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TESTA BÅTKONFIGURATORN
FÖR ATT BYGGA OCH ANPASSA
DIN PIONER-BÅT.
Bygg din båt på Pionerboat.se

BÅTLIVET ÄR BÄST NÄR DET ÄR
TRYGGT OCH ENKELT
Finns det något ljuvligare än en härlig, bekymmersfri dag till sjöss? Våra moderna och populära båtar – designade och tillverkade i Norge
sedan 1959 – är uppskattade för sin praktiska och solida konstruktion, användarvänlighet och kvalitet. Hos Pioner hittar du användbara,
stabila, robusta och miljövänliga båtmodeller för alla smaker. Längs kusten eller på en fjällsjö? Till vuxen eller ungdom? För nybörjare eller
mer rutinerade båtanvändare? För fritidsanvändning eller för yrkesanvändare och turistverksamhet?

Testa en Pioner – upplev äkta båtglädje!
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PIONER - FÖR ETT ENKELT BÅTLIV
Det skall vara praktiskt och enkelt att äga en båt från Pioner.
De eftertraktade Pioner-båtarna är rotationsgjutna i polyeten och konstruerade för att tåla
krävande förhållanden. Pioner-båtarna är slitstarka, fordrar minimalt med underhåll och har
lång livslängd. För oss är det en ära att tillverka säkra och trygga produkter av förstklassig
kvalitet. Vi värnar om miljön och Pioners moderna båtar är återvinningsbara.
En båt från Pioner har många fördelar:
ROBUST
Pioner-båtarna är slitstarka, användarvänliga, fordrar minimalt med underhåll och har lång
livslängd.
Det är dessa egenskaper som har gjort Pioner-båtarna så populära hos båtanvändare över hela
världen! Båtarna är rotationsgjutna i polyeten – ett mycket robust material med UV-stabilisator
som ger lång livslängd. Båtarna gjuts i ett stycke och tål påfrestningar såsom stötar och slag,
kyla, höga temperaturer och solljus.
KVALITET
Alla Pioner-båtar är utöver CE-märkningen godkända av det norska klassningssällskapet Det
Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL). DNV-GL övervakar vår produktion, testar och
godkänner våra båtmodeller för att kontrollera att vi uppfyller EU-direktiv och EU-förordningar
för CE-märkning. Cipax AS har stränga procedurer för hela vår tillverkning. Tillsammans med hög
fackkompetens hos våra anställda säkerställer detta att Pioner-båtarna alltid har förstklassig
kvalitet! Under 2016 har samtliga modeller av märket Pioner och Steady omcertifierats av DNVGL mot det nya fritidsbåtsdirektivet 2013/53/EU.

DESIGNED AND
PRODUCED IN NORWAY
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NORSKA KVALITETSBÅTAR
I 60 ÅR
Pioner-båtarna har konstruerats och
tillverkats i Norge sedan 1959 vid vår fabrik i
Bjørkelangen. Sedan dess har över 350 000
båtar sålts världen över.
Pioner är ett av Europas mest kända båtmärken. Det är vi stolta över. Vi tillverkar i
dag 11 olika båtmodeller. Alla passar lika bra i
sötvatten som i saltvatten.
I dag säljs båtarna genom ett landstäckande
återförsäljarnät i Sverige, som består av
22 återförsäljare. Dessutom har vi över 50
olika återförsäljare och importörer runt om
i Europa. Pioner har ett bra samarbete med
erkända leverantörer av båtmotorer som
Yamaha, Mercury, Honda, Tohatsu, Suzuki
och Evinrude.

