


Noul Maserati Levante Hybrid.
Performanță încărcată.

Extraordinarul nu cunoaște limite. Dvs. de ce ar trebui să le cunoașteți? Levante Hybrid 
este Maseratiul SUV-urilor în care performanța și stilul ating noi culmi, cu o eficiență 
sporită. Inspirațional, electrizant, cu sunetul inconfundabil Maserati.

Tehnologia hibridă din noul model Levante este concepută pentru a crește entuziasmul 
în fiecare aventură în care porniți. Nu acceptați limite, deschideți calea cu performanța 
grandiosului Maserati care vă duce întotdeauna mai departe. Levante Hybrid este cu 
0,9 secunde mai rapid decât versiunea Levante Diesel, parcurgând 0−100 km/h în 6 
secunde, cu o viteză maximă de 240 km/h. Tehnologie mild hibrid prin denumire, putere 
Maserati răsunătoare prin existență.

Levante Hybrid combină un motor de 2 litri cu 4 cilindri cu un motor de 48 V, oferind 
o putere totală de 330 CP. Combinat cu eBooster, se traduce printr-o performanță 
dinamică superioară pentru a deschide calea, ori de câte ori doriți.

Frumusețea sculptată a modelului Levante, recunoscut instantaneu pentru echilibrul său 
unic între proporțiile SUV-ului și mașina de curse, este îmbunătățită și mai mult de detaliile 
interne și externe care accentuează scânteia electrică a energiei sale nemărginite. De 
la logoul oval modernizat deasupra grilei frontale, până la noua emblemă Trident de pe 
stâlpul C și noua inscripție dinamică Maserati din spate, logoul și emblemele restilizate 
sunt caracteristice modelului Levante Hybrid. Scaunele puse în evidență de nuanța 
albastru cobalt, împreună cu finisaje îndrăznețe, realizate manual, împodobesc cabina 
spațioasă a modelului Levante Hybrid.

Indiferent cât de departe călătoriți, acel sunet inconfundabil Maserati va fi întotdeauna 
auzit.
Pentru că poate este hibrid, dar totuși este Maseratiul SUV-urilor.





DIMENSIUNI ȘI GREUTĂȚI

Lungime

Lățime (cu oglinzi laterale)

Lățime (fără oglinzi laterale)

Înălțime (*)

Ampatament

Capacitatea portbagajului

Capacitatea rezervorului de combustibil

Greutate omologată

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.

PERFORMANȚĂ

Viteză maximă

Accelerație (0 - 100 km/h)

Distanță de frânare (100 - 0 km/h)

Consum de combustibil (ciclu combinat)

Emisii de CO
2
 (ciclu scăzut)

Consum de combustibil (ciclu redus)

Emisii de CO
2
 (ciclu mediu)

Consum de combustibil (ciclu mediu)

Emisii de CO
2
 (ciclu ridicat)

Consum de combustibil (ciclu ridicat)

Emisii de CO
2
 (ciclu extra-ridicat)

Consum de combustibil (ciclu extra-ridicat)

Regulament

Datele corespund testelor executate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1151, cu toate acestea omologarea din 

martie 2021 nu este încă finalizată, prin urmare datele pot fi supuse unor ajustări suplimentare. Odată definitive, datele vor fi 

disponibile pe site-ul Maserati și la distribuitorii oficiali Maserati.

Emisii de CO
2
 (ciclu combinat)

TRANSMISIE

Transmisie

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Automată cu 8 trepte

* Versiunea dedicată pieței europene





maserati.com/levante/hybrid

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

