


Новото Maserati Ghibli Hybrid.
Performance Charged.

Природният свят е пълен с моменти, когато една искра еволюира в нещо ново 
- миг, в който хибридизацията действа като катализатор на промяната.

От същото вдъхновение идва и новото Maserati Ghibli Hybrid: първият от 
линията нови автомобили, в авангарда на нова ера за марката.

Ghibli Hybrid запалва бъдещето на Maserati, без да изневерява на миналото. 
Първият хибриден двигател в историята на марката, където иновациите и 
технологиите винаги са се срещали с високопроизводителна автомобилна 
техника, за да насочат Maserati напред към по-устойчиво бъдеще.

По-бърз от дизела, по-екологичен от бензина: накратко философията на Ghibli 
Hybrid.

По отношение на външния вид, хибридната версия на Ghibli се отличава с 
редица детайли в ново специално синьо, цветът, универсално приет като 
символ на чиста мобилност. Трите традиционни въздуховоди идват с тези нови 
сини акценти, както и спирачните апарати Brembo и гръмотевицата на 
традиционното лого на Saetta на С-колоната. В Европа Ghibli Hybrid се 
представя с изцяло нов цвят Grigio Evoluzione, студен, високотехнологичен сив 
оттенък с сини нюанси. Това е цвят, който оживява на слънчева светлина, 
създавайки отблясък, който подчертава извивките на автомобила.

Що се отнася до интериора, Ghibli Hybrid Grigio Evoluzione се характеризира с 
черни седалки от естествена кожа Pieno Fiore и сини шевове, заедно с 
мултимедийната система MIA (Maserati Intelligence Assistant) от ново 
поколение.

Какъвто и да е Вашият избор, каквато и да е Вашата амбиция, Maserati Ghibli 
винаги е уникално вдъхновяващ отговор.





ТРАНСМИСИЯ

Трансмисия Автоматична 8 предавки

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

255 км/ч
5.7 сек.
35.5 м
8.1 - 9.4 л/100км
13.1 - 13.6 л/100км
8.1 - 9.4 л/100км
6.7 - 8.2 л/100км
7.4 - 8.9 л/100км

183 - 213 г/км
151 - 186 г/км

183 - 213 г/км
295 - 307 г/км

168 - 200 г/км
Регламент

Данните съответстват на тестове, изпълнени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151, актуализиран януари 2021 г.
Проверете наличността на MY21 Maserati Connect във Вашата страна.

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 мм
90 мм
9.5:1

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

Междуосие 2998 мм

Капацитет на багажно отделение 500 л
Капацитет на резервоара за гориво 70 л

Средно тегло 1950 кг

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА GHIBLI HYBRID

Дължина 4971 мм
Ширина (със странични огледала) 2128 мм
Ширина (без странични огледала) 1945 мм
Височина (*) 1461 мм

Максимална скорост
Ускорение (0 - 100 км/ч)
Разстояние за спиране (100 - 0 км/ч)
Разход на гориво (комбиниран цикъл)
Разход на гориво (нисък цикъл)
Разход на гориво (среден цикъл)
Разход на гориво (висок цикъл)
Разход на гориво (изключително висок цикъл)

Емисии на CO2 (среден цикъл)
Емисии на CO2 (висок цикъл)

Емисии на CO2 (комбиниран цикъл)
Емисии на CO2 (нисък цикъл)

Емисии на CO2 (изключително висок цикъл)

ДВИГАТЕЛ

Брой цилиндри и разположение
Обем
Диаметър на цилиндър
Ход на бутало
Степен на компресия
Максимална мощност
Обороти на двигателя при максимална мощност
Въртящ момент
Обороти на двигателя при върхов въртящ момент

Диаметър на завой 11700 мм

* Версия за европейски пазар

Хомологирано тегло 1878 кг

Допълнително съдържание Start & Stop





maserati.com/ghibli/hybrid

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/ghibli/hybrid

