


Noua Colecție Trofeo.
Arta rapidității. 

Îmbinarea emoției de pe pistă cu deplasarea de zi cu zi este una dintre cele mai 
îndrăznețe provocări de până acum. 
Iar când o faceți cu toată măiestria italiană, veți avea numai de câștigat.

Așa a luat viață Colecția Trofeo. Născută din lumea curselor, îmbunătățită prin 
confort cu un simț înnăscut pentru o frumusețe atemporală.

Colecția Trofeo are în centru motoare V8 cu turatie mare și twin-turbo. Aceasta 
înseamnă putere, viteză și accelerație excepțională, cu un sunet care vă dă fiori pe 
șira spinării. O declarație rafinată de performanță: aceasta este Colecția Trofeo pe 
scurt.

De la detaliile aerodinamice din fibră de carbon lucioasă, până la stopurile cu finisaj 
închis la culoare, roțile inspirate de lumea curselor și logoul Trofeo de la gurile de 
aerisire emblematice cu accente roșii: tot ce trebuie pentru a obține o confirmare 
răsunătoare a puterii din această mașină. Prin activarea modului „Corsa” veți simți 
imediat un răspuns mai rapid al clapetei de accelerație, schimbarea mai rapidă a 
treptelor de viteză și un sunet de evacuare și mai puternic.

În ceea ce privește estetica, Colecția prezintă rafinamente supreme din lumea 
curselor: scaune sport sculptate din piele naturală, modele din fibră de carbon, un 
panou de bord specific Trofeo, tehnologie de ultimă generație și un sistem audio ce 
oferă experiența unei săli de concert. Deși aproape totul despre estetica Trofeo este 
inspirat din lumea curselor, aceasta nu compromite confortul și designul luxos. 

Maserati Trofeo. Simțiți viteza, nu vă pierdeți niciodată echilibrul.





TRANSMISIE

Transmisie

PERFORMANȚĂ

Regulament

Ampatament

Capacitatea portbagajului

Capacitatea rezervorului de combustibil

Greutate medie

DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI

Lungime

Lățime (cu oglinzi laterale)

Lățime (fără oglinzi laterale)

Înălțime (*)

Viteză maximă

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)

MOTOR

Numărul de cilindri și dispunere

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere max.

Turația motorului la putere max.

Cuplu maxim

Turația motorului la cuplu max.

Curbă de întoarcere

Greutate omologată

Conținut suplimentar

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

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

* Versiunea dedicată pieței
  europene

2000 kg

Automată cu 8 trepte

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

* Gardă la sol normală

1960 kg

Pornire și oprire

Automată cu 8 trepte

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

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





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/trofeo-collection

