Cranchi E30 Endurance
(2021)
DKK 1.899.000 | EUR 253.000

45 86 85 00

Cranchi E30 Endurance fra 2021 og kun sejlet 45
timer er kommet til salg grundet opgradering til
større båd. Kæmpe badeplatformen med teak og
badestige med komfortable integrerede håndtag.
Sæder og sofaer er Silvertex farven STORM.
Solseng agter og yderligere sunlounge på
fordækket. Stor C-formet sofa i cockpittet omkring
stort teak cockpitbord, der hydraulisk kan
tranformeres til endnu et solbadningsområde.
Kahyt m/mulighed for overnatning samt separat
toilet.
Se video af båden:

info@shipshape.dk
www.shipshapebaade.dk

https://www.youtube.com/watch?v=cKlJKQ2Rlto
Cranchi E30 Endurance fra 2021 og kun sejlet 45
timer er kommet til salg grundet opgradering til
større båd. Kæmpe badeplatformen med teak og
badestige med komfortable integrerede håndtag.
Sæder og sofaer er Silvertex farven STORM.
Solseng agter og yderligere sunlounge på
fordækket. Stor C-formet sofa i cockpittet omkring
stort teak cockpitbord, der hydraulisk kan
tranformeres til endnu et solbadningsområde.
Kahyt m/mulighed for overnatning samt separat
toilet.
De fremragende sejlegenskaber kombineres med
den store bevægelighed man har rundt på båden.
Højden i kabinen, komfortniveauet og de ekstremt
elegante indretnings valg gør denne båd ideel til
sejlads på én eller ﬂere dage.
Standard:
Elektrisk motorrums luge m/el kontrol, Dual
batterier 2x100Ah, Vand varmer 15l, Magnetisk
kompas, Cockpit bruser, Brandslukker: 1
automatisk i motorrum – 1 manuel i cockpit, Power
styring og elektronisk motor kontrol, Separat rum
med bruser og elektrisk marine toilet m.m.
Nypris kr. 2.192.000. Rekvirer fuld optionsliste
hos: mr@shipshape.dk. Se båden hos ShipShape.
Kontakt ShipShape Bådsalg for yderligere
information.

Stamdata

Ekstra

Stand: Som ny

Længde (m/fod): 9,85 / 32’4″

GPS + plotter, Bovpropel, Radio,
Cockpit køleskab, Elgrill Teak på
badeplatform, Anker rustfrit stål,

Farve: GRIGIO NUBE

Bredde: 2,98

Cover t/instrumentpanel, Bord i
kahyt der ændres til seng, Elanker
spil, Landstrøm, Lader, Batterier,

Lokation: ShipShape

Dybgang: 0,90

Solhynde på fordæk m/cover,
Cockpitbord i teak – kan ændres
t/solseng, Cockpitkaleche,

Årgang: 2021

Vægt kg: 3.090

Havnecover, Skab i kahyt, Teak
cockpit, Fendere m/betræk,

Skrogtype: Glasﬁber

Skrog og delvis dæk malet og
lakeret i farven GRIGIO NUBE,
Hynder i Silvertex STORM, Kalecher
og fenderbetræk i SORT

Antal motorer: 1

Motorydelse: 350 HK

Brændstof: Benzin – 326 l

Motorfabrikat: Volvo Penta

Motorårgang: 2021

Propel: Drev duoprop

Motortype: V8-350 (5.3) DPS

Drifttimer: 45

Bovpropel: Ja – SidePower

Byttebåd: Kan indgå

Motor

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

