


Qua�roporte Trofeo

Quattroporte.
Иконата на италианската елегантност.

През 1963 г. Maserati направи смелия ход да представи първия по рода си луксозен спортен 
седан. Започвайки с мощен състезателен двигател V8, инженерите го съчетаха с красиво 
проектиран луксозен седан и го представиха с гордост на света. Така се роди първият 
Quattroporte.

Quattroporte предлага огромна мощност, вдъхновена от състезателно наследство, от V6 
бензинов двигател или мощен V6 турбодизел до V8 бензинов двигател с версията Trofeo.

Няма по-добър начин да отстоите пристигането си, отколкото с обновената решетка с 
Тризбеца. Новите задни светлини на Quattroporte са вдъхновени от завършените от Giugiaro 
Maserati 3200 GT „бумеранг“ задни светлини, които са пионери в използването на LED в 
индустрията. За да се подчертае тяхната уникална форма, за създаването на трицветната леща 
е използвана най-модерната 3K технология за леене под налягане.

Дългото междуосие осигурява просторна, елегантно изработена кабина. Осигурен е 
разнороден комфорт и удобство, от ръчно зашита италианска естествена кожа Pieno Fiore до 
модерни системи за помощ при шофиране. Quattroporte също се отличава с преработен 
дизайн на инструменталния клъстер и нов 10,1-инчов HD екран с Maserati Intelligent Assistant
Мултимедийна система (MIA), която прави Вашето шофиране още по-интуитивно и 
увлекателно.

Както Maserati продължава да оформя бъдещето на луксозния гранд туринг, майсторското 
изпълнение и смелото усъвършенстване на нашия флагман винаги ще останат.



Qua�roporte V6



Qua�roporte Trofeo

Автоматична 8 предавки

326 км/ч
4.5 сек.
34 м
12.2 - 12.5 л/100км
20.1 - 20.5 л/100км
13.4 - 13.4 л/100км
10.6 - 10.8 л/100км
10.1 - 10.3 л/100км

302 - 304 г/км
238 - 243 г/км

276 - 282 г/км
455 - 465 г/км

228 - 233 г/км

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

V8 90°

3799 cc

86.5 мм
80.8 мм
9.44:1

580 к.с.
6750 об/мин
730 Нм
2250 - 5250 об/мин

3171 мм

530 л
80 л

2160 кг

QUATTROPORTE TROFEO

5262 мм
Ширина (със странични огледала) 2128 мм
Ширина (без странични огледала) 1948 мм

1481 мм

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)

Брой цилиндри и разположение

Обороти на двигателя при максимална мощност

Обороти на двигателя при върхов въртящ момент

11800 мм

* Версия за европейски пазар

Автоматична 8 предавки

288 км/ч
5.0 сек.
35.5 м
11.4 - 12.0 л/100км
18.3 - 18.9 л/100км
12.2 - 12.8 л/100км
9.7 - 10.3 л/100км
9.8 - 10.3 л/100км

274 - 288 г/км
218 - 232 г/км

250 - 270 г/км
414 - 427 г/км

221 - 233 г/км
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 - 4000 об/мин

3171 мм

530 л
80 л

2000 кг

QUATTROPORTE S

5262 мм
2128 мм
1948 мм
1481 мм

Автоматична 8 предавки

288 км/ч
4.8 сек.
35.5 м
12.2 - 12.6 л/100км
19.0 - 19.4 л/100км
13.0 - 13.4 л/100км
10.5 - 10.8 л/100км
10.7 - 11.1 л/100км

293 - 304 г/км
236 - 245 г/км

274 - 285 г/км
430 - 439 г/км

242 - 250 г/км
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

3171 мм

530 л
80 л

2065 кг

QUATTROPORTE S Q4

5262 мм
2128 мм
1948 мм
1481 мм

11800 мм 11800 мм

2000 кг1900 кг 1980 кг

ДВИГАТЕЛ

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

Дължина

ТРАНСМИСИЯ

Трансмисия

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Обем
Диаметър на цилиндър
Ход на бутало
Степен на компресия
Максимална мощност

Въртящ момент

Междуосие

Капацитет на багажно отделение
Капацитет на резервоара за гориво

Средно тегло

Височина (*)

Диаметър на завой

Хомологирано тегло

Максимална скорост

Регламент



Qua�roporte V6



maserati.com/qua�roporte

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

