Новото Maserati Levante Hybrid.
Performance Charged.
Удивителното не познава граници. Защо вие го правите? Levante Hybrid е SUV от
Maserati, което отвежда производителността и стила до нови висоти, с подобрена
ефективност. Вдъхновяващо, наелектризиращо, с безпогрешен звук на Maserati.
Хибридната технология в новото Levante е създадена, за да усили вълнението
на всяко ваше приключение, което предприемете. Не поставяйте никакви
граници, проправете пътя си с великолепното представяне на Maserati,
което винаги ви отвежда по-далеч. Levante Hybrid е с 0,9 секунди по-бързо от
версията Levante Diesel, ускорявайки от 0 до 100 км/ч за 6 секунди, с максимална
скорост 240 км/ч. Mild hybrid технология по име, ревяща мощ Maserati пo душа.
Levante Hybrid съчетава 4-цилиндров, 2-литров двигател с 48V мотор, доставящ
общо 330 к.с. В комбинация с eBooster, това се превръща в превъзходна динамична
производителност, за да напредвате през всеки път, когато пожелаете.
Изваяната красота на Levante, веднага разпознаваема с уникалния си баланс
между пропорции на SUV и състезателнен автомобил, се засилва още повече от
вътрешни и външни детайли, които подчертават електрическата искра на нейната
безгранична енергия. От модернизираното овално лого над предната решетка, до
поразителния нов Тризъбец на C колоната и динамичния нов надпис на Maserati
отзад; обновените лога и т. нар. значки се отличават в Levante Hybrid. Седалките,
подчертани чрез кобалтово синьо, заедно със забележителните ръчно изработени
покрития украсяват просторната кабина на Levante Hybrid.
Колкото и далеч да пътувате, винаги ще се чува този безпогрешен рев на Maserati.
Защото може да е хибриден, но все пак е SUV от Maserati.

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

LEVANTE HYBRID

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

5005 мм
2158 мм
1948 мм
1693 мм
3004 мм

Капацитет на багажно отделение
Капацитет на резервоара за гориво
Хомологирано тегло

580 л
80 л
2090 кг

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

* Версия за европейски пазар
L4
1995 куб. см.
84 мм
90 мм
9.5:1
330 к.с.
5750 об/мин
450 Нм
4000 об/мин

ТРАНСМИСИЯ
Трансмисия

Автоматична 8 предавки

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

240 км/ч
6.0 сек.
36 м
-

Данните съответстват на тестове, изпълнени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1151, но хомологацията към март 2021
г. все още не е завършена, следователно данните могат да бъдат предмет на допълнителни корекции. След като бъдат
окончателни, данните ще бъдат достъпни на уебсайта на Maserati и при официалните дилъри на Maserati.

maserati.com/levante/hybrid

