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BÅTLIVET ER BEST NÅR DET ER  
TRYGT OG ENKELT
Finnes det noe bedre enn en deilig, bekymringsløs dag på vannet? Våre moderne og populære båter  

– designet og produsert i Norge siden 1959 – er anerkjente for sin praktiske og gjennomførte konstruksjon, 

brukervennlighet og kvalitet. Hos Pioner finner du anvendelige, stødige, robuste og miljø vennlige modeller for 

enhver smak. Langs kysten eller på et fjellvann? Til voksne eller til ungdommen? For nybegynnere eller mer 

drevne båtbrukere? Til fritid eller for yrkesbrukere og turistnæring?

Prøv en Pioner, opplev ekte båtglede!

INNHOLD

Farge Konsoll og oppbevaring Annet utstyr

TilbehørMotor

Bygg din båt på 
Pionerboat.no
Båtkonfiguratoren lar deg bygge og 
tilpasse din Pioner-båt.

I sortimentet vårt finner du båter tilpasset alle 
former for båtliv. Bygg din Pioner-båt, se alt 
tilgjengelig tilbehør og finn anbefalt størrelse 
på båtmotor med vår båtkonfigurator. 

BY
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PIONER – FOR ET ENKELT BÅTLIV 
Det skal være praktisk og enkelt å eie en båt fra Pioner. 

De ettertraktede Pioner-båtene er rotasjonsstøpt i polyetylen og bygget for krevende for-
hold. De tåler røff behandling, trenger lite vedlikehold og har lang levetid. Vi setter vår ære 
i å lage trygge produkter av førsteklasses kvalitet. Vi har også som mål å godkjenne alle 
modeller hos Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL) – som en sikkerhet for deg 
som båtkjøper. Vi setter miljøet og omgivelsene våre høyt, og Pioners moderne båter er 
resirkulerbare.

En båt fra Pioner har mange fordeler:

ROBUST
Pioner-båtene tåler røff behandling, er brukervennlige, trenger lite vedlikehold og har 
lang levetid. Det er nettopp disse egenskapene som har gjort Pioner-båtene så populære 
hos båtbrukere over hele verden! Båtene rotasjonsstøpes i Polyetylen – et meget robust 
materiale tilsatt UV-stabilisator som gir lang levetid. Båtene støpes i ett stykke og tåler  
påkjenninger som støt og slag, kulde, høye temperaturer og sollys.

KVALITET
Alle Pioner-båtene søkes godkjent av DNV-GL som et tillegg til CE merking. DNV-GL overvåker 
vår produksjon, tester og godkjenner våre båtmodeller for å kontrollere at CE-regulativet 
overholdes. Kombinert med høy faglig kompetanse hos våre ansatte, sikrer dette at 
Pioner-båtene har førsteklasses kvalitet!

DESIGNED AND 
PRODUCED IN NORWAY

DESIGNET OG
PRODUSERT I NORGE

Barn & 
ungdom

Familie & 
fritid

Fiske Sport Utleie Proff

Pioner 8 MINI • • •
Pioner 10 CLASSIC • • •
Pioner 12 MAXI • • •
Pioner 13 • • •
Pioner 14 ACTIVE • • • • •
Pioner 14 FISHER • • •
Pioner 15 ALLROUND • • • •
Pioner VIKING • • • • •
Pioner 17 FLEXI • • • • •
Pioner MULTI • • • • •
Pioner TRIO • • •

BRUKSOMRÅDER

NORSKE KVALITETSBÅTER 
I MER ENN 60 ÅR

Pioner-båtene er designet og produsert på 
fabrikken vår i Bjørkelangen helt siden 1959. 
Over 350.000 båter er solgt på verdensbasis 
siden den gang.

Pioner er et av Europas mest kjente båt-
merker. Det er vi stolte av. Vi lager i dag  
11 ulike båtmodeller. De passer alle like godt  
i ferskvann som i saltvann.

