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Új motorok, több variációs lehetőség - itt a frissített Seat Ibiza
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Vízre száll egy szélvészgyors csónakkal az Aston
Martin
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KÉT MONDATBAN

A brit, luxus- és sportautókat gyártó Aston Martin mindig is az erő és a sebesség szinonimája volt, ezúttal
azonban úgy döntött a cég, hogy a dúsgazdag ügyfeleket megpróbálja egy, az eddigiektől meglehetősen

Minden jel arra mutat, hogy a Seat
még a héten bemutatkozik. A s
porondon, vagyis a kapuit ho
Autószalonon készülnek leleplezni
Ibizával kapcsolatban, így még m
egy ráncfelvarrásról, vagy egy vado

eltérő módon is meghódítani. A britek új vizekre eveznek, mégpedig szó szerint: az Aston Martin a yachtok
világában (el)ismert, és nem meglepő módon luxustermékeket gyártó Quintessence Yachts cé
össze, hogy megalkossa egyedi motorcsónakját.
Az AM37 néven piacra kerülő különlegesség közel áll a sorozatgyártástól, amit hivatalosan is meg
sajtóanyagában a két vállalat. A dolog pikantériája különben az, hogy az Aston Martin nem egy ’hazai’,
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tehát brit céget választott, ugyanis a Quintessence Yachts holland gyártó.
Bejelentkezés
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Nem, ez nem egy autó belseje...

Bizonyára Önök sem lepődnek meg azon, hogy nem egy lassú vízi járműről beszélhetünk: a 11,3 méter hosszú
motorcsónak AM37 jelű ’alapváltozata’ is több mint 90 km/h-s csúcssebességre lesz képes, ami vízen nagyon
komoly érték (főleg ebben a méretkategóriában), azonban lesz egy még nagyobb teljesítményű AM37 S verzió
is, ami akár 110 km/h-val lesz képes szelni a hullámokat. Még belegondolni is ijesztő...
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A névválasztás egyébként logikusabb, mint gondolnánk: az AM természetesen az Aston Martinra, a 37-es szám
pedig a hajó hosszára utal, ami 37 láb, vagyis 11,3 méter. Persze nem csak csúcssebességét tekintve számít
majd különlegességnek a két gyártó büszkesége: a könnyűépítés magától értetődik, amit sok-sok szénszál és
különféle kompozit anyagok felhasználásával érnek el a tervezők. Belül természetesen a luxusé a főszerep, a
formaterv pedig kívül-belül méltó az Aston Martin-hoz.

Finom megoldásokból és stílusból nem lesz hiány...

A különlegesség áráról egyelőre nincsenek információink, azonban annyit tudunk, hogy a Quintessence az
AM37-et angliai gyárában fogja készíteni – legalább ennyiben is brit a jószág… Nem lepődnénk meg azon, ha a
közeljövőben valamelyik James Bond filmben felbukkanna a gyönyörű gép.
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