


לבנטה.
המזראטישלדגמיה-SUV.

מזראטימעניקהתמידלמכוניותשלהשמותשלהרוחותהחזקותבעולם.מנהגזההתחילבשנת
1963עםהמיסטרלהאגדית.אחריההגיעוהגיבלי,הבורהוהחמסין.

2016בשנת,הצטרפההלבנטהלמערךהדגמיםהמהוללשלמזראטי.הרוחהנושאתאתשמה
SUVנושבתביםהתיכוןומסוגלתלהתחלףבןרגעמשלווהרגועהלסערהעזה.הלבנטההיא

בעלתאופידומה,אךהעוצמותשלהנשארותתמידבשליטהמושלמתשלך.

ברוחהאמתיתשלמסורתגראנדטורינגשלמזראטי,הלבנטהמציעהאתכלמהשהייתמצפה
ממזראטי-החלמתגובהנוהמתוכלהבשיוטמעודןלמרחקיםארוכים.במקביל,הפרופורציות

SUVהדרמטיותשלשהיאמפגינהמאוזנותעלידיקוויםמלאיחןוצורותשריריותהמקרינותאת
הייעודהדינמישלה.

V8V6השילובהאולטימטיביביןביצועיכבישמוביליםלביןיכולותשטחמציעמבחרשלמנועיומנועירביעצמה,כולל
הגרסהההיברידיתהחדשה.

GT2022שלושרמותגימוראקסקלוסיביותחדשותהוצגוכחלקממערךהדגמיםשללבנטהלשנת:,מודנהוטרופאו.

GTרמתהגימורמדגישהאתפילוסופייתהגרנדטורינגהמקוריתשלמזראטיומגלמתאתהרוחהעירוניתוהעכשווית
יותרשלהמותג.הפרטיםהאלגנטייםשלגימורחדשזהמפגיניםבעידוןובחינניותאתהמשמעותשלנסיעהבסטייל

עםמזראטילבנטה.
הייעודהדינמישלהלבנטהברורכעתיותרמתמידברמתהגימורמודנה,ואילואלמנטיםעיצובייםספציפייםלטרופאו

מסייעיםלכםלזכורכלהזמןשהביצועיםעומדיםבראשסדרהעדיפויות.

במונחיםשלעיצובחיצוני,שלושרמותהגימורהחדשותמציגותלוגוחדששלמזראטיעלמכסהתאהמנועוסמל
מיוחדלכלרמתגימור,הממוקםמעטמעלשלושהפתחיהאווירהצידייםהאיקוניים.

CTridentמאחור,הוחלףלוגוה-Saettaהמסורתיבלוגוחדשעלקורה,והשםמזראטיכתובכעתבסוגאותיותחדש
עלתאהמטען.

2022בפנים,מערךהדגמיםהחדששלהמזראטילבנטהלשנתכולללוגוטרופאושעוצבמחדשעלמשענותהראש
MaseratiIntelligent8.4וכיתובמזראטיהחדשעלמסךה-HDללאמסגרתבגודלאינץ',שבומערכתהמולטימדיה

Assistant)MIA(תהפוךאתחווייתהנהיגהלאינטואיטיביתומרתקתעודיותר.

התכוננולביצועיםמרגשיםבכלסוגיהשטח,עםהאלגנטיותוהנוחותשלדגםתיורמפואר.מסעחדשהחלעם
.המזראטישלדגמיה-SUV

Levante Trofeo



Levante GT Hybrid 



Levante Trofeo

2022MaseratiConnect20212017/1151הנתוניםתואמיםלמבחניםשנערכובהתאםלתקנה)EU(,והעדכוןהתקףשלהלשנת.בדקואתהזמינותשלמשנתדגםבמדינתכם.