I dag selges båtene gjennom et landsdek-
kende forhandlernett i Norge bestående av 
over 80 forhandlere. I tillegg har vi mer enn 
50 ulike forhandlere og importører rundt om 
i Europa. Pioner har et godt samarbeid med 
anerkjente leverandører av båtmotorer som 
Yamaha, Mercury, Honda, Tohatsu, Suzuki  
og Evinrude.

STERKT MATERIALE
Pioner-båter er rotasjonsstøpt i Polyetylen. Produksjonsmetoden 
og konstruksjonen av båtene gir veldig robuste og slitesterke båter. 
Pioner-båtene kan man dra opp på stranden og svabergene.

MINIMALT VEDLIKEHOLD
Båtene trenger minimalt med vedlikehold. Dette gir deg som 
 sluttbruker mer tid og «Enkelt Båtliv». Skulle man få en skade  
på sin Pioner, kan den repareres.

LANG LEVETID
Pioner-båter produseres i et plastmateriale som inneholder UV- 
stabilisator som gjør at båten beholder sin farge og materialstyrke 
over lengre tid. 

STABILITET
Pioner-båtenes konstruksjon og utforming gir båtene stabilitet og 
trygghet. Man er trygg under kjøring og bevegelse i båten. Båtene 
har dobbeltskrogkonstruksjon som gir myk gange, god oppdrift og 
trygghet. 

SIKKERHET
Pioner-modellene kontrolleres og søkes godkjent av Det Norske 
Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL) som er uavhengig tredjepart. 
Dette gir båteieren trygghet og mulighet til å nyte sitt båtliv. 

RESIRKULERBAR
Polyetylen er et miljøvennlig materiale som er 100 prosent resirku-
lerbart. Alt overskytende materiale fra båtproduksjonen benyttes 
om igjen i andre produkter. Selve produksjonsmetoden er også 
svært miljøvennlig. Pioner er det miljøvennlige valget.
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PIONER MULTI

PIONER MULTI

DET HANDLER OM Å MESTRE 
UTFORDRINGER TIL SJØS

Det ligger i navnet. Pioner Multi er designet så smart 
at bruksområdet strekker seg fra beredskapsbåt 
(politi, brann og redning) til fiskebåt, fra dykkerbåt  
til landstedbåt.

Profesjonelle aktører på sjøen har lagt sin elsk på 
denne båten som har en mengde finesser og en 
lasteevne på hele 1122* kg. 

Baugporten senkes med rustfri vinsj og letter av- og 
påstigning samt lasting og lossing. Den er lettplanende 
og meget sjødyktig. 

Det er langt flere enn yrkesbrukere som har glede  
av en Pioner Multi. 

Vekt 466 kg

Lengde x Bredde 530 cm x 215 cm. Baugportåpning: 92 cm. 

Maks Pers 8/10 (C/D Kategori)

Maks HK / KW 80 / 60

Motorstamme Lang

Ekstrautstyr Bred eller smal styrekonsoll, babordkon-
soll, pulpit, vindskjerm, vindskjermbøyle, 
rekkesett, ryggstøtte, pute, badestige, 
ekstra sete/boks, targabøyle, konsoll-
trekk, festebrakett for ekkolodd.

Sertifisering CE-kategori C/D DNV-GL

Maks hastighet Opptil 33 knop

Farger     

* Gjelder D-klassifisering. Klasse C 972kg.
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Journalist Jørn Finsrud i Båtliv testet Pioner 
14 Active utstyrt med en 25 hk motor i 
tre uker i fjor sommer. Da han leverte den 
tilbake var det med tungt hjerte. 

– Etter tre uker med Pioner 14 har vi fått rikelig 
med opplevelser, både med familie og venner.  
Selv min mormor på 93 år fikk en ubetalelig båttur, 
fordi båten kunne tas med ikke langt fra der hun 
bor i innlandet.

 

Finsrud var med på produksjonen av båten på 
Bjørkelangen og fikk se hvordan plastpulver  
ble til sjøklar båt på bare noen timer.

– Tilbake mot Vestfold har vi med oss en nesten 
rykende fersk 14-foter på hengeren. Vekt på 
henger og båt er under 750 kilo, og båten kan 
derfor trekkes med alle med vanlig førerkort for bil. 
Kan det bli enklere?

