


Levante.
O Maserati dos SUVs
A Maserati detém um historial de batizar os seus veículos com nomes dos mais poderosos ventos. Teve início em 
1963, com o lendário Mistral. Mais tarde chegou o Ghibli, o Bora e o Khamsin.

Em 2016, o Levante juntou-se à ilustre gama da Maserati. O vento que lhe dá nome sopra através do Mediterrâneo 
e, num ápice, pode transformar uma calma passiva numa força tempestuosa. O SUV Levante possui uma natureza 
similar, ainda que as suas poderosas forças permaneçam sempre sob o seu controlo.

Fazendo jus à verdadeira tradição gran turismo da Maserati, o Levante oferece tudo o que podia esperar de um modelo 
da marca do Tridente: de uma resposta impetuosa ao refinamento sem esforço em deslocações longas. Ao mesmo 
tempo, as suas impressionantes proporções de SUV são equilibradas com linhas graciosas e formas musculadas, 
que expressam o seu propósito dinâmico.

A verdadeira combinação de desempenho líder em condução em estrada e capacidades de condução fora de estrada 
oferece uma escolha de motores a gasolina V6 e V8 potentes, incluindo a nova versão híbrida.

Foram introduzidos três novos acabamentos exclusivos como parte da nova gama Levante 2022: GT, Modena e Trofeo.

O acabamento GT sublinha de forma elegante a filosofia original granturismo da Maserati e personifica o espírito 
mais urbano e contemporâneo da marca. Os elegantes detalhes deste novo acabamento mostram graciosamente o 
que significa viajar em grande estilo com um Maserati Levante.
O propósito dinâmico do Levante torna-se agora ainda mais explícito com o acabamento Modena, enquanto os novos 
elementos de design específicos do Trofeo recordá-lo-ão constantemente que o desempenho é uma prioridade.

No que diz respeito ao exterior, os três novos acabamentos introduziram um novo logótipo da Maserati no capô e um 
novo emblema específico para cada versão de acabamento colocado imediatamente acima das três icónicas saídas 
de ventilação laterais.
Na parte traseira, o logótipo tradicional Saetta foi substituído por um novo logótipo Tridente no pilar C, enquanto um 
novo “argumento” Maserati entra em cena no compartimento da bagagem.
No interior, a nova gama Maserati Levante 2022 apresenta um logótipo Trofeo redesenhado nos encostos de cabeça 
e uma nova inscrição Maserati no ecrã HD sem moldura de 8,4 polegadas, onde o sistema multimédia Maserati 
Intelligent Assistant (MIA) tornará a sua experiência de condução ainda mais intuitiva e envolvente.

Prepare-se para um desempenho emocionante em qualquer terreno com elegância e conforto com o prestígio de um 
grand tourer.
Um nova viagem começou com o Maserati dos SUVs.

Levante Trofeo



Levante GT Hybrid 



Levante Trofeo

Os dados correspondem a testes realizados em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/1151, atualizado em julho de 2021. Verifique a disponibilidade do MY22 Maserati Connect no seu país.

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento

Largura (com retrovisores)

Largura (sem retrovisores)

Altura*

Distância entre eixos

Capacidade da mala

Capacidade do depósito de combustível

Peso em ordem de marcha

MOTOR

Número de cilindros e disposição

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressão

Potência máxima

Regime do motor à potência máxima

Binário máximo

Regime do motor ao binário máximo

PRESTAÇÕES

Velocidade máxima

Aceleração (0-100 km/h)

Distância de travagem (100-0 km/h)

Consumo de combustível (Ciclo combinado)

Emissões de CO2
 (Ciclo baixo)

Consumo de combustível (Ciclo baixo)

Emissões de CO
2
 (Ciclo médio)

Consumo de combustível (Ciclo méio)

Emissões de CO
2
 (Ciclo alto)

Consumo de combustível (Ciclo alto)

Emissões de CO
2
 (Ciclo extra alto)

Regulamentos

Consumo de combustível (Ciclo extra alto)

Emissões de CO
2
 (Ciclo combinado)

TRANSMISSÃO

Transmissão

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 Final

9,6 - 10,8 l/100 km

220 - 243 g/km

Automática de 8 relações

580 l

80 l

9,7:1

6,0 s

36 m

LEVANTE MODENA

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86,5 mm

84,5 mm

257 kW (350 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

251 km/h

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 Final

11,6 - 12,3 l/100 km

284 - 304 g/km

Automática de 8 relações

Euro 6D Final

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

Automática de 8 relações

*Altura ao solo normal

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

Automática de 8 relações

Euro 6D Final



Levante Modena



maserati.com/levante

https://www.maserati.com/pt/pt/models/levante

