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VENEILY ON PARHAIMMILLAAN
HELPPOA JA TURVALLISTA
Upea ja huoleton kesäpäivä vesillä – onko mitään se parempaa? Nykyaikaisia ja suosittuja Pioner-veneitä on valmistettu Norjassa jo
vuodesta 1959. Ne ovat rakenteeltaan toimivia ja kestäviä, helppokäyttöisiä ja laadukkaita. Pioner-veneet ovat käyttömukavuudeltaan
ylivertaisia, vankkoja ja ympäristöystävällisiä. Pionerilla on laaja valikoima venemalleja jokaiseen makuun. Veneiletkö rannikolla vai järvellä?
Käyttävätkö venettä aikuiset vai nuoremmat? Oletko vasta-alkaja vai harjaantunut veneilijä? Onko vene tarkoitettu vapaa-ajan vai
ammattikäyttöön, tai kenties matkailutarkoitukseen?

Pioner – aitoa veneilyiloa!
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PIONER - HELPPOA VENEILYÄ
Pioner tekee veneilystä käytännöllistä ja helppoa.
Suositut Pioner-veneet on valmistettu rotaatiovaletusta polyeteenistä ja ne on suunniteltu kestämään
vaativiakin olosuhteita. Pioner-veneet ovat kulutuskestävyydeltään huippuluokkaa, ne ovat lähes
huoltovapaita ja niiden käyttöikä on pitkä. Meille on kunnia-asia valmistaa turvallisia ja ensiluokkaisia
tuotteita. Myös ympäristöasiat ovat meille tärkeitä, ja modernit Pioner-veneet onkin valmistettu täysin
kierrätettävästä materiaalista.

DESIGNED AND
PRODUCED IN NORWAY

Pioner-vene tarjoaa monia etuja:
VANKKATEKOINEN
Pioner-veneet ovat lujatekoisia, käyttäjäystävällisiä ja helppohoitoisia. Niillä on pitkä käyttöikä. Juuri
näiden ominaisuuksien ansiosta veneistä on tullut veneilijöiden keskuudessa erittäin suosittuja kaikkialla
maailmassa!
Veneet on valmistettu rotaatiovaletusta polyeteenistä – se on hyvin kulutuskestävä, UV-suojattu
materiaali, joka lisää veneen käyttöikää. Veneet valetaan yhtenä kappaleena ja niiden kulutuskestävyys
on huippuluokkaa: ne kestävät huoletta kovaakin rasitusta kuten kolhuja ja iskuja, hyytävää kylmyyttä,
korkeita lämpötiloja ja auringonpaistetta.
LAADUKAS
Kaikille Pioner-veneille on myönnetty CE-merkinnän ohella myös norjalaisen Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd (DNV-GL) -luokituslaitoksen tyyppihyväksyntä. Luokituslaitos valvoo veneiden
tuotantoa, testaa ja hyväksyy venemalleja ja varmistaa näin sen, että Pioner-veneet täyttävät EUdirektiivien ja -asetusten CE-merkinnöille asettamat vaatimukset. Cipax AS on asettanut koko
valmistusprosessille tiukat vaatimukset. Tämä yhdessä työntekijöiden vankan ammattitaidon kanssa
varmistavat sen, että Pioner-veneet ovat aina laadultaan huippuluokkaa! Vuonna 2016 (DNV-GL) on
uudelleensertifioinut kaikkien Pioner ja Steady-veneiden mallit EU:n uuden huvivenedirektiivin (2013/53/
EU) mukaisiksi.
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DESIGNET OG
PRODUSERT I NORGE