En klar fordel med Pioner 14 Active er at det er 
en enkel båt å frakte dit man vil. Dette fikk også 

Finsrud erfare. Han ble overrasket over hvor enkelt 
det er å sette ut og ta opp båten igjen helt alene. 
– Har man ikke båtplass, er dette likevel en god 
mulighet til å eie en liten båt.

Utstyr som passer ulike behov
Pioner 14 Active er en rimelig båt som du kan 
bygge opp etter behov med tilpasset motor og 
ekstrautstyr.

– Båten vi har til låns har fått puter, men vi har 
fått vite av produsenten at disse fint tåler å stå 

ute. Vi lar dem derfor stå påkneppet under 
hele vår testperiode, noe de har tålt fint. 
Havfiskestangen og en annen mindre fiskestang 
får vi fint plass til under midttofta, som er låsbar. 
I tillegg er stueplassen under akterbenken låsbar. 
Her er også bensintanken og hovedbryteren. Her 
er det bra med plass.

Utstyrt med 25 hestekrefter mener 
Finsrud at båten også egner seg til 
vannlek etter å ha testet rumperister 
med stor suksess. 

– Etter å ha testet første tur med rumperister 
kan vi enkelt slå fast at denne lille båten med 
sine 25 hestekrefter fint klarer brasene. Og 
det er garantert moro med baklengs saltoer og 
ekstra fart i svingene som gir magesuget  
ungene håpet på.

Nå har riktignok båten vært til låns, men den 
signalgrønne 14-foteren med alle sine muligheter 
var straks savnet etter at den var levert tilbake 
på Bjørkelangen. Tidligere har Jørn Finsrud eid en 
seilbåt på 26 fot. 

– Den ble liggende mye stille, og ble langt mindre 
brukt enn småbåten, sier Finsrud.  

– Jeg kan trygt si at på tre uker ble Pioneren 
brukt mer enn hva seilbåten ble brukt på tre år. 
En båt i denne størrelsen sammen med henger 
er også en god kombinasjon, avslutter Finsrud.

Sitatene er hentet fra  
Jørn Finsruds artikkel i Båtliv.

KORT SAGT ET BÅTLIV 
FOR DE SMÅ OPPLEVELSENE, 
SOM GJERNE BLIR STORE. 

“
Jørn Finsrud, journalist i Båtliv
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PIONER 17 FLEXI

PIONER 17 FLEXI

PIONER VIKING

PIONER VIKING

FART, KOMFORT OG STOR  
ANVENDELIGHET I LEKKER DESIGN

Pioner 17 Flexi er konstruert for den aktive båtbruker. 
Båten er utstyrt med midtstilt styrekonsoll, rustfrie 
rekker og automatisk selvlensing som standard.

Robust og utrolig sjødyktig allroundbåt med sprek 
design. Pioner 17 Flexi er både bruksbåt og hyttebåt 
i tillegg til at den dekker mange forskjellige bruks-
områder som dykking og vannsport. Flexi har stor 
dørkplass med plass til mye last.

Vekt 390 kg

Lengde x Bredde 520 cm  x 215 cm

Maks Pers 6

Maks HK / KW 75 / 56

Motorstamme Lang

Ekstrautstyr Lanternemast, targabøyle, putesett, 
ryggstøtte, badetrapp, vindskjermbøyle, 
konsolltrekk, ekstra sete/boks, vippeseter.

Sertifisering CE-kategori C  DNV-GL

Maks hastighet Opptil 32 knop

Farger   

BY
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Vekt 340 kg

Lengde x Bredde 450 cm x 190 cm

Maks Pers 6

Maks HK / KW 40 / 30

Motorstamme Lang

Ekstrautstyr Vindskjerm, vindskjermbøyle, rekkesett, 
ryggstøtte, putesett, badestige,  
targabøyle, lanternemast. 