STARKT MATERIAL
Pioner-båtarna är rotationsgjutna i polyeten. Tillverkningsmetoden
och båtarnas konstruktion ger robusta och slitstarka båtar. Pionerbåtarna kan man dra upp på stranden och klipporna.
MINIMALT UNDERHÅLL
Båtarna behöver minimalt med underhåll. Detta ger dig som slutanvändare mer tid och ett «enkelt båtliv». Om oturen skulle vara
framme och det skulle uppstå en skada på din Pioner, är det inga
problem att reparera.
LÅNG LIVSLÄNGD
Pionerbåtarna tillverkas i ett plastmaterial som innehåller en UVstabilisator som gör att båten behåller sin färg och materialstyrka
länge.
STABILITET
Utformningen på skrovet ger stabilitet vilket gör det lättare att
röra sig i båten men också ta sig i och ur båten. Båtarna har en
konstruktion med dubbelt skrov vilket ger mjuk gång, god bärkraft
och flytkraft samt trygghet.
SÄKERHET
Pioner-modellerna kontrolleras och godkänns av det norska klassningssällskapet Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV-GL)
som är en oberoende tredje part. Detta ger Pioner-användaren
trygghet och möjligheten att njuta av båtlivet.
ÅTERVINNINGSBAR
Polyeten är ett miljövänligt material som är 100 procent återvinningsbart. Allt överskottsmaterial från båttillverkningen återanvänds
i andra produkter. Själva tillverkningsmetoden är även mycket miljövänlig. PIONER är det miljövänliga valet.
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PIONER MULTI

DET HANDLAR OM ATT BEMÄSTRA
DE FLESTA UTMANINGARNA TILL
SJÖSS
Det ligger i namnet. Pioner Multi är så smart
designad att användningsområdet sträcker sig
från beredskapsbåt till fiskebåt, från dykbåt till den
perfekta bruksbåten.
Professionella aktörer på sjön väljer ofta denna båten
som har en mängd finesser och en lastkapacitet på
hela 1122* kg.
Bogporten sänks med en rostfri vinsch och underlättar av- och påstigning och lastning/lossning. Den
är lättplanande och extremt sjöduglig.
Det är långt fler än professionella användare som
har användning av en Pioner Multi.
*Gäller Klass D, Klass C 972 kg
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Vikt

466 Kg (exkl. extrautrustning)

Längd x Bredd

530 cm x 215 cm. Bogport: 92 cm.

Max Pers

8/10 (C/D certifiering)

Max HK / KW

80 / 60

Rigglängd

Lång

Extrautrustning

Pulpethuva för styrpulpet, säkerhetsstege,
extra säte/box, dynor, pulpet babordsida,
pulpit, rostfribåge för vindrutan, sidoräcken, bred eller smal styrpulpet targabåge
med lanternor, ryggstöd i komb. med
targa, vindruta, givarfäste för ekolod.

Certifiering

CE-kategori C/D DNV-GL

Max hastighet

33 knop

Färger

PIONER MULTI
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PIONER
MULTI
GÖR STADEN
TRYGGARE

Staden Porsgrunn ligger inte bara
på båda sidor av Porsgrunnselva,
utloppet av Telemarksvassdraget.
Den ligger också vid Frierfjorden. Det
innebär att Porsgrunns brand- och
räddningstjänst måste ha en båt som
håller vad den lovar och tål tuffa tag.

En kombinerad räddningsoch brandbåt
Brand- och räddningstjänsten i
Porsgrunn håller till vid strandkanten
8

i industriområdet Herøya. På
brandstationen står en Pioner Multi
klar för användning på ett specialbyggt
släp.
– Vi fick anpassa båten helt efter
våra behov. Vi fick helt enkelt en
skräddarsydd brandkårsbåt. förklarar
brandmannen Stig Evju.
Brandkårsbåten Pioner Multi syns väl
i omgivningarna, med sin knallröda

färg och med yrkesbeteckningen på
sidorna. Den används i första hand
som räddningsbåt på Porsgrunnselva.
– Vi har aldrig tidigare haft en så
bra båt här i staden. Den är väldigt
stabil, robust och flexibel, säger
brandmannen Evju.

Har stort nyttovärde
Pioner Multi är en verklig arbetsbåt.
– I Pioner Multi har vi plats för all den
utrustning vi behöver. Och inte minst

finns det plats för hektisk aktivitet
på däck. Den har en klaff som kan
öppnas och fällas ned framtill. Den har
vi stor nytta av. Eftersom klaffen flyter
kan vi både gå och stå på den. Det gör
det enkelt att dra upp människor och
material ur vattnet, säger Stig Evju.
– Dessutom är den norsktillverkad. Vi
köpte den hos en lokal återförsäljare
och har fått mycket god hjälp därifrån.