LUJATEKOINEN MATERIAALI
Pioner-veneet on valmistettu rotaatiovaletusta polyeteenistä.
Valmistusmenetelmän ja rakenteen tuloksena Pioner-veneet ovat
lujatekoisia ja kulutusta kestäviä. Ne voi huoletta vetää vedestä ylös
rantakiville ja kallioille.
LÄHES HUOLTOVAPAA
Veneet ovat lähes huoltovapaita. Näin sinulle veneilijänä jää
enemmän aikaa nauttia helposta ja huolettomasta veneilystä. Ja jos
veneelle sattuisi tapahtumaan vahinko, sen korjaaminen on helppoa.
PITKÄ KÄYTTÖIKÄ
Pioner-veneet valmistetaan UV-suojatusta muovista, jonka ansiosta
vene säilyttää värinsä ja käyttöominaisuutensa pitkään.
VAKAUS
Veneen rungon muotoilun ansiosta vene on suuntavakaa, joten
veneessä liikkuminen ja sen kyydistä astuminen on helppoa.
Kaksoisrungon ansiosta vene kulkee pehmeästi, sen kantokyky ja
kelluvuus on hyvä ja se on turvallinen.
TURVALLISUUS
Riippumaton norjalainen Det Norske Veritas Germanischer Lloyd
-luokituslaitos (DNV-GL) tarkistaa ja hyväksyy Pioner-venemallit.
Näin Pioner-veneen omistaja voi tuntea olonsa turvalliseksi ja
keskittyä nauttimaan veneilystä.
KIERRÄTETTÄVYYS
Polyeteeni on ympäristöystävällinen materiaali, joka on 100 %
kierrätettävää muovia. Kaikki veneen valmistuksesta ylijäävä
materiaali kierrätetään ja hyödynnetään muissa tuotteissa. Myös
itse valmistusmenetelmä on hyvin ympäristöystävällinen. PIONER on
ympäristöystävällisen veneilijän valinta.

KÄYTTÖALUEET
Lapset ja
nuoret

Perhe ja
vapaaaika

Kalastus

Pioner 8 MINI

•

•

•

Pioner 10 CLASSIC

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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Pioner VIKING

•
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Pioner 17 FLEXI

•

•
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•

•
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•

•
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Pioner 13
Pioner 14 ACTIVE

•

Pioner MULTI
Pioner TRIO

•

•

Urheilu

Vuokraus

Ammattikäyttö

•

•
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PIONER MULTI

HALLITSEE HAASTEET VESILLÄ
Jo nimikin sen kertoo. Pioner Multi on
suunniteltu niin ketteräksi ja monikäyttöiseksi,
että sen käyttöalue ulottuu pelastusveneestä
kalastusveneeseen ja sukeltajien veneestä
yleisveneilyyn.
Venettä ammattitarkoituksiin käyttävät valitsevat
usein juuri tämän veneen, jossa on paljon erilaisia
hienoja ominaisuuksia ja jonka kantokyky on jopa 1
122 kg*.
Keulaportti lasketaan alas ruostumattomalla
vinssillä, mikä helpottaa veneeseen astumista ja siitä
poistumista sekä lastaamista ja purkamista. Pioner
Multi liukuu kevyesti ja on erittäin merikelpoinen.
Ammattikäytön lisäksi Pioner Multi soveltuu
mainiosti myös vapaa-ajan veneilyyn.

* Luokka D, Luokka C 972 kg.
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Paino

466 Kg

Pituus x Leveys

530 cm x 215 cm. Keulaportti: 92 cm.

Max hlö

8/10 (C/D sertifiointi)

Max hv/KW

80 / 60

Rikipituus

Pitkä

Lisävarusteet

Istuinlaatikko, uimaportaat, ylimääräinen istuin/laatikko, tyynysarja, pulpetti vasemmalla
puolella, pulpetti, ruostumaton tuulilasikehys,
kaiteet, leveä ja kapea ohjauspulåetti, targakaari navigaatiovaloilla, selkätuki, tuulilasi,
anturiteline kaikuluotaimelle.

