


Levante Trofeo

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.

Обновената предна решетка с Тризъбец е още по-впечатляваща за високите 
размери на Levante. В задната част - задните светлини с дръзка нова форма 
“бумеранг” са вдъхновени от легендарния Maserati 3200 GT, проектиран от Giugiaro, 
и са създадени с най-съвременната 3K технология за леене под налягане, която им 
дава трицветна леща.

Отвътре Levante излъчва отличителния характер на Maserati. Неговият елегантен 
италиански стил, щателно изработени покрития и състезателна мощност 
вдъхновяват луксозно, на дълги разстояния, пътуване. Преработен инструментален 
клъстер и нов 8,4-инчов HD екран, без рамка, с мултимедийната система Maserati 
Intelligent Assistant (MIA), която прави Вашето шофиране още по-интуитивно и 
увлекателно.

Решителната комбинация от водещи характеристики на пътя и офроуд възможности
предлага възможност за избор от V6 и мощни V8 бензинови двигатели, включително 
V6 дизел версия.

Подгответе се за вълнуващо представяне на всякакъв терен, с елегантността и 
комфорта на престижен гранд турер. Levante открива нова глава от своята история 
като SUV от Maserati.



Levante V6



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.

Автоматична 8 предавки

302 км/ч
4.1 сек.
34.5 м

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 мм
80.8 мм
9.44:1

580 к.с.
6750 об/мин
730 Нм
2500 - 5000 об/мин

3004 мм

580 л
80 л

2170 кг

LEVANTE TROFEO

5020 мм
2158 мм
1981 мм
1698 мм

11700 мм

* Височина на возене
   Нормална

—

15.9 - 16.0 л/100км
24.3 л/100км
16.6 л/100км
13.8 - 14.0 л/100км
14.4 - 14.4 л/100км

376 г/км
313 - 317 г/км

359 - 363 г/км
549 г/км

318 - 325 г/км

Автоматична 8 предавки

230 км/ч
6.9 сек.
36 м

Euro 6D Final

V6 60°

2987 cc

83 мм
92 мм
16.5:1

202 кВ (275 к.с.)
4000 об/мин
600 Нм
2000 - 2600 об/мин

3004 мм

580 л
80 л

—

LEVANTE DIESEL

5005 мм
2158 мм
1981 мм
1693 мм

—

2205 кг

9.1 - 10.1 л/100км
13.0 - 13.9 л/100км
9.4 - 10.3 л/100км
7.6 - 8.7 л/100км
8.7 - 9.7 л/100км

245 - 269 г/км
200 - 227 г/км

238 - 264 г/км
341 - 364 г/км

228 - 255 г/км

Автоматична 8 предавки

251 км/ч
6.0 сек.
36 м

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 мм
84.5 мм
9.7:1

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

3004 мм

580 л
80 л

—

LEVANTE

5005 мм
2158 мм
1981 мм
1693 мм

—

2109 кг

12.5 - 13.4 л/100км
19.0 - 20.5 л/100км
12.8 - 13.8 л/100км
10.7 - 11.5 л/100км
11.5 - 12.3 л/100км

289 - 312 г/км
242 - 259 г/км

283 - 303 г/км
430 - 464 г/км

260 - 277 г/км

Автоматична 8 предавки

264 км/ч
5.2 сек.
34.5 м

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 мм
84.5 мм
9.7:1

316 кВ (430 к.с.)
5750 об/мин
580 Нм
2250 - 4750 об/мин

3004 мм

580л
80 л

—

LEVANTE S

5005 мм
2158 мм
1981 мм
1693 мм

—

2109 кг

12.6 - 13.3 л/100км
19.1 - 19.9 л/100км
12.7 - 13.7 л/100км
10.9 - 11.5 л/100км
11.7 - 12.3 л/100км

288 - 309 г/км
247 - 260 г/км

286 - 301 г/км
431 - 449 г/км

264 - 277 г/км

ТРАНСМИСИЯ

Трансмисия

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Регламент

Междуосие

Капацитет на багажно отделение
Капацитет на резервоара за гориво

Средно тегло

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

Дължина
Ширина (със странични огледала)
Ширина (без странични огледала)
Височина (*)

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)

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

Собствено тегло

Емисии на CO2 (комбиниран цикъл)
Емисии на CO2 (нисък цикъл)
Емисии на CO2 (среден цикъл)
Емисии на CO2 (висок цикъл) 
Емисии на CO2 (изключително висок цикъл)

Levante Trofeo



Levante V6



maserati.com/levante

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

