


Grecale: elke dag weer bijzonder.
Het vernoemen van wagens naar de beroemdste winden ter wereld is een traditie van Maserati. 
Een traditie die een vervolg krijgt met de nieuwe SUV die de naam krijgt van de krachtige 
noordoostelijke wind van de Middellandse Zee: Grecale.

Deze nieuwe wagen heeft alles wat u van een Maserati SUV mag verwachten: een evenwichtig 
en harmonieus design, toonaangevende topsnelheden en een ongekend comfortabel en luxueus 
interieur met heel veel ruimte achterin dat bewondering afdwingt.

De nieuwe Grecale-serie wordt leverbaar in drie uitrustingsniveaus: GT, Modena en Trofeo.

De GT-uitvoering - met een mild-hybride viercilindermotor die 300 pk levert - benadrukt op 
elegante wijze de typische charme en elegantie van Maserati. De exotische details van de Grecale 
GT weerspiegelen op stijlvolle wijze de passie van het merk voor luxueuze details en een altijd 
herkenbare Italiaanse stijl.

De Modena-versie onderstreept de veelzijdigheid van de Grecale en belichaamt een sportieve, 
urban en hedendaagse inborst met een 330 pk sterke mild-hybride viercilindermotor.

De Trofeo-uitvoering van de Grecale is met zijn 530 pk sterke high-performance V6 gebaseerd 
op de Nettuno-motor uit de MC20. Met zijn rauwe kracht en uitzonderlijke performance maakt hij 
elke dag nog avontuurlijker.

Een indrukwekkende, typische Maserati-grille kenmerkt de opvallende neus. Maar ook het profiel 
met zijn uitgewerkte details op de motorkap trekt de aandacht.

De interieurs van de Grecale zijn een smaakvolle mix van functie en design. Het interieurdesign is 
clean, modern en aantrekkelijk, met ruimte voor de nieuwste technologie.

De nieuwe Grecale belichaamt de typisch Italiaanse bravoure van Maserati en maakt luxe en 
performance onderdeel van het dagelijks leven.

Maak van elke dag een bijzondere dag met de nieuwe Maserati Grecale.

Grecale GT



Grecale Modena



Grecale Trofeo

Max. koppel

Motortoerental bij max. koppel

PERFORMANCE

Topsnelheid

Acceleratie (0 - 100 km/u)

Remafstand (100 - 0 km/u)

Brandstofverbruik (Gecombineerde cyclus)

CO
2
-emissies (Lagesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Lagesnelheidsfase)

CO
2
-emissies (Middelhogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Middelhogesnelheidsfase)

CO
2
-emissies (Hogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Hogesnelheidsfase)

CO
2
-emissies (Extra-hogesnelheidsfase)

Brandstofverbruik (Extra-hogesnelheidsfase)

Verordening

CO
2
-emissies (Gecombineerde cyclus)

TRANSMISSIE

Transmissie

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Lengte

Breedte (inclusief buitenspiegels)

Breedte (exclusief buitenspiegels)

Hoogte

Wielbasis

Brandstoftankinhoud 64 l 64 l 64 l

Draaicirkel 12,4 m 12,4 m 12,4 m

Gehomologeerd gewicht 1.870 kg 1.895 kg 2.027 kg

Bagageruimte 535 l 535 l 570 l

MOTOR

Aantal cilinders en opstelling

Cilinderinhoud

Boring

Slag

Compressieverhouding

Max. vermogen

Motortoerental bij max. vermogen

GRECALE GT GRECALE MODENA GRECALE TROFEO

4.846 mm 4.847 mm 4.859 mm

2.163 mm 2.163 mm 2.163 mm

1.948 mm 1.979 mm 1.979 mm

1.670 mm 1.667 mm 1.659 mm

2.901 mm 2.901 mm 2.901 mm

L4 MHEV L4 MHEV V6 90°

1.995 cc 1.995 cc 3.000 cc

84 mm 84 mm 88 mm

90 mm 90 mm 82 mm

9,5:1 9,5:1 11:1

300 pk 330 pk 530 pk

5.750 tpm 5.750 tpm 6.500 tpm

450 Nm 450 Nm 620 Nm

2.000 - 4.000 tpm 2.000 - 5.000 tpm 3.000 - 5.500 tpm

240 km/u 240 km/u 285 km/u

5,6 s 5,3 s 3,8 s

<40 m <40 m <40 m

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

194 - 208 g/km 196 - 209 g/km 263 g/km

8,6 - 9,2 l/100 km 8,7 - 9,2 l/100 km 11,6 l/100 km

190 - 199 g/km 191 - 204 g/km 233 g/km

8,4 - 8,8 l/100 km 8,4 - 9 l/100 km 10,3 l/100 km

297 - 300 g/km 297 - 300 g/km 394 g/km

13,1 - 13,2 l/100 km 13,1 - 13,2 l/100 km 17,4 l/100 km

167 - 177 g/km 168 - 180 g/km 211 g/km

7,4 - 7,8 l/100 km 7,4 - 8 l/100 km 9,3 l/100 km

198 - 208 g/km 199 - 210 g/km 254 g/km

8,7 - 9,2 l/100 km 8,8 - 9,3 l/100 km 11,2 l/100 km

Automaat, 8 versnellingen Automaat, 8 versnellingen Automaat, 8 versnellingen

Deze gegevens verwijzen naar tests die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Verordening (EU) 2017/1151, bijgewerkt in juli 2021. 
Controleer of MY22 Maserati Connect beschikbaar is in uw land.



Grecale Trofeo



maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/nl/nl/modellen/grecale