Sertifisering CE-kategori C DNV-GL

Maks hastighet Opptil 27 knop

Farger   

SPORTY SKJÆRGÅRDSJEEP 
ELLER ROMSLIG LANDSTEDBÅT 
 
Pioner Viking er lettplanende og har veldig gode 
sjøegenskaper. Båten har høyt fribord og egner seg 
utmerket som familiebåt.

Pioner Viking er en båt med velprøvd skrog.  
Standardmodellen har tre låsbare rom til bagasje, 
utstyr og bensintank. Brannslukker er standard i 
Viking. Båten har god plass til seks personer.

Ekstrautstyr som targabøyle med lanterner, rustfrie 
rekker, putesett, vindskjerm og vindskjermbøyle 
gjør Pioner Viking til en attraktiv båt med godt 
fartspotensial.

BY
GG DIN BÅT – PION
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PIONER 15 ALLROUND

PIONER 15 
ALLROUND

NYHET! DEN NYE FOLKEBÅTEN!

Pioner 15 Allround tar over etter en av landets mest 
solgte landstedsbåter. Suksessfaktorene har vi tatt 
med oss i utviklingen av denne nye båten og vi er 
stolte når vi nå lanserer nok en anvendelig, trygg  
og stabil Pioner-båt i et nytt designspråk.

Dette er en båt for allsidig bruk hvor de ombord 
opplever trygg og behagelig ferdsel enten det er 
fiske-, familie-, eller aktivitetsturer, transportetap-
per eller arbeidsoppgaver. Denne romslige 15-foteren 
har god plass til 6 personer og er stabil og sjødyktig. 
Fine løsninger som oppbevaringsrom bidrar til orden 
ombord, samt at båten kan skreddersys med diverse 
ekstrautstyr og løsninger etter eget ønske.

Vekt 310 kg

Lengde x Bredde 470 cm x 180 cm

Maks HK / KW 30 / 22,5

Motorstamme Lang

Ekstrautstyr Styrekonsoll, vindskjermbøyle, vind-
skjerm, rekkesett, ryggstøtte, putesett, 
badestige, lanternemast, targabøyle, 
festebrakett for ekkolodd, konsolltrekk.

Sertifisering DNV-GL

Maks hastighet Opptil 25 knop

Farger    

BY
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PIONER 14 ACTIVE

PIONER 14 ACTIVE

Vekt 220 kg

Lengde x Bredde 411  cm x 173 cm

Maks Pers 4 (D Kategori)

Maks HK / KW 25 / 18,7

Motorstamme Lang

Ekstrautstyr Styrekonsoll, vindskjerm, vindskjerm-
bøyle, targabøyle, festebrakett for 
ekkolodd, rekkesett, putesett, lanterne-
mast, ryggstøtte, årer, badestige.

Årer 9”/270 cm

Sertifisering CE-kategori D DNV-GL

Maks hastighet Opptil 24 knop

Farger    

BÅTEN SOM KOMBINERER 
TRADISJON OG TRYGGHET MED 
MODERNE DESIGN

Pioner 14 Active er en av våre nyeste modeller. Den 
kombinerer klassiske linjer og god kjørekomfort med 
moderne detaljer og lekker finish.

Gjennomføringer for tauverk er integrert i skroget.  
Et praktisk rom i babord side passer lange gjen-
stander som båtshake og fiskestang. På styrbord 
side er det rom til mindre ting som mobiltelefoner, 
lommebok og lignende. Denne båten har også 
batterirom, plass til bensintank under aktertofte, 
samt tre oppbevaringsrom under midttoften.

Båten har god oppdrift, høyt dørknivå, er selv-
drenerende og egner seg ypperlig til dagens 
4-taktsmotorer.

Høyt fribord gir tørr og komfortabel båttur selv 
om det bølger litt. Pioner 14 Active er en romslig 
14-foter med plass til fire personer som byr på  
mye båtglede for aktive båtbrukere.

BY
GG DIN BÅT – PION
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PIONER 14 FISHER

PIONER 14 ACTIVE FISHER

Micke Fransson er en av Sveriges 
beste konkurransefiskere. Han har 
bygget sin egen Pioner-båt der hver 
eneste detalj er nøye gjennomtenkt 
og tilpasset. 