BYGG DIN PIONER-BÅT
TESTA BÅTKONFIGURATORN, DÄR
DU KAN BYGGA OCH ANPASSA DIN
PIONER-BÅT.
I vårt sortiment hittar du motorbåtar som passar
för alla former av båtliv. Bygg din Pioner-båt, se
alla tillgängliga tillbehör och hitta rekommenderad
båtmotorstorlek med vår båtkonfigurator.
Samtidigt får du en prisuppskattning och
kan be om offert.

Bygg din båt på Pionerboat.se

Färger

Konsoll och förvaring

Extrautrustning

Tillbehör

Motor
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PIONER 17 FLEXI

FART, KOMFORT OCH STOR
ANVÄNDARVÄNLIGHET MED
LÄCKER DESIGN
Pioner 17 Flexi är konstruerad för den aktiva båtägaren. Den är standardutrustad med bred mittmonterad stryrpulpet, rostfria sidoräcken och
automatisk självläns.
Robust och otroligt sjöduglig allroundbåt med smart
design. Pioner 17 Flexi är både bruksbåt och en rejäl
styrpulpetbåt för familjen. Dessutom täcker den
många andra användningsområden som dykning och
vattensport. Flexi har stor durkyta med möjlighet till
god lastförmåga.
Vikt

390 Kg

Längd x Bredd

520 cm x 215 cm

Max Pers

6

Max HK / KW

75 / 56

Rigglängd

Lång

Extrautrustning

Pulpethuva för styrpulpet, badstege,
extra säte/box, dynor, rostfribåge för
vindrutan, ryggstöd med dyna, targabåge
med lanternor, lanternmast, vikbara
sidobänkar.

Certifiering

CE-kategori C DNV-GL

Max hastighet

32 knop

Färger
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PIONER 17 FLEXI
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PIONER VIKING

SPORTIG SKÄRGÅRDSJEEP
ELLER RYMLIG BRUKSBÅT
Pioner Viking är planande och har mycket goda sjöegenskaper. Båten har har högt fribord och lämpar
sig väl som familjebåt med god fartpotential.
Pioner Viking är en båt med välbeprövat skrov.
Standardmodellen har tre låsbara utrymmen för
packning, utrustning och bensintank, brandsläckare
är standard i Viking. Båten har god plats för sex
personer.
Vikt

340 Kg

Längd x Bredd

450 cm x 190 cm

Max Pers

6

Max HK / KW

40 / 30

Rigglängd

Lång

Extrautrustning

Pulpethuva för styrpulpet, säkerhetsstege,
dynor, rostfribåge för vindrutan, sidoräcken,
ryggstöd med dynrulle, targabåge med
lanternor, lanternmast, vindruta.

Certifiering

CE-kategori C DNV-GL

Max hastighet

27 knop

Färger
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PIONER VIKING

PIONER 15
UPPLEVELSEN AV SOLID
KONSTRUKTION OCH
KLASSISK DESIGN
Pioner 15 är en av Norges mest sålda fritidsbåtar.
Det är inte överraskande när vi tar båtens stora
användarvänlighet i beaktning.
Åka på fisketur eller utforska de omkringliggande
vattnen. Familj, vänner, husdjur och packning, allt
transporteras på ett tryggt sätt. Pioner 15 är en
robust båt du alltid kan lita på.
Den rymliga 15-fotaren har god plats för fem
personer och är stabil och sjövärdig. Två låsbara
förvaringsutrymmen bidrar till ordning ombord.
Båten tål tuff behandling, är lättplanande och gör
närmare 22 knop vid maxhastighet. Pioner 15 går att
köpa som rorkultsmodell eller som styrpulpetsbåt.
Vikt

200 Kg

Längd x Bredd

450 cm x 180 cm

Max Pers

5

Max HK / KW

25 / 18,7

Rigglängd

Lång

Extrautrustning

Pulpethuva för styrpulpet, styrpulpet,
säkerhetsstege, dynor, rostfribåge för
vindrutan, sidoräcken, ryggstöd med
dyna, lanternmast, vindruta, åror.

