


O novo Maserati SUV Levante Hybrid
Performance Charged.

Se o que é extraordinário não tem limites, porque é que os impõe? O Maserati Levante 
Hybrid é o SUV que eleva o desempenho e o estilo, com maior eficiência. Inspirador, 
entusiasmante, com o rugido inconfundível da Maserati. 

A tecnologia híbrida do novo Maserati Levante foi concebida para aumentar o 
entusiasmo de cada aventura que vive. Não aceite limites, faça o seu caminho com o 
desempenho Maserati que o leva sempre mais longe. O Levante Hybrid é 0,9 segundos 
mais rápido do que a versão Diesel, chegando dos 0-100 km/h em 6 segundos, com 
uma velocidade máxima de 240 km/h. Tecnologia Mild Hybrid pelo nome, potência 
Maserati pela vida.

O Levante Hybrid combina um motor de 4 cilindros com um motor de 48 V de 2 litros, 
com uma potência total de 330 cavalos. Combinado com o eBooster, traduz-se num 
desempenho dinâmico superior para percorrer qualquer caminho, sempre que quiser.

Além da beleza do Levante imediatamente reconhecida pelo seu equilíbrio único entre 
um SUV e um carro de corrida, esta é reforçada ainda mais por detalhes internos e 
externos que a acentuam. Elementos como o logótipo oval modernizado por cima da 
grelha frontal, o novo Tridente no pilar C e o novo design dinâmico do nome “Maserati” 
na traseira, o logótipo reestilizado e o nome do modelo marcam o estilo do Levante 
Hybrid. Assentos em azul cobalto, com acabamentos minuciosos e artesanais adornam 
o espaçoso Maserati Levante Hybrid.

Por mais longe que vá, será sempre ouvido o rugido inconfundível Maserati.
Porque pode ser híbrido, mas continua a ser o SUV da Maserati.





DIMENSÕES E PESOS

Comprimento

Largura (com retrovisores)

Largura (sem retrovisores)

Altura (*)

Distância entre eixos

Capacidade da mala

Capacidade do depósito de combustível
Peso aprovado

MOTOR

Número de cilindros e disposição

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressão

Potência máxima

Regime do motor à potência máxima

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)

Regulamentos

Dados correspondentes aos ensaios realizados em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/1151, embora a 
homologação em Março de 2021 ainda não esteja concluída, pelo que os dados podem estar sujeitos a variações. Uma vez 
que os dados sejam definitivos, estarão disponíveis no website do Maserati e nos Concessionários Oficiais do Maserati.

Emissões de CO2 (Ciclo combinado)

TRANSMISSÃO

Transmissão

LEVANTE HYBRID

5005 mm

2158 mm

1948 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2090 kg

L4

*Versão para o mercado europeu

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

330 CV

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

240 km/h

6.0 s

36 m
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8 velocidades automáticas





maserati.com/levante/hybrid

https://www.maserati.com/pt/pt/models/levante/hybrid

