


Quattroporte Trofeo

קוואטרופורטה.
אייקוןשלאלגנטיותאיטלקית.

1963בשנתעשתהמזראטיצעדנועזכשהשיקהאתמכוניתהסדאןהספורטיביתהיוקרתית
V8הראשונהאיפעם.המהנדסיםלקחומנועמרוץרבעצמה,שידכואותולמכוניתסדאן
יוקרתיתמעוצבתלהפליאוהציגואותהבגאווהבפניהעולם.כךנולדההקוואטרופורטה

הראשונה.

הקוואטרופורטהענתהעלצורךמיוחדשלקבוצהאקסקלוסיביתשלנהגיםבעליהבחנה.עםמזראטי
זו,הםכולםיכלולהיותעטופיםבנוחותמרווחתובסגנוןאיטלקיעוצרנשימה-במהירויותגבוהות.

הרצהמהירהקדימהלהווה,והעקרונותשלהקוואטרופורטהנשאריםלמעשהזהים.

שלושרמותגימוראקסקלוסיביותחדשותהוצגוכחלקממערךהדגמיםשלקוואטרופורטהלשנת
GT2022:,מודנהוטרופאו.

GTרמתהגימורמדגישהאתפילוסופייתהגרנדטורינגהמקוריתשלמזראטיומגלמתאתהרוח
העירוניתוהעכשוויתיותרשלהמותג.הפרטיםהאלגנטייםשלרמתגימורחדשהזומיועדיםלאותם
נהגיקוואטרופורטההמעונייניםברמתאקסקלוסיביותגבוההעודיותר.מכוניותמהירותהןמסורת
אציליתבעירבהנולדנו.רמתהגימורמודנהמעצימהאתהקוואטרופורטהעםמיקודספורטיביחד

יותרוסגנוןדינמי,בעודשרמתהגימורטרופאומביאהאלמנטיםעיצובייםבהשראתמרוציםשעוצבועל
בסיסהרעיוןשלמהירותטהורה.

במונחיםשלעיצובחיצוני,שלושרמותהגימורהחדשותמציגותלוגוחדששלמזראטיעלמכסהתא
המנועוסמלמיוחדלכלרמתגימור,הממוקםמעטמעלשלושהפתחיהאווירהצידייםהאיקוניים.

CTridentמאחור,הוחלףלוגוה-Saettaהמסורתיבלוגוחדשעלקורה,והשםמזראטיכתובכעת
בסוגאותיותחדשעלתאהמטען.

ומבחינתהחללהפנימי,רוחקהסרניםהארוךשלהקוואטרופורטהמבטיחחללפנימימרווחומעוצב
PienoFioreבאלגנטיות.היאכוללתאתכלאבזורהנוחותוהנוחיות,החלמעוראיטלקיטבעיתפור
10.1בידוכלהבמערכותסיועלנהיגההמתקדמותביותר.מסךה-HDחסרהמסגרתבגודלאינץ’
MaseratiIntelligentAssistantיחדעםמערכתהמולטימדיההופכיםאתחווייתהנהיגהשלכם

בקוואטרופורטהלעודיותראינטואיטיביתומרתקת.

במקביללכךשמזראטיממשיכהלעצבאתהעתידשלדגמיהגראנדטורינגהמפוארים,
הביצועיםהמופתייםוהעידוןהנועזשלספינתהדגלשלנוממשיכיםתמיד.