Åror

9”/270 cm

Certifiering

CE-kategori D DNV-GL

Max hastighet

22 knop

Färger
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PIONER 15

PIONER 14 ACTIVE

DEN NYA FOLKBÅTEN SOM
KOMBINERAR TRADITION OCH
TRYGGHET MED MODERN DESIGN.
Pioner 14 Active är en våra senaste modeller. Den
kombinerar klassiska linjer med körkomfort och
smarta detaljer.
Genomförningar för tampar är integrerade i skrovet.
Ett förvaringsutrymme på barbordsida passar längre
föremål som båtshake och fiskespö. På styrbordsida
finns det förvaring för mindre saker som mobiltelefoner, plånbok och liknande. Den här båten har
batteriutrymme och plats till bensintank under
aktersätet, samt tre förvaringsfack under mittsätet
där även besintaken kan placeras vid behov.
Båten har god bärkraft och flytkraft, hög durknivå,
är självlänsande och passar perfekt till dagens
4-taktsmotorer.
Högt fribord för torr och bekväm båttur även när det
går lite vågor. Pioner 14 Active är en rymlig 14-fotare
med plats för fyra personer som bjuder på massor
av båtglädje för dem som vill vara aktiva på sjön.
14

Vikt

220 Kg

Längd x Bredd

411 cm x 173 cm

Max Pers

4 (D Certifiering)

Max HK / KW

25 / 18,7

Rigglängd

Lång

Extrautrustning

Pulpethuva för styrpulpet, styrpulpet, targabåge
säkerhetsstege, dynor, rostfribåge för vindrutan, sidoräcken, ryggstöd med dyna, lanternmast, vindruta, åror, givarfäste för ekolod.

Åror

9”/270 cm

Certifiering

CE-kategori D DNV-GL

Max hastighet

24 knop

Färger

PIONER 14 ACTIVE
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PIONER 14 FISHER
DEN PERFEKTA FISKEBÅTEN
Modellen är i grunden en standard P14 Active, vår
storsäljare.
P14 Fisher har utvecklats i samarbete med Dag
Røberg från Team Colibri. Specialmodellen har stort
kastdäck framtill med luckor och förvaringsutrymme
under samt en platta för montering av en bogmonterad elmotor. Den har fäste för ekolodsgivare.
Båten är en utmärkt fiskeplattform. Idealisk för en
eller två sportfiskare – och den är mycket stabil. För
spinnfiske kan tre personer lätt fiska samtidigt utan
att behöva planera vem som måste flytta lite på
fötterna.

Vikt

220 Kg

Längd x Bredd

411 cm x 173 cm

Max Pers

4 (D Certifiering)

Max HK / KW

25 / 18,7

Rigglängd

Lång

Extrautrustning

Pulpethuva för styrpulpet, styrpulpet,
targabåge, säkerhetsstege, dynor,
rostfribåge för vindrutan, sidoräcken,
ryggstöd med dyna, lanternmast,
vindruta, åror, givarfäste för ekolod.

Åror

9”/270 cm

Certifiering

CE-kategori D DNV-GL

Max hastighet

24 knop

Farger

16

PIONER 14 ACTIVE FISHER

STÖRRE FISKELYCKA MED
SPECIALMODELL
Efter många år som hobbyfiskare kan
Dag Røberg kalla sig väldigt erfaren.
En bra båt är ett av hans viktigaste
redskap i jakten på napp.
– När jag skulle köpa en ny båt hade jag
egentligen en aluminiumbåt i åtanke,
säger Røberg, som på fritiden driver sportfiskebloggen Team Colibri tillsammans med
ett par andra fiskeentusiaster.
Av en händelse upptäckte han Pionerbåtarna på en båtmässa.
– Jag tyckte att den 14 fot långa Activemodellen var ett bra alternativ för mig, och
blev väldigt förtjust i den båten. Den är
mycket lugn i vattnet, har ingen vibrationer
när motorn går och skrovet ger inte ifrån sig
en massa ljud som skrämmer bort fisken om
jag tappar något på durken.
Røberg såg Pioner 14 Active som en
möjlighet. Den kunde utvecklas från en bra
till en utmärkt fiskeplattform.

