeinde met backlight (behalve 696D en 696U).
• Stopcontact 230 V en dubbele USB-poort (behalve 

696D en 696U).

PLUSPUNTEN VAN DE INTEGRALE 
CAMPERS
• Vorstvrije vuilwatertank.
• Elektrisch inklapbare treeplank standaard.
• Draaiende en in hoogte verstelbare AGUTI® stoelen.
• Centrale vergrendeling bestuurdersdeur, 

2-puntssluiting, elektrisch bediende ramen.
• Kleurige en design badkamer.
• Specifieke achterzijde en stickers.
• Meer verlichting.
• Kookvlak met 2 kookvuren van hoog vermogen.
• Organiser (niet op 690D).

1. UW VOERTUIG 2. 3. 4.

OP FIAT CCS- OF AL-KO-ONDERSTEL VAN 
6,99 TOT 7,89 m.
De integrale campers hebben een immens grote voorruit, 
wat echt in de smaak valt van wie graag vanuit de zithoek 
de ondergaande zon wil aanschouwen. Wie grote ruimtes 
verkiest zal gelukkig zijn met deze grote cabine en het 
grote dashboard. Het Galaxy-assortiment, dat op een 
Fiat-onderstel tot 7,49 m staat, staat garant voor een 
grote betrouwbaarheid en een puike wegligging. De 
Galaxy-campers zijn ook verkrijgbaar op AL-KO-onderstel, 
een vooraanstaand referent die veiligheid, duurzaamheid 
en een zeer hoog rijcomfort garandeert.
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VESTIGINGEN

Kies uit onze 33 modellen een interieur dat aangepast is aan uw levensstijl.

P696S  
S voor 
stapelbed

P696D  
D voor 
dressing 
(zonder 
permanent 
bed)

P696U  
U voor salon 
in U-vorm
(zonder 
permanent 
bed)

G740C  
C voor 
centraal bed

G740GJ  
GJ voor 
2-persoonsbed

G781FC 
FC voor naar 
elkaar gerichte 
zitbanken en 
centraal bed

G781FGJ 
FGJ voor naar 
elkaar gerichte 
zitbanken en 
2-persoonsbedden

P726P  
P voor Frans 
bed

CONFIGUREER 1 . UW VOERTUIG 2. UW TECHNISCHE CONFIGURATIE 3. UW SFEER IN DE CAMPER 4. UW OPTIONELE EXTRA UITRUSTING
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ZITHOEKEN SLAAPKAMERS

Zonder permanent bed
Voor een uitzonderlijke leefruimte.

Zithoek in L
Bijzonder gezellig en comfortabel.

Zithoek in de rijrichting op half-integraal campers
Geen handelingen vereist om te vertrekkken.

Centraal bed
Veel slaapcomfort met de ruimte aan het hoofdeinde.

Naar elkaar gerichte zithoek
Met grote banken en veel bewegingsvrijheid.

2-persoonsbed
Beschikbaar in versie met laag bed, hoog bed of kingsize bed.

Eveneens beschikbaar: overdwars stapelbed, Frans bed.Eveneens beschikbaar: zithoek in U-vorm.

1 . UW VOERTUIG 2. UW TECHNISCHE CONFIGURATIE 3. UW SFEER IN DE CAMPER 4. UW OPTIONELE EXTRA UITRUSTING
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VERWARMING 

TRUMA® 4 OF 6 NAARGELANG HET VOERTUIG
De meest compacte verwarming in Europa, voor lucht en 
water, werkt op gas en elektriciteit. 

TRUMA® 6E
Optie voor het gebruik van de verwarming op 230 V.

ALDE + WARMTEWISSELAAR MET POMP
Deze optie is beschikbaar op bepaalde voertuigen en 
garandeert een maximaal warmtecomfort.

ENERGIE 

Kies uitrusting om u meer onafhankelijk te maken:
•  1 of 2 monokristallijnen high performance zonnepanelen 

100 W.
•  Accu voor leefruimte: AGM, Gel of Lithium, gekoppeld 

aan een booster (standaard).

TECHNISCHE CONFIGURATIE

GEWICHT VAN HET VOERTUIG

3,5 t

Standaard op alle half-integraal en integrale modellen. 
Voor het besturen van deze voertuigcategorie is slechts een 
rijbewijs B vereist. 

4,4 t EN 4,5 t

Standaard op G781 en als optie op alle overige voertuigen. 
Ga voor het Heavy-onderstel voor nog meer veiligheid, 
laad- en sleepvermogen. Het onderstel 4,4 t op Fiat CCS 
zijn gekoppeld aan een motor van 160 of 180 pk. Het 
onderstel 4,5 t is afgeleid van Fiat AL-KO.

