


Grecale. 
Cada dia é excecional.
Batizar os automóveis com o nome dos ventos mais famosos do mundo é uma tradição Maserati. 

Esta tradição continua com um novo SUV, em que o seu nome surge em homenagem ao forte 
vento de nordeste do Mar Mediterrâneo: o Grecale.

O novo Grecale é impulsionado pelo espírito de aventura com tudo o que se espera de um SUV 
Maserati - desde linhas exteriores equilibradas e harmoniosas até à mais alta velocidade. Irá deixá-
lo surpreendido com o seu incrível conforto, interiores luxuosos e um espaço traseiro excecional.

Foram introduzidos três níveis de acabamento como parte da nova gama Grecale: o GT, Modena 
e Trofeo.

O acabamento GT, composto por um motor de quatro cilindros e com uma potência de 300cv, 
destaca elegantemente o encanto e o estilo original da Maserati. Os detalhes exóticos do Grecale 
GT exprimem graciosamente a paixão da marca Maserati por detalhes de luxo e realçam ainda 
mais o estilo italiano.

A versatilidade do Grecale ganha vida com o acabamento Modena. Incorporando um espírito 
desportivo, urbano e contemporâneo, é composto por um motor híbrido de quatro cilindros com 
uma potência de 330cv.

No que refere ao acabamento Trofeo, este é composto por um motor a gasolina Nettuno V6 de 
530cv, o “coração” do modelo Maserati MC20, que leva as suas aventuras diárias a um nível 
superior com a sua potência fora de série e uma performance excepcional.

A aparência irradia orgulho. Uma imponente grelha frontal típica da marca Maserati e um perfil 
que atrai a atenção graças aos detalhes meticulosamente trabalhados.

Quanto aos interiores do Grecale, são uma fusão entre funcionalidade e luxo. O design interior 
é inspirado pelo conceito de um design simples, moderno e emotivo, com espaço para novas 
tecnologias.

O novo Grecale personifica a audácia italiana da Maserati ao tornar o luxo e a performance como 
parte da sua rotina.

Torne o seu dia a dia excecional com o novo Maserati Grecale.Grecale GT



Grecale Modena



Grecale Trofeo

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 CO2 (Ciclo médio)

Consumo de combustível (Ciclo méio)

Emissões de CO2 (Ciclo alto)

Consumo de combustível (Ciclo alto)

Emissões de CO2 (Ciclo extra alto)

Consumo de combustível (Ciclo extra alto)

Regulamentação

Emissões de CO2 (Ciclo combinado)

TRANSMISSÃO

Transmissão

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento

Largura (com retrovisores)

Largura (sem retrovisores)

Altura

Distância entre eixos

Capacidade do depósito de combustível

Diâmetro de viragem

Peso em ordem de marcha

Capacidade da mala

MOTOR

Número de cilindros e disposição

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressão

Potência máxima

Regime do motor à potência máxima

64 l

12.4 m

1870 kg

535 l

GRECALE GT

4846 mm

2163 mm

1948 mm

1670 mm

2901 mm

L4 MHEV

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

300 CV

5750 rpm

450 Nm

2000 - 4000 rpm

240 km/h

5.6 s

<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

Automática de 8 velocidades

64 l

12.4 m

1895 kg

535 l

GRECALE MODENA

4847 mm

2163 mm

1979 mm

1667 mm

2901 mm

L4 MHEV

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

330 CV

5750 rpm

450 Nm

2000 - 5000 rpm

240 km/h

5.3 s

<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

Automática de 8 velocidades

64 l

12.4 m

2027 kg

570 l

GRECALE TROFEO

4859 mm

2163 mm

1979 mm

1659 mm

2901 mm

V6 90°

3000 cc

88 mm

82 mm

11:1

530 CV

6500 rpm

620 Nm

3000 - 5500 rpm

285 km/h

3.8 s

<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

Automática de 8 velocidades

Os dados correspondem a testes realizados em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/1151, atualizado em julho de 2021. 
Verifique a disponibilidade do MY22Maserati Connect no seu país.



Grecale Trofeo



maserati.com/grecale

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

