


Quattroporte Trofeo

Quattroporte. 
Um ícone da elegância italiana.
Em 1963, a Maserati teve a audácia de apresentar a primeira berlina desportiva de luxo de sempre. 
Partindo de um potente motor V8 de competição, os engenheiros combinaram-no com uma berlina 
de luxo belamente desenhada, e apresentaram, com orgulho, o modelo ao mundo. Nascia, assim, o 
primeiro Quattroporte.

O Quattroporte respondeu às necessidades de um grupo exclusivo de condutores exigentes. Com este 
Maserati, podem estar envoltos num conforto espaçoso e num estilo italiano de cortar a respiração 
– a altas velocidades.
Nos dias de hoje, os princípios do Quattroporte continuam a ser os mesmos.

Foram introduzidos três novos acabamentos exclusivos como parte da nova gama Quattroporte 
2022: GT, Modena e Trofeo.

O acabamento GT sublinha elegantemente a filosofia de “grand touring” original da Maserati e encarna 
o espírito mais urbano e contemporâneo da marca. Os detalhes elegantes deste novo acabamento são 
criados para os condutores de Quattroporte que querem um nível ainda mais elevado de exclusividade.
os automóveis velozes são uma tradição nobre na nossa cidade natal. O acabamento Modena 
intensifica o Quattroporte com um foco desportivo mais acentuado e um estilo dinâmico, enquanto 
que o acabamento Trofeo traz elementos de design inspirados nas corridas, modelados a partir da 
ideia de velocidade pura.

Em termos de exteriores, os três novos acabamentos introduzem um novo logótipo da Maserati no 
capô e um novo emblema específico para cada versão do acabamento, colocado mesmo acima das 
três emblemáticas saídas de ventilação.
Na traseira, o tradicional logótipo saetta foi substituído por um novo logótipo do Tridente no pilar C, 
enquanto uma nova assinatura Maserati entra em cena na bagageira.
Quanto aos interiores, a longa distância entre eixos do Quattroporte garante um habitáculo espaçoso 
e elegantemente elaborado. É-lhe oferecido todo o conforto e conveniência, desde pele natural 
italiana Pieno Fiore cosida à mão até sistemas de assistência à condução topo de gama. O ecrã de 
alta definição de 10,1 polegadas com o sistema de multimédia Maserati Intelligent Assistant (MIA) 
torna a sua experiência de condução no Quattroporte ainda mais intuitiva e cativante.

À medida que a Maserati continua a dar forma ao futuro do gran turismo de luxo, a magistral potência 
e o ousado refinamento do nosso topo de gama irá sempre manter-se.



Quattroporte Modena



Quattroporte 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 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

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 80 l 80 l 80 l 80 l

Diâmetro de viragem 11800 mm 11800 mm 11800 mm 11800 mm

Peso aprovado 1900 kg 1900 kg 1980 kg 2000 kg

Capacidade da mala 530 l 530 l 530 l 530 l

Peso médio

MOTOR

Número de cilindros e disposição

Cilindrada

Diâmetro

Curso

Taxa de compressão

Potência máxima

Regime do motor à potência máxima

QUATTROPORTE GT QUATTROPORTE MODENA QUATTROPORTE MODENA Q4 QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm 5262 mm 5262 mm 5262 mm

2128 mm 2128 mm 2128 mm 2128 mm

1948 mm 1948 mm 1948 mm 1948 mm

1481 mm 1481 mm 1481 mm 1481 mm

3171 mm 3171 mm 3171 mm 3171 mm

2000 kg 2000 kg 2065 kg 2060 kg

V6 60° V6 60° V6 60° V8

2979 cc 2979 cc 2979 cc 3799 cc

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

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

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

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

5500 rpm 5750 rpm 5750 rpm 6750 rpm

500 Nm 580 Nm 580 Nm 730 Nm

1750 - 4500 rpm 2250 - 4000 rpm 2250 - 4000 rpm 2250 - 5250 rpm

270 km/h 288 km/h 288 km/h 326 km/h

5,5 s 5,0 s 4,8 s 4,5 s

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

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

258 - 269 g/km 253 - 268 g/km 261 - 274 g/km 302 - 304 g/km

11,4 - 11,9 l/100 km 11,2 - 11,8 l/100 km 11,5 - 12,1 l/100 km 13,4 - 13,4 l/100 km

206 - 217 g/km 210 - 219 g/km 220 - 229 g/km 228 - 233 g/km

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

410 - 416 g/km 405 - 413 g/km 412 - 419 g/km 455 - 465 g/km

18,1 - 18,3 l/100 km 17,9 - 18,2 l/100 km 18,2 - 18,5 l/100 km 20,1 - 20,5 l/100 km

205 - 215 g/km 209 - 216 g/km 217 - 227 g/km 238 - 243 g/km

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

243 - 254 g/km 244 - 254 g/km 253 - 263 g/km 276 - 282 g/km

11 - 12,1 l/100 km 10,8 - 11,2 l/100 km 11,2 - 11,6 l/100 km 12,2 - 12,5 l/100 km

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

*Versão para o mercado europeu



Quattroporte  GT
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