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 השימוש בשמות הרוחות המפורסמות ביותר בעולם עבור הדגמים שלנו הוא מסורת
ותיקה של מזראטי. מסורת זו נמשכת ב- SUV החדשה, הנקראת על שם הרוח הצפון-
 מזרחית העזה שנושבת בים התיכון: הגרקאלה קוסמופוליטית ומודרנית. איטלקית
 ואל-זמנית. מתוך המתח היצירתי הזה מגיעה הגרקאלה החדשה לחלוטין. הקווים
נועזת תפיסה  עם  עיקריים  אייקוניים  עיצוביים  אלמנטים  ממזגים  שלה   המפוסלים 
ועתידנית. צורה טהורה ונטולת ראוותנות. היוצא מהכלל לעולם אינו מושפע ממגמות .

Bold beyond trends

Grecale TrofeoGrecale Modena

Grecale GT
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אפשרויות שלא נגמרות

 הגרקאלה החדשה מונעת על ידי רוח ההרפתקה היומיומית, עם כל מה שהייתם מצפים
 מ- SUV של מזראטי.

 תצוגה חדשנית של הביצועים של מזראטי. הגרקאלה מצוידת רק בגרסאות המתקדמות
330 כ"ס, 300 או   ביותר של המנועים שלנו. בנוסף להנעה ההיברידית המתונה עם 

מגיע מנוע  V6 Nettuno החזק להפליא ועם זאת יעיל וחסכוני, עם 530 כ"ס.

מנוע  L4 - גרקאלה GT, מודנהמנוע  V6 - גרקאלה טרופאו
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 שלוש רמות גימור חדשות ליצירת חוויית
משתמש ייחודית

וביצועים לנהגים שאוהבים ספורט  מיועדת   רמת הגימור טרופאו 
 מעולים. מראה "קול" המשולב עם מנוע בעל עוצמה שאי אפשר
לעמוד בפניה. סיבי הפחמן הגלויים הם בעלי מרקם שגובל בתלת-
הדומה אפקט  בעל  הוא  המחוספס  המרקם  בעל  המראה   ממדי, 

לזה של חומר גלם .

Trofeo

Modena

הגרקאלה. של  החדש  הדגמים  ממערך  כחלק  הוצגו  חדשות  אקסקלוסיביות  גימור  רמות   שלוש 
 במונחים של סגנון, רמות הגימור החדשות -  GT, מודנה וטרופאו - מציגות לוגו חדש של מזראטי
האוויר פתחי  שלושה  מעל  מעט  הממוקם  גימור,  רמת  לכל  מיוחד  וסמל  המנוע  תא  מכסה   על 
 הצידיים האייקוניים. מאחור, הוחלף לוגו ה-Saetta המסורתי בלוגו קלשון חדש על קורה C, והשם

מזראטי כתוב כעת בסוג אותיות חדש על תא המטען.

אופי קוסמופוליטי עם סגנון  עם רמת הגימור  GT, מכוונת מזראטי לאנשים בעלי 
 חיים דינמי שמחפשים דבר מה בחומרים ובמרקמים שיעורר תחושה של בית גם

בנסיעות למרחקים ארוכים.

GT

 רמת הגימור מודנה מיועדת לאנשים בעלי סגנון
יותר רב  זמן  שמבלים  יותר,  ספורטיבי   חיים 
 מחוץ לבית בעקבות התשוקות שלהם. את רמת
שעושים לאנשים  המותג  מייעד  מודנה   הגימור 
שלהם במכונית  משתמשים  גבוה,   קילומטראז' 
לנסיעות, דינמיים מאוד, שנמצאים תמיד בתנועה .
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מגוון דגמי גרקאלה
בחירה אחת, אפשרויות רבות לבדל את עצמכם .

Grecale GT

שניות5.6 כ"ס300
קמ"ש 0-100

שניות5.3
קמ"ש 0-100

שניות3.8
קמ"ש 0-100

L4 קמ"ש240 ניוטון-מ'450 AWD

Grecale Modena

כ"ס330 L4 קמ"ש240 ניוטון-מ'450 AWD

כ"ס530 V6 קמ"ש285 ניוטון-מ'620 AWD

Grecale Trofeo

הספק מרבי האצה תצורת המנוע מהירות מרביתמומנט מרבי הנעה

Grecale GT
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GT  פתחי אוויר צידיים וסמל

תפרים במשענת הראש

Maglia Milano

Grecale GT-Everyday Exceptional

כ"ס300

י ב ר מ ק  פ ס ה ה צ א ה

שניות5.6
קמ"ש 0-100

ת י ב ר מ ת  ו ר י ה מ
קמ"ש240

ע ו נ מ ה ת  ר ו צ ת
L4

ה ע נ ה
AWD

י ב ר מ ט  נ מ ו מ
ניוטון-מ '450

 רמת הגימור  GT, המונעת על ידי מנוע היברידי מתון בעל ארבעה צילינדרים עם
והאלגנטיות המקוריים של מזראטי. כ"ס, מדגישה את הקסם   300  הספק של 
 הפרטים האקזוטיים של הגרקאלה GT מבטאים בצורה מלאת חן את התשוקה
 של המותג לפרטים יוקרתיים ולסגנון איטלקי מובהק להפליא. עיבוד לייזר חדשני
מתכשיטים שלקוח  האייקוני,   Maglia Milano  לעיצוב חדשה  פרשנות   מעניק 
 ושעונים יוקרתיים. ידיות החלפת הילוכים מאלומיניום על גלגל ההגה הכלולות

כסטנדרט מדגישות את האופי הספורטיבי של הגרקאלה.