– Jeg var ute etter en båt som var tilpasset fiske, 
og kom fram til at vi skulle bygge en båt med 
utgangspunkt i Pioner 17 Flexi. Resultatet er  
blitt en spesialtilpasset fiskebåt. 
Originalen 17 Flexi har styrekonsollen med 
vindskjerm i midten, men for maksimal 
beskyttelse i vær og vind, trengte Fransson to 
vindskjermer. Styrekonsollen er også flyttet fram 
i båten slik at han har fått kastedekk både i 
baugen og akter. Akter har båten en opphøyning 
fiskeren kan stå på. 

– Vi er alltid to i konkurranser. Jeg fisker lengst 
bak, og min bror lengst fram. Vi får mye plass i 
den nye båten. Det er blitt veldig bra!
Valget Pioner var enkelt. Fransson har tidligere 
hatt en mindre Pioner han bygde om til fiskebåt 
og vet hvor sjøsikre disse båtene er. 

– Pioner-båtene er ekstremt sjøsikre. De tåler 
veldig mye samtidig som de er lette og kan dras 

opp på både klipper og strand. I tillegg er plasten 
miljøvennlig, det er viktig. 

I konkurranse er det viktig å komme raskt ut til de 
beste fiskeplassene, og Pioner 17 Flexi er lett og 
smidig slik at den kommer seg raskt opp i fart. 

Helt i toppeliten 
46-åringen har fisket siden han var tre år. For 
fem år siden startet samarbeidet med Zalt 
som utvikler sluker. Sammen med sin bror har 
Fransson hatt stor fremgang, blant annet med en 
12. plass av 540 lag i Sportfish Masters, Sveriges 
største fiskekonkurranse. 

– Det blir en spennende 2020-sesong med ny 
båt. I Sverige er konkurransefiske veldig stort med 
store premier. I mai er jeg med i en konkurranse 
der vinneren får hele 1 million kroner. 

Et tips til hobbyfiskeren?
Fransson deler gjerne fisketips både til 
konkurrenter og hobbyfiskeren. Hans største 
fangst til nå er en gjedde på hele 13,9 kilo.
– Ha tålmodighet! Gjør et godt forarbeid, bli kjent 
med vannet – hvilke farger og størrelser bør du 
ha på sluken? Det er lettere å få fisk hvis man 
kjenner sjøens egenskaper. Men til syvende og 

Skreddersydd båt for konkurransefiskeren

sist handler det om tid. Kaste, dra inn, kaste, dra 
inn osv. Jeg har fisket i tusenvis av timer og ventet 
mye på de virkelig store fiskene. Det er verdt hvert 
eneste sekund!

DEN PERFEKTE FISKEBÅTEN

Modellen er i utgangspunktet vår bestselger,  
en standard P14 Active. 

P14 Fisher er utviklet i samarbeid med Dag 
Røberg fra Team Colibri. Spesialmodellen har stort 
kastedekk i front, med luker og oppbevaringsrom 
under, samt en plate for feste til elektrisk, 
baugmontert motor. Den har feste for ekkoloddgiver.

Båten er en utmerket fiskeplattform. Ideell for en 
og to sportsfiskere – og svært stabil i bruk. For 
spinnerfiske kan tre mann fint fiske samtidig uten  
å måtte planlegge når den enkelte skal flytte litt  
på føttene. 

Vekt 220 kg

Lengde x Bredde 411  cm x 173 cm

Maks Pers 4 (D Kategori)

Maks HK / KW 25 / 18,7

Motorstamme Lang

Ekstrautstyr Styrekonsoll, vindskjerm, vindskjerm-
bøyle, targabøyle, festebrakett ekkolodd, 
rekkesett, putesett, lanterne mast, 
ryggstøtte, årer, badestige.

Årer 9”/270 cm

Sertifisering CE-kategori D DNV-GL

Maks hastighet Opptil 24 knop

Farger   

Micke Fransson kan du følge på Instagram:  
@mickefransson_zalt og Facebook for å se 

hvordan det går når han tester den skreddersydde 
Pioner-båten i konkurranser. 