3,65 t

Deze optie is beschikbaar op alle voertuigen. Het voordeel 
van een zwaarder voertuig is dat een dergelijk voertuig 
meer kan laden. Door zijn groter vermogen kan hij al 
het nodige materiaal laden en worden uitgerust met 
alle gewenste opties die het comfort en de autonomie 
verbeteren. 

TRANSMISSIE

HANDGESCHAKELD
Standaard op alle voertuigen. Ideaal voor een traditionele 
rijstijl.

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK 
Nieuwe versnellingsbak met 9 versnellingen voor een 
groter besturingscomfort. Beschikbaar op alle motoren; is 
gekoppeld aan lichtmetalen velgen van 16".

EURO 6D FIAT
De nieuwe Multijet3 (Euro 6D Final) zijn stiller en 
lichter; deze motoren zijn speciaal ontworpen 
voor de basis Ducato en zij verbruiken ook minder. 
Deze nieuwe motor voldoet aan de meest recente 
milieunormen.

VERMOGEN

Nieuwe motorisering voor een beter rijcomfort:

VELGEN 16"

Deze stalen of lichtmetalen velgen van uw camper kunnen 
worden gepersonaliseerd om volledig in overeenstemming 
te zijn met uw smaak en gebruikswijze.

140 pk 
Standaard op alle Pilote-modellen. Best 
geschikt voor bestuurders die veel belang 
hechten aan de verhouding verbruik/
prestaties.

180 pk Optioneel op alle overige 
voertuigen. Voor wie in alle rust 
ver weg wil rijden en die op zoek 
is naar maximale prestaties.

CONFIGUREER 1 . UW VOERTUIG 2 . UW TECHNISCHE CONFIGURATIE 3. UW SFEER IN DE CAMPER 4. UW OPTIONELE EXTRA UITRUSTING

RIJCOMFORT

PACK LUXE VOOR HET INTERIEUR
•  Bedieningsorganen aan het stuur.
•  Leren stuur en knop van de versnellingspook.
•  Met aluminium afgewerkt dashboard.
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SFEER BINNEN

BANKEN

1 . UW VOERTUIG 2 . UW TECHNISCHE CONFIGURATIE 3. UW SFEER IN DE CAMPER 4. UW OPTIONELE EXTRA UITRUSTING

JURA
Bank in effen stof 
(voorbeeld pagina 6).

PAREL
Bank in effen leder 
(voorbeeld pagina 32).  
Enkel op integrale 
modellen.

PLUIM
Bank in effen kunstleder 
(voorbeeld pagina 12).

CLUB
Tweekleurige bank in 
kunstleder, twee materialen: 
kunstleder en stof (voorbeeld 
pagina 24).

HOUT

Mat hout of glanzend wit voor de door u verlangde sfeer.

ASPEN MAT
Een mat houten oppervlak 
voor een warmer gevoel. 

ASPEN EN GLANZEND 
WIT
In de versie met twee 
materialen hout en laminaat 
glanzend wit, voor een 
lichter interieur.

GORDIJNEN

ALONG BRISBANE
Voorbeeld pagina 24. 

BALI
Voorbeeld pagina 16. 

KEUKEN

Stijlvol zwart of helder wit, u kiest naargelang uw voorkeur.

LUCIDO WIT 
Keukenachterwand, werkblad en salontafel in wit 
(voorbeeld pagina 12).

MIKA ZWART
Keukenachterwand, werkblad en salontafel in zwart 
(voorbeeld pagina 32).
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CONFIGUREER 1 . UW VOERTUIG 2 . UW TECHNISCHE CONFIGURATIE 3 . UW SFEER IN DE CAMPER 4. UW OPTIONELE EXTRA UITRUSTING

COMFORT

PACK COMFORT
• Centrale vergrendeling.
• Hor.
• Luxe glazen deur.
•  Verduistering van de cabine (schuifgordijn op half-

integraal campers - privacyverduistering op integrale 
campers).

• Tapijt in de cabine.
• Elektrisch bediende treeplank op half-integraal 
campers.

MULTIMEDIA

PACKS TV/SATELLIET

PACK ONTSPANNING
•  Zonnescherm.
•  Fietsenrek voor 2 fietsen.

MEDIAPACKS

PACK MEDIA 9" PIONEER 
• Autoradio 9'' Pioneer. 
•  Compatibel met Apple CarPlay 

+ Android Auto.
• GPS.
• FM/DAB-antenne.
• Luidsprekers.
• Achteruitrijcamera.

