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test     pioner 14 active

Den lilla miljöakti visten
Här är båten för den miljövänliga motorbåtsköparen som 
tänker på sina ofödda barnbarnsbarn. Passar även den som 
är lite mer av slit och släng. text och foto anders jelving
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Den lilla miljöakti visten
 Pioner har väl aldrig legat på listan 

över coola båtar. Få av modellerna väcker 
något habegär. Trista i formen, lite svampi-
ga i skrovet och ser mest ut som kommu-
nala livbåtar. Nu tar man krafttag och 
bättrar på imagen och lanserar sin nya 
modellserie Dark Line. Sju modeller ingår i 
denna till utseendet lite tuffare serie. Det 
enda man egentligen gjort är att byta kulör 
på den polyeten i vilket dessa fantastiska 
båtar är tillverkade. Det är ingen ironi. 

En blåsig septemberdag tog jag ut den 
nätta lilla Pioner 14 Active för en testkör-
ning. Sjön var krabb och havet utanför 
Tanumstrand på Västkusten kändes obehag-
ligt nära. När jag rundade den sista vågbry-
tande bryggan slog första vågen mot bogen 
och kastade sig över mig. Uppiggande. Jag 
fällde gasreglaget och den lilla fyrtaktaren 
pirrade till. Begåvad med 20 hästkrafter, 
viket är max rekommenderad motorstyrka, 
blir det inte mer än så. Farten ökade snabbt 
och fören klev ur vattnet tillräckligt för att 
kunna stånga bort motsjön. Nu infann sig 
en mycket lustig och högst ovanlig känsla. 
Att sitta i en liten 14-fotare när vågorna går 
halvmetern höga brukar sällan vara en an-
genäm upplevelse. Det här var annorlunda. 
Den tjocka, elastiska och klart bullerdäm-
pande etenplasten gjorde underverk. Gång-
en var trots sitt horisontella läge mjuk och 
tyst. För att inte säga otroligt stabil. Efter 
att jag girat runt lite och fått ett par duschar 
till drog jag av gasen och la mig stilla för att 
inspektera resten av denna smått fantastis-
ka lilla båt.

FörarPlatsen är Placerad på styrbords 
sida och man sitter i aktersoffan. Här finns 
plats för en stuss till men jag har svårt 
att tänka mig att Pioner 14 Active med 
20 kusar på häcken klarar av mer vikt i 
aktern. Själva pulpeten är även den rota-
tionsgjuten och sitter skruvad i durk. Den 
raka lilla vindrutan ger bara ett begränsat 
vindskydd men räddar mig från de värsta 
kastsjöarna. Ingjutet i modulen finns ett 
litet nyckelfack och burkställ. Mitt ovanför 
ratten finns plats för en fast naviga…, jag 
menar fiskfinnande ekolod. 

Mitt i båten finns en stor toft i form av 
en låda. Det är inte en fungerande fisk-
sump, utan här förvaras trycktanken och 
startbatteri bäst. Ett smart val av place-
ring. Det ger en bra motvikt om man är 
ensam i båten. Vill man så går det natur-
ligtvis att ha det som förvaring och i stället 
ställa tank och batteri i aktertoften. Runt 
hela båten löper ett kraftigt räcke i rost-
fritt. Ett mycket bra handtag. Det hindrar 
dock ingen från att falla överbord men i 
brist på knappar och fenderfästen fyller 

Styrkonsolen är extra 
utrustning. en enkel och 
okomplicerad förarplats 
som har vad som krävs 
i en mindre båt. Vind
skydd, fotstöd och plats 
för fiskfinnarelektronik.

räcken och dynor är 
även de sådant som 
ligger under extra 
utrustning. Bra att hålla 
sig i och dynorna tål fisk
rens bra mycket bättre 
än lösa kapokfyllda 
tygdynor.

Den 20 kusar starka 
fyrtaktaren behövs om 
du tänker bjuda med 
fiskarkompisar eller 
annan last.

det en viktig funktion. Båten är natur-
ligtvis självlänsande, och det genom en 
mycket snillrik konstruktion. I durken är 
det gjutet tre djupa fåror med tre passande 
lösa ”hängrännor”. På det sättet har man 
lyckats få vridstyvhet i durken samtidigt 
som vattnet rinner ut utan att skvalpa över 
fötterna. Sina mått till trots känns det blott 
4,11 meter långa skrovet mycket stabilt vid 
stillaliggande. Sådant gillar fiskare och den 
som ska transportera saker. 

det var båten som den ser ut i korthet. Nu 
till det som verkligen är argument som talar 
för en båt från norsktillverkade Pioner. De 
rotationsgjuts av UV-stabiliserad polyeten, 
ett material som till 100 procent är återvin-
ningsbart och mycket stryktåligt. Överbliven 
polyeten vid gjutning av skroven smälts där-
för ner igen och blir säten och andra detaljer 
i båtarna. Skulle man få en elak skada på 
båten är det på så sätt lätt att laga. Smält ner 
polyeten, slipa av och polera upp. Livsläng-
den hos en välskött Pioner handlar i teorin 
om att barnbarnsbarnen kan ärva den.

Tyvärr finns det alltid en pralin i asken 
man inte gillar. I fallet med denna Pioner 
14 Active är det priset kontra utrustning. 
I standardutrustningen ingår i stort sett 
ingenting. Dynor, räcken, lanternmast, 
styrkonsol, vindruta, rostfri båge runt 
vindrutan, badstege och åror är allt extra 
utrustning. Så, för utgångspriset 29 900 
kronor får du ett rotationsgjutet badkar i 
standardfärgerna vit marmor eller denna 
koksgrå. Vill du komplettera det med saker 
som skapar en användbar båt, typ den 
i testet, räkna med ett slutpris närmare 
100 000 kronor. Gott samvete är inte gratis 
och så är den ju faktiskt lite coolare i grått. 
Lite.

längd 4,11 meter
bredd 1,73 meter
vikt 210 kg
personer 4
motor 9,9–20 hk
pris Från 29 900 kronor

testkörningen
last 1 person
motor Yamaha 20 hk 4takt
fart cirka 20 knop

Värt att notera
+ Stryktålig
+ Stabil
– Skral standardutrustning

Kontakt
www.pionerboats.se

faKta pioner 14 active
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