– Poängen har varit att bygga vidare på den
befintliga modellen i stället för att bygga
något nytt.
Förbättringar för aktiva fiskare, så som ny,
mer flexibel och kompakt styrpulpet, fäste
för ekolodgivare, kastdäck i fören, stolar
och spöhållare hittar man inte på många
båtmodeller i den här storleken.
– Konstruktionen med rotationsgjuten plast
tål otroligt mycket. Internt i teamet har vi
gett båten smeknamnet ”Fendern”. Den är
verkligen ett alternativ till det mer klassiska
materialvalet för sportfiskebåtar i den här
storleken och bör vara med på listan över
båtar du ska titta på om du är i köpartagen,
säger Dag Røberg.
Besök gärna Dag på www.teamcolibri.
blogspot.com
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PIONER 13

ETT BESKYMMERSLÖST BÅTLIV
Pioner 13 gör det enkelt att äga båt. Den planar, är
stabil och lättkörd. Goda sjöegenskaper som värdesätts
av både nya båtägare och erfaret båtfolk. Båten lämpar
sig för mindre 4-taktare och rodd.
Standardmodellen är rymlig med god plats till fyra
personer. Packning, utrustning och bensintank får plats
i de två låsbara förvaringsutrymmena.
Båten kan utrustas med sidoräcken och dynor.
Vikt

155 Kg

Längd x Bredd

393 cm x 155 cm

Max Pers

4

Max HK / KW

8/6

Rigglängdme

Kort

Extrautrustning

Dynor, sidoräcken, lanternmast.

Åror

8”/240 cm (Standardutrustning)

Certifiering

CE-kategori D DNV-GL

Max hastighet

10 knop

Färger

18
PIONER 13
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PIONER 12 MAXI
TUFF TRYGGHET FÖR FRAMTIDEN
Med Pioner 12 Maxi får du en modern och säker
båt för många användningsområden. Den är självlänsande, lättplanande, mycket stabil och solid.
Pioner är marknadsledande inom rotationsgjutning
och med nya P12 Maxi har vi tagit denna
konstruktion till nya höjder. Med sitt dubbla skrov
är båten extremt säker och full kontakt mellan durk
och skrov gör båten stabilare och mer robust.
Båten har plats för 4 personer och ett högt fribord
ger en torr och bekväm båttur. En längsgående
invändig toft är utformad för att det skall vara så
smidigt som möjligt att ro. Som standard har båten
sätesbox med plats till en 24 liters bensintank.
Detta är en modern båt när det gäller finish och
design med små fina integrerade detaljer såsom
mugghållare, handtag och solida genomföringar till
tampar och tågvirke.
Oavsett om stugan ligger vid en fjällsjö, tjärn
eller vid havet, så är P12 Maxi en båt som du och
familjen kommer att älska för sin användarvänliga
mångsidighet, oavsett om det är för nöjeskörning,
snabbturer till affären, bad, fiske eller en trevlig
båttur till en holme.

20
Fotograf Raymond Aaserud

Vikt

ca.160 Kg

Längd x Bredd

381 cm x 165 cm

Max Pers

4

Max HK / KW

15 / 11,2

Rigglängd

Lång

Extrautrustning

Säkerhetsstege, dynor, sidoräcken,
styrpulpet, lanternmast, targabåge, åror,
givarfäste för ekolod.

Åror

9”/270 cm

Certifiering

CE-kategori D DNV-GL

Max hastighet

20 knop

Färger

PIONER 12 MAXI
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PIONER 10 CLASSIC

KUL OCH LÄTTKÖRD KVALITETSBÅT
Pioner 10 Classic är en trevlig, snitsig och säker båt
som är lätt att hantera och manövrera – och som
passar perfekt för barn och vuxen.
Denna moderna modell är självlänsande, solid, lättplanande och fin att ro. Pioner 10 Classic känns
väldigt säker och trygg och passar även perfekt för
flera olika användningsområden, något som både
stora och små kommer att uppskatta. Båten har
plats för tre personer och är godkänd för 9,9 hk.
Pioner 10 Classic är mycket användbar, användarvänlig och solid. Den är självlänsande. Detta är en
modern båt när det gäller finish och design med
små fina integrerade detaljer såsom mugghållare,
handtag och solida genomföringar till tampar och
tågvirke. Denna modell passar perfekt som släpjolle
och dinge eller för användning vid stugan – oavsett
om den ligger vid havet, en tjärn eller fjällsjö.
Pioner är marknadsledande inom rotationsgjutning
och har med denna splitternya modell och dess
konstruktion och produktion öppnat dörren till en ny
värld.
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Vikt

120 Kg

Längd x Bredd

323 cm x 147 cm

Max Pers

3

Max HK / KW

9,9 / 7,3

Rigglängd

Kort

Extrautrustning

Säkerhetsstege, dynor, sidoräcken, styrpulpet, lanternmast, targabåge, åror.