PACK MEDIA 8”
• Autoradio 8'. 
•  Compatibel met Apple 

CarPlay + Android Auto.
• FM/DAB-antenne.
• Luidsprekers.
• Achteruitrijcamera.

PACK MEDIA 10'' FIAT 
Hiervoor is het Pack Luxe-
interieur vereist 
• Autoradio 10'' Uconnect. 
•  Compatibel met Apple 

CarPlay + Android Auto.
• GPS.
• FM/DAB-antenne.
• Luidsprekers.
• Achteruitrijcamera.
• Keyless.
• Inductielader.
• Digitale teller.
• Automatische airco.

De modem Astra aansluiten om de ontvangstzone uit te 
breiden.
*De juiste ontvangstzones zijn beschikbaar bij al onze dealers.

PACK SAT85
• Tv 22" full HD.
•  Antenne sat. auto Twin 85 cm Eutelsat 5 (zone de 

couverture : Frankrijk en buurlanden)*.
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1 . UW VOERTUIG 2 . UW TECHNISCHE CONFIGURATIE 3 . UW SFEER IN DE CAMPER 4. UW OPTIONELE EXTRA UITRUSTING

SLAAPPLAATS

TAFEL ALS 
SLAAPPLAATS
Naargelang het model 
is dit een optie, die 
een extra slaapplaats 
voor 1 of 2 personen 
biedt, naargelang de 
afmetingen van het 
voertuig.

EXTRA 
SLAAPRUIMTE
Met de verlengoptie 
tussen de bedden kunt 
u uw 2-persoonsbed 
omvormen tot een 
kingsize bed van 
170 x 205 cm.

ELEKTRISCH 
HEFBED
Ideaal om er met 4 
op uit te trekken en 
twee slaapplaatsen te 
behouden.
Behoort tot de serie-
uitrusting op de 
integrale en sommige 
half-integraal campers. 

KEUKEN

GASFORNUIS
Een optie voor de gastronomen die in zijn/haar camper 
willen koken zoals thuis.

OVEN VAN 36 l
Deze optie is beschikbaar op alle voertuigen.

WASEMKAP

BADKAMER

VLONDER
Om uw douchebak niet te besmeuren wanneer enkel 
gebruik wordt gemaakt van de wastafel. 

OPKLAPBARE HANDDOEKHOUDER
Zeer handig en praktisch voor handdoeken en voor 
regenkledij.

BERGING

UITRUSTING VAN DE BERGRUIMTE

DOUCHEKOP
Koud en warm water beschikbaar in de bergruimte. 

OPBERGSTANGEN, GARAGE VERLICHTING EN 230V 
STOPCONTACTEN
2 lampen in de garage, en opbergstangen om uw uitrusting te 
bevestigen.

DIVERSEN

5e PLAATS TIJDENS HET RIJDEN
Deze optie is beschikbaar naargelang het voertuig en naargelang 
het beschikbare laadvermogen na montage van de uitrusting. 

LADE ONDER 
CARROSSERIE 
Daarmee creëert u een 
grote extra bergruimte. 
Exclusief op de half-
integraal campers en ook 
op de integrale campers 
(maar niet met het AL-KO-
onderstel).

ELEKTRISCH IN DE HOOGTE VERSTELBARE BERGRUIMTE
Deze optie is beschikbaar voor uitvoeringen met centraal bed.

ORGANISER 
HOOFDRUIMTE:
Tablet, brillen, smartphones altijd 
binnen handbereik. Standaard op 
de Integrale modellen. (niet op 
G690D)

U KUNT ANDERE 
OPTIES ONTDEKKEN  
IN HET TECHNISCH 
OVERZICHT EN BIJ 
UW DEALER!
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SUPERIEURE 
STANDAARDUITVOERING 
ALTIJD PILOTE 

De Évidence-uitvoeringen zijn campers met een superieure uitrusting 
die vertrekkensklaar op u staan te wachten. Alleen, als koppel of met 
het gezin, iedereen vindt wel zijn gading in het assortiment Evidence-
campers: ongeacht uw verzuchtingen om erop uit te trekken zult u altijd 
genieten van de superieure standaarduitrusting om comfortabel en in 
alle veiligheid op weg te zijn

50



SUPERIEURE 
STANDAARDUITVOERING 
ALTIJD PILOTE 

P626D P696D P696U P726FC P746FC P746FGJ G720FC G740FC G740FGJ G741FC

Lengte 6,20 m 6,99 m 6,99 m 7,20 m 7,45 m 7,45 m 7,25 m 7,49 m 7,49 m 7,49 m

Plaatsen tijdens het 
rijden

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Plaatsen aan tafel 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5

Vaste slaapplaatsen 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4

Optionele 
slaapplaatsen

2* 2* - 1 2 2 1 1 1 1

*Extra slaapplaatsen in de salon voor 1 volwassene of 2 kinderen.

