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Een legende te water
Krijg je ook zo’n zin als je James Dean in z’n
Porsche ziet racen? Of als je James Bond in een
speedboot over het water ziet scheren? Wat
dacht je van een combinatie van die twee, met de
Hermes Speedster?

A

ls je de Hermes Speedster ziet, met z’n vintage design, die fraaie
ronde vormen, ja, zelfs de kleinste details binnenin, dan moet je eerder denken aan een sportauto uit de jaren vijftig dan aan een boot.
Niet zo vreemd, want de architect heeft zich bij het ontwerp sterk laten inspireren door de legendarische Porsche 356. En omdat het uiteindelijk toch
de bedoeling was dat-ie zou varen, keek hij ook met een schuin oog naar de
Gentleman’s Runabout-boten uit de jaren dertig.
Voorin twee lage kuipstoeltjes, achterin een ruime tweezitsbank. Boven je
hoofd een uitschuifbaar cabriodak. Verder een dashbord met fraaie ronde
klokken, sportstuur, luidsprekers onder aan de zijkanten, achteruitkijkspiegel
op de voorruit... Zeg nou zelf: je bent geneigd om de eerste afslag naar de
snelweg te nemen.

Puur handwerk
De Hermes Speedster wordt geproduceerd door een klein familiebedrijf. En
elk onderdeel wordt door hen met de hand gemaakt van duurzame materialen. Van de bekleding en het stikwerk tot de schroef en de waterpomp. Ja,
zelfs het hydrodynamische onderschip: zeven lagen polyester, opgebouwd uit
luchtdichte compartimenten met een honingraatstructuur. Goed voor extra
stevigheid, zonder dat het gewicht toeneemt.
Met de kap dicht hoor je de motor grommen. Kijk je onder het achterdek
dan zie je dat die wellicht toch minder zwaar is dan je dacht. Maar vergis je
niet: de Hermes Speedster heeft een zeer lage waterweerstand en of je nou 10
of 70 km per uur vaart, hij glijdt altijd soepel en stabiel door de golven. En
het brandstofverbruik: 5,5 liter per uur!
Modern en retro
De Hermes Speedster combineert stijl en klasse met efficiëntie en comfort.
De modernste technieken in een onderhoudsvriendelijke retrojas. Zie je
jezelf er al in rij..., eh, varen? Dean en Bond zouden er stil van worden. <
Proefvaren? Ga naar nicksboats.com
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SPECIFICATIES
Lengte:
Breedte van de romp:
Diepgang:
Gewicht:
Max. aantal personen:
Motor:
Motortype:
Max. vermogen:
Aandrijving:
Max. snelheid:
Prijs:

6.70 m
1.80 m
0.26 m
675 kg
5
Weber / Textron
MPE 850 Marine TC
155 pk / 116 kW
Jet Drive
70 km/u
vanaf ¤ 107.500

Nicks Boats vertegenwoordigt boten van hoogwaardige kwaliteit, buitengewoon vakmanschap
en met een stijlvol design.