Quattroporte Modena



Quattroporte Trofeo

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(

צריכתדלק)מחזוראקסטרה-גבוה(

תקינה

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

CO2פליטות)מחזורמשולב(

תיבתהילוכים
תיבתהילוכים

מידותומשקלים
אורך

רוחב)עםמראותצד(
רוחב)ללאמראותצד(

גובה)*(
רוחקסרנים

l 80 l 80 l 80 l 80 קיבולתמכלהדלק

mm 11800mm 11800mm 11800mm 11800קוטרמעגלהסיבוב

kg 1900 kg 1900 kg 1980 kg 2000 משקלמאושר

l 530 l 530 l 530 l 530 קיבולתתאהמטען

משקלממוצע

מנוע
מספרהצילינדריםוהמבנהשלהם

נפחמנוע
קדח
מהלך

יחסדחיסה
הספקמרבי

מהירותמנועמרביתבהספקמרבי

QUATTROPORTE GTQUATTROPORTE MODENAQUATTROPORTE MODENA Q4QUATTROPORTE TROFEO

mm 5262mm 5262mm 5262mm 5262

mm 2128mm 2128mm 2128mm 2128

mm 1948mm 1948mm 1948mm 1948

mm 1481mm 1481mm 1481mm 1481

mm 3171mm 3171mm 3171mm 3171

 kg 2000 kg 2000 kg 2065 kg 2060

V6 60°V6 60°V6 60°V8

cc 2979cc 2979cc 2979cc 3799

mm 86.5mm 86.5mm 86.5mm 86.5

mm 84.5mm 84.5mm 84.5mm 80.8

9.7:19.7:19.7:19.44:1

(CV 350) kW 257(CV 430) kW 316(CV 430) kW 316(CV 580) kW 426

rpm 5500rpm 5750rpm 5750rpm 6750

Nm 500Nm 580Nm 580Nm 730

rpm 1750 - 4500rpm 2250 - 4000rpm 2250 - 4000rpm 2250 - 5250

km/h 270km/h 288km/h 288km/h 326

s 5.5s 5.0s 4.8s 4.5

m 35.5m 35.5m 35.5m 34

Euro 6D FinalEuro 6D FinalEuro 6D FinalEuro 6D Final

258253261302304-גרם/ק"מ274-גרם/ק"מ268-גרם/ק"מ269-גרם/ק"מ

11.411.211.513.413.4-  ליטר/100ק"מ12.1-  ליטר/100ק"מ11.8-  ליטר/100ק"מ11.9-  ליטר/100ק"מ

206210220228233-גרם/ק"מ229-גרם/ק"מ219-גרם/ק"מ217-גרם/ק"מ

9.19.39.710.110.3-  ליטר/100ק"מ10.1-  ליטר/100ק"מ9.7-  ליטר/100ק"מ9.6-  ליטר/100ק"מ

410405412455465-גרם/ק"מ419-גרם/ק"מ413-גרם/ק"מ416-גרם/ק"מ

18.117.918.220.120.5-  ליטר/100ק"מ18.5-  ליטר/100ק"מ18.2-  ליטר/100ק"מ18.3-  ליטר/100ק"מ

205209217238243-גרם/ק"מ227-גרם/ק"מ216-גרם/ק"מ215-גרם/ק"מ

99.29.610.610.8-  ליטר/100ק"מ10-  ליטר/100ק"מ9.6-  ליטר/100ק"מ9.5-  ליטר/100ק"מ

243244253276282-גרם/ק"מ263-גרם/ק"מ254-גרם/ק"מ254-גרם/ק"מ

10.811.212.212.5-  ליטר/100ק"מ11.6-  ליטר/100ק"מ11.2-  ליטר/100ק"מ12.1-11  ליטר/100ק"מ

8888אוטומטיתהילוכיםאוטומטיתהילוכיםאוטומטיתהילוכיםאוטומטיתהילוכים

גרסתהשוקהאירופי*



Quattroporte  GT



maserati.com/quattroporte

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


רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי
רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

7קווטרופורטה SQ4 גראנלוסו, קווטרופורטה SQ4 גראנספורט80 ,79

*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

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי*

זיהום מזעריזיהום מרבי

מדד זיהום אוויר**נתוני צריכת דלק* )ליטר/100 ק"מ(דגם
SQ4 קבוצה 10.315בינעירוני15עירונימזראטי קווטרופורטה

לפי NEDC או NEDC מחושב )הגבוה(


