


Grecale GT

Grecale - Everyday Exceptional
 השימוש בשמות הרוחות המפורסמות ביותר בעולם עבור הדגמים שלנו הוא מסורת ותיקה של מזראטי. מסורת זו

 .Grecale   :החדשה, הנקראת על שם הרוח הצפון-מזרחית העזה שנושבת בים התיכון SUV -נמשכת ב

 ה- Grecale החדשה מונעת על ידי רוח ההרפתקה היומיומית, עם כל מה שהייתם מצפים מ- SUV של מזראטי.
ועד למהירות מרבית הטובה ביותר בקבוצה. היא תהמם אתכם עם הנוחות  מקווים חיצוניים מאוזנים והרמוניים 

המדהימה שלה, החלל הפנימי המפואר שלה והמרווח המעולה במושב האחורי.

 .Trofeo-ו GT, Modena :החדשה מגיעה בשלוש רמות גימור Grecale -ה

 רמת הגימור  GT, המונעת על ידי מנוע היברידי מתון בעל ארבעה צילינדרים עם הספק של 300 כ”ס, מדגישה את
 הקסם והאלגנטיות המקוריים של מזראטי. הפרטים האקזוטיים של ה-Grecale GT מבטאים בצורה מלאת חן את

התשוקה של המותג לפרטים יוקרתיים ולסגנון איטלקי בולט להפליא .

 הרב-תכליתיות של ה- Grecale מתעוררת לחיים ברמת הגימור Modena. ה-Modena מגלמת רוח ספורטיבית,
עירונית ועכשווית, ומתהדרת במנוע היברידי מתון בעל ארבעה צילינדרים עם הספק של 330 כ”ס.

 רמת הגימור  Grecale Trofeo, המונעת על ידי מנוע V6 עתיר ביצועים עם הספק של 530 כ”ס, המבוסס על מנוע
 ה-Nettuno של ה-MC20, מעלה את רף ההרפתקאות היומיומיות עם העוצמה הגולמית והביצועים יוצאי הדופן

שלה.

 גריל קדמי מרשים, שהוא סימן היכר של מזראטי, מאפיין את המראה הקדמי המיוחד. הפרופיל מושך את העין
באמצעות צורתו המדוייקת והחדה של מכסה המנוע .

 החללים הפנימיים של ה- Grecale מהווים מיזוג של שימושיות ויוקרה. החלל הפנימי שואב השראה מהתפיסה של
עיצוב נקי, מודרני ומרגש, עם מקום לטכנולוגיה חדשה .

 ה- Grecale החדשה מגלמת את התעוזה האיטלקית של מזראטי, שהופכת את היוקרה והביצועים לחלק משגרת
היומיום.

הפכו את היומיום שלכם ליוצא מן הכלל עם המזראטי  Grecale החדשה.



Grecale Modena



Grecale Trofeo

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

64 l

12.4 m

1870 kg

535 l

GRECALE GT

4846 mm

2163 mm

1948 mm

1670 mm

2901 mm

L4 MHEV

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

300 CV

5750 rpm

450 Nm

2000 - 4000 rpm

240 km/h

5.6 s

<40 mt

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

64 l

12.4 m

1895 kg

535 l

GRECALE MODENA

4847 mm

2163 mm

1979 mm

1667 mm

2901 mm

L4 MHEV

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

330 CV

5750 rpm

450 Nm

2000 - 5000 rpm

240 km/h

5.3 s

<40 mt

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

64 l

12.4 m

2027 kg

570 l

GRECALE TROFEO

4859 mm

2163 mm

1979 mm

1659 mm

2901 mm

V6 90°

3000 cc

88 mm

82 mm

11:1

530 CV

6500 rpm

620 Nm

3000 - 5500 rpm

285 km/h

3.8 s

<40 mt

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*



Grecale Trofeo



maserati.com/grecale

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