GT  גלו עוד על הגרקאלה

https://www.maserati.com/il/he/models/grecale
https://www.maserati.com/il/he/models/grecale
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פתחי אוויר צידיים וסמל מודנה

C  לוגו קלשון על קורה

צינורות מפלט

Grecale Modena-Everyday Exceptional

  תצוגה חדשנית של הביצועים של מזראטי.

בהשראת המעוצבים  הפנימיים,  החללים  בתנועה.  תמיד  שנמצאת  הספורטיבית   לנפש 
 הארכיטקטורה האיטלקית, כוללים מוטיב גרפי רקום בשילוב עם עץ בגוון אפור נדיר עם גימור
 בעל נקבוביות פתוחות המשפרים את חוויית המגע והמישוש. המרכב מתאפיין בחישוקי סגסוגת
 במידה 20 אינץ' )21 אינץ' כאופציה(, סמלי לוגו בגימור שחור מבריק, מפצל זרימת אוויר קדמי,

 גריל, וילונות בחלונות, שילובים בחצאיות הצד וצינורות מפלט כהים.

גלו עוד אודות הגרקאלה

כ"ס330 שניות5.3
קמ"ש240קמ"ש 0-100 L4 AWD  ניוטון-מ'450

י ב ר מ ק  פ ס ה ה צ א תה י ב ר מ ת  ו ר י ה מ ע ו נ מ ה ת  ר ו צ ת ה ע נ ה י ב ר מ ט  נ מ ו מ

https://www.maserati.com/il/he/models/grecale
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פתחי אוויר צידיים וסמל טרופאו

תפרים במשענת הראש

סיבי פחמן

Grecale Trofeo-The Art of Fast

 נהיגה יוצאת מהכלל, בכל יום, בכל שעה. מבנה קל משקל בשילוב עם מנועים
העשוי ההינע  גל  הדופק.  את  נסיעה שמאיצה  מעניקים  גבוהים  ביצועים   בעלי 
הספק ליחס  תורמים  אלומיניום  כגון  בחומרים  הנרחב  והשימוש  פחמן   מסיבי 
סיבי הפחמן התלת ממדיים ביותר.  הגבוהות  ברמות  ומהירות   משקל, תאוצה 
 החשופים והעור המחורר משתלבים עם המוטיבים דמויי השברון ומעצימים את

התחושה הדינמית של המכונית .

גלו עוד אודות הגרקאלה טרופאו

כ"ס530 שניות3.8
קמ"ש285קמ"ש 0-100 V6 AWD ניוטון-מ '620

י ב ר מ ק  פ ס ה ה צ א תה י ב ר מ ת  ו ר י ה מ ע ו נ מ ה ת  ר ו צ ת ה ע נ ה י ב ר מ ט  נ מ ו מ

https://www.maserati.com/il/he/models/grecale
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Folgore: electrification the Maserati way
 רכב חשמלי מלא ועתיר אנרגיה, שייקח את הקלשון אל העתיד.
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Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Modena

Grecale GT

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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הזמנה מיוחדת

ממסורת, המורכבת  חדשה  יוקרה  פרדיגמת  מאמצת   הגרקאלה 
 חדשנות וחזון קונקרטי. לכל פרט יש מטרה. כל תפקוד מבטא רגש,

 עד לפרט הקטן ביותר .

הדיגיטלי המינימליזם  שם  המכונית,  בתוך  נמשך  האסתטי   הטוהר 
המורשת, שבו  המקום  זה  יד.  בעבודת  הנדסי  תכנון  עם   משתלב 
 הטריטוריה והמצוינות שלנו בתחום העיצוב הפנימי מקבלות פירוש
מחדש באמצעות עיבוד חדשני של צבעים, מרקמים, חומרים וגימורים .

Grecale GT
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Grecale Trofeo

Grecale GT

Grecale Modena

Grecale Trofeo
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שילוב של יוקרה ועוצמה Grecale TrofeoGrecale Modena 
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מבט מאחור :
,GT  3200 הג'וג'ארו  בהשראת  המעוצבים  בומרנג,  בצורת  האחוריים   הפנסים 
 משתלבים בצורה חלקה עם הקווים הנקיים של הגרקאלה. בחלק התחתון, הטכני
הצליל את  חזותית  בצורה  מגדירים  החדש  העיצוב  בעלי  המפלט  צינורות   יותר, 

השואג של מזראטי.

מבט נועז קדימה :
הספורטיבית העל  ממכונית  הלקוחה  עיצוב  חתימת  עם   LED  טכנולוגיית 
 מזראטי MC20. הפנסים הראשיים של הגרקאלה משתלבים בצורה מושלמת

עם צורת המרכב האנכית יותר שלה .

