
  1 6   N A U T I C A . C O M . B R N Á U T I C A   1 7   

UMA IMAGEM, NO MÍNIMO, CURIOSA

SPLASH!

O Kormaran K7 é um barco-robô de 21 pés 
que muda de forma mesmo em movimento

Transformer 
das águas

Acredite: ao toque de um botão, ele pode mudar de forma mesmo em 
movimento! E assumir várias facetas (sete, para ser exato). Projetado 
por uma empresa austríaca, o Kormaran K7 causou alarde ao ser apre-
sentado no Monaco Yacht Show do ano passado. Não só pelo design 

futurista, mas, principalmente, pelo que é capaz de fazer. Tal qual um Transfor-
mer das águas, esta espécie de barco-robô, que leva em sua composição fi bra 
de carbono e titânio, enquanto os revestimentos internos são de teca e couro, 
tem basicamente três confi gurações de casco (monocasco, catamarã e trimarã). 
Contudo, o brinquedinho de 21 pés tem, ainda, acessórios para assumir os 
modos “banho” (em que o casco se desdobra em uma ampla plataforma), de 
“voo” (quando a embarcação é suspensa) e “noturno” (no qual luzes de led 
iluminam as partes externa e interna do casco). Tudo ao toque de um botão. E 
o Kormaran K7 também é rápido. Impulsionado por dois motores (ao todo, são 
500 hp de potência!), pode chegar perto dos 40 nós de velocidade. E, para me-
lhorar a efi ciência da navegação, hidrofólios fazem o casco se descolar da água, 
reduzindo o arrasto e proporcionando autonomia para navegar por mais de 100 
milhas, diz o fabricante. Interessou? O robozinho que navega já tem até preço: 
a partir de 1,2 milhão de euros — ou seja, o menor barco mais caro do mundo.

AO TOQUE DE 
UM BOTÃO
O interior 
luxuoso do 
Kormaran K7, 
que oferece uma 
plataforma para 
tomar sol e até 
suspensão para 
voar na água
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DO JEITO 
QUE QUISER
Monocasco, 
catamarã ou 
trimarã: o 
brinquedinho 
é versátil
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50
lugares

Elegemos os

mais bonitos para 
navegar no Brasil

E muitos você nunca ouviu falar...
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