


„Levante“.
Miesto visureigių „Maserati“.
„Maserati“ įprato savo automobiliams suteikti galingiausių vėjų vardus. Tai prasidėjo 1963 m., kai 
pasaulį išvydo legendinis „Mistral“. Vėliau atsirado „Ghibli“, „Bora“ ir „Khamsin“. 

2016 m. garsų „Maserati“ asortimentą papildė „Levante“. Šiuo vardu vadinamas vėjas pučia Viduržemio 
jūroje, iš švelnaus dvelksmo galintis akimirksniu virsti audra. Toks yra ir miesto visureigis „Levante“, 
nors galingas jo jėgas visuomet nesunkiai suvaldysite. 

Pagal greitų, prabangių ir komfortiškų „Maserati“ automobilių tradicijas miesto visureigyje „Levante“ 
rasite viską, ko galite tikėtis iš „Maserati“ automobilio: nuo žaibiško reagavimo į vairuotojo komandas, 
kurį pabrėžia variklio urzgimas, iki pastangų nereikalaujančio rafinuotumo tolimų kelionių metu. Tuo 
pat metu įspūdingas miesto visureigio proporcijas atsveria grakščios linijos ir galingos formos, 
atspindinčios dinamišką šio automobilio paskirtį.

Išskirtinis kelio ir bekelės galimybių derinys, kuriam galite rinktis V6 ir galingąjį V8 benzininius variklius 
arba naująją hibridinę versiją. 

Pristatome tris naujas Levante 2022 versijas: GT, Modena ir Trofeo.

GT versija įkūnija legendinę Maserati Grand Touring dvasią ir šiuolaikišką požiūrį į miesto stilių. 
Elegantiškos GT detalės liudija komfortą bei stilių keliaujant Maserati Levante. Modena versijoje pilnai 
atsiskleidžia dinamiškas Levante charakteris, naujojo Trofeo dizaino detalės nuolatos primena apie 
tai, kad čia svarbiausia galia.

Naujieji GT, Modena ir Trofeo stiliaus pasirinkimai padailinti naujuoju Maserati logotipu ant kapoto bei 
išskirtinio kiekvienos versijos ženkleliu virš ikoniškųjų oro angų šonuose. Tradicinį saetta logotipą 
pakeitė visiškai naujas trišakio ženklas šone bei naujasis Maserati užrašas gale.
Naujųjų Levante modelių interjere rasite atnaujintą Trofeo ženklelį ant galvos atlošų ir naują Maserati 
užrašą ant 8.4” HD ekrano, kuriame Maserati Intelligent Assitant (MIA) sistema sukurta dar patogesnei 
jūsų vairavimo patirčiai.

Pasiruoškite kvapą gniaužiančiai kelionei komforte, kad ir kokiu keliu bekeliautumėte. Kelionė prasideda 
su tikru Maserati SUV.

Levante Trofeo



Levante GT Hybrid 



Levante Trofeo

Duomenys atitinka bandymus, atliktus pagal Reglamentą (EU) 2017/1151 2021 liepą. Patikrinkite MY22 Maserati Connect prienamumą savo šalyje.

IŠMATAVIMAI IR SVORIS

Ilgis

Plotis (su veidrodėliais)

Plotis (be veidrodėlių)

Aukštis (*)

Ratų bazė

Bagažinės talpa

Degalų bako talpa

Bendras svoris

VARIKLIS

Cilindrų skaičius ir išsidėstymas

Variklio tūris

Skersmuo

Eiga

Suspaudimo laipsnis

Maksimali galia

Variklio apsukos maks. galiai

Didžiausias sukimo momentas

Variklio apsukos didžiausiam sukimo 
momentui

GALIA

Maksimalus greitis

Akseleracija (0-100 km/val.)

Stabdymo atstumas (100-0 km/val.)

Kuro sąnaudos (vidutinės mišrios)

CO2
 emisijos (žemos)

Kuro sąnaudos (žemos)

CO
2
 emisijos (vidutinės)

Kuro sąnaudos (vidutinės)

CO
2
 emisijos (aukštos)

Kuro sąnaudos (aukštos)

CO
2
 emisijos (itin aukštos)

Reglamentas

Kuro sąnaudos (itin aukštos))

CO
2
 emisijos (vidutinės mišrios)

PAVARŲ DĖŽĖ

Pavarų dėžė

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

8 pavarų automatinė

* Normalus automobilio 
aukštis

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

8 pavarų automatinė

LEVANTE MODENA

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

257 kW (350 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

251 km/h

6.0 s

36 m

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 Euro 6D Final Euro 6D Final

11.6 - 12.3 l/100 km

284 - 304 g/km

8 pavarų automatinė

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

8 pavarų automatinė



Levante Modena



maserati.com/levante

https://www.maserati.com/lt/lt/dealers/luxury-motors/models/levante