סמלים מיוחדים :
מהווים הצדיים  האוויר  פתחי   שלושת 
מאז מזראטי  של  בעיצוב  חיוני   מרכיב 
אליהם מצטרפים  בגרקאלה   .1947 
מודנה  ,GT  :הגימור רמות  של   השמות 

או טרופאו .

Grecale Modena Grecale Modena

Grecale Modena
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מתלי אוויר :
 מהיצמדות לכביש ועד לנסיעת שטח. מתלי האוויר, שכלולים
ניתנים בגרסאות האחרות,  ואופציונליים   כסטנדרט בטרופאו 
שלכם. ולצרכים  הנהיגה  למצב  בהתאם  רמות  לשש   לכיול 
הכניסה על  מקלים  השונים  הגבהים  חונה,  המכונית   כאשר 

והיציאה .

לכו בדרך שלכם :
,GT-נוחות( ל( COMFORT -מה מצב הרוח שלכם היום? מה אתם מתכוונים לעשות? מ 
 מ-SPORT )ספורט( ל-OFF-ROAD )שטח(: פשוט בחרו את מצב הנהיגה הרצוי לכם
CORSA וצאו לדרך. אם יש לכם טרופאו ואתם מחפשים ביצועים מקסימליים, בחרו במצב 

)מרוצים( עם Launch Control )בקרת זינוק(: בליסימו.

Grecale Modena

Grecale GT
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 MIA )הסייען החכם של מזראטי( :
הניתן  )MIA(  מזראטי של  החכם  הסייען   באמצעות 
Android להתאמה אישית, המופעל על מערכת ההפעלה 
 Automotive, תוכלו לגשת לבקרות הרבות של המכונית
נהיגה, מצבי  מדיה,  ניווט,  הגדול:  אינץ'   12.3  במסך 
 הגדרות המכונית, יישומים ועוד. הכול נמצא במרחק של

החלקה אחת בלבד.

תצוגת נוחות :
נוחה גישה  מאפשרת  אינץ'   8.8 בגודל  הנוחות   תצוגת 
הגרקאלה של  האישית  ולהתאמה  המאפיינים   למרבית 
מיזוג המושבים,  וחימום  אוורור  לתאורה,   )פקודות 
מחוות בקרת  באמצעות  האווירה(.  תאורת   האוויר, 
 חכמה, תצוגת הנוחות בגודל 8.8 אינץ' מגבירה את רמת
 הבטיחות של המכונית, כשהיא מאפשרת לנהג לשמור
 על ההתמקדות בכביש מבלי שייאלץ לחפש את הגדרות

האקלים בתצוגה .

לוח מחוונים :
 לוח המחוונים  TFT הדיגיטלי 12.3 אינץ' תוכנן
כל ועבור  נראות מלאה בכל מצב   כדי להבטיח 
 נהג. קיימות ארבע תצורות: Classic )קלאסית(,
)רגועה(  Relaxed  ,)מפותחת(  Evolved 

ו-Corsa )מרוצים( )בטרופאו בלבד(.

שעון עתידני :
הזמן הגיע  מתקדמת.  טכנולוגיה  קלסית,   מסגרת 
 לחדש פרט מיוחד. השעון המכני האייקוני הפך לשעון
 חכם דיגיטלי שהסגנון שלו משתנה בהתאם לטעמכם.
 הוא לא רק מראה את השעה, הוא גם הופך לממשק

נהג-מכונית המאפשר אינטראקציות קוליות חכמות .

Grecale Modena

Grecale Trofeo

Grecale GT, Modena, Trofeo Grecale Trofeo
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הכול פתוח למעלה: 
 חלון השמש של הגרקאלה העשוי מזכוכית בטיחות כהה
הפעלה בעל  הוא   - הטרופאו  בגרסת  סטנדרטי  ציוד   - 
 חשמלית ויכול להיות במצב "פתוח", "אוורור" או "סגור".

האינטראקציה בין אור לחומר היא מופלאה. 

צורה שהיא תפקוד :
 לוח הבקרה המרכזי הפנוי, ללא הלחצנים וידית ההילוכים, מפנה
תא גדולים,  ספלים  מחזיקי  שני  היד המרווחת,  למשענת   מקום 
 אחסון גדול עם דלתות פרפר כפולות ומשטח הטענה לטלפון נייד .

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo
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תפוס את מקומך :
 החללים הפנימיים של הגרקאלה מהווים מיזוג
שואב הפנימי  החלל  ויוקרה.  שימושיות   של 
מודרני נקי,  עיצוב  של  מהתפיסה   השראה 

ומרגש, עם מקום לטכנולוגיה חדשה. 

תאורת אוירה :
 תאורה מפוזרת רכה עם שלוש רמות עוצמה זמינות מייצרת אפקט של חדר
במצב ולצהובים   Sport  במצב לאדומים  הופכים  האורות  מעודן.   אורחים 

 Corsa )גרסת טרופאו בלבד(.

