


MC EDITION - PRONTO PARA 
UMA NOVA VOLTA
Maserati Corse: duas palavras que exprimem desempenho, vitória e condução audaz. O 
Levante, o Ghibli e o Quattroporte com os melhores desempenhos foram exclusivamente 
estilizados para exibir o seu espírito intrépido enraizado nos nossos genes. 
O Maserati MC Edition é a volta mais recente numa corrida progressiva perpétua, a 
continuação de uma história que começou na linha de partida do Targa Florio há mais 
de 95 anos.

POTÊNCIA INCONDICIONAL, PRAZER DE CONDUÇÃO INCOMPARÁVEL 
Os imponentes motores V8 estão no cerne do Levante, do Ghibli e do Quattroporte MC 
Edition. Uma potência extraordinária, engenharia de alta tecnologia e design excecional 
combinam-se para lhe proporcionar o derradeiro prazer na condução, juntamente com 
o icónico som Maserati. 

DETALHES PODEROSOS 
Os incomparáveis Levante, Ghibli e Quattroporte MC Edition estão disponíveis em 
Giallo Corse e Blue Vittoria. Uma homenagem orgulhosa às cores da cidade de Modena: 
amarelo e azul. 
A pujante alma da MC Edition manifesta-se através de detalhes distintivos. O emblema 
da MC Edition no para-choques e no pilar B abre o caminho. Os exteriores em Black 
Piano são contrastados pelo acabamento preto brilhante nos pneus para acentuar a 
sua personalidade intrépida. As pinças de travão de disco azuis são uma referência, 
novamente, à nossa terra natal. 

CARÁTER DE CORRIDA 
A ligação única que esta edição partilha com a cidade de Modena e com o mundo dos 
desportos motorizados está presente também nos interiores. Há elementos de fibra 
de carbono num tom fascinante de azul e amarelo. As costuras azuis na pele natural 
em Black Pienofiore também apresentam detalhes em ganga. Para finalizar, o apoio de 
cabeça é ornamentado com o logótipo da MC Edition e um emblema assume a liderança 
na consola central.





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.

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)

Regulamentação

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 decombustível

Diâmetro de viragem

Peso em ordem de marcha

Capacidade da mala

Peso médio

MOTOR

Número de cilindros e disposição

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressão

Potência máxima

Regime do motor à potência máxima

80 l

11700 mm

1960 kg

500 l

GHIBLI MC EDITION

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

2020 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

426 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.3 s

34 m

Euro 6D Final

302 - 303 g/km

13.4 - 13.4 l/100 km

233 - 241 g/km

10.3 - 10.7 l/100 km

454 - 461 g/km

20.1 - 20.4 l/100 km

240 - 246 g/km

10.6 - 10.9 l/100 km

279 - 285 g/km

12.3 - 12.6 l/100 km

Automática de 8 velocidades

80 l

11800 mm

1980 kg

580 l

LEVANTE MC EDITION

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

3004 mm

2170 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

427 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

302 km/h

4.1 s

34.5 m

Euro 6D Final

327 - 339 g/km

14.5 - 15 l/100 km

286 - 299 g/km

12.6 - 13.2 l/100 km

492 - 503 g/km

21.7 - 22.2 l/100 km

272 - 285 g/km

12 - 12.6 l/100 km

317 - 330 g/km

14 - 14.6 l/100 km

Automática de 8 velocidades

80 l

11800 mm

2000 kg

530 l

QUATTROPORTE MC EDITION

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

3171 mm

2060 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

426 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.5 s

34 m

Euro 6D Final

302 - 304 g/km

13.4 - 13.4 l/100 km

228 - 233 g/km

10.1 - 10.3 l/100 km

455 - 465 g/km

20.1 - 20.5 l/100 km

238 - 243 g/km

10.6 - 10.8 l/100 km

276 - 282 g/km

12.2 - 12.5 l/100 km

Automática de 8 velocidades

** Versão para o mercado europeu





maserati.com

https://www.maserati.com/pt/pt/models/special-series/mc-edition

