


Levante.
SUV от Maserati.
Maserati има традицията да назовава автомобилите си на най-силните ветрове в света, започвайки 
през 1963 г. с легендарния Mistral. След това - Ghibli, Bora и Khamsin. 

През 2016 г. Levante се присъедини към прочутата гама на Maserati. Вятърът, който носи името, се 
развихря в Средиземно море и може за миг да премине от благо спокойствие в бурна сила. Всъдеходът 
Levante има подобен характер, въпреки че мощните му сили винаги остават перфектно под ваш контрол. 

В истинската традиция на Maserati Grand Tour, Levante предлага всичко, което бихте очаквали от Maserati 
- от светкавична отзивчивост до финес на дълги разстояния без усилия. В същото време неговите 
драматични SUV пропорции са балансирани с изящни линии и мускулести форми, които предават 
динамичното предназначение. 

Най-доброто съчетание от водеща производителност на пътя и офроуд възможности, предлагащо избор 
от V6 и мощни V8 бензинови двигатели, включително и новата хибридна версия. 

Три екслузивни нови моделни линии са въведени за Levante от 2022 г. - GT, Modena и Trofeo.

GT линията елегантно подчертава оригиналната философия на Maserati за гранд туринг пътуване и 
олицетворява съвременния дух и градската практичност на марката. Елегантните детайли на тези нови 
версии грациозно показват какво означава пътуване в стил Maserati Levante.
Динамичната цел на Levante сега става още по-ясна с Modena, докато новите елементи от дизайна на 
Trofeo постоянно ви напомнят, че мощността е приоритет.

По отношение на екстериора, трите нови линии представят ново лого Maserati на предния капак и нова 
специфична емблема за всяка версия, поставена точно над трите емблематични странични въздуховода.
В задната част традиционното лого Saetta е заменено с ново лого Тризъбец върху C-колоната, докато 
нов надпис Maserati окрасява багажника.
В интериора, гамата на Maserati Levante 2022 се отличава с ново проектирано лого Trofeo на облегалките 
за глава, а новият 8,4-инчов HD екран на Maserati на който се визуализира интелигентният Асистент 
(MIA) и мултимедийната система, ще направи шофирането още по-интуитивно и вълнуващо.

Подгответе се за ободряващо представяне на всеки терен, с елегантността и комфорта на престижен 
GT автомобил. Започва ново пътуване със SUV от Maserati.

Levante Trofeo



Levante GT Hybrid 



Levante Trofeo

Данните съответстват на тестове, проведени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151, актуализиран към юли 2021 г. Проверете наличността на MY22 Maserati Connect във вашата страна.

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

Дължина
Ширина (със странични огледала)
Ширина (без странични огледала)
Височина (*)
Междуосие
Капацитет на багажно отделение
Капацитет на резервоара за гориво
Собствено тегло

Брой цилиндри и разположение
Обем
Диаметър на бутало
Ход на бутало

Макс. изходна мощност
Обороти на двигателя при макс. изходна мощност
Пиков въртящ момент
Обороти на двигателя при пиков въртящ момент

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Максимална скорост
Ускорение (0 - 100 км/ч)
Спирачен път (100 - 0 км/ч)
Разход на гориво (комбиниран цикъл)

CO2 емисии (нисък цикъл)

Разход на гориво (нисък цикъл)

CO2 емисии (среден цикъл)

Разход на гориво (среден цикъл)

CO2 емисии (висок цикъл)

Разход на гориво (висок цикъл)

CO2 емисии (изключително висок цикъл)
Регламент

Разход на гориво (изключително висок цикъл)
CO2 емисии (комбиниран цикъл)

ТРАНСМИСИЯ

Трансмисия

LEVANTE GT HYBRID

5005 мм
2158 мм
1981 мм
1693 мм
3004 мм
580 л
80 л
2090 кг

L4

1995 куб. см.
84 мм
90 мм
9.5:1

243 кВ (330 к.с.)
5750 об/мин
450 Нм
2250 - 4000 об/мин

245 км/ч
6.0 сек.
36 м
9.7 - 10.7 л/100 км

301 - 333 г/км

13.3 - 14.7 л/100 км

219 - 237 г/км

9.7 - 10.5 л/100 км

189 - 209 г/км

8.3 - 9.2 л/100 км

217 - 244 г/км
EURO 6D Final

9.6 - 10.8 л/100 км
220 - 243 г/км

Автоматична 8-степенна

* Височина на каране 
Нормална

LEVANTE TROFEO

5020 мм
2158 мм
1981 мм
1698 мм
3004 мм
580 л
80 л
2170 кг

V8 90°

3799 куб. см.
86.5 мм
80.8 мм
9.44:1

427 кВ (580 к.с.)
6750 об/мин
730 Нм
2500 - 5000 об/мин

302 км/ч
4.1 сек.
34.5 м
14 - 14.6 л/100 км

492 - 503 г/км

21.7 - 22.2 л/100 км

327 - 339 г/км

14.5 - 15 л/100 км

272 - 285 г/км

12 - 12.6 л/100 км

286 - 299 г/км

12.6 - 13.2 л/100 км
317 - 330 г/км

Автоматична 8-степенна

LEVANTE MODENA

5005 мм
2158 мм
1981 мм
1693 мм
3004 мм
580 л
80 л
2109 кг

V6 60°

2979 куб. см.
86.5 мм
84.5 мм
9.7:1

257 кВ (350 к.с.)
5750 об/мин
500 Нм
1750 - 4750 об/мин

251 км/ч
6.0 сек.
36 м
12.6 - 13.5 л/100 км

433 - 466 г/км

19.2 - 20.6 л/100 км

291 - 313 г/км

12.9 - 13.9 л/100 км

243 - 260 г/км

10.8 - 11.5 л/100 км

261 - 278 г/км
EURO 6D Final EURO 6D Final EURO 6D Final

11.6 - 12.3 л/100 км
284 - 304 г/км

Автоматична 8-степенна

LEVANTE MODENA S

5005 мм
2158 мм
1981 мм
1693 мм
3004 мм
580 л
80 л
2109 кг

V6 60°

2979 куб. см.
86.5 мм
84.5 мм
9.7:1

316 кВ (430 к.с.)
5750 об/мин
580 Нм
2000 - 4750 об/мин

264 км/ч
5.2 сек.
34.5 м
12.1 - 12.8 л/100 км

437 - 443 г/км

19.3 - 19.6 л/100 км

274 - 293 г/км

12.1 - 13 л/100 км

231 - 247 г/км

10.2 - 10.9 л/100 км

246 - 263 г/км

10.9 - 11.6 л/100 км
272 - 288 г/км

Автоматична 8-степенна

ДВИГАТЕЛ

Степен на компресия



Levante Modena



maserati.com/levante

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/levante

