Cranchi T55 Trawler –
NEW
DKK 9.997.000 | EUR 1.333.000
Cranchi T55 Trawler fra kr. 9.997.000
inkl. 25 % moms ab. værft.

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

Ny båd fra værft med hvidt skrog. Farvet skrog
kan vælges mod merpris.
Prisen er baseret på en værft ny Cranchi med
basis udstyrspakke.
Kontakt os for materiale på standard udstyr
samt omfattende og luksuriøst ekstraudstyr.
>> link til båden
T55 er den største af Cranchi Trawler Collection
og er designet til langdistance krydstogter
takket være det enestående autonomi,
reduceret
brændstoﬀorbrug
og
navigationskomfort. T55 er udstyret med to
Volvo Penta IPS D6-650 480 hk motorer, der
sikrer maksimal eﬀektivitet og let manøvrering
takket være et integreret system udstyret med
joysticks og elektroniske kontrolelementer.
Livet om bord på T55 Eco Trawler handler om
komfort og fuld bevægelsesfrihed. Især
ﬂybridge præsenteres som et rum med
uendelige muligheder, udstyret med et stort
soldæk, en behagelig spisestue med et bord til
otte personer og en funktionel bar.
T-TOP, der tilbyder husly og beskyttelse til
ﬂybridge er en koncentration af design og
materiale teknologi. Den er lavet af en blanding
af ﬁberglas og carbon ﬁbre og giver dig
mulighed for at nyde skyggen og beskyttelsen
af  e t tekstil roof og huser også en aftagelig
baldakin, der beskytter loungen fortil. Tårnet
indeholder også rum og skabe, der altid er
meget nyttige til livet om bord og giver plads til
et ekstremt funktionelt brusebad.

Kontakt ShipShape Bådsalg for mere
information eller for bestilling af prøvesejl
ads.

Stamdata

Ekstra

Stand: Ny

Længde (m/fod): 17,00/55’9″

Farve: Hvid (opt. andre farver)

Bredde: 4,95

Lokation: Italien

Dybgang: 1,00

Årgang: Ny

Vægt kg: 20.000

Byttebåd: Kan indgå

Skrogtype: Glasﬁber

Kan prøvesejles i Italien

Motor
Antal motorer: 2

Motorydelse: 960 HK

Brændstof: Diesel 2.500 l

Motorfabrikat: Volvo Penta

Motorårgang: NY

Propel: IPS duoprop

Motortype: IPS 2xD6/650

Drifttimer: NY

Bovpropel: Option
Kølesystem: Ferskvandsskølet

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

