


Ghibli Trofeo

Ghibli. 
Nu sunteți precum restul.
Îndrăzneț, grațios, încrezător și elegant, Maserati Ghibli oferă ceva unic într-o lume a conformității. 

Ghibli asigură confortul pe care l-ați aștepta de la un sedan sport de lux - totuși, se distinge printr-o 
manevrare precisă specifică mașinilor sport. Acest echilibru, o semnătură a mărcii Maserati, este 
o sursă de veșnică inspirație - indiferent dacă vă îndreptați spre birou sau porniți într-o călătorie 
exaltantă.

Elementul comun al tuturor vehiculelor Maserati este capacitatea de a oferi o experiență la volan 
dinamică și rafinată în același timp, la viteze mari. La Ghibli, puterea care livrează acest lucru este 
oferită de motoarele pe benzină V6 sau V8 și de o variantă hibridă.

Trei noi niveluri de echipare exclusive au fost introduse ca parte a noii game Ghibli 2022: GT, 
Modena și Trofeo.

Nivelul de echipare GT subliniază elegant filosofia inițială Maserati grand touring și întruchipează 
spiritul mai urban și contemporan al mărcii. Pentru Ghibli, acest fapt se traduce prin a călători la 
viteze mari într-un confort absolut. La nivelul de echipare Modena, caracterul sportiv al lui Ghibli 
ocupă locul central, în timp ce la Trofeo, aspectul coupé al lui Ghibli este intensificat de elementele 
de design inspirate din cursele de mașini, cu performanța în centrul atenției, fără a sacrifica însă 
confortul.

În privința exteriorului, cele trei noi niveluri de echipare au introdus un nou logo Maserati pe capotă 
și o nouă emblemă specifică pentru fiecare versiune, plasată exact deasupra celor trei prize de 
aer iconice. În partea din spate, tradiționala emblemă saetta a fost înlocuită cu un nou logo Trident 
pe montantul C, în timp ce o nouă inscripție Maserati își ocupă locul pe portbagaj. La interior, noua 
gamă Maserati Ghibli 2022 aduce un logo Trofeo redefinit pe tetiere și noua inscripție Maserati pe 
display-ul HD de 10,1 inch, în sistemul multimedia Maserati Intelligent Assist (MIA), care va face 
experiența de șofat mult mai intuitivă și captivantă.

Indiferent de alegerea sau ambiția dvs., Maserati Ghibli oferă întotdeauna un răspuns inspirațional 
unic.



Ghibli Modena



Ghibli Trofeo

Cuplu maxim

Turația motorului la cuplul maxim

PERFORMANȚĂ

Viteză maximă

Accelerație (0- 100 km/h)

Distanță de frânare (100- 0 km/h)

Consumul de combustibil (ciclu combinat)

Emisii de CO
2
 (ciclu redus)

Consumul de combustibil (ciclu redus)

Emisii de CO
2
 (ciclu mediu)

Consumul de combustibil (ciclu mediu)

Emisii de CO
2
 (ciclu ridicat)

Consumul de combustibil (ciclu ridicat)

Emisii de CO
2
 (ciclu extra ridicat)

Consumul de combustibil (ciclu extra ridicat)

Reglare

Datele corespund testelor efectuate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1151, actualizat în iulie 2021. Verifică disponibilitatea MY22 Maserati Connect în țara ta.

Emisii de CO
2
 (ciclu combinat)

TRANSMISIE

Transmisie

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Lungime

Lățime (cu oglinzi laterale)

Lățime (fără oglinzi laterale)