מידותומשקלים

אורך
רוחב)עםמראותצד(
רוחב)ללאמראותצד(

גובה)*(
רוחקסרנים

קיבולתתאהמטען
קיבולתמכלהדלק

משקלעצמי

מנוע

מספרהצילינדריםוהמבנהשלהם
נפחמנוע

קדח
מהלך

יחסדחיסה
הספקמרבי

מהירותמנועמרביתבהספקמרבי
מומנטשיא

מהירותמנועמרביתבמומנטשיא

ביצועים

מהירותמרבית
100האצה)0-קמ"ש(

0מרחקעצירה)100-קמ"ש(
צריכתדלק)מחזורמשולב(

CO2פליטות)מחזורנמוך(

צריכתדלק)מחזורנמוך(

CO2פליטות)מחזורבינוני(

צריכתדלק)מחזורבינוני(

CO2פליטות)מחזורגבוה(

צריכתדלק)מחזורגבוה(

CO2פליטות)מחזוראקסטרה-גבוה(
תקינה

צריכתדלק)מחזוראקסטרה-גבוה(
CO2פליטות)מחזורמשולב(

תיבתהילוכים

תיבתהילוכים

LEVANTE GT HYBRID

mm 5005

mm 2158

mm 1981

mm 1693

mm 3004

l 580

l 80

kg 2090

L4

cc 1995

mm 84

mm 90

9.5:1

(CV 330) kW 243

rpm 5750

Nm 450

rpm 2250 - 4000

km/h 245

s 6.0

m 36

9.710.7-ליטר/100ק"מ

301333-גרם/ק"מ

13.314.7-ליטר/100ק"מ

219237-גרם/ק"מ

9.710.5-ליטר/100ק"מ

189209-גרם/ק"מ

8.39.2-ליטר/100ק"מ

217244-גרם/ק"מ
-

9.610.8-ליטר/100ק"מ
220243-גרם/ק"מ

8אוטומטיתהילוכים

גובהנסיעהרגיל*

LEVANTE TROFEO

mm 5020

mm 2158

mm 1981

mm 1698

mm 3004

l 580

l 80

kg 2170

V8 90°

cc 3799

mm 86.5

mm 80.8

9.44:1

(CV 580) kW 427

rpm 6750

Nm 730

rpm 2500 - 5000

km/h 302

s 4.1

m 34.5

1414.6-ליטר/100ק"מ

492503-גרם/ק"מ

21.722.2-ליטר/100ק"מ

327339-גרם/ק"מ

14.515-ליטר/100ק"מ

272285-גרם/ק"מ

1212.6-ליטר/100ק"מ

286299-גרם/ק"מ

12.613.2-ליטר/100ק"מ
317330-גרם/ק"מ

8אוטומטיתהילוכים

LEVANTE MODENA

mm 5005

mm 2158

mm 1981

mm 1693

mm 3004

l 580

l 80

kg 2109

V6 60°

cc 2979

mm 86.5

mm 84.5

9.7:1

(CV 350) kW 257

rpm 5750

Nm 500

rpm 1750 - 4750

km/h 251

s 6.0

m 36

12.613.5-ליטר/100ק"מ

433466-גרם/ק"מ

19.220.6-ליטר/100ק"מ

291313-גרם/ק"מ

12.913.9-ליטר/100ק"מ

243260-גרם/ק"מ

10.811.5-ליטר/100ק"מ

261278-גרם/ק"מ
Euro 6D FinalEuro 6D FinalEuro 6D Final

11.612.3-ליטר/100ק"מ
284304-גרם/ק"מ

8אוטומטיתהילוכים

LEVANTE MODENA S

mm 5005

mm 2158

mm 1981

mm 1693

mm 3004

l 580

l 80

kg 2109

V6 60°

cc 2979

mm 86.5

mm 84.5

9.7:1

(CV 430) kW 316

rpm 5750

Nm 580

rpm 2000 - 4750

km/h 264

s 5.2

m 34.5

12.112.8-ליטר/100ק"מ

437443-גרם/ק"מ

19.319.6-ליטר/100ק"מ

274293-גרם/ק"מ

12.113-ליטר/100ק"מ

231247-גרם/ק"מ

10.210.9-ליטר/100ק"מ

246263-גרם/ק"מ

10.911.6-ליטר/100ק"מ
272288-גרם/ק"מ

8אוטומטיתהילוכים



Levante Modena



maserati.com/levante

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


לפי NEDC או NEDC מחושב )הגבוה(

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי
רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

6לבנטה, לבנטה לוסו, לבנטה רויאל, לבנטה גראנספורט, לבנטה S גראנספורט24,25,48,49,75,76,77,81,101,98,96
6לבנטה טרופאו 95

*נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

 תקן זיהום: #2017/1151

זיהום מזערי

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי*

זיהום מרבי

מדד זיהום אוויר**נתוני צריכת דלק* )ליטר/100 ק"מ(דגם
קבוצה 9.515בינעירוני14.6עירונימזראטי לבנטה, גראנספורט, גראנלוסו

SQ4 קבוצה 10.115בינעירוני15.5עירונימזארטי לבנטה
קבוצה 10.315בינעירוני18.5עירונימזארטי לבנטה טרופאו


