


Az új Maserati Levante Hybrid.
Teljesítményre töltve.

A rendkívüli nem ismer határokat. Ön miért is tenné? A Levante Hybrid egy olyan Maserati 
SUV, mely csúcsra járatott hatékonyságával új magasságokba emeli a teljesítményt és 
a stílust. Inspiráló, bizsergető ahogy felbődül az összetéveszthetetlen Maserati motor.

Az új Levenate hibrid technológiáját arra tervezték, hogy a mindennapi kalandokat 
még nagyobb élvezettel élhesse át. Lépjen túl a határain, tegye le névjegyét a Maserati 
teljesítményével, mely mindig felfedezésre készteti. 240 km/h-ás végsebességével 
a Levante Hybrid 0.9 másodperccel gyorsabb, mint a Levante dízel változata, így 6 
másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra. Visszafogott hibrid technológia, mely 
valójában bődületes erőt ad a Maseratinak.

A Levante Hybrid egy 4 hengeres, 2 literes motort kombinál egy 48 V-os motorral 330LE 
összteljesítményt adva. Az eBoosterrel való kombináció kiváló, dinamikus teljesítményt 
biztosít, amikor csak Önnek arra szüksége van.

A Levante testet öltött szépsége az azonnal felismerhető, egyedülálló kombinációja a 
SUV-k és versenyautók stílusjegyeinek, melyeket még inkább kiemelnek a határtalan 
erőt sugárzó belső és külső részletek. Az első rács felett található újonnan formatervezett, 
ovális logótól kezdve a C oszlopon elhelyezkedő, lenyűgöző, új Tridentig és az autó 
hátulján helyet kapó legújabb, dinamikus Maserati feliratig, a Levante Hybriden található 
logó és jelvények mind az autóról árulkodnak. A Levante Hybrid tágas belterét a kobalt-
kék ülések és a látványos, kézzel készített borítások díszítik. 

Nem számít milyen messze utazik, az összetéveszthetetlen Maserati motorhangot 
mindenki hallani fogja.
Hybrid ugyan, de a SUV-ok Maseratija.





MÉRETEK ÉS SÚLY

Hosszúság

Szélesség (tükrökkel együtt)

Szélesség (tükrök nélkül)

Magasság (*)

Tengelytávolság

Csomagtér kapacitás

Tank kapacitás

Homologált súly

MOTOR

A hengerek száma és elrendezése

Hengerűrtartalom

Furat

Csapás

Tömörítési arány

Max. teljesítmény

Motor sebesség és max. teljesítmény

Csúcsnyomaték

Motor sebesség és csúcsnyomaték

ADATOK

Maximális sebesség

Gyorsulás (0 - 100 km/h)

Megállási távolság (100-0 km/h)

Üzemanyag-fogyasztás (kombinált ciklus)

CO
2 
kibocsátás (alacsony ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (alacsony ciklus)

CO
2 
kibocsátás (közepes ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (közepes ciklus)

CO
2 
kibocsátás (magas ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (magas ciklus)

CO
2 
kibocsátás (extra-magas ciklus)

Üzemanyag-fogyasztás (extra-magas ciklus)

Szabályozás

Az adatok megfelelnek az (EU) 2017/1151 rendeletnek megfelelően végrehajtott teszteknek, azonban a 2021 márciusi 

homologizáció még nem fejeződött be, így az adatok esetében fenntartjuk a  további változtatások jogát. A véglegesítést 

követően az adatok a Maserati weboldalán és a hivatalos Maserati márkakereskedőknél lesznek elérhetők.
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2 
kibocsátás (kombinált ciklus)

VÁLTÓ

Váltó

LEVANTE HYBRID

5005 mm

2158 mm

1948 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2090 kg

L4

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

330 CV

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

240 km/h

6.0 s

36 m
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Automatikus 8 fokozat

* Európai piaci verzió





maserati.com/levante/hybrid

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

