Levante.
The Maserati of SUVs.
Maserati tradičně volí jména svých modelů podle nejsilnějších světových větrů. Tradice byla zahájena
v roce 1963 legendárním Mistralem. Poté přišly Ghibli, Bora a Khamsin.
V roce 2016 se k nim připojilo Levante. Vítr, který nese toto jméno, vane přes Středomoří a může se
v okamžiku změnit z klidného vánku v sílu vichřice. SUV Levante má stejný charakter, i když jeho síla
zůstává vždy plně pod vaší kontrolou.
Tradice Maserati spočívá v nabídce vozů typu „gran touring“ a Levante nabízí vše, co od této kategorie
vozů očekáváte. Od okamžité odezvy na sešlápnutí plynového pedálu až po snadné překonávání
dlouhých vzdáleností. Dramatické proporce tohoto SUV jsou zároveň vyváženy ladnými liniemi a
svalnatými tvary, které vyjadřují jeho dynamický naturel.
Jedinečná kombinace špičkových vlastností na silnici a v terénu, která nabízí volbu mezi benzínovými
motory V6, výkonným motorem V8 nebo novou hybridní verzí.
Pro rok 2022 byly pro model Levante představené tři nové exkluzivní linie: GT, Modena a Trofeo.
Verze GT elegantně naplňuje původní Grand Tour filozofii značky Maserati. Nabízí vše, co očekáváte
od skutečně moderního vozu. Elegantní detaily této linie jasně ukazují, co to znamená cestovat s
Maserati Levante ve velkém stylu.
Ve verzi Modena je dynamický charakter Levante nyní ještě výraznější, zatímco nové designové prvky
specifické pro verzi Trofeo vám neustále připomínají, že výkon je priorita.
Co se exteriéru týče, všechny výbavové linie nesou na kapotě nové logo Maserati a nové specifické
označení umístěné nad třemi ikonickými výdechy v blatnících karoserie.
V zadní části vozu - na C sloupku - došlo k nahrazení tradičního oválného loga, nově definovaným
trojzubcem, zatímco na hraně víka zavazadlového prostoru se skví inovovaný nápis Maserati.
V interiéru najdete nové funkce, přepracované logo Trofeo na hlavových opěrkách a zcela nový nápis
Maserati na 8,4” bezrámečkové HD obrazovce, která s novým multimediálním systémem Maserati
Intelligent Assistant (MIA) dělá zážitek z jízdy ještě intuitivnější a poutavější.
Připravte se na vzrušující výkon v jakémkoli terénu s elegancí a pohodlím luxusního grand toureru.
Nová cesta začíná s SUV od Maserati.

Levante Trofeo

Levante GT Hybrid

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

LEVANTE GT HYBRID

LEVANTE MODENA

LEVANTE MODENA S

LEVANTE TROFEO

Délka

5005 mm

5005 mm

5005 mm

5020 mm

Šířka (se zpětnými zrcátky)

2158 mm

2158 mm

2158 mm

2158 mm

Šířka (bez zpětných zrcátek)

1981 mm

1981 mm

1981 mm

1981 mm

Výška (*)

1693 mm

1693 mm

1693 mm

1698 mm

Rozvor

3004 mm

3004 mm

3004 mm

3004 mm

Objem zavazadlového prostoru

580 l

580 l

580 l

580 l

Objem palivové nádrže

80 l

80 l

80 l

80 l

Pohotovostní hmotnost

2090 kg

2109 kg

2109 kg

2170 kg
*Světlá výška ve
standardním nastavení

MOTOR
Počet válců a uspořádání

L4

V6 60°

V6 60°

V8 90°

Objem

1995 cc

2979 cc

2979 cc

3799 cc

Vrtání

84 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

Zdvih

90 mm

84.5 mm

84.5 mm

80.8 mm

Kompresní poměr

9.5:1

9.7:1

9.7:1

9.44:1

Maximální výkon

243 kW (330 CV)

257 kW (350 CV)

316 kW (430 CV)

427 kW (580 CV)

Otáčky motoru při maximálním výkonu

5750 rpm

5750 rpm

5750 rpm

6750 rpm

Točivý moment
Otáčky motoru při maximálním
točivém momentu

450 Nm

500 Nm

580 Nm

730 Nm

2250 - 4000 rpm

1750 - 4750 rpm

2000 - 4750 rpm

2500 - 5000 rpm

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Automatická 8stupňová

Maximální rychlost

245 km/h

251 km/h

264 km/h

302 km/h

Akcelerace (0 - 100 km/h)

6.0 s

6.0 s

5.2 s

4.1 s

Brzdná dráha (100 - 0 km/h)

36 m

36 m

34.5 m

34.5 m

Spotřeba (kombinovaný cyklus)

9.7 - 10.7 l/100 km

12.6 - 13.5 l/100 km

12.1 - 12.8 l/100 km

14 - 14.6 l/100 km

Spotřeba (Low cycle)

13.3 - 14.7 l/100 km

19.2 - 20.6 l/100 km

19.3 - 19.6 l/100 km

21.7 - 22.2 l/100 km

Spotřeba (Medium cycle)

9.7 - 10.5 l/100 km

12.9 - 13.9 l/100 km

12.1 - 13 l/100 km

14.5 - 15 l/100 km

Spotřeba (High cycle)

8.3 - 9.2 l/100 km

10.8 - 11.5 l/100 km

10.2 - 10.9 l/100 km

12 - 12.6 l/100 km

Spotřeba (extra-High cycle)

9.6 - 10.8 l/100 km

11.6 - 12.3 l/100 km

10.9 - 11.6 l/100 km

12.6 - 13.2 l/100 km

CO2 emissions (Combined cycle)

220 - 243 g/km

284 - 304 g/km

272 - 288 g/km

317 - 330 g/km

Emise CO2 (Low cycle)

301 - 333 g/km

433 - 466 g/km

437 - 443 g/km

492 - 503 g/km

Emise CO2 (Medium cycle)

219 - 237 g/km

291 - 313 g/km

274 - 293 g/km

327 - 339 g/km

Emise CO2 (High cycle)

189 - 209 g/km

243 - 260 g/km

231 - 247 g/km

272 - 285 g/km

Emise CO2 (extra-High cycle)

217 - 244 g/km

261 - 278 g/km

246 - 263 g/km

286 - 299 g/km

Regulace

-

Euro 6D Final

Euro 6D Final

Euro 6D Final

PŘEVODOVKA
Převodovka
VÝKONY

Data odpovídají testům provedeným v souladu s Regulací (EU) 2017/1151 s aktualizací k červnu 2021. Prosíme, zkontrolujte si dostupnost služby Maserati Connect ve své zemi.

Levante Trofeo

Levante Modena

maserati.com/levante

