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Aston Martins epische AM37 speedboot
debuteert nu ook in de VS (foto's)
19 februari 2017 om 13:45 - Eerder zagen we het nautische pareltje van automaker Aston Martin op
de Monaco Yacht Show. Ditmaal is de AM37 in de Verenigde Staten te bewonderen tijdens het Yachts
Miami Beach evenement.
De hofleverancier van James Bond sloeg de handen ineens met Quintessence Yachts en het uit
Nederland afkomstige Mulder Design. De super-de-luxe en fraai ogende speedboot dankt zijn naam
aan de 37 voet (11,3 meter) die hij lang is. Het hebbedingetje heeft een lederen interieur dat naar
maatstaven van Aston Martin is, met afwerking van teakhout en innovatieve touchscreens voor het
bedieningsgemak.
Het Nederlandse Mulder Design, dat zich doorgaans specialiseert in het ontwerpen van superjachten,
mocht het beestje van een flitsende stijl voorzien. Volgens Mulder Design was het Aston Martins doel
om naar aanleiding van haar honderdjarig bestaan een manier te vinden om ‘de automotieve kracht,
schoonheid en ziel van het merk te verbinden met het high performance segment van de jachtwereld’.
Aannemelijk is dat de speedboot ook zal verschijnen in de nieuwe 007-film. En laat designer Frank
Mulder nou ooit zijn doorgebroken in de wereld van de hogesnelheidsbootjes door zijn werk aan de
beroemde jachten Octopussy, Moonraker, en The World Is Not Enough. Kan geen toeval zijn!
Geheel in Aston Martin-stijl komen er twee versies op de markt; een AM37 die 50 knopen kan varen
en een S-versie die daar nog eens tien knopen bovenop doet. Die snelheden worden bereikt dankzij
een krachtige motor - details nog onbekend - en een relatief lichte bouw, want de AM37 is voor een
deel opgetrokken uit koolstofvezel en composiet materialen.
Het is niet de eerste keer dat het luxe automerk met een boot komt. In 2011 onthulde het automerk
de Voyage. Toen bleef het echter bij een design. Dit keer worden de boten daadwerkelijk gebouwd in
het Engelse Southhampton. De AM37 zou tussen de €1,5 miljoen en €2 miljoen moeten gaan kosten.

De AM37 is van 16 tot en met 20 februari te bewonderen op Yachts Miami Beach.
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