Sertifiointi

CE-kategoria C/D DNV-GL

Max nopeus

33 solmua

Värit

PIONER MULTI
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PIONER MULTI TEKEE KAUPUNGISTA
TURVALLISEMMAN
Porsgrunnin kaupunki levittäytyy Porsgrunninjoen
molemmille puolille. Telemarkin vesistö laskee mereen
tämän joen kautta. Kaupunki sijaitsee samalla
Frierfjorden-vuonon rannalla. Siksi on itsestään selvää
että Porsgrunnin pelastuslaitos tarvitsee veneen, joka
pitää minkä lupaa ja kestää kovaa käsittelyä.
Porsgrunnin pelastuslaitos toimii rannalla, Herøyan teollisuusalueella.
Pioner Multi odottaa käyttövalmiina paloaseman luona erikoisvalmisteisissa
ripustimissa. Jos tapahtuu onnettomuus, vene irtoaa itsestään
ripustimista, kun pikalaukaisinta vetäistään.
– Vene ostettiin oikeastaan eräänlaisena rakennussarjana, kertoo palomies
Stig Evju. – Valittavissa oli suuri määrä erilaisia konsoleita ja elementtejä,
joten vene mukautettiin tarpeisiimme. Siksi saimme yksinkertaisesti
pelastuslaitoksen käyttöön mukautetun veneen.

YHDISTETTY PELASTUS- JA
PALONSAMMUTUSVENE
Pelastuslaitoksen veneet sijaitsevat Porsgrunnissa ja Brevikissä. Kaikilla
kunnan palomiehillä on veneenkuljettajan pätevyys. Rannikolla sijaitsevassa
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Brevikissa pelastuslaitoksen käytössä on suurempi vene. Sillä lähdettäisiin
liikkeelle, jos esimerkiksi jollain vuonossa sijaitsevista saarista syttyisi
tulipalo. Silloin Pioner Multi täydentää sammutusvenettä.
Pelastuslaitoksen Pioner Multi näkyy erinomaisesti kirkkaanpunaisen värinsä
ja kylkien merkintöjen ansiosta. Sitä käytetään lähinnä Porsgrunnin joella.
– Meillä ei koskaan aikaisemmin ole ollut käytössämme yhtä hyvä venettä
tässä kaupungissa, kertoo palomies Evju. – Kaikki tarvitsemamme
varusteet mahtuvat Pioner Multi -veneeseen. Tilaa riittää myös kiireistä
toimintaa varten. Kannella voi esimerkiksi elvyttää.

PIONER MULTI VALMIINA LÄHTÖÖN!
Kun pelastuslaitos lähtee suorittamaan tehtävää joelle, miehistön vahvuus
on aina kuusi. Neljä miestä, joista kaksi on paikalle uivia pintapelastajia,
saapuu autolla. Kaksi miestä ehtii kohteeseen nopeasti Pioner Multin 75
hevosvoiman ansiosta.
– Vene lasketaan vesille todella äärimmäisen nopeasti. Kun saavumme
perille, suojaamme pintapelastajia ja autamme heitä pelastustyössä. Pioner
Multi -veneessä on alas laskettava keulaportti. Siitä on meille paljon hyötyä.
Se kelluu, joten sen päällä voi kävellä ja seisoa. Se helpottaa ihmisten
nostamista vedestä.

– Tämä vene on uskomattoman vankkatekoinen ja monikäyttöinen. Jos
siihen tulee kolhuja, ne voidaan yksinkertaisesti tasoittaa silitysraudalla.
Pioner Multi on todellinen työjuhta, kertoo Stig Evju tyytyväisenä. – Lisäksi
se on valmistettu Norjassa. Ostimme sen paikallisesta veneliikkeestä.
Olemme huomanneet, että valmistajalta on helppo saada apua.

Porsgrunnin pelastuslaitokselle hankitusta veneestä on hyötyä
vuosikausien ajan. Sitä paitsi - mikä sopisi pelastuslaitokselle paremmin
kuin punainen Pioner?

– Meillä ei koskaan
aikaisemmin ole ollut
käytössämme yhtä hyvä
venettä tässä kaupungissa.
Stig Evju, palomies Porsgrunn

“

Pioner Multi eroaa muista veneistä, koska siinä on kaksi köliä. Muotoilun
ansiosta se käyttäytyy vedessä täysin eri tavoin kuin muut samaan
luokkaan kuuluvat veneet. Vaikka veneessä olisi meneillään kiivastahtista
toimintaa, se kelluu vedessä vakaana. Porsgrunnin pelastuslaitos
on asennuttanut erityisen potkurisuojuksen, jotta potkurin lähellä
työskentelevä pintapelastaja ei ole vaarassa pelastustyön aikana.