BY
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Micke Fransson kan du følge på Instagram:  
@mickefransson_zalt og Facebook for å se 

hvordan det går når han tester den skreddersydde 
Pioner-båten i konkurranser. 
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PIONER 13

PIONER 13

ET BEKYMRINGSLØST BÅTLIV 

Pioner 13 gjør det enkelt å eie båt. Den er stabil og 
lettkjørt. Gode sjøegenskaper verdsettes av både 
ferske båteiere og erfarne båtfolk. Båten egner seg 
til mindre 4-taktere og som robåt.

Standardmodellen er romslig med god plass til fire 
personer. Bagasje, utstyr og bensintank får plass i to 
låsbare oppbevaringsrom.

Båten kan utstyres med rekkesett og putesett.

Vekt 155 kg

Lengde x Bredde 393 cm  x 155 cm

Maks Pers 4

Maks HK / KW 8 / 6

Motorstamme Kort

Ekstrautstyr Rekkesett, putesett, lanternemast.

Årer 8”/240 cm (standardutstyr)

Sertifisering CE-kategori D DNV-GL

Maks hastighet Opptil 10 knop

Farger   

BY
GG DIN BÅT – PION

ERBOAT.NO



20 21
PIONER 12 MAXI

PIONER 12 MAXI

Vekt 160 kg

Lengde x Bredde 381  cm x 165 cm

Maks Pers 4

Maks HK / KW 15 / 11,2

Motorstamme Lang

Ekstrautstyr Badestige, rekkesett foran og akter, årer, 
lanternemast, styrekonsoll, ekkolodd-
brakett, putesett, targabøyle.

Årer 9”/270 cm

Sertifisering CE-kategori D DNV-GL

Maks hastighet Opptil 20 knop

Farger     

TØFF TRYGGHET FOR FREMTIDEN

I Pioner 12 Maxi får du en moderne og sikker 
flerbruks båt. Den er selvdrenerende, lettplanende, 
meget stabil og solid. Pioner er ledende i markedet 
innen rotasjonsstøping, og med nye Pioner 12 Maxi 
er denne konstruksjonen tatt til nye høyder. Med 
sitt dobbeltskrog er båten ekstremt sikker, og full 
kontakt mellom dørken og skroget gjør båten stivere 
og mer robust.

Båten har plass til fire personer, og høyt fribord 
sikrer alle en komfortabel og tørr båttur. En langs-
gående innvendig tofte er konstruert for at det skal 
være best mulig å ro. Båten har standard setekasse 
med plass til 24-liters bensintank.

Dette er en moderne båt i finish og design, med små 
fine innstøpte detaljer som koppholder, håndtak og 
solide gjennomføringer til tauverk. 

Om hytta ligger ved et fjellvann, tjern eller ved sjøen: 
Pioner 12 Maxi er en båt du og familien vil elske 
for sin brukervennlige allsidighet, enten det er til 
morokjøring, svippturer til butikken, bading, fisking 
eller kosetur til en holme. 

BY
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PIONER 10 CLASSIC

PIONER 10 CLASSIC

Vekt 120 kg

Lengde x Bredde 323  cm x 147 cm

Maks Pers 3

Maks HK / KW 9,9 / 7,3

Motorstamme Kort

Ekstrautstyr Badestige, rekkesett foran og akter, 
styrekonsoll, årer, lanternemast, ekko-
loddbrakett, putesett, targabøyle.

Årer 8”/240 cm

Sertifisering CE-kategori D DNV-GL

Maks hastighet Opptil 18 knop

Farger    

MORSOM OG LETTKJØRT 
KVALITETSBÅT

Pioner 10 Classic er en snerten og sikker båt som 
er lett å håndtere og manøvrere – og som passer 
perfekt for barn og voksne.

Den moderne modellen er selvdrenerende, solid, 
lettplanende og er fin å ro. Pioner 10  Classic 
føles veldig trygg og er samtidig egnet til mange 
forskjellige bruksområder, noe både store og små 
vil sette pris på. Båten har plass til tre personer 
og er godkjent for 9,9 hk.