Åror

8”/240 cm

Certifiering

CE-kategori D DNV-GL

Max hastighet

18 knop

Färger

PIONER 10 CLASSIC
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PIONER 8 MINI

BARNENS FÖRSTA BÅT
Pioner 8 Mini är en båt med många användningsområden. Lägg den på biltaket, och ha tillgång till båt
vart ni än åker. Använd den till och från den större
båten som ligger för ankar, ha den på släp eller låt
barnen lära sig båtvett med denna stadiga båt.
Pioner 8 Mini får god fart med liten motor, och den
är lätt att ro. Längsgående säte ger bra sittkomfort.
Årorna kan säkras med stroppar när man har den på släp.
Vikt

54 Kg

Längd x Br edd

242 cm x 134 cm

Max P ers

2

Max HK / KW

3,5 / 2,6

Rigglängd

Kort

Åror

6”/180 cm (standar dutrustning)

Certifiering

CE-k ategori D DNV-GL

Fotograf Raymond Aaserud

Färger
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PIONER 8 MINI

Fotograf Raymond Aaserud

PIONER TRIO

SOCIALT OCH TREVLIGT FÖR
MOTION OCH TRIVSEL
De som har använt trampbåtar tidigare vet att
de passar bra för allt från solbad och nöje till lek
och motionsträning – för både barn och vuxen,
familj och vänner.
Semesterkänslan är aldrig långt borta i en
trampbåt. Ofta ser man trampbåtar för uthyrning på stranden, vid aktivitets-/nöjesparker,
på campingplatser eller inom annan turistverksamhet. Hur vore det att äga en själv?
Njut av avkoppling och stillhet under en lugn
båttur, låt ungdomarna leka och bada eller gör
båtturen till ett socialt motionspass. Valet är ditt.

MODERN OCH ROBUST FAVORIT
Trio är ett kul och annorlunda båtalternativ som
samlar familjen till gemensamma aktiviteter. Trio
har en modern och vacker finish och är praktiskt
inredd med fem säten. Två av sätena kan fällas
ned och göras om till en stor solsäng. Det finns
även möjlighet att eftermontera badstege och
ombordstigningsräcken som extrautrustning. Pioner
Trio är självlänsande.
Vikt

175 Kg

Längd x Bredd

375 cm x 190 cm

Max Pers

5

Extrautrustning

Ombordstigningsräcken, säkerhetsstege.

Pioner står for norske kvalitetsprodukter och
har under flera år varit en av Europas största
tillverkare av trampbåtar.

Färger
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rostfri båge för vindruta

•

•

•

•

•

•

Säkerhetsstege

•

•

•

•

•

•

Extra sätesbox

•

•

Dynor

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Styrpulpet bred

•

Pulpethuva för Styrpulpet

•

Vindruta för styrpulpet

Lanternmast

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

STANDARD

Givarfäste för ekolod

•

Pulpit

•

Rostfria sidoräcken akter

•

•

•

•

•

•

•

•

Rostfria sidoräcken fören

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Rostfria sidoräcken komplett

Pioner
8

•
STANDARD

Pulpet babordsida

Pioner
10 CLASSIC

Pioner
FISHER

•

Pioner
12 MAXI

Pioner
14 ACTIVE

•

•

Pioner
13

Pioner
15

•

Styrpulpet

Pioner
17 FLEXI

STANDARD

Pioner
MULTI

Pioner
VIKING

PIONER TILLBEHÖR

STANDARD

Rostfritt ryggstöd med dyna

•

•

•

Targabåge med lanternor

•

•

•

Åror

•

•

•

STANDARD

STANDARD

Färger

VIT MARMOR

PIONER RÖD

LIME

ROSA
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EN PIONER HAR MÅNGA FÖRDELAR:
•+
•+
•+
•+
•+
•+

Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar och tryckfel.

•+ Starkt material
•+ Återvinningsbar
•+ Tillverkad i Norge

HITTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE:
www.pionerboat.se

Tenk Kommunikasjon // tenkkom.no
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Lång livslängd
Minimalt underhåll
Hög kvalitet
God säkerhet
Stabil
Mycket robust