Grecale Modena

Grecale Trofeo Grecale Trofeo
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מרחב פנימי מעולה: 
SUV  הגרקאלה שלנו.  האובססיה  שלך,   הנוחות 
ביותר המרווח  הנוסעים  תא  בעלת  היא   החדשה 
ממוקסם שלה  הפנימי  כשהמרחב   בקבוצה, 

באמצעות עיצוב יעיל ופונקציונלי.

 :Sonus Faber  מערכת שמע 
השמע למערכת  ראוי  הגרקאלה  של  המנוע   צליל 
עם השותפות  שבנמצא.  ביותר  הטובה   לרכב 
   Sonus Faber, אומני הסאונד האיטלקיים, הניבה
 מערכת שמע שמספקת חוויית האזנה עוצרת נשימה

בגרקאלה.

 :Sonus Faber   הצליל של
 איזון הצליל יוצא הדופן בתא הנוסעים מושג באמצעות
הרמקולים של  ייחודי  עיצוב  טבעיים,   חומרים 
בידוד עם  אישית.  מותאמת  סאב-וופר   וטכנולוגיית 
במה מציעה  הגרקאלה  מבחוץ,  הרעשים  של   מעולה 

  מושלמת לחוויית מוזיקה 360°.

Grecale GT

Grecale Trofeo
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התחברו ליומיום שלכם: 
 תיהנו מהמותרות של שליטה מתמדת, בכל זמן ובכל מקום שתרצו, באמצעות הטלפון החכם, השעון
ודיגיטלית חכמה  חלקה,  יומיומית  חוויה   :Maserati Connect  .שלכם הווירטואלי  הסייען  או   החכם 

בגרקאלה שלכם ובסביבתה.

טיפול מקושר: 
לגבי אתכם  ותעדכן  לשירותכם  עומדת   Maserati Connect  
 בריאות המזראטי שלכם ואף תזכיר לכם את מועד הטיפול הבא
כאשר ייעודית  תמיכה  לרשותכם  עומדת  חירום  במקרה   שלכם. 

אתם זקוקים לעזרה במהלך טיול או במקרה שהמכונית נגנבה.

חכמה, מקושרת: 
 המזראטי שלכם כחלק מהמערכת האקולוגית החכמה
Google Assistant  או Alexa  שלכם. פשוט שאלו את 
יעד למערכת הניווט  לגבי מצב הרכב שלכם, או שלחו 
 שלכם, שהיא מעודכנת תמיד. התקשורת עם המכונית
In-Car שלכם מהספה שלכם פשוטה כל כך. באמצעות 
להאזין מוזיקה,  להשמיע  לבקש  יכולים  אתם   ,Alexa 
 לחדשות, לבדוק את מזג האוויר, לשלוט במכשירי בית

חכם, ועוד.

 Wi-Fi וניווט: 
 תיהנו מהיחידה הראשית בגודל 12.3 אינץ' תוך כדי
 ניווט באמצעות המפות העדכניות ביותר ומידע תנועה
 בזמן אמיתי, וקבלו עדכונים לגבי מזג האוויר וזמינות
באמצעות אותו  למצוא  שקל  היעד,  באזור   החניה 
החמה  Wi-Fi-ה נקודת  את  הפעילו   .Street View  
ברכב ותוכלו לדפדף ולהזרים באמצעות עד 8 התקנים.

Grecale Trofeo
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מערכות עזר מתקדמות לנהג
 הגרקאלה מצוידת במגוון מקיף של מערכות עזר מתקדמות לנהג בדירוג 2, הדירוג הגבוה ביותר של

נהיגה אוטונומית הזמין כיום בשוק. 

Grecale Trofeo

בקרת שיוט
בקרת שיוט מאפשרת לנהג לשמור על מהירות קבועה רצויה .

בקרת שיוט אדפטיבית
זמין האדפטיבי  התפקוד  הרגילה,  השיוט  לבקרת   כשדרוג 
את אוטומטי  באופן  מתאימה  אדפטיבית  שיוט  בקרת   כאופציה. 
מהרכב מוגדר  בטוח  מרחק  על  לשמור  מנת  על  הרכב   מהירות 

שמלפנים.מהירות מרבית של 210 קמ"ש .

סייען חניה עם בלימה אחורית אקטיבית
 גרקאלה מצוידת כסטנדרט בחיישני חניה קדמיים ואחוריים. בנוסף
 לתפקוד של סייען החניה, הרכב יבלום באופן אוטומטי כדי למנוע

נזק לפגוש בעת תמרוני חניה .

מצלמת מבט לאחור עם קווים מנחים דינמיים
 הגרקאלה מציעה את מצלמת החניה האחורית עם קווים מנחים
או חניה  בעת  לנהג  מסייעת  זו  כציוד סטנדרטי. מערכת   דינמיים 
החניה חיישני  עם  בשילוב  צפופים.  במקומות  תמרונים   במהלך 
 האחוריים, המערכת מזהירה את הנהג הן ויזואלית והן אקוסטית

 לנהג על כל חפץ או מכשול אפשרי.

מצלמות מבט היקפי
שדה לנהג  מאפשרת  כאופציה,  המוצעת  ההיקפי,  המבט   מצלמת 
וחיישנים למצלמות  הודות  המכונית  צידי  משני  מעולה   ראייה 

הממוקמים באזורים מסוימים של המכונית. 

