


Новата колекция Trofeo.
Изкуството на бързината. 

Сливането на вълнението на пистата с ежедневния път е едно от най-дръзките 
предизвикателства досега.
И когато го направите с цялото италианско майсторство, получавате победител.

Така оживя колекцията Trofeo. Родена от състезанията, подобренa от комфорт с 
вродено усещане за вечна красота.

Колекцията Trofeo има в сърцето си високооборотни и twin-Turbo V8 двигатели. 
Това означава изключителна мощност, скорост и ускорение със звук, от който 
Ви побиват тръпки по гърба. Изискано изявление за производителност: това е 
колекцията Trofeo накратко.

От аеродинамичните детайли в гланцирани въглеродни влакна, до задната 
светлина с тъмно покритие, вдъхновените от състезанията джанти и значката 
Trofeo на емблематичните въздуховоди с червени акценти: само един поглед е 
достатъчен, за да получите ярко потвърждение за мощта в тази кола. А чрез 
активиране на режим “Corsa” Вие ще го изпитате веднага, с по-бързата 
реакция на газта, по-бързото превключване на предавките и още по-мощния 
звук от ауспуха.

Що се отнася до естетиката, колекцията се отличава с върховни състезателни 
подобрения: изваяни естествени кожени спортни седалки, шарки от 
въглеродни влакна, специфичен за Trofeo инструментален клъстер, модерна 
технология и звукова система придаваща усещането в концертна зала. Въпреки 
че почти всичко в естетиката на Trofeo е вдъхновено от света на състезанията, 
това не компрометира неговия комфорт и луксозен дизайн.

Maserati Trofeo. Почувствайте скоростта, никога не губете уравновесеността си.





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)

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

Хомологирано тегло

Допълнително съдържание

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
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
2128 мм
1948 мм
1481 мм

11800 мм

* Версия за европейски пазар

2000 кг

Автоматична 8 предавки

326 км/ч
4.3 сек.
34 м
12.3 - 12.6 л/100км
20.1 - 20.4 л/100км
13.4 - 13.4 л/100км
10.6 - 10.9 л/100км
10.3 - 10.7 л/100км

302 - 303 г/км
240 - 246 г/км

279 - 285 г/км
454 - 461 г/км

233 - 241 г/км
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

2998 мм

500 л
80 л

2020 кг

GHIBLI TROFEO

4971 мм
2128 мм
1945 мм
1461 мм

11700 мм

* Височина на возене Нормална

1960 кг

Start & Stop

Автоматична 8 предавки

302 км/ч
4.1 сек.
34.5 м
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
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

—
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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.





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/bg/bg/dealers/autoitalia/models/trofeo-collection

