Chris Craft 28 Corsair
Heritage (2004)
DKK 585.000 | EUR 78.000
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Tidligere ejet Chris Craft 28 Corsair i den smukke
Heritage version. Båden er i den klassiske
Midnight Blue farve og har 2 x Volvo Penta med
duoprop og bovpropel med remote control for
nem og enkel manøvrering. Chris Craft Corsair 28
er en stor, komfortabel og behagelig weekend
cruiser, der kombinerer uovertruffen kvalitet med
smukt håndværk. Heritage versionen har ekstra
teak på fordækket, i cockpittet, kahytsdøren m.v.
Båden er kendt for sine fantastiske
sejlegenskaber og sine smukke linjer. Det er
weekend cruiseren, hvor du kan nyde livet på
vandet med venner og familie på 1. klasse med
mulighed for en enkelt overnatning.
I cockpittet er der stor L-sofa agter med lounge
agtig ryg i bagbord til behagelig afslapning.
Cockpitbord og wetbar med køleskab og vask.
Cockpittet er belagt med teak og førersædet er
stort nok til, at to personer kan sidde ved siden af
hinanden. I kahytten er der installeret et rigtigt
marinetoilet og der er god plads til, at man snildt
kan overnatte to personer.
Kontakte ShipShape Bådsalg for yderligere
information.

Stamdata

Ekstra

Stand: Velholdt

Længde (m/fod): 9,00 / 29,6″

GPS + Plotter, Log, Lod, Kompas,
Køleskab, Landstrøm, Lader,

Farve: Midnight Blue

Bredde: 3,10

Batterier x 3, Toilet marine, Vand,
Brus på agter, Cockpitbord,
Wetbar

Lokation: Rungsted Havn #415

Dybgang: 0,99 (0,50)

m/køleskab og vask, Ankerspil
elektrisk, Teak i cockpit,

Årgang: 2004

Vægt kg: 3.946

Teak på fordæk, Bimini m.m.

Skrog nr.: US-CCBLG171K304

Skrogtype: Glasﬁber

Motor
Antal motorer: 2

Motorydelse: 640 HK (2×320)

Brændstof: Benzin 537L

Motorfabrikat: Volvo Penta

Motorårgang: 2003

Propel: Duoprop

Motortype: 2 x 5.7 Gsi-DP

Drifttimer: ca. 480

Bovpropel: Ja – SidePower
m/remote
Kølesystem: Saltvandskølet

Beskrivelse og udstyrsliste er opgivet efter oplysninger fra ejer og ShipShape indestår ikke for eventuelle fejl og unøjagtigheder.