“

SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN ISKUJA
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PIONER 17 FLEXI

VAUHTIA, MUKAVUUTTA JA
KÄYTETTÄVYYTTÄ – TYYLIKKÄÄSTI
Pioner 17 Flexi on tehty aktiiviselle veneenkäyttäjälle.
Siinä on hyvä varustetaso ja muun muassa keskellä
leveä pulpetti, ruostumattomat sivukaiteet ja
automaattinen vedenpoisto.
Pioner 17 Flexi on vankka ja uskomattoman
merikelpoinen yleisvene, joka on kaiken lisäksi upeasti
muotoiltu. Pioner 17 Flexi on käyttö- ja pulpettivene
koko perheelle. Lisäksi se sopii moniin erilaisiin
tarkoituksiin, kuten sukeltamiseen ja vesiurheiluun.
Flexissä on paljon lattiatilaa ja hyvä kantokyky.
Paino

390 Kg

Pituus x Leveys

520 cm x 215 cm

Max hlö

6

Max hv/KW

75 / 56

Rikipituus

Pitkä

Lisävarusteet

Suojahuppu pulpetille, uimaportaat,
ylimääräinen istuin/laatikko, tyynysarja,
ruostumaton tuulilasikehys, pehmustettu
selkätuki, targakaari navigaatiovaloilla,
valomasto, taitettavat sivuistuimet.

Sertifiointi

CE-kategoria C DNV-GL

Max nopeus

32 solmua

Värit
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PIONER 17 FLEXI
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PIONER VIKING

SPORTTINEN SAARISTOJEEPPI
TAI TILAVA KÄYTTÖVENE
Pioner Viking liukuu kevyesti ja sen meriominaisuudet
ovat erittäin hyvät. Veneessä on korkeat laidat ja
se sopii erinomaisesti koko perheen veneeksi, jonka
vauhtipotentiaali on tarvittaessa kova.
Pioner Viking on itsetyhjenevä ja siinä on testattu
runko. Vakiomallissa on kolme lukittavaa tilaa
laukuille, varusteille ja polttoainesäiliölle. Myös
palosammutin kuuluu malliin vakiovarusteena.
Veneessä on hyvin tilaa kuudelle hengelle.

Paino

340 Kg

Pituus x Leveys

450 cm x 190 cm

Max hlö

6

Max hv/KW

40 / 30

Rikipituus

Pitkä

Lisävarusteet

Suojahuppu pulpetille, uimaportaat,
tyynysarja, ruostumaton tuulilasikehys,
sivukaiteet, pehmustettu selkätuki,
targakaari navigaatiovaloilla, valomasto,
tuulilasi.

Sertifiointi

CE-kategoria C DNV-GL

Max nopeus

27 solmua

Värit
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PIONER VIKING

PIONER 15
VANKKA RAKENNE JA KLASSINEN
MUOTOILU
Pioner 15 on Norjan myydyimpiä vapaa-ajan veneitä.
Veneen huippukäytettävyys huomioiden se ei ole
yllätys.
Lähde kalastusretkelle tai tutustu ympäröivään
vesistöön. Perhe, ystävät, kotieläimet ja varusteet
– kaikki kulkevat Pioner 15 -veneen kyydissä
turvallisesti. Pioner 15 on vankkatekoinen vene, johon
voi luottaa kaikissa tilanteissa.
Tilavassa 15-jalkaisessa veneessä on hyvin tilaa
viidelle hengelle. Se on vakaa ja merikelpoinen. Kahden
lukittavan säilytystilan ansiosta kannelle jää hyvin
tilaa ja tavarat pysyvät järjestyksessä. Vene kestää
kovaakin kulutusta, liukuu kevyesti ja yltää jopa 22
solmun maksiminopeuteen. Pioner 15 -mallia löytyy
sekä kahvaohjattavana että erillisellä ohjauspulpetilla
varustettuna.
Paino

200 Kg

Pituus x Leveys

450 cm x 180 cm

Max hlö

5

Max hv/KW

25 / 18,7

Rikipituus

Pitkä

Lisävarusteet

Suojahuppu pulpetille, uimaportaat,
tyynysarja, ruostumaton tuulilasikehys,
sivukaiteet, pehmustettu selkätuki,
valomasto, tuulilasi. airot.

