


Levante Trofeo

Levante.
Maseratiul SUV-urilor.

Maserati are o istorie în denumirea vehiculelor sale după cele mai puternice vânturi 
din lume. A început în 1963 cu legendarul Mistral. Apoi au urmat Ghibli, Bora și 
Khamsin.

În 2016, Levante s-a alăturat ilustrei game Maserati. Vântul care îi poartă numele su�ă 
din Marea Mediterană și poate trece într-o clipă de la calm la forță. SUV-ul Levante are 
o natură similară, deși forțele sale rămân întotdeauna perfect sub controlul dvs.

În adevărata tradiție a mașinilor sport Maserati, Levante oferă tot ce v-ați aștepta de 
la un model Maserati - de la o reacție zgomotoasă la ra�nament fără efort pe distanțe 
lungi. În același timp, proporțiile sale dramatice de SUV sunt echilibrate cu linii 
grațioase și forme musculare care transmit scopul său dinamic.

Grila frontală Trident restilizată este chiar mai impunătoare decât dimensiunile 
modelului Levante. În spate, stopurile cu o nouă formă îndrăzneață de “bumerang” 
sunt inspirate de legendarul model Maserati 3200 GT proiectat de Giugiaro și sunt 
create cu tehnologia de turnare prin injecție 3K de ultimă generație, care le oferă o 
lentilă în trei culori.

În interior, Levante emană caracterul Maserati. Stilul său elegant italian, �nisajele 
realizate cu meticulozitate și puterea speci�că mașinilor de curse oferă o experiență 
de călătorie luxoasă pe distanțe lungi. Un panou de bord reproiectat și un nou ecran 
HD de 8.4 inch fără cadru cu sistemul multimedia Maserati Intelligent Assistant (MIA), 
care transformă experiența dvs. de condus într-una mai intuitivă și mai atractivă.

Combinația supremă de performanță de condus pe șosele și capacități o�-road oferă 
o gamă de motoare pe benzină V6 și V8 puternice, inclusiv versiunea V6 diesel.

Pregătiți-vă pentru performanțe captivante pe orice teren, cu eleganța și confortul 
unei mașini sport prestigioase. A început o nouă călătorie cu Levante - Maseratiul 
SUV-urilor.



Levante V6



TRANSMISIE

Transmisie Automată cu 8 trepte

PERFORMANȚĂ

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

Regulament

Datele corespund testelor executate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1151, actualizat începând cu ianuarie 2021. Veri�caţi disponibilitatea MY21 Maserati Connect în ţara dvs. 

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

Ampatament 3004 mm

Capacitatea portbagajului 580 l

Capacitatea rezervorului de combustibil 80 l

Greutate medie 2170 kg

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI LEVANTE TROFEO

Lungime 5020 mm

Lăţime (cu oglinzi laterale) 2158 mm

Lăţime (fără oglinzi laterale) 1981 mm

Înălţime (*) 1698 mm

Viteză maximă

Acceleraţie (0 - 100 km/h)

Distanţă de frânare (100 - 0 km/h)

Consum de combustibil (ciclu combinat)

Consum de combustibil (ciclu redus)

Consum de combustibil (ciclu mediu)

Consum de combustibil (ciclu ridicat)

Consum de combustibil (ciclu extra-ridicat)

MOTOR

Numărul de cilindri și dispunere

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere max.

Turaţia motorului la putere max.

Cuplu maxim

Turaţia motorului la cuplu max.

Curbă de întoarcere 11700 mm

* Gardă la sol normală

Automată cu 8 trepte

230 km/h

6.9 s

36 m

9.1 - 10.1 l/100 km

13.0 - 13.9 l/100 km

9.4 - 10.3 l/100 km

7.6 - 8.7 l/100 km

8.7 - 9.7 l/100 km

245 - 269 g/km

200 - 227 g/km

238 - 264 g/km

341 - 364 g/km

228 - 255 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2987 cc

83 mm

92 mm

16.5:1

202 kW (275 CV)

4000 rpm

600 Nm

2000 - 2600 rpm

3004 mm

580 l

80 l

—

LEVANTE DIESEL

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

Automată cu 8 trepte

251 km/h

6.0 s

36 m

12.5 - 13.4 l/100 km

19.0 - 20.5 l/100 km

12.8 - 13.8 l/100 km

10.7 - 11.5 l/100 km

11.5 - 12.3 l/100 km

289 - 312 g/km

242 - 259 g/km

283 - 303 g/km

430 - 464 g/km

260 - 277 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

3004 mm

580 l

80 l

—

LEVANTE

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

Automată cu 8 trepte

264 km/h

5.2 s

34.5 m

12.6 - 13.3 l/100 km

19.1 - 19.9 l/100 km

12.7 - 13.7 l/100 km

10.9 - 11.5 l/100 km

11.7 - 12.3 l/100 km

288 - 309 g/km

247 - 260 g/km

286 - 301 g/km

431 - 449 g/km

264 - 277 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4750 rpm

3004 mm

580 l

80 l

—

LEVANTE S

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

— — —

Greutate proprie —2205 kg 2109 kg 2109 kg

Emisii de CO2 (ciclu combinat)

Emisii de CO2 (ciclu scăzut)

Emisii de CO2 (ciclu mediu)

Emisii de CO2 (ciclu ridicat)

Emisii de CO2 (ciclu extra-ridicat) 

Levante Trofeo



Levante V6



maserati.com/levante

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/levante

