


Az új Maserati Ghibli Hybrid.
Teljesítmény feltöltve.

A természeti világ tele van olyan pillanatokkal, amikor egyetlen szikrából valami új 
jön létre - egy olyan pillanatban, amikor a hibridizáció a változás katalizátora.

Ugyanebből az inspirációból származik az új Maserati Ghibli Hybrid: az első az új 
járművek sorában, a márka új korszakának élmezőnyében.

A Ghibli Hybrid berobbantja a Maserati jövőjét anélkül, hogy elárulná a múltat. Az 
első hibrid motor a márka történetében, ahol az innováció és a technológia mindig
együtt járt a nagy teljesítményű járműgyártással, és amely a fenntarthatóbb jövő 
felé tereli a Maseratit.

Gyorsabb, mint a dízel, zöldebb, mint a benzin: ez a Ghibli Hybrid filozófiája 
dióhéjban.

Ami a megjelenést illeti, a Ghibli hibrid változata  az új, dedikált kék szín számos 
részletet tartalmazza, amely általánosan elfogadott  a tiszta mobilitás 
szimbólumaként. A három hagyományos szellőzőnyílás ezzel az új kék díszítéssel, 
valamint a Brembo féknyereggel és a C-oszlopon található hagyományos 
mennydörgéses Saetta logóval. Európában a Ghibli Hybrid egy teljesen új,  ún. 
Grigio Evoluzione,  hideg, kék tónussal, high-tech szürke árnyalatú színnel jelenik 
meg. Ez egy olyan szín, amely napfényben életre kel, amikor a fémek csillogása 
különleges ragyogást kelt, kiemelve az autó vonalait.

Ami a belső tereket illeti, a Ghibli Hybrid Grigio Evoluzionét a Pieno Fiore 
természetes bőrből készült fekete ülések, a kék varrás, valamint az új generációs 
MIA (Maserati Intelligence Assistant) multimédiás rendszer jellemzi.

Bármi is legyen a kitűzött célja, a Maserati Ghibli mindig egyedülállóan inspiráló
választ ad.





SEBESSÉGVÁLTÓ

Sebességváltó Automatikus 8 fokozat

TELJESÍTMÉNY

255 km/h

5.7 s

35.5 m

8.1 - 9.4 l/100 km

13.1 - 13.6 l/100 km

8.1 - 9.4 l/100 km

6.7 - 8.2 l/100 km

7.4 - 8.9 l/100 km

183 - 213 g/km

151 - 186 g/km

183 - 213 g/km

295 - 307 g/km

168 - 200 g/km

Szabályozás 

Az adatok megfelelnek a 2021 januárjától frissített (EU) 2017/1151 rendeletnek megfelelően végrehajtott teszteknek.
Ellenőrizze a MY21 Maserati Connect elérhetőségét az Ön országában.

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

Tengelytávolság 2998 mm

Csomagtér kapacitás 500 l

Üzemanyagtartály kapacitás 70 l

Átlagos tömeg 1950 kg

MÉRETEK  ÉS SÚLYOK GHIBLI HYBRID

Hossz 4971 mm

Szélesség (tükrökkel együtt) 2128 mm

Szélesség (tükrök nélkül) 1945 mm

Magasság (*) 1461 mm

Maximális sebesség

Gyorsulás (0 - 100 km/h)

Féktávolság (100 - 0 km / h)

Üzemanyag-fogyasztás (kombinált ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (alacsony ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (közepes ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (nagy ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (extra-High ciklus)

CO
2
 kibocsátás (közepes ciklus)

CO
2
 kibocsátás (nagy ciklus)

CO
2
 kibocsátás (kombinált ciklus)

CO
2
 kibocsátás (alacsony ciklus)

CO
2
 kibocsátás (extra-High ciklus)

MOTOR

A hengerek száma és elrendezése

Lökettérfogat

Furat

Löket

Sűrítési arány 

Max. teljesítmény

Motor fordulatszám a max. teljesítmény leadáskor

Nyomaték maximuma

A motor fordulatszáma csúcsnyomatéknál

Kanyarodási ív 11700 mm

* Európai piaci változat

Homologizált tömeg 1878 kg

További tartalom Start & Stop





maserati.com/ghibli/hybrid

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/ghibli/hybrid