ניהול נתיב אקטיבי
 מערכת זו, המוצעת כאופציה, מספקת תיקוני היגוי כדי לסייע לנהג
העומס את  ומפחיתה  אחר,  סמוך  רכב  עם  מהתנגשות   להימנע 

המופעל על הנהג בעת נסיעה בתנועה צפופה. 

זיהוי תמרורים
המזהה קדמית  ממצלמה  מורכבת  כאופציה,  המוצעת  זו,   מערכת 

הגבלות מהירות ותמרורים קשורים, ומפיקה התראות לנהג .

זיהוי ערנות הנהג
מנטרת את אופציונלי,  כציוד  הנהג, המוצעת  ערנות  זיהוי   מערכת 
הנהג נמנום,  של  סימנים  מזהה  המערכת  אם  הנהג.  של   הערנות 

מקבל התראה הממליצה על מנוחה .

סיוע למניעת התנגשות בצמתים
כאופציה, מזהה סכנה  הסיוע למניעת התנגשות בצמתים, המוצע 
לנהג אזהרה  מעניק  הוא  בצומת.  חוצה  תנועה  עם  התנגשות   של 
 במקרה של סכנה ומפחית את הסיכון להתנגשות באמצעות בלימת

חירום אוטומטית, כשהדבר מתאים .

 סיוע מהירות חכם
 סיוע מהירות חכם )מגביל מהירות וזיהוי תמרורים( מאפשר לנהג
לקבוע התמרורים,  זיהוי  עם  בשילוב  וכן,  מרבית  מהירות   לקבוע 

מהירות מרבית בהתאם לתמרורים. 



44 45

בלימת חירום אוטומטית עם זיהוי הולכי רגל/רוכבי אופניים
 מערכת זו מזהירה את הנהג מפני אפשרות של התנגשות מלפנים;
 היא תניע את הנהג לנקוט פעולה באמצעות אזהרה קולית וחזותית,
 ומסוגלת להפעיל כוח בלימה בניסיון לסייע לנהג למתן את ההתנגשות

או למנוע אותה.  

 )RCP(  ניטור שטחים מתים ותפקוד תנועה חוצה מאחור
 הגרקאלה מציעה את ניטור השטחים המתים הפסיבי ואת תפקוד
 התראת תנועה חוצה מאחור כציוד אופציונלי. תפקוד ניטור שטחים
ומזהיר את הנהג צידי הרכב  הזיהוי משני  אזורי   מתים מנטר את 
חוצה תנועה  תפקוד  המתים.  מהשטחים  לאחד  נכנס  רכב   כאשר 
 מאחור מיועד לסייע לנהג כשהוא יוצא בנסיעה לאחור ממקום חניה
 שבו שדה הראייה שלו עלול להיות חסום ולא לאפשר זיהוי של כלי

רכב מתקרבים. 

 )Active Driving Assist(  סיוע פעיל בנהיגה
 סיוע פעיל בנהיגה מהווה המשך של מערכת סיוע בכביש מהיר של
הסיוע ממערכת  בשונה   .)Maserati Highway Assist (  מזראטי 
 בכביש מהיר, שפועלת בכבישים מהירים בעלי גישה מוגבלת בלבד,
כמובן חייב  הנהג  הכביש.  תנאי  בכל  נתמכת  החדשה   המערכת 
מבחינה אחראי  עדיין  שהוא  מכיוון  הנהיגה  בזמן  מעורב   להישאר 
 חוקית לנהיגה, ועליו לפקח כל העת על תנאי הנהיגה ולהיות מוכן

 לקחת שליטה מלאה על הרכב בכל רגע נתון, על-פי הצורך.

 )Virtual Wall(  קיר וירטואלי
תמרוני במהלך  לנהג  לעזור  שנועד  מאפיין  הוא  הווירטואלי   הקיר 
 חניה. הוא מציג את המכשול שזוהה על ידי חיישני חניה בצורה של

בלוקים וירטואליים צבעוניים ושקופים.  

Grecale GT
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 בנו את שלכם
 כל מזראטי דומה ליצירת אמנות שנבנתה בקפידה ובתשומת הלב שרק יד אדם יכולה להעניק. בנו

את המזראטי גרקאלה שלכם והתאימו אותה לצרכים שלכם. 

MASERATI.COM Grecale Modena

https://www.maserati.com/il/he
https://www.maserati.com/il/he/shopping-tools/configurator
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האישית ההתאמה  תוכנית  היא   Fuoriserie  .שלכם הייחודית  לאישיות  מותאמת  שלכם   המזראטי 
ידיכם. על  יחידות מסוגן, שמעוצבות  ליצור מכוניות מזראטי  לכם   המיוחדת של מזראטי המאפשרת 

שחררו את התעוזה שלכם, הגדירו חוקים משלכם .
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קולקציות מותאמות לפי מידה
 שתי קולקציות נועזות, מגוון אינסופי של אפשרויות. התחילו מערך ליבה שמניע אתכם - ביצועים,
 סגנון עכשווי או חדשנות - וחקרו את שלל הצירופים כדי למצוא את המזראטי שמייצגת בצורה הטובה

ביותר את הרוח האמיתית שלכם. 