Pioner 10 Classic er svært anvendelig, brukervennlig 
og solid. Den er selvdrenerende. Dette er en 
moderne båt i finish og design, med små fine 
innstøpte detaljer som koppholder, håndtak og solide 
gjennomføringer til tauverk. Modellen er glimrende til 
bruk som slepejolle, eller på hytta –  enten den ligger 
ved sjøen, et tjern eller et fjellvann.

Pioner er ledende i markedet på rotasjonsstøping, 
og har med denne splitter nye modellen løftet 
 konstruksjon og produksjon inn i en ny verden. 

BY
GG DIN BÅT – PION

ERBOAT.NO
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PIONER TRIOPIONER 8 MINI

PIONER 8 MINI

MORSOM OG ROBUST SYKKELBÅT

Trio er et morsomt og annerledes båtalternativ 
som samler familien til felles aktiviteter. Trio har en 
moderne og pen finish og er praktisk med fem seter. 
To av setene kan legges ned og gjøres om til en 
solseng, og du kan få ettermontert badetrapp. Pioner 
Trio er selvdrenerende.

Vekt 175 kg

Lengde x Bredde 375  cm x 190 cm

Maks Pers 5

Ekstrautstyr Rekkesett, badestige.

Farger       (på bestilling)

SOSIALT OG HYGGELIG FOR 
TRIM OG TRIVSEL
De som har brukt sykkelbåter før, vet at de 
 passer bra til alt fra solbad og kos til lek og 
trening – for både barn og voksne, familie og 
venner.

Feriefølelsen er aldri langt unna i en sykkelbåt. 
Ofte finner man dem til utleie på stranda, i 
aktivitetsparker, på campingplasser eller i andre 
turistnæringer. Hva med å eie en selv?

Nyt stillheten på en rolig tur, la ungdommen 
leke og bade eller ta det som en sosial trenings-
økt. Valget er ditt. 

Pioner står for norske kvalitetsprodukter, og har 
gjennom en årrekke vært en av Europas største 
produsenter av sykkelbåter.

BARNAS FØRSTE BÅT

Pioner 8 Mini er en båt med mange bruksområder. 
Legg den på biltaket, og ta den med hvor du vil. Bruk 
den til og fra moderbåt, ha den på slep eller la barna 
lære båtvett med denne stødige båten.

Pioner 8 Mini Planer har lav vekt og riktig motor, og 
den er lett å ro. Langsgående tofte gir god sitte-
komfort. Årene kan sikres med stropper under slep.

Vekt 54 kg

Lengde x Bredde 242  cm x 134 cm

Maks Pers 2

Maks HK / KW 3,5  / 2,6

Motorstamme Kort

Årer 6”/180cm (standardutstyr)

Sertifisering CE-kategori D DNV-GL

Farger       
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PIONER UTSTYR
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Konsoll • STANDARD • • • • •

Konsoll babord •

Konsoll bred • STANDARD

Konsolltrekk • • • • • •

Vindskjerm • STANDARD • • • •

Vindskjermbøyle • • • • • •

Badestige • • • • • • • •

Ekstra seteboks • •

Putesett • • • • • • • • •

Lanternemast inkl.  
bryterpanel og kabler.

• • • • • • • •

Festebrakett for ekkolodd • • • • • • •

Pulpit •

Rekkesett akter • • • • • • • •

Rekkesett front • • • • • • • •

Rekkesett komplett STANDARD

Ryggstøtte med pute/rull • • • • • •

Targabøyle • • • • • • • •

Årer • • STANDARD • • STANDARD

Farger                        

HVIT MARMOR PIONER RØD LIME ROSA ORANSJE
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FINN DIN FORHANDLER:
www.pionerboat.no

• Lang levetid
• Minimalt vedlikehold
• Høy kvalitet
• God sikkerhet
• Stabil

• Meget robust
• Sterkt materiale
• Resirkulerbar
• Norskprodusert

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vi tar forbehold om eventuelle produktendringer og trykkfeil.

EN PIONER HAR MANGE FORDELER:


