


Quattroporte Trofeo

Quattroporte.
Un simbol al eleganței italiene.

În 1963, Maserati a făcut o mișcare îndrăzneață prin prezentarea primului sedan 
sport de lux. Începând cu un motor puternic de curse V8, inginerii l-au asociat cu un 
sedan de lux frumos proiectat și l-au prezentat cu mândrie lumii. Astfel, s-a născut 
primul model Quattroporte.

Modelul Quattroporte oferă puterea masivă specifică mașinilor de curse de la un 
motor pe benzină V6 sau un motor V6 puternic turbodiesel până la un motor pe 
benzină V8 la versiunea Trofeo.

Nu există o modalitate mai bună de a vă face remarcată sosirea decât cu grila 
Trident restilizată. Noile stopuri ale modelului Quattroporte sunt inspirate de farurile 
din spate „bumerang” ale modelului Maserati 3200 GT, care au marcat utilizarea 
LED-urilor în industrie. Pentru a sublinia forma lor unică, a fost utilizată tehnologia de 
turnare prin injecție 3K de ultimă generație pentru a crea o lentilă în trei culori.

Ampatamentul lung asigură o cabină spațioasă și elegantă. Confort și comoditate, 
de la tapițeria din piele naturală italiană Pieno Fiore cusută manual până la sistemele 
de asistență la condus de ultimă generație. Quattroporte are și un panou de bord 
reproiectat și un nou ecran HD de 10.1 inch cu sistem multimedia Maserati Intelligent 
Assistant (MIA), care face experiența dvs. de condus mai intuitivă și mai atrăgătoare.

Pe măsură ce Maserati continuă să modeleze viitorul mașinilor sport de lux, 
performanța desăvârșită și rafinamentul îndrăzneț al mărcii noastre emblematice vor 
dăinui mereu.



Quattroporte V6



Quattroporte Trofeo

Automată cu 8 trepte

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

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

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

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm

Lățime (cu oglinzi laterale) 2128 mm

Lățime (fără oglinzi laterale) 1948 mm

1481 mm

Accelerație (0 - 100 km/h)

Distanță 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)

Emisii de CO
2
 (ciclu mediu)

Emisii de CO
2
 (ciclu ridicat)

Emisii de CO
2
 (ciclu combinat)

Emisii de CO
2
 (ciclu scăzut)

Emisii de CO
2
 (ciclu extra-ridicat)

Numărul de cilindri și dispunere

Turația motorului la putere max.

Turația motorului la cuplu max.

11800 mm

* Versiunea dedicată pieței
  europene

Automată cu 8 trepte

288 km/h

5.0 s

35.5 m

11.4 - 12.0 l/100 km

18.3 - 18.9 l/100 km

12.2 - 12.8 l/100 km

9.7 - 10.3 l/100 km

9.8 - 10.3 l/100 km

274 - 288 g/km

218 - 232 g/km

250 - 270 g/km

414 - 427 g/km

221 - 233 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 - 4000 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2000 kg

QUATTROPORTE S

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

Automată cu 8 trepte

288 km/h

4.8 s

35.5 m

12.2 - 12.6 l/100 km

19.0 - 19.4 l/100 km

13.0 - 13.4 l/100 km

10.5 - 10.8 l/100 km

10.7 - 11.1 l/100 km

293 - 304 g/km

236 - 245 g/km

274 - 285 g/km

430 - 439 g/km

242 - 250 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

3171 mm

530 l

80 l

2065 kg

QUATTROPORTE S Q4

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm 11800 mm

2000 kg1900 kg 1980 kg

TRANSMISIE

Transmisie

MOTOR

Lungime

Înălțime (*)

Ampatament

Curbă de întoarcere

Capacitatea portbagajului

Capacitatea rezervorului de combustibil

Greutate omologată

Greutate medie

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere max.

Cuplu maxim

PERFORMANȚĂ

Viteză maximă

Regulament



Quattroporte V6



maserati.com/quattroporte

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

