Persinformatie

Première van de Silvermine 11SR Sports Racer
Introductie van een nieuwe in Nederland gebouwde track-day auto, ontworpen
en gemaakt als een unieke combinatie van schoonheid, technische perfectie en
een klassieke rijervaring. Maak kennis met de Silvermine 11SR Sports Racer
tijdens de introductie op het Concours d ‘Élégance in Apeldoorn (29 juni – 1 juli
a.s.).







Track-day auto ontworpen en gebouwd in Nederland
Gebaseerd op de technologie van racewagens
Gebouwd met kwaliteitsonderdelen van toeleveranciers uit de racewereld
Ontworpen voor puur rijplezier
Prachtige, klassieke uitstraling
Exclusiviteit gegarandeerd; bouw op bestelling

 Richtprijs € 250.000,-
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Wij stellen u voor aan de Silvermine 11SR
De Nederlandse fabrikant Silvermine presenteert met gepaste trots een volledig in eigen beheer
ontworpen en gebouwde track-day auto, de Silvermine 11SR Sports Racer. De Silvermine 11SR
biedt een unieke combinatie van klassieke schoonheid, technische perfectie en een pure
rijervaring. Tijdens de ontwikkeling stond een doel centraal: onvervalst & puur rijplezier. Het
resultaat is een perfect uitgebalanceerd model met een uitmuntende wegligging waardoor de
11SR de berijder ook bij zeer hoge snelheden voldoening geeft. Ontwerp en uitvoering is geheel
gebaseerd op de technologie van racewagens. Veel onderdelen waarmee de 11SR is gebouwd
zijn afkomstige van gerenommeerde toeleveranciers uit de racewereld. Specifieke onderdelen
zijn volledig op maat gemaakt en exclusief ontworpen door Silvermine. De mix van
kwaliteitsonderdelen en unieke, zelf vervaardigde componenten is een onderdeel van de
filosofie van Silvermine. Het eindproduct is een eigen schepping van Silvermine, passend bij het
kleinschalige karakter van het bedrijf. Om de exclusiviteit van de auto te garanderen, zullen er
maximaal 5 auto’s van dit type worden gebouwd. De auto’s zullen in nauw overleg met de
eigenaar volledig met de hand worden vervaardigd waarbij er ruime mogelijkheden zijn voor
individuele keuzes met betrekking tot uitvoering en aankleding. De levertijd ligt tussen de 6 en 9
maanden en de richtprijs van de Silvermine 11SR bedraagt € 250.000,-. Elke auto wordt
geleverd met een uniek chassisnummer en een certificaat om de exclusiviteit te benadrukken.
Grondig getest
Het prototype heeft reeds meerdere tests ondergaan waarbij de duurzaamheid van de body, de
wegligging en de betrouwbaarheid van alle systemen grondig is getest. De doelstelling om een
perfect gebalanceerde auto te ontwikkelen met een uitstekende mechanische grip (in
tegenstelling tot aerodynamische grip) is daarbij gerealiseerd. De Silvermine 11SR wordt
aangedreven door een 3.0 liter zescilindermotor met 325 pk. Tevens is er veel aandacht besteed
aan de veiligheid. Er is voorzien in een sterk en stijf berijder/passagierdeel van het chassis,
vervaardigd van aluminium/Nomex® sandwich panelen. Verder maken zespunts
veiligheidsgordels en een automatische brandblusinstallatie onderdeel uit van het
veiligheidspakket.
Voor de volledige specificaties verwijzen wij u naar het specificatieblad.
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Over Silvermine
Silvermine is opgericht als dochterbedrijf van Ferron b.v. Eigenaar en directeur Frank van
Rouendal heeft vele jaren besteed aan het verwezenlijken van zijn droom: het ontwerpen en
bouwen van een eigen sport/racewagen. “Mijn passie voor racewagens komt voort uit liefde
voor allerlei mechanische zaken,” aldus Frank. Ik heb mij altijd aangetrokken gevoeld tot puur
mechanische oplossingen en creaties met elk hun eigen schoonheid. Tijdens mijn studie
werktuigbouwkunde startte ik al met het schetsen van een sport/racewagen die aan mijn eisen
kon voldoen. Ik ben dan ook enorm trots dat na vele jaren van ontwikkelingen de Silvermine
11SR tot stand is gekomen en gereed is voor productie.”
Statische introductie
Wij introduceren de Silvermine 11SR tijdens het Concours d ‘Élégance in Apeldoorn op 29 juni,
30 juni en 1 juli a.s. De officiële persintroductie vindt plaats op vrijdag 29 juni om 11:30u. U
vindt ons paviljoen op locatienummer 30. Uiteraard zijn wij hier aanwezig om al uw vragen te
beantwoorden.
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