UITRUSTINGSOVERZICHT 
STANDAARD :
• 140 pk motor. 
• Centrale vergrendeling
• Bedieningsorganen aan het stuur.
• 9" DAB GPS radio
• Groothoek achteruitrijcamera.
• Zonnescherm.
• Lade onder carrosserie voor extra opslag
• High performance zonnepanelen 100 W 
• AGM-batterij voor betere autonomie
• Controle bandenspanning
• Dieseltank 90 L
• Douche in het ruim

BENT U GEÏNTERESSEERD IN OM 
MEER TE WETEN?
Scan deze QR-code om meer te weten te 
komen over alle standaardfuncties van de 
edities 

VESTIGINGEN

UW VOLLEDIG UITGERUSTE 
CAMPER
Om u volledig uitgeruste, comfortabele en perfect geoptimaliseerde 
voertuigen aan te bieden heeft Pilote zich laten leiden door de opties die 
door onze gepassioneerde kampingfanaten het mees op prijs worden 
gesteld. Aan u om daarvan te profiteren.
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WETTELIJKE VERMELDINGEN:
Groupe Pilote, SARL met een kapitaal van 20.000 000 euro, ingeschreven in handelsregister van Nantes nr. B872 802 780. KvK-nummer: 872 502 780.
Route du Demi-Bœuf - 44310 LA LIMOUZINIÈRE - FRANKRIJK - Tel.: +33 (0)2 40 32 16 00 - www.pilotecampers.nl

Opmerkingen: Deze brochure is gebaseerd op de gegevens die gekend waren op het ogenblik dat zij werd gedrukt en mag geenszins als een contractueel document worden beschouwd. 
Ondanks alle mogelijke zorgen die werden besteed aan de realisatie van deze brochure is het mogelijk dat er desalniettemin drukfouten in te vinden zijn. Wij behouden ons het recht voor 
om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de uitrusting of productverbeteringen uit te voeren op de modellen van het lopende jaar. De voertuigen worden deels getoond met 
speciale of optionele uitrusting, die opgenomen zijn in de overeenkomsige prijslijsten en die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De stijl- en sierelementen die voor de foto’s in deze catalogus 
zijn gebruikt, maken geen deel uit van het voertuig en van de leveringsprestatie. Het beschikbare laadvermogen is het verschil tussen de technisch toegelaten maximale massa en de massa 
in rijklare toestand. Dat laatste omvat het voertuig met opbouw, meubels en standaarduitrusting; 90% van de brandstoftanks, een volle gasfles en schoon water naargelang de inhoud 
van de tank, lege vuilwatertanks, de noodzakelijke vloeistoffen en het gewicht van de chauffeur vastgesteld op 75 kg. Zorg ervoor dat het maximaal toegelaten laadvermogen altijd wordt 
gerespecteerd (totaal en per as). Opgelet: de in optie gemonteerde uitrusting en accessoires zijn niet begrepen in de massa van de campers in rijklare toestand. Die verminderen bijgevolg 
systematisch het beschikbare laadvermogen en indien van toepassing, de zitplaatsen tijdens het rijden. Uw dealer zal u met de glimlach in kennis stellen van de exacte beschrijving van 
de in elk land beschikbare modellen. Voordat u overgaat tot de aankoop dient u zich bij uw concessiehouder te vergewissen over de actuele staat van het product en het assortiment. 
De indicaties in verband met de levering, het uitzicht, de prestaties, de afmetingen en de massa van het voertuig zijn die welke gekend waren bij het ter perse gaan. Deze indicaties en 
hun toleranties stemmen overeen met de Europese regelgeving (verordening (EU) 1230/2012) en kunnen tot de aankoop of tot de levering van het voertuig worden gewijzigd. Prijzen 
geldig voor de collectie 2023 in continentaal Frankrijk vanaf 01/08/2022. Zij kunnen in de loop van het jaar veranderen. Alle foto's zijn genomen met inachtneming van de plaatselijke 
voorschriften: op de weg, op privéterreinen of campings.

FAMILY
ORIGIN
ROAD TRIP
DESIGN

Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag,  
Pilote lanceert Atlas op een Ford chassis  
en viert de waarden die het altijd gedreven hebben.  
Wil je meer weten? Scan de QR code hiernaast
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