,’Gentleman Racer‘  עידן לאוהבי הסגנון האל-זמני,   מוקדשת 
CORSE  קולקציית מזראטי.  של  לסיפור  הנאמנים  טעם   ואניני 

שואבת השראה ממורשת המרוצים המפוארת שלנו.

C O R S E

חדשים, וחומרים  טכנולוגיה  לאוהבי  העתיד,  לחובבי   מוקדשת 
 אנשים שמאמצים ומעודדים שינוי בהתלהבות ובאנרגיה. לאנשים

שיודעים שהטוב ביותר עוד לפנינו. 

FUTURA

Fuoriserie -גלו עוד אודות ה

https://www.maserati.com/il/he/brand/fuoriserie
https://www.maserati.com/il/he/brand/fuoriserie
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מפרט טכני Grecale Trofeo



56 57

Grecale GT

מומנט שיא
מהירות מנוע מרבית במומנט שיא

ביצועים
מהירות מרבית

האצה )0 - 100 קמ"ש (
מרחק עצירה )100 - 0 קמ"ש( 

צריכת דלק )מחזור משולב(

פליטות  CO2 )מחזור נמוך(

צריכת דלק )מחזור נמוך (

פליטות  CO2 )מחזור בינוני(

צריכת דלק )מחזור בינוני (

פליטות  CO2 )מחזור גבוה(

צריכת דלק )מחזור גבוה (

פליטות  CO2 )מחזור אקסטרה-גבוה(

צריכת דלק )מחזור אקסטרה-גבוה (

תקינה

 פליטות  CO2 )מחזור משולב(

תיבת הילוכים

תיבת הילוכים

מידות ומשקלים
אורך

רוחב )עם מראות צד (
רוחב )ללא מראות צד (

גובה
רוחק סרנים

קיבולת מכל הדלק

קוטר מעגל הסיבוב

משקל מאושר

 קיבולת תא המטען

מנוע
 מספר הצילינדרים והמבנה שלהם

נפח מנוע
קדח

מהלך
יחס דחיסה
הספק מרבי

מהירות מנוע מרבית בהספק מרבי

l 64

m 12.4

kg 1870

l 535

GRECALE GT

mm 4846

mm 2163

mm 1948

mm 1670

mm 2901

L4 MHEV

cc 1995

mm 84

mm 90

9.5:1

CV 300

rpm 5750

 450  ניוטון-מ'

rpm 2000 - 4000

 240 קמ"ש

s 5.6

mt <40

Euro 6D Final

 208 - 194 גרם/ק"מ

 9.2 - 8.6 ליטר/100 ק"מ

 199 - 190 גרם/ק"מ

 8.8 - 8.4 ליטר/100 ק"מ

 300 - 297 גרם/ק"מ

 13.2 - 13.1 ליטר/100 ק"מ

 177 - 167 גרם/ק"מ

 7.8 - 7.4 ליטר/100 ק"מ

 208 - 198 גרם/ק"מ

 9.2 - 8.7 ליטר/100 ק"מ

אוטומטית 8 הילוכים

l 64

m 12.4

kg 1895

l 535

GRECALE MODENA

mm 4847

mm 2163

mm 1979

mm 1667

mm 2901

L4 MHEV

cc 1995

mm 84

mm 90

9.5:1

CV 330

rpm 5750

 450  ניוטון-מ'

rpm 2000 - 5000

 240 קמ"ש

s 5.3

mt <40

Euro 6D Final

 209 - 196 גרם/ק"מ

 9.2 - 8.7 ליטר/100 ק"מ

 204 - 191 גרם/ק"מ

 9 - 8.4 ליטר/100 ק"מ

 300 - 297 גרם/ק"מ

 13.2 - 13.1 ליטר/100 ק"מ

 180 - 168 גרם/ק"מ

 8 - 7.4 ליטר/100 ק"מ

 210 - 199 גרם/ק"מ

 9.3 - 8.8 ליטר/100 ק"מ

אוטומטית 8 הילוכים

l 64

m 12.4

kg 2027

l 570

GRECALE TROFEO

mm 4859

mm 2163

mm 1979

mm 1659

mm 2901

V6 90°

cc 3000

mm 88

mm 82

11:1

CV 530

rpm 6500

 620  ניוטון-מ'

rpm 3000 - 5500

 285 קמ"ש

s 3.8

mt <40

Euro 6D Final

  263 גרם/ק"מ

 11.6 ליטר/100 ק"מ

 233 גרם/ק"מ

 10.3 ליטר/100 ק"מ

 394 גרם/ק"מ

 17.4 ליטר/100 ק"מ

 211 גרם/ק"מ

 9.3 ליטר/100 ק"מ

 254 גרם/ק"מ

 11.2 ליטר/100 ק"מ

אוטומטית 8 הילוכים

 הנתונים תואמים למבחנים שנערכו בהתאם לתקנה  EU( 2017/1151  (, והעדכון התקף שלה לשנת 2021. בדקו את הזמינות של  Maserati Connect משנת
דגם 2022 במדינתכם.