Airot

9”/270 cm

Sertifiointi

CE-kategoria C DNV-GL

Max nopeus

22 solmua

Värit
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PIONER 15

PIONER 14 ACTIVE

UUSI KOKO KANSAN VENE,
JOSSA YHDISTYVÄT PERINNE,
TURVALLISUUS JA MODERNI
MUOTOILU
Pioner 14 Active on yksi uusimmista malleistamme,
jossa klassiset linjat ja ajomukavuus yhdistyvät
tyylikkäisiin yksityiskohtiin. Esimerkiksi köysien holkit
on integroitu runkoon.
Säilytystila veneen vasemmalla puolella sopii
pitkänomaisille esineille kuten venekoukulle ja
onkivavoille. Veneen oikealla puolella on säilytystilaa
pienemmille esineille kuten matkapuhelimille,
lompakolle ym. Veneessä on myös akkutila, paikka
polttoainesäiliölle perässä olevan istuimen alla sekä
kolme säilytyslokeroa keski-istuimen alla, jonne voi
tarvittaessa sijoittaa myös polttoainesäiliön.
Veneessä on hyvä kantokyky, kellumisominaisuudet
ja korotettu lattiataso. Lisäksi se on itsetyhjenevä ja
sopii mainiosti nykyisille nelitahtimoottoreille.
Korkeat laidat varmistavat kuivan ja mukavan
venematkan aallokossakin. Pioner 14 Active on tilava
14-jalkainen vene, jossa on tilaa neljälle hengelle ja
joka tarjoaa aktiivisille veneilijöille paljon veneilyiloa.
14

Paino

220 Kg

Pituus x Leveys

411 cm x 173 cm

Max hlö

3/4 (C/D Sertifioitu)

Max hv/KW

25 / 18,7

Rikipituus

Pitkä

Lisävarusteet

Suojahuppu pulpetille, pulpetti,
uimaportaat, tyynysarja, ruostumaton
tuulilasikehys, sivukaiteet, pehmustettu
selkätuki, valomasto, tuulilasi. airot.

Airot

9”/270 cm

Sertifiointi

CE-kategoria C/D DNV-GL

Max nopeus

24 solmua

Värit

PIONER 14 ACTIVE
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PIONER 13

HUOLETONTA VENEILYÄ
Pioner 13 tekee veneen omistamisesta vaivatonta.
Se liukuu hyvin, on vakaa ja helposti ohjattava.
Sen mainioita meriominaisuuksia arvostavat niin
uudet veneenomistajat kuin kokeneet veneilijätkin.
Vene sopii pienemmille nelitahtimoottoreille ja
soutamiseen.
Vakiomalli on tilava, ja siinä on hyvin tilaa neljälle
hengelle. Laukut, varusteet ja polttoainesäiliö
mahtuvat kahteen tilavaan ja lukittavaan
säilytystilaan.
Veneen voi halutessa varustaa sivukaiteilla ja
tyynysetillä.
Paino

155 Kg

Pituus x Leveys

393 cm x 155 cm

Max hlö

4

Max hv/KW

8/6

Rikipituus

Lyhyt

Lisävarusteet

Tyynysarja, sivukaiteet. valomasto.

Airot

8”/240 cm (vakiovaruste)

Sertifiointi

CE-kategoria D DNV-GL

Max nopeus

10 solmua

Värit
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PIONER 13
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PIONER 14 ON SAANUT KALASTUSBLOGGAAJAN KOUKKUUN
Traileri on valmiina Dag Røbergin pihalla. Siihen on
kuormattu Pioner 14 Active, lastinaan onnistuneella
kalastusretkellä tarvittavat varusteet.
– Kun suunnittelin uuden veneen ostamista, mielessäni oli alun perin
alumiininen vene, tunnustaa Røberg, joka pitää vapaa-aikanaan Team Colibri
-urheilukalastusblogia yhdessä innokkaiden harrastuskalastajakaveriensa
kanssa.

