


Naujasis Maserati Levante Hybrid.
Įkrauta galia.

Išskirtinumas neturi ribų. Kodėl turėtumėte save riboti? Levante Hybrid – tai SUV pagal 
Maserati.  Jis pakelia galią, stilių ir našumą į naujas aukštumas. Vos tik išgirdus su 
niekuo nesupainiojamą Maserati gausmą, jis įkvepia ir jaudina.

Hibridinė naujojo Levante technologija sukurta taip, kad sustiprintų įspūdžius 
kiekviename jūsų nuotykyje. Atsisakykite suvaržymų ir leiskitės į naujas keliones su 
didinga Maserati galia, kuri nuolat neša į priekį. Levante Hybrid  yra 0,9 sek. greitesnis 
nei Levante Diesel modelis. 100 km/val. greitį jis pasiekia per 6 sek. ir gali išvystyti 
maksimalų 240 km/val. greitį. Pagal specifikacijas, tai – hibridinis automobilis. Bet jis 
riaumoja kaip tikras Maserati.

Levante Hybrid 4 cilindrų 2 litrų variklis kartu su 48 V elektriniu motoru išvysto 330 AG. 
Kartu su eBooster ši galia leidžia važiuoti kur norite ir kada norite.

Skulptūriškas Levante grožis atpažįstamas iš unikalių SUV ir lenktyninio automobilio 
proporcijų. Įspūdį sustiprina išorės ir vidaus dealės, pabrėžiančios neblėstančios 
energijos kibirkštį. Nuo modernizuoto ovalaus logotipo virš priekinių grotelių iki naujo, 
stulbinančio trišakio ant galinio statramsčio ir dinamiško Maserati užrašo gale. Atnaujinti 
logotipai ir ženkleliai Levante Hybrid žymi mūsų naujos eros pradžią. Ryškiomis kobalto 
mėlynumo detalėmis dekoruotos sėdynės kartu su išskirtinėmis rankų darbo apdailos 
detalėmis puošia erdvų Levante Hybrid saloną.

Nesvarbu, kiek toli nuvažiuotumėte, su niekuo nesupainiojamas Maserati variklio 
riaumojamas vis tiek bus girdimas. Nors tapo hibridiniu, jis niekada nenustojo būti 
Maserati SUV.





MATMENYS IR SVORIS

Ilgis

Plotis (su šoniniais veidrodėliais)
Plotis (be šoninių veidrodėlių)

Aukštis (*)

Ratų bazė

Bagažinės talpa

Kuro bako talpa

Leistinas svoris

* Europos rinkai skirta versija
VARIKLIS

Cilindrų skaičius ir išdėstymas

Tūris

Skersmuo

Eiga

Suspaudimo koeficientas

Didžiausia galia

Variklio greitis esant didžiausiai galiai

Didžiausias sūkio momentas

Variklio greitis esant didžiausiam sūkio momentui

TECHNINĖS SAVYBĖS

Didžiausias greitis

Greitėjimas (0–100 km/h)

Stabdymo atstumas (100–0 km/h)

Kuro sąnaudos (combined cycle)

CO
2
  emisijos (low cycle)

Kuro sąnaudos (low cycle)

CO
2
 emisijos (medium cycle)

Kuro sąnaudos (medium cycle)

CO
2
 emisijos (high cycle)

Kuro sąnaudos (high cycle)

CO
2
 emisijos (extra-high cycle)

Kuro sąnaudos (extra-high cycle)

Reglamentas

Duomenys atitinka bandymus, atliktus laikantis (ES) 2017/1151 reglamento, tačiau 2021 m. kovo mėnesio galutinis 

sertifikavimo procesas dar nėra baigtas, todėl duomenys gali būti koreguojami. Patvirtinus galutinius duomenis, juos bus 

galima rasti Maserati tinklapyje ir oficialiose Maserati atstovybėse.

CO
2
 emisijos (combined cycle)

PAVARŲ DĖŽĖ

Pavarų dėžė

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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-
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Automatinė 8 pavarų





maserati.com/levante/hybrid

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/levante/hybrid

