


Levante.
A SUV-ok Maseratija.
A Maserati már korábban is a világ legerősebb szeleiről nevezte el járműveit.
1963-ban a legendás Mistrallal kezdődött. Azután jött a Ghibli, a Bora és a Khamsin. 

2016-ban a Levante is csatlakozott a jeles Maserati sorozathoz. A nevét viselő Földközi-tengeri szél a 
szelid nyugalomból egy pillanat alatt vihar erősségűvé válhat. A Levante terepjáró hasonló természetű, 
bár hatalmas ereje mindig teljesen az ön irányítása alatt áll.

A valódi Maserati grand touring hagyománynak megfelelően, a Levante minden olyan tulajdonságot kínál, 
amit elvárhat egy Maseratitól - a gyors reakciótól a nagy távolságok könnyed megtételéig. Ugyanakkor 
a terepjárók drámai arányait a kecses vonalak és izmos formák ellensúlyozzák, amelyek dinamizmust 
közvetítenek. 

A kiemelkedő közúti teljesítmény és az off-road képességek keresztezése esetében egyaránt választható 
a V6-os vagy az erőteljesebb V8-as benzinmotor, valamint elérhető az új hibrid verzió is.

Három friss széria debütált az új 2022-es  Levante modellcsalád részeként: GT, Modena és Trofeo.

A GT formája elegánsan kiemeli az eredeti Maserati grand touring filozófiát és megtestesíti a márka városi 
és kortárs szellemiségét. A Levante gondosan megtervezett részletei raávilágítanak az elengedhetetlen 
Maserati autókhoz tartozó stílusra és kifinomultságra. A Levante dinamikus célja még kifejezettebbé 
válik a Modena kiegészítőkkel, mivel az új Trofeo-specifikus tervezési elemek folyamatos emlékeztetők 
arra, hogy a teljesítmény top prioritás.

Ami a külsőt illeti, a három új széria kéz a kézben jár a motorháztetőn található új Maserati logóval 
és az egyedi jelvénnyel ami mindhárom ikonikus oldalsó szellőzőnyílás fölött felfedezhető. Az autó 
hátsó része is átalakult, a hagyományos logót felváltotta egy új Trident logó a C-oszlopon, miközben a 
csomagtartón egy új Maserati -szkript kacsint.
Ami a belső dizájnt és formatervezést illeti, az új 2022-es Levante modellek fejtámlái az újragondolt 
Trofeo logóval ékeskednek, a  21 centis, keret nélküli HD képernyőkön pedig új Maserati betűkkel, 
a Maserati Intelligent Assistant (MIA) multimédiás rendszer teszi kiegyensúlyozottá  és vonzóbbá a 
vezetés élményét. 

Új út kezdődött a SUV-ok Maseratijával. Szembesüljön a vezetés bármely körülményével felkészülten, 
elegánsan és kényelemben a tekintélyt parancsoló grand tourer-el. Levante Trofeo



Levante GT Hybrid 



Levante Trofeo

Az adatok egyeznek az 2021 júliusában frissített (EU) 2017/1151 rendeletnek megfelelően végrehajtott teszteknek. Ellenőrizze a MY22 Maserati Connect elérhetőségét az Ön országában.

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

Hossz

Szélesség (oldalsó tükrökkel)

Szélesség (oldalsó tükrök nélkül)

Magasság (*)

Tengelytávolság

Csomagtér kapacitás

Üzemanyagtartály kapacitás

Saját tömeg

MOTOR

Hengerek száma és elrendezése

Lökettérfogat

Furat

Löket

Tömörítési arány

Max. teljesítmény

A motor fordulatszáma max. teljesítmény

Csúcsnyomaték

A motor fordulatszáma csúcsnyomatéknál

TELJESÍTMÉNY

Maximális sebesség

Gyorsulás (0 - 100 km/h)

Féktáv (100 - 0 km/h)

Üzemanyag -fogyasztás (kombinált ciklus)

CO2 -kibocsátás (alacsony ciklus

Üzemanyag -fogyasztás (alacsony ciklus)

CO2 -kibocsátás (közepes ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (közepes ciklus)

CO2 -kibocsátás (nagy ciklus)

Üzemanyag -fogyasztás (nagy ciklus)

CO2-kibocsátás (extra-magas ciklus)

Szabályozás

Üzemanyag-fogyasztás (extra-magas ciklus)

CO2 -kibocsátás (kombinált ciklus)

VÁLTÓ

Váltó

LEVANTE GT HYBRID

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2090 kg

L4

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

2250 - 4000 rpm

245 km/h

6.0 s

36 m

9.7 - 10.7 l/100 km

301 - 333 g/km

13.3 - 14.7 l/100 km

219 - 237 g/km

9.7 - 10.5 l/100 km

189 - 209 g/km

8.3 - 9.2 l/100 km

217 - 244 g/km

Euro 6D

9.6 - 10.8 l/100 km

220 - 243 g/km

Automatikus 8 fokozat

* Normál  
menetmagasság

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

427 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

302 km/h

4.1 s

34.5 m

14 - 14.6 l/100 km

492 - 503 g/km

21.7 - 22.2 l/100 km

327 - 339 g/km

14.5 - 15 l/100 km

272 - 285 g/km

12 - 12.6 l/100 km

286 - 299 g/km

12.6 - 13.2 l/100 km

317 - 330 g/km

Automatikus 8 fokozat

LEVANTE MODENA

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

251 km/h

6.0 s

36 m

12.6 - 13.5 l/100 km

433 - 466 g/km

19.2 - 20.6 l/100 km

291 - 313 g/km

12.9 - 13.9 l/100 km

243 - 260 g/km

10.8 - 11.5 l/100 km

261 - 278 g/km

Euro 6D Euro 6D Euro 6D

11.6 - 12.3 l/100 km

284 - 304 g/km

Automatikus 8 fokozat

LEVANTE MODENA S

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2000 - 4750 rpm

264 km/h

5.2 s

34.5 m

12.1 - 12.8 l/100 km

437 - 443 g/km

19.3 - 19.6 l/100 km

274 - 293 g/km

12.1 - 13 l/100 km

231 - 247 g/km

10.2 - 10.9 l/100 km

246 - 263 g/km

10.9 - 11.6 l/100 km

272 - 288 g/km

Automatikus 8 fokozat



Levante Modena



maserati.com/levante

https://www.maserati.com/hu/hu/dealers/wallis-motor/models/levante