PIONER IHASTUTTI
– Muovisen veneen etuja ei kuitenkaan saa unohtaa. Huomasin oikeastaan
Pioner-veneen sattumalta venemessuilla. Useimpien muiden tavoin
minullakin oli lapsuudenmuistoja punaisista Pioner-veneistä. 14-jalkainen
Active-malli vaikutti minulle oikealta vaihtoehdolta. Nykyään olen todella
ihastunut veneeseeni. Se kulkee vedessä vakaasti. Mikään ei tärise, kun
moottori on käynnistetty. Jos pudotan jotain veneen pohjalle, ei aiheudu
kalat karkottavaa kolahdusta.
Ja vesi liplattaa lähes äänettömästi runkoa vasten.
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Dag viettää täydellisen päivän mieluiten vesillä Pioner 14 -veneessään.
Mukana seuraa joko perhe (veneeseen mahtuu helposti tarvittavat
kalastusvälineet, vaimo ja kaksi lasta), kavereita tai ei kukaan. Kun
kalastuksenhimo iskee, hän pystyy todella helposti käsittelemään Pioner 14
-venettä yksin. Tämä on suuri etu.
– Tuota melkein vaaditaan, jotta saan veneestä irti kaiken hyödyn, kertoo
Røberg. – Lähden matkaan vene trailerilla. Se on helppo laskea nopeasti
veteen ja nostaa vedestä. Mitään ongelmia ei ole. Vene on melko kevyt,
joten traileri kulkee helposti mukana eikä autolle aseteta kovin kummoisia
vaatimuksia. Mutta, jos aikoo ajaa paljon, kannattaa panostaa kunnolliseen
trailerin.

VENE JA MINÄ
Kun Dag Røberg kertoo veneestään, saa vaikutelman, että hänen ja veneen
välille on muodostunut ystävyyssuhde. Hänen mukaansa vene on vankka,
anteeksiantava ja erittäin vakaa.
– Jos ei ole aikaisemmin omistanut venettä, tämä malli sopii aloittelijalle
mainosti. Pioner 14 sietää lähes mitä vain: iskuja ja kolahduksia, tuulta ja
säätä, kertoo Røberg.

“

– Kun sanon, että vene on vakaa, tarkoitan sitä, että se kulkee vedessä
tasaisesti. Vaikka veneessä seisoo kaksi kalastajaa, se ei muutu
epävakaaksi eikä ala temppuilla. Tämän veneen käyttäytyminen on erittäin
helppo ennakoida. Se ilmaisee jatkuvasti, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Vene pysyy turvallisena ja varmana, hän kertoo. Hän on koetellut venettä
melkoisessa myrskyssä.
– Minulle oli tärkeää tietää, miten vene käyttäytyy tavallista kovemmassa
merenkäynnissä ja tuulessa, jotta opin tuntemaan sen hyvin. Vietän siinä
aika monta tuntia jokaisella veneilykaudella. – Vene on kyllä minua paljon
lujempi, hän naurahtaa.
Harrastajakalastajalle ja urheilukalastusbloggaaja Dag Røbergille Pioner
14 Active on erinomainen kalakaveri, joka kestää lähes mitä vain eikä juuri
vaadi kunnossapitoa. Siinä on tilaa keskittyä hänen mieliharrastukseensa,
nimittäin kalastamiseen.
Tutustu Dagin blogiin osoitteessa www.teamcolibri.blogspot.com.
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PIONER 12 MAXI
TINKIMÄTÖNTÄ TURVALLISUUTTA
Pioner 12 Maxi on moderni ja turvallinen vene,
jonka käyttöalue on laaja. Se on itsetyhjenevä,
liukuu kevyesti ja kulkee varmasti ja vakaasti.
Pioner on rotaatiovaletuissa veneissä
markkinajohtaja, ja uudessa Pioner 12 Maxi -mallissa
valmistusmenetelmän edut on hyödynnetty entistä
paremmin. Kaksoisrungon ansiosta vene on erittäin
turvallinen, ja lattian ja rungon tiivis yhteys tekee
veneestä entistä vakaamman ja vankemman.
Veneessä on tilaa 3–4 hengelle. Korkeat laidat
varmistavat kuivan ja mukavan venematkan.
Pitkittäissuuntaisen istuimen ansiosta
myös soutaminen on tehty mahdollisimman
helpoksi. vakiona veneessä on paikka 24 litran
polttoainesäiliölle.
Myös Pioner 12 Maxin muotoilu ja viimeistellyt
yksityiskohdat, mm. kahvat, juomapidikkeet ja
läpiviennit köysille, vahvistavat mielikuvaa modernista
nykyveneestä.
Olipa mökkisi järven, lammen tai meren rannalla
P12 Maxi on vene, johon sinä ja perheesi tulette
ihastumaan sen käyttäjäystävällisyyden ja
monipuolisuuden takia. Pioner P 12 Maxi on
luotettava kumppanisi huviajelulla, kauppareissulla,
uimaretkellä ja kalassa.
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Valokuvaaja: Raymond Aaserud