*  www.maserati.com/il/  טרם נקבעו דרגות זיהום, צריכת דלק ובטיחות, ואלו יעודכנו באתר היבואן במועד השקת הרכב
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עולם של אפשרויות
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Master Maserati  הדרכת נהיגה
 אין נהג של מזראטי בעולם שלא תהה פעם איך זה מרגיש לדחוף את מד הסל"ד
יכולות  לתחום האדום בכל ההילוכים, לקחת פנייה בקו המרוצים ולבחון את 
 הבלימה של מכוניתו על הקצה. חוויית הנהיגה  Master Maserati עונה על כל
 השאלות הללו ואחרות באמצעות סדרה של קורסים בהדרכה מקצועית עבור
 אלה שרוצים לגלות את פוטנציאל הביצועים של דגמי מזראטי המהירים ביותר
 בסביבתם הטבעית: מסלול המרוצים. בעקבות הצגת מכונית העל הסנסציונית
הנהיגה חוויית  והלבנטה,  הגיבלי  של  החזקות  טרופאו  וגרסאות   MC20  
יותר. לפרטים מלאים על  Master Maserati הופכת לדינמית ומלהיבה עוד 
mastermaserati.com חוויות הנהיגה שלנו, אתם יכולים לבקר באתר שלנו 

או ליצור איתנו קשר ישירות בכתובת
 .info@mastermaserati.it

שירותים פיננסיים
 רכישת מכוניתכם בעזרת חבילה פיננסית של מזראטי מאפשרת לכם לבחור
סוכנויות שלכם.  לצרכים  אותם  ולהתאים  בשוק  ביותר  הטובים  התנאים   את 
לכם להעניק  כיועצים הפיננסיים שלכם,  ישמחו לשמש   רשמיות של מזראטי 
חבילה וליצור  הזמינות  השונות  התשלום  אפשרויות  לגבי  מקצועית   הכוונה 

המותאמת לדרישותיכם .

תכנית סיוע בדרכים
ללא והטבות  שירותים  של  בלעדי  מגוון  מציעה  מזראטי  של  הסיוע   תוכנית 
 תשלום למשך תקופת האחריות על הרכב. במצבי חירום ניתן ליצור קשר עם
 מרכזי הסיוע, הזמינים 24 שעות ביממה. באתרים יעילים אלה, אנשי מקצוע
 אדיבים ומיומנים יספקו את המענה הטוב ביותר האפשרי לכל בעיה שצוינה

על-ידי הלקוח .

שירותי אשראי מלא *
 המשיכו לנסוע בזמן תיקון המכונית שלכם - עם שירותי האשראי המלא שלנו,
 אתם תהיו מאחורי ההגה של מכונית חלופית עם מפות  Geo, שרשרות שלג
 ומושבי בטיחות לילדים הכלולים ללא תוספת תשלום, כדי שתוכלו להתמקד

בהנאה מהנסיעה .

  *למידע נוסף, צרו קשר עם הסוכנות הקרובה אליכם או עם שירות הלקוחות
 .info@maserati.com של מזראטי בכתובת 
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The World of the Trident

סיור במפעל
 גלו את לב הייצור של ה- MC20 החדשה לחלוטין במפעל מזראטי ההיסטורי
על הדרכה  עם  מתחיל  דקות,  ו-45  שעה  שנמשך  במפעל,  הסיור   במודנה. 
 המורשת של המפעל והצגה של מערך הדגמים. לאחר מכן עוברים לפס הייצור,
 מעבדת המנועים, מתקני הצביעה ולחנות הרשמית. סיור באולם התצוגה: ניתן
והצגת וכולל את המורשת  דקות   40 באולם התצוגה שנמשך  מסיור   ליהנות 

מערך הדגמים. למידע נוסף, ניתן להיכנס אל:
 .factorytour@maserati.com.

איסוף המכונית במפעל
במפעל לבקר  תוכלו  התצוגה,  באולם  ושתייה  קפה  עם  פנים  קבלת   לאחר 
 מזראטי ההיסטורי בליווי מדריך מומחה וצלם. וכעת, הגיע הזמן לחשיפה של
תמונות כמה  עוד  נצלם  מכם,  נפרדים  לפני שאנו   המזראטי החדשה שלכם. 
 אחרונות. אלבום תמונות ההנצחה הדיגיטלי יישלח ללקוח. ניתן לאסוף את כל
 הדגמים במפעל במודנה. בקשו אספקה מהמפעל לסוכנות מזראטי הרשמית

הקרובה אליכם .

 )Maserati Collection(  קולקציית מזראטי
עבור במיוחד  נוצרה  ממותגים  ומוצרים  פנאי  בגדי  של  מזראטי   קולקציית 
מזראטי מקולקציית  פריטים  למזראטי.  שקשור  מה  לכל  תשוקה  עם   אנשים 
 ) Maserati Collection( זמינים בכל סוכנויות מזראטי ובחנות מזראטי באולם
 התצוגה של מזראטי במודנה. לחלופין, ניתן לרכוש אותם באופן מקוון בכתובת

maseratistore.com והם יישלחו ישירות לבתיכם. 

