


Ghibli Trofeo

Ghibli. 
Completamente fora do comum.
Arrojado, gracioso, assertivo e elegante, o Maserati Ghibli oferece algo único num mundo repleto de 
conformismo.

O Ghibli proporciona o conforto que se espera de uma berlina desportiva de luxo, embora se distinga 
através do comportamento preciso e acutilante de um automóvel desportivo. Este equilíbrio, típico 
da Maserati, é uma fonte inesgotável de inspiração, seja quando se dirige para o escritório, ou numa 
viagem emocionante.

Uma característica essencial de todos os veículos Maserati é a capacidade de proporcionar uma 
condução a alta velocidade dinâmica e ao mesmo tempo elegante. Com o Ghibli, a potência que 
consegue este atingir este resultado provém de uma escolha de motores a gasolina V6 ou V8 e de 
uma versão híbrida.

Foram introduzidos três novos acabamentos exclusivos como parte da nova gama Ghibli 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. Para o Ghibli, isto significa conduzir a alta velocidade 
em conforto absoluto.
O acabamento Modena coloca o caráter desportivo do Ghibli no centro do palco, enquanto com o 
acabamento Trofeo, o aspeto coupé do Ghibli é intensificado por elementos de design inspirados nas 
pistas de corrida, colocando o foco no desempenho, sem sacrificar o conforto.

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. Por falar 
em interiores, a nova Gama Maserati Ghibli de 2022 apresenta um logótipo Trofeo redesenhado nos 
encostos de cabeça e uma nova inscrição Maserati no ecrã HD sem moldura de 10,1 polegadas, onde 
o sistema multimédia Maserati Intelligent Assistant (MIA) tornará a sua experiência de condução ainda 
mais intuitiva e envolvente.

Seja qual for a sua escolha ou ambição, o Maserati Ghibli oferece sempre uma resposta singularmente 
inspiradora.



Ghibli Modena



Ghibli 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.

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 CO
2
 (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)

Consumo de combustível (Ciclo extra alto)

Regulamentos

Emissões de CO
2
 (Ciclo combinado)

TRANSMISSÃO

Transmissão

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento

Largura (com retrovisores)

Largura (sem retrovisores)

Altura*

Distância entre eixos

Capacidade do depósito de combustível 70 l 80 l 80 l 80 l 80 l

Diâmetro de viragem 11700 mm 11700 mm 11700 mm 11700 mm 11700 mm

Peso aprovado 1878 kg 1850 kg 1850 kg 1935 kg 1960 kg

Capacidade da mala 500 l 500 l 500 l 500 l 500 l

Peso médio

MOTOR

Número de cilindros e disposição

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressão

Potência máxima

Regime do motor à potência máxima

GHIBLI GT HYBRID GHIBLI MODENA GHIBLI MODENA S GHIBLI MODENA S Q4 GHIBLI  TROFEO

4971 mm 4971 mm 4971 mm 4971 mm 4971 mm

2128 mm 2128 mm 2128 mm 2128 mm 2128 mm

1945 mm 1945 mm 1945 mm 1945 mm 1945 mm

1461 mm 1461 mm 1461 mm 1461 mm 1461 mm

2998 mm 2998 mm 2998 mm 2998 mm 2998 mm

1950 kg 1950 kg 1950 kg 2020 kg 2020 kg

L4 V6 60° V6 60° V6 60° V8

*Versão para o mercado europeu

1995 cc 2979 cc 2979 cc 2979 cc 3799 cc

84 mm 86,5 mm 86,5 mm 86,5 mm 86,5 mm

90 mm 84,5 mm 84,5 mm 84,5 mm 80,8 mm

9,5:1 9,7:1 9,7:1 9,7:1 9,44:1

243 kW (330 CV) 257 kW (350 CV) 316 kW (430 CV) 316 kW (430 CV) 426 kW (580 CV)

5750 rpm 5500 rpm 5750 rpm 5750 rpm 6750 rpm

450 Nm 500 Nm 580 Nm 580 Nm 730 Nm

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

255 km/h 267 km/h 286 km/h 286 km/h 326 km/h

5,7 s 5,5 s 4,9 s 4,7 s 4,3 s

35,5 m 35,5 m 35 m 35 m 34 m

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

185 - 213 g/km 257 - 263 g/km 250 - 264 g/km 258 - 272 g/km 302 - 303 g/km

8,2 - 9,4 l/100 km 11,3 - 11,6 l/100 km 11 - 11,7 l/100 km 11,4 - 12 l/100 km 13,4 - 13,4 l/100 km

172 - 201 g/km 204 - 212 g/km 208 - 217 g/km 219 - 228 g/km 233 - 241 g/km

7,6 - 8,9 l/100 km 9 - 9,4 l/100 km 9,2 - 9,6 l/100 km 9,7 - 10,1 l/100 km 10,3 - 10,7 l/100 km

295 - 307 g/km 410 - 413 g/km 403 - 411 g/km 411 - 418 g/km 454 - 461 g/km

13,1 - 13,6 l/100 km 18,1 - 18,2 l/100 km 17,8 - 18,1 l/100 km 18,1 - 18,4 l/100 km 20,1 - 20,4 l/100 km

155 - 187 g/km 204 - 211 g/km 208 - 215 g/km 215 - 225 g/km 240 - 246 g/km

6,9 - 8,3 l/100 km 9 - 9,3 l/100 km 9,2 - 9,5 l/100 km 9,6 - 10 l/100 km 10,6 - 10,9 l/100 km

186 - 213 g/km 242 - 249 g/km 242 - 252 g/km 251 - 261 g/km 279 - 285 g/km

8,2 - 9,4 l/100 km 10,9 - 11,6 l/100 km 10,7 - 11,1 l/100 km 11,1 - 11,5 l/100 km 12,3 - 12,6 l/100 km

Automática de 8 relações Automática de 8 relações Automática de 8 relações Automática de 8 relações Automática de 8 relações



Ghibli GT Hybrid



maserati.com/ghibli

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

