


Az új Trofeo kollekció.
A gyorsaság művészete. 

A pálya izgalmának egyesítése a mindennapi útvonalakkal az egyik legmerészebb 
kihívás. És amikor mindezt teljes mértékben olasz kivitelezéssel teszi, akkor nyertes 
lesz.

Hogy kelt életre a Trofeo Collection. Versenyből született, fokozzott  kényelemmel az 
örök szépség veleszületett érzékével.

A Trofeo kollekció középpontjában a nagy fordulatszámú twin-Turbo V8 motorok 
találhatók. Ez olyan kivételes erőt, sebességet és gyorsulást jelent kirobbanó 
hanggal, amely végigfut az egész gerincén. A kifinomult teljesítmény igazolása: ez 
dióhéjban a Trofeo Collection.

A fényes szénszálas aerodinamikai részletektől kezdve a sötétített hátsó lámpákig, 
a verseny ihlette kerekekig és a Trofeo jelvényig az ikonikus szellőzőnyílásokon a 
piros szigonyokkal: pusztán egy pillantásra van szükség ahhoz, hogy erőteljesen 
igazolják az autó erejét. A „Corsa” mód aktiválásával azonnal gyorsabb gáz-reakciót, 
dinamikusabb sebességváltást és még erősebb kipufogógáz-hangsávot 
tapasztalhat.

Ami az esztétikát illeti, a kollekció a legfejlettebb verseny jellegű finomításokat 
tartalmazza: szobor szépségű természetes bőr sportülések, szénszálas minták, egy 
Trofeo-specifikus műszerfal, csúcstechnika és egy koncertterem hangrendszere. 
Bár a Trofeo esztétikájáról szinte mindent a verseny világa ihletett, ez nem 
veszélyezteti annak kényelmét és fényűző kialakítását.

Maserati Trofeo. Érezze a sebességet, soha ne veszítse el nyugalmát.





SEBESSÉGVÁLTÓ

Sebességváltó

TELJESÍTMÉNY

Szabályozás

Tengelytávolság

Csomagtér kapacitás

Üzemanyagtartály kapacitás

Átlagos tömeg

MÉRETEK  ÉS SÚLYOK

Hossz

Szélesség (tükrökkel együtt)

Szélesség (tükrök nélkül)

Magasság (*)

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

Homologizált tömeg

További tartalom

Automatikus 8 fokozat

326 km/h

4.5 s

34 m

12.2 - 12.5 l/100 km

20.1 - 20.5 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.8 l/100 km

10.1 - 10.3 l/100 km

302 - 304 g/km

238 - 243 g/km

276 - 282 g/km

455 - 465 g/km

228 - 233 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2160 kg

QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm

* Európai piaci változat

2000 kg

Automatikus 8 fokozat

326 km/h

4.3 s

34 m

12.3 - 12.6 l/100 km

20.1 - 20.4 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.9 l/100 km

10.3 - 10.7 l/100 km

302 - 303 g/km

240 - 246 g/km

279 - 285 g/km

454 - 461 g/km

233 - 241 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

2998 mm

500 l

80 l

2020 kg

GHIBLI TROFEO

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

11700 mm

* Normál menetmagasság

1960 kg

Start & Stop

Automatikus 8 fokozat

302 km/h

4.1 s

34.5 m

15.9 - 16.0 l/100 km

24.3 l/100 km

16.6 l/100 km

13.8 - 14.0 l/100 km

14.4 - 14.4 l/100 km

376 g/km

313 - 317 g/km

359 - 363 g/km

549 g/km

318 - 325 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

11700 mm

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





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/trofeo-collection