Valokuvaaja: Raymond Aaserud

Valokuvaaja: Raymond Aaserud

Paino

ca.160 Kg

Pituus x Leveys

381 cm x 165 cm

Max hlö

4

Max hv/KW

15 / 11,2

Rikipituus

Pitkä

Lisävarusteet

Uimaportaat, tyynyt, sivukaiteet, ohjauspulpetti, valomasto, valoilla varustettu
kehys, airot.

Airot

9”/270 cm

Sertifiointi

CE-kategoria D DNV-GL

Max nopeus

20 solmua

Värit

PIONER 12 MAXI
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PIONER 10 CLASSIC

MUKAVA LAATUVENE, JOLLA ON
ERINOMAINEN AJETTAVUUS
Pioner 10 Classic on mukava, näppärä ja
turvallinen vene, joka on helposti hallittava
ja ohjattava. Se sopii täydellisesti eri-ikäisille
veneilijöille.
Moderni malli on itsetyhjenevä, vankka, kevyesti
liukuva ja helposti soudettava. Pioner 10
Classic on todella varma ja turvallinen, ja sopii
monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Siitä nauttivat
niin pienet kuin suuretkin veneilijät. Veneessä on
tilaa kolmelle hengelle. Pulpettimallin konetehoksi
on hyväksytty 9,9 hevosvoimaa.
Pioner 10 Classic on näppärä, käyttäjäystävällinen
ja vankka. Se on itsetyhjenevä, joten se pärjää
kovissakin olosuhteissa. Pioner 10 Classicin
muotoilu ja viimeistellyt yksityiskohdat, mm.
kahvat, juomapidikkeet ja läpiviennit köysille,
vahvistavat mielikuvaa modernista nykyveneestä.
Malli sopii mainiosti vetojollaksi tai mökkiveneeksi
– olipa mökkisi järven, lammen tai meren rannalla.
Pioner on rotaatiovaletuissa veneissä
markkinajohtaja, ja uuden Pioner 12 Maxi -mallin
rakenne ja valmistus on toteutettu modernia
tekniikkaa hyödyntäen.
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Paino

120 Kg

Pituus x Leveys

323 cm x 147 cm

Max hlö

3

Max hv/KW

9,9 / 7,3

Rikipituus

Lyhyt

Lisävarusteet

Uimaportaat, tyynyt, sivukaiteet, ohjauspulpetti, valomasto, valoilla varustettu
kehys, airot.

Airot

8”/240 cm

Sertifiointi

CE-kategoria D DNV-GL

Max nopeus

18 solmua

Värit

PIONER 10 CLASSIC
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PIONER 8 MINI

LASTEN ENSIMMÄINEN VENE
Pioner 8 Mini on vene moneen käyttöön. Kun laitat
sen auton katolle ja otat matkalle mukaan, voit
käyttää venettä missä ja milloin vain. Voit käyttää
sitä yhdysveneenä pääveneeseen, hinata sitä
isomman veneen perässä, tai antaa lasten oppia
venetaitoja tämän vakaan menijän avulla.
Pioner 8 Mini on varsin nopea pientä
moottoria käytettäessä ja helpposoutuinen.
Pitkittäissuuntainen istuin tarjoaa
istumismukavuutta. Airot voi kiinnittää hihnoilla
hinauksen ajaksi.
Paino

54 Kg

Pituus x Leveys

242 cm x 134 cm

Max hlö

2

Max hv/KW

3,5 / 2,6

Rikipituus

Lyhyt

Airot

6”/180 cm (vakiovaruste)

