Cranchi E30 Endurance –
NEW 2021
DKK 1.282.000 | EUR 171.000
Moms betalt / EU VAT paid

45 86 85 00
info@shipshape.dk
www.shipshapebaade.dk

Cranchi E30 Endurance fra kr. 1.282.000
inkl. 25 % moms leveret i Rungsted Havn.
Alle billeder er modelfoto. Prisen er for båd i
HVID gelcoat. Merpris for malet og lakeret skrog
mv.
Den nye Cranchi E30 Endurance har fået
blødere linjer og nye detaljer, der beriger den
med hensyn til funktionalitet og elegance.
Badeplatformen kan fås med teak og er mere
end 70 cm længere end forgængeren.
Badestigen har komfortable integrerede
håndtag. Sæder og sofaer har en sportsligere,
vintage stil. Mulighed for sunlounge på dækket
som kan udvides med indbyggede højttalere.
Stor C-formet sofa i cockpittet omkring
cockpitbord, der hydraulisk kan tranformeres til
endnu et solbadningsområde. De fremragende
sejlegenskaber kombineres med den store
bevægelighed man har rundt på båden. Højden i
kabinen, komfortniveauet og de ekstremt
elegante indretningsvalg gør denne båd ideel til
sejlads på én eller ﬂere dage.
Båden kan vælges i en lang række farver, som
gør man kan personaliserer den som man
ønsker.
Båden kan fås med benzin eller diesel.
Kontakt ShipShape Bådsalg for mere
information eller for bestilling af prøvesejlads.
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,
Volvo multisensor (temperatur – dybde – speed)
integreret i VP instrument, Vand pumpe, Power
styring og elektronisk motor kontrol, Elektrisk
marine WC i seperat rum.

Stamdata

Ekstra

Stand: Ny

Længde (m/fod): 9,85 / 32’4″

Farve: Hvid (option på farve)

Bredde: 2,98

Lokation: Italien

Dybgang: 0,90

Årgang: 2021

Vægt kg: 3.090

Byttebåd: Kan indgå

Skrogtype: Glasﬁber

Kan prøvesejles i Italien

Motor
Antal motorer: 1 eller 2

Motorydelse: 350 HK

Brændstof: Benzin el. diesel 326 l

Motorfabrikat: Volvo Penta

Motorårgang: NY

Propel: Drev duoprop

Motortype: V8-350 (5.3) DPS

Drifttimer: NY

Bovpropel: Option
Kølesystem: Salt (Ferskvand)

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

