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الكشف عن الزورق السريع من أستون مارتن في موناكو

من أستون مارتن بطوله البالغ  37قدما ً ظهوره العاملي ألول مرة في معرض موناكو لليخوت اليوم ،مما AM37ح ّقق الزورق السريع
ومن  AM37Sيش ّكل احتفا ًء بدخول العالمة البريطانية الفاخرة إلى العالم البحري .ويُعرض الطراد النهاري الجديد في نسختني مع
 .املتوقع أن يصل إلى سرعة  50عقدة
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حصيلة سنتني من البحث والتطوير ،تحدي الوضع الراهن للعالم البحري ،والجمع بني أفضل ما في التكنولوجيا املبتكرة  AM37يُع ّد
جهدا ً
مصممي أستون مارتن األكثر خبرة لتشكيل  AM37والبراعة املفصلة حسب الطلب .وقد مثّل زورق
 aptentجلب
tacitiحقيقيا ً لفريق،
Class
أستون مارتن فولكان  One-77،وإنشاء منتج فريد حقا ً .وقد وفّر حرفيو أستون مارتن املتميّزون الذين عملوا على سيارات مثل

sociosqu ad per
inceptos lobortis.

.الجديدة ،خبراتهم من صناعة السيارات ،بإعادة صياغتها إلى قارب مع تحقيق نتائج باهرة  DB11وسيارة

وقد تعاون السيد ماريك ريشمان نائب الرئيس التنفيذي واملدير اإلبداعي في أستون مارتن وفريقه للتصميم تعاونا ً وثيقا ً مع املصمم
البحري مولدر ديزاين لضمان االنتباه بعناية إلى كل عنصر من عناصر املشروع .وبتبادل الخبرات اإلبداعية واملهارات املتخصصة،
.بينما قامت يخوت كوينتيسنس بهندسة تصميم أستون مارتن إلى زورق سريع مبتكر لعالم اليخوت

بحري جديد تماما ً .ويعكس الزورق  DNAترجمة خالصة نقية لـ  AM37وع ّلق ريشمان قائالً" :يمثّل زورق
أستون مارتن إلى مفهوم
ّ
السريع قيمنا من حيث القوة والجمال والروح .و ُتعد اللغة التصميمية ونسب األبعاد هي السمة األكثر أهمية ألستون مارتن ،وقد نقلنا
ومن املهم بالنسبة لنا عند النظر في هذا املشروع التأكد من أن تصميم القارب جميل وأبدي  AM37.إلى زورق  DNAهذا الـ
".قاربا ً ملفتا ً للنظر مع نسب وأناقة رائعني  AM37كتصميم سياراتنا ،ويُع ّد

طراد نهاري يمكن تحويله إلى مرسى ليلي بتحويل الطاولة إلى سرير مريح؛ بينما ُج ّهزت املقصورة جيدا ً باإلضاءة  AM37يعتبر
ّ
املتغيرة وتكييف الهواء .مع ثالجة ،فرن ميكروويف ،آله لصنع القهوة -و دورة مياه على متنه ،مما يضمن تحقيق الراحة املطلقة.
.وتتسع مقاعد املؤخرة املصنوع من أرقى الجلود ،واملرتبة بأناقة حتى ثمانية أشخاص

النسب الديناميكية في تصميم بسيط ،ومع ذلك منفّذ بطريقة صحيحة .ويتميّز القارب باالهتمام  AM37يشكل الجزء الخارجي من
بتفاصيل كل عنصر من عناصره التصميمية؛ إذ تم تشكيل الزجاج األمامي امللفوف من قطعة واحدة من الزجاج املنحوت وامللفوف
ويؤسس مع االنحناء الشديد املزدوج معاييرا ً جديدة في الصناعة .وتسمح تكنولوجيا سطح املركب  AM37.بانسيابية فوق مقدمة
ّ
ً
املنزلق للمالكني لتغطية قمرة قيادة القارب تماما بلمسة زر واحدة .وتنطوي األلواح الكربونية الثالثة خفيفة الوزن ،التي تعمل بواسطة
تحت سطح املركب الخلفي عند إزاحة الغطاء عن قمرة القيادة .بينما تُحفظ مظلة كهروهيدروليكية مصنوعة من  AM37،مفتاح
األلياف الكربونية تحت غطاء املحرك عندما ال تكون قيد االستخدام ،وتمتد منصة سباحة من سطح املركب الخلفي ،تسمح بسهولة
.الوصول إلى املاء

املصنوعة من األلياف الكربونية العناصر التصميمية للسيارات الرياضية األكثر تقدما ً من  AM37عند الدفة ،تعكس لوحة قيادة
أستون مارتن .وتشمل الجلود الجميلة مع ميزات وظيفية ،مثل عجلة القيادة ومقابض الكبح وعصا التحكم من املعدن املصقول.
.وتكاملت جميع العناصر املالحية ،و شاشة التحكم وأنظمة الترفيه مع وظائف الوسائط املتعددة املتقدمة
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