מועדון מזראטי
מ-3,000 למעלה  המונים  בעולם,  מזראטי  מועדוני  מ-30  למעלה  כיום   יש 
תובנות, לחלוק  פירושה  האקסקלוסיבי  מזראטי  למועדון  הצטרפות   חברים. 
 חוויות וריגושים עם בעלי מזראטי אחרים - ולהיות מוזמן לקחת חלק באירועים
 מוטוריים מיוחדים. נהגים של מכוניות מכל התקופות יכולים ליהנות מהנהיגה
שנוצרים ובינלאומיים  לאומיים  אירועים  של  בשורה  שלהם  מזראטי   בדגמי 
מזראטי ראלי  או  הגלובלי  המפגש  כגון  מזראטי,  מועדון  חברי  עבור   במיוחד 
 כדי לקבל את אנשי הקשר maserati.com-הבינלאומי. בקרו בחלק הייעודי ב

 של מועדון מזראטי הקרוב אליך.

אביזרים מקוריים של מזראטי
 האביזרים המקוריים של מזראטי, שנוצרו במיוחד כדי לספק את צרכי הלקוחות
 שלנו, הם שילוב מושלם של עיצוב, שימושיות, נוחות וביצועים. מגוון האביזרים
 של הגרקאלה, שיוצר בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אומנות מזראטי, פותח
האישי המגע  את  להוסיף  האפשרות  עם  יחד  רבה  שימושיות  להבטיח   כדי 
כל אפשרויות ההתאמה האישית שלכם לגלות את   והייחודי שלכם. התכוננו 
מזראטי רשת  באמצעות  או   maserati.com  הרשמי באתר  הייעודי,   בעלון 

הרשמית. 

תוכניות ללקוחות
 הנהיגה במזראטי היא חוויה לכל החיים, בין אם אתם משתמשים בה לנסיעות
 יומיומיות לעבודה או יוצאים איתה למסע בלתי נשכח. זו הסיבה שמזראטי יצרה
 תוכניות ייעודיות ללקוחות, כדי להבטיח לכם קילומטרים אחרי קילומטרים של
 הטיפול הטוב ביותר וביצועים מעולים של הגרקאלה שלכם. תנו לעצמכם שקט
,maserati.com  נפשי נוסף באמצעות התוכניות שלנו. גלו עוד באתר הרשמי 

או באמצעות רשת מזראטי הרשמית. 
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 ארכיון היסטורי
קלאסיות, מזראטי  מכוניות  ובעלי  חובבים  עבור  שנוצר  ההיסטורי,   הארכיון 
 הוא ארגון המוקדש לאלו המעוניינים לסקור את העבר המפואר של המותג.
היסטורי תיעוד  של  שירות  מזראטי  ללקוחות  לספק  יכול  ההיסטורי   הארכיון 
מסמכים של  שונים  סוגים  ישנם  יותר,  מדויק  באופן  שלהם.  למכוניות   ביחס 
ובדייקנות בארכיון ההיסטורי  היסטוריים מאושרים זמינים, שנחקרו בקפידה 
אל אימייל  שלחו  ההיסטורי,  התיעוד  שירות  לגבי  נוסף  למידע  מזראטי.   של 

.archivio.storico@maserati.com

 Maserati Classiche )מזראטי קלאסיקה(
 בפתחו של עידן חדש, מזראטי חולקת כבוד לעבר שלה על ידי יצירת תוכנית
Maserati  .שלנו ההיסטוריה  שלה:  ביותר  היקר  המשאב  סביב   חדשה 
 Classiche היא מחלקה חדשה שתוכננה במיוחד עבור בעלי מכוניות קלאסיות
שירותים מספר  ללקוחותינו  מעניקה   Maserati Classiche  .מזראטי  של 
ותמיכה קלאסיות  למכוניות  רכיבים  מקוריות,  לאישור  הקשורים   ייעודיים 
קשר אתנו  צרו   ,Maserati Classiche  תוכנית לגבי  נוסף  למידע   בשחזור. 

 .maserati.classiche@maserati.com באימייל בכתובת
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Grecale Trofeo

 האיורים והטקסטים המופיעים בקטלוג זה מבוססים על המידע שהיה קיים במועד
 ההפקה. ייתכן שדגמים, מאפיינים ואביזרים מסוימים לא יהיו זמינים, או יהיו זמינים
 מזראטי שומרת .Fuoriserie רק לאחר השקת המכונית לשוק או במסגרת תוכנית
 לעצמה את הזכות לשנות צבעים, עיצובים ומאפיינים טכניים בכל עת וללא הודעה
נוספים פרטים  לספק  ישמחו  מזראטי  של  רשמיים  ושירות  שיווק  מרכזי   מוקדמת. 
maserati.com -ועדכונים בהקשר זה. שמרו על קשר עם מזראטי באמצעות ביקור ב
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info@maserati.com - מרכז יצירת קשר של מזראטי

NORTH AMERICA
USA
Canada

CENTRAL/SOUTH 
AMERICA
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

EUROPE
Andorra 
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
France & Monaco
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kinkdom

ASIA/OCEANIA
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates
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maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/il/he/models/grecale
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