Sertifiointi

CE-kategoria D DNV-GL

Valokuvaaja: Raymond Aaserud

Värit

24
PIONER 8 MINI

Valokuvaaja: Raymond Aaserud

PIONER TRIO

SOSIAALISTA JA MUKAVAA
– LIIKUNTAAN JA YHDESSÄOLOON
Polkuveneet sopivat hyvin auringonottoon,
huviajeluun, leikkeihin ja kuntoiluun. Niistä
nauttivat niin aikuiset ja lapset kuin perhe ja
ystävätkin.
Polkuvene ja lomatunnelma kuuluvat yhteen.
Usein polkuveneitä näkee vuokrattavan juuri
rantapaikoissa, huvipuistoissa, leirintäalueilla tai
matkailukohteissa.
Mutta mitä jos hankkisit sellaisen itsellesi?
Nauttisit rennosta tunnelmasta ja hiljaisuudesta
rauhallisella polkuveneretkellä tai tarjoaisit perheen
nuorisolle mahdollisuuden leikkiä ja uida. Tai sitten
voit yhdistää polkuveneilyn kuntoiluun.

MODERNI JA VANKKA
SUOSIKKIVENE

Pioner on laadukas norjalainen venevalmistaja.
Se on ollut jo useiden vuosien ajan yksi Euroopan
suurimmista polkuveneiden valmistajista.

Trio on hauska ja erilainen venevaihtoehto, joka
kokoaa perheen yhteiseen toimintaan. Triossa on
moderni ja linjakas muotoilu ja se on käytännöllisesti
sisustettu viidellä istuimella. Kaksi istuinta voidaan
laskea alas ja muuttaa isoksi aurinkotuoliksi.
Siihen voi myös asentaa jälkikäteen uimaportaat ja
veneeseen nousua helpottavat kaiteet. Pioner Trio on
itsetyhjenevä.
Paino

175 Kg

Pituus x Leveys

375 cm x 190 cm

Max hlö

5

Lisävarusteet

Uimaportaat, Ruostumattomat sivukaiteet

Värit
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VAKIOVARUSTE

•

•

•

Ruostumaton tuulilasikehys

•

•

•

•

•

Uimaportaat

•

•

•

•

•

Ylimääräinen istuinlaatikko

•

•

Tyynysarja

•

•

•

•

•

•

•

•

Pioner
17 FLEXI

•

Pioner
MULTI

•

•

Pulpetti vasemmalla

•

Ohjauspulpetti leveä

•

VAKIOVARUSTE

Suojahuppu pulpetille

•

Ohjauspulpetin tuulilasi

Valomasto
Anturiteline kaikuluotaimelle

•

Pulpetti

•

Ruostumattomat sivukaiteet takana

•

•

•

•

•

•

•

Ruostumattomat sivukaiteet edessä

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Ruostumattomat sivukaiteet kaikki

Pioner
8

Pioner
10 CLASSIC

•

VAKIOVARUSTE

Ohjauspulpetti

Pioner
13

•

Pioner
14 ACTIVE

•

Pioner
15

•

Pioner
VIKING

Pioner
12 MAXI

PIONER VARUSTEET

VAKIOVARUSTE

Ruostumaton selkätuki, pehmustettu

•

•

•

Valoilla varustettu kehys

•

•

•

Airot

•

•

VAKIOVARUSTE

VAKIOVARUSTE

Värit

VALKO MARMORI

PIONER PUNAINEN

LIME

PINKKI
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PIONER-VENE TARJOAA MONIA ETUJA:
•+
•+
•+
•+
•+
•+

+
•

Kulutusta kestävät materiaalit
+
• Kierrätettävä
+
• Valmistettu Norjassa

JÄLLEENMYYJÄT:
www.pionerboat.fi

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja kirjoitusvirheisiin. Kuvissa olevien veneiden varustelu saattaa poiketa vakiovarustelusta.

Tenk Kommunikasjon // tenkkom.no
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Pitkä käyttöikä
Helppo huollettavuus
Korkealaatuinen
Turvallinen
Vakaa
Erittäin vankkatekoinen

