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Ska du ha en enkel och 
funktionsduglig båt för 
en billig penning? Då kan 

Pioners modeller vara ett intressant 
alternativ för dig. Det norska varvet 
bygger båtar som inte liknar något 
annat på marknaden. Materialet är 
polyeten och det är återvinnings-
bart och miljövänligt. Plasten ger 
båtarna ett väldigt karaktäristiskt 
intryck på sjön och det går inte ta 
miste på dem med andra märken.

Produktionsmetoden kallas ro-
tationsteknik och den utvecklades 
för 50 år sedan av varvets grundare 
Lars Ringdal. De första båtarna som 
lämnade fabriken hade enkelskrov 
med stålram invändigt för att göra 
dem styva. Produktionsmetoden 
utvecklades och i mitten av 60-talet 
kunde man gjuta modeller med 
dubbla skrov i ett stycke. Flera 
fabriker har öppnats runt om i värl-
den och sedan starten har 300 000 
exemplar producerats och sålts.

TITTAR VI I BACKSPEGELN så är väl de 
röda roddbåtarna något av varvets 
signum. De fi nns vid snart sagt varje 
offentlig badbrygga runt om vårt 

land. De är billiga, stryktåliga och 
i det närmaste underhållsfria. Och 
därför kan de ligga ute i alla väder 
i väntan på den dag då någon nöd-
ställd måste plockas upp ur vattnet. 
Ska man välja ett enda ord för att 
beskriva Pioners båtar får det bli 
robusta. 

På senare år har Pioner tagit fl era 
kliv upp både vad gäller storlek 
och utförande. Med Pioner 17 Flexi 
försöker varvet slå sig in på den 
tuffa marknaden med mindre styr-
pulpetare. Båten är lite drygt fem 
meter lång och väger 450 kilo. Den 
kan ta ombord sex personer men 
jag undrar var alla ska sitta. 

Rekommenderad motorstyrka 
är 60–80 hk. När jag testkör båten 
hänger en 70 hästars Yamaha på 
akter spegeln. Det räcker gott. Jag 
får upp den i en maxfart på 29 knop 
och det känns fullt tillräckligt för 
den här lätta båten. Den går mjukt i 
sjön men vågorna är ganska snälla 
under testturen. Hur den beter sig 
under hårdare omständigheter är 
en annan sak. Båten är i princip 
osänkbar och det är ingen risk för 
några haverier men färden kan bli 
både blöt och skumpig om det går 
höga vågor. 

Förarplatsen är placerad vid ak-
tersoffan. Även här är utformningen 
enkel och avskalad. Soffan är gan-
ska djup vilket innebär att jag inte 

kan luta mig mot ryggstödet sam-
tidigt som jag kör. Jag hittar ingen 
riktigt bekväm körställning men det 
funkar. Ratten går inte att justera 
men det fi nns gott om utrymme att 
placera en navigator på. Vindrutan, 
som är utrustad med rostfri båge, är 
rejäl och ger ett bra skydd för den 
som kör. Under aktersoffan fi nns ett 
rymligt stuvfack. Det stängs med ett 
enkelt beslag som skramlar lite när 
vi kör. 

Det fi nns två löstagbara sittbän-
kar som går att montera längs med 
relingen framför styrpulpeten.

VILKA KAN DÅ tänkas köpa en Pio-
ner 17 Flexi? Först och främst är 
det de som vill ha ett enkelt och 
lättskött båtliv och som inte stäl-
ler så höga krav på komfort. Yngre 
personer med begränsad ekonomi 
men som ändå vill ha en rolig båt 
för att fi ska med eller åka vatten-
skidor efter. Barnfamiljer som har 
ont om tid och som bara vill åka till 
stranden för att bada. Äventyrliga 
båtmänniskor som vill ha en robust 
båt och  som kanske vill testa fors-
ränning. Eller de som gillar en båt 
som sticker ut från mängden. 

Ett stort plus är att båten i prin-
cip klarar sig utan fendrar. Åtmin-
stone vid själva tilläggningen. När 
den väl är förtöjd kan det vara bra 
att skydda båten. 

Pioner gör båtar utan att slösa med 
bling bling. Resultatet är en prisvärd 
båt som sticker ut från mängden.
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Robust utan smicker

PIONER 17 FLEXI
LÄNGD 5,20 m
BREDD 2,15 m 
VIKT 450 kilo
MOTOR 70 hk 
Yamaha
PRIS 219 000 
kronor

TESTKÖRNINGEN
LAST 1 person
MOTOR 70 hk 
Yamaha
FART 29 knop

VÄRT ATT NOTERA
+ Stöttålig och 
robust
+ Underhållsfri
 Avskalad 
komfort

KONTAKT
www.pioner-
boat.se

OUTSPÄTT
Pioner 17 Flexi 
är en avskalad 
och robust båt 
som passar för 
den som vill 
ha ett enkelt 
båtliv.

Pioner slösar inte med extra utrustning. 
Lamporna i fören har plockats bort från 
årets modell av Pioner 17 Flexi. 


