


Grecale. 
Codziennie wyjątkowe.
Nazywanie samochodów na podstawie najbardziej znanych wiatrów na świecie to w Maserati 
tradycja. Nasz nowy SUV podtrzymuje tę tradycję za sprawą nazwy pochodzącej od groźnego 
północnowschodniego, śródziemnomorskiego wichru: Grecale.

Nowe Grecale napędzane jest duchem codziennej przygody, ponieważ to model, który wyposażony 
jest we wszystko czego możesz spodziewać się po SUVie Maserati – od wyważonych i harmonijnych 
konturów nadwozia po najwyższą w swojej klasie prędkość maksymalną. Grecale wywoła w Tobie 
podziw za sprawą niesamowitego komfortu, wyjątkowego wnętrza oraz doskonałej przestronności 
dla pasażerów podróżującyh z tyłu.

Aby w jeszcze większym stopniu spełnić życzenia kierowców, w ramach katalogu nowego Grecale 
zostały wprowadzone trzy warianty wykończenia: GT, Modena i Trofeo.

Wykończenie GT zasila czterocylindrowy silnik z układem „miękkiej” hybrydy osiągający 300 KM, co 
elegancko podkreśla pierwotny urok i elegancję Maserati. Egzotyczne detale Grecale GT wdzięcznie 
wyrażają pasję marki do luksusowych detali i rzucającego się w oczy włoskiego stylu.

Wszechstronność Grecale budzi się do życia w wykończeniu Modena, które ucieleśnia sportowy, 
miejski i współczesny charakter tej czterocylindrowej, 330-konnej „miękkiej” hybrydy.

Co więcej, wykończenie Grecale Trofeo zasilane wysokowydajnym benzynowym V6 o mocy 530 KM, 
opartym na motorze Nettuno pochodzącym z MC20, wynosi codzienne przygody na wyższy poziom 
za sprawą surowej mocy i niezwykłych osiągów.

Z zewnątrz jego wygląd emanuje dumą. Przód charakteryzuje imponujący, charakterystyczny dla 
Maserati grill. Profil z kolei przykuwa wzrok za sprawą szczegółowych detali na masce.

Wnętrze Grecale to fuzja funkcjonalności i luksusu. Projekt wnętrza został zainspirowany koncepcją 
schludnej, nowoczesnej i budzącej emocje stylistyki, w której nie zabrakło miejsca dla nowych 
technologii.

Nowe Grecale ucieleśnia włoską śmiałość Maserati, sprawiając, że luksus i wysokie osiągi stają się 
częścią codzienności.

Spraw, by codzienność stała się wyjątkowa dzięki nowemu Maserati Grecale.
Grecale GT



Grecale Modena



Grecale Trofeo

Maksymalny moment obrotowy

Obroty silnika przy maks. momencie obrotowym

OSIĄGI

Prędkość maksymalna

Przyspieszenie (0–100 km/h)

Droga hamowania (100–0 km/h)

Zużycie paliwa (cykl mieszany)

Emisja CO2 (cykl niski)

Zużycie paliwa (cykl niski)

Emisja CO2 (cykl średni)

Zużycie paliwa (cykl średni)

Emisja CO2 (cykl wysoki)

Zużycie paliwa (cykl wysoki)

Emisja CO2 (cykl bardzo wysoki)

Zużycie paliwa (cykl bardzo wysoki)

Zgodność z normą

Emisja CO2 (cykl mieszany)

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj skrzyni biegów

WYMIARY I WAGI

Długość

Szerokość (z lusterkami bocznymi)

Szerokość (bez lusterek bocznych)

Wysokość

Rozstaw osi

Pojemność zbiornika paliwa

Średnica zawracania

Masa według homologacji

Pojemność bagażnika

SILNIK

Liczba i układ cylindrów

Objętość skokowa

Średnica wewnętrzna cylindra

Skok tłoka

Stopień sprężania

Maksymalna moc znamionowa

Obroty przy mocy maksymalnej

Dane odpowiadają testom przeprowadzonym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1151 i są aktualne według stanu z lipca 2021 r. 
Sprawdź dostępność rocznika 2022 Maserati Connect w swoim kraju.

64 l

12,4 m

1870 kg

535 l

GRECALE GT

4846 mm

2163 mm

1948 mm

1670 mm

2901 mm

L4 MHEV

1995 cm3

84 mm

90 mm

9,5:1

300 KM

5750 obr./min

450 Nm

2000 - 4000 obr./min

Automatyczna 8-biegowa

240 km/h

5,6 sek.

<40 mt

Euro 6D Final

194 - 208 g/km

8,6 - 9,2 l/100 km

190 - 199 g/km

8,4 - 8,8 l/100 km

297 - 300 g/km

13,1 - 13,2 l/100 km

167 - 177 g/km

7,4 - 7,8 l/100 km

198 - 208 g/km

8,7 - 9,2 l/100 km

64 l

12,4 m

1895 kg

535 l

GRECALE MODENA

4847 mm

2163 mm

1979 mm

1667 mm

2901 mm

L4 MHEV

1995 cm3

84 mm

90 mm

9,5:1

330 KM

5750 obr./min

450 Nm

2000 - 5000 obr./min

Automatyczna 8-biegowa

240 km/h

5,3 sek.

<40 mt

Euro 6D Final

196 - 209 g/km

8,7 - 9,2 l/100 km

191 - 204 g/km

8,4 - 9 l/100 km

297 - 300 g/km

13,1 - 13,2 l/100 km

168 - 180 g/km

7,4 - 8 l/100 km

199 - 210 g/km

8,8 - 9,3 l/100 km

64 l

12,4 m

2027 kg

570 l

GRECALE TROFEO

4859 mm

2163 mm

1979 mm

1659 mm

2901 mm

V6 90°

3000 cm3

88 mm

82 mm

11:1

530 KM

6500 obr./min

620 Nm

3000 - 5500 obr./min

Automatyczna 8-biegowa

285 km/h

3,8 sek.

<40 mt

Euro 6D Final

263 g/km

11,6 l/100 km

233 g/km

10,3 l/100 km

394 g/km

17,4 l/100 km

211 g/km

9,3 l/100 km

254 g/km

11,2 l/100 km



Grecale Trofeo



maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/pl/pl/models/grecale

