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Vodní predátor Aston Martin. Takto vypadá
člun za 40 milionů!

Ikonický výrobce sportovních automobilů Aston Martin se rozhodl zčeřit stojaté vody, když vloni
představil svůj první sportovní člun během Monaco Yacht Show.

Výsledkem dvouletého úsilí Astonu je luxusní sportovní člun AM37 za téměř 40 milionů korun, který v
sobě kombinuje, jak už tomu u tohoto výrobce bývá, perfektní design s nejmodernější technikou.
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Design lodi měl na starost tým kreativního ředitele Astonu, Marka Reichmana ve spolupráci se
společnostmi zabývající se lodní architekturou, Mulder Design a Dutch company Quitessence Yachts.

"Byla to skutečná výzva, ale máme radost, že se nám podařilo naše zkušenosti ze silnic, úspěšně
aplikovat na moře", uvedl s úsměvem Reichman během rozhovoru pro média v Monaku.

Interiér lodi je sestaven ve většině případech na míru s vyjímkou několika několika zařízení mikrovlnné trouby, kávovaru a televize. Na výrobu byly použity pouze prémiové materiály v podobě
unikátního tvarovaného skla, týkového dřeva a kůže Foglizzo, kterou výrobce používá i u svých
silničních strojů.

V lodním světě je těžké navrhnout design, který bude vyčnívat z davu. V případě AM37 se to však
rozhodně povedlo. Kobaltově modrá loď působí dojmem, jakoby byla vyrobena z jednoho precizně
opracovaného mramorového bloku, přestože je zkonstruována z více než 1000 dílů.
Vodní predátor AM37

AM37 je schopna uhánět po vlnách s osmi člennou posádkou rychlostí až 90 km/h. Doporučená
rychlost výrobcem pro zachování komfortu je však kolem 55 km/h. V takové rychlosti, jsou při
běžných podmínkách nárazy vln i okolní hluk zanedbatelné.

Sportovní člun měří na délku 37 stop (11,3m), odtud také pochází jeho typové označení a je k
dispozici ve třech verzích. První z nich je vybavena dvojicí dieselových motorů Mercury, každý o
výkonu 370 koní, nebo dvojicí benzínových motorů o výkonu 460 koní se kterými je člun schopen
vyvinout rychlost až 90 km/h.

Vlajková loď Astonu AM37S disponuje dvěma benzínovými motory Mercury, které dohromady dávají
výkon 1080 koní a mohou loď pohánět rychlostí až 108km/h.

Výroba AM37 zabere Astonu 8 měsícu, ale v závislosti na množství individuálních úprav se může
protáhnout až na 1,5 roku.

Podle Reichmana je někdy těžké zpracovat požadavky zákazníka tak, aby byla zachována čistá a
jednoduchá filozofie designerů Aston Martin. Detailní fotografie lodi si můžete prohlédnout v naší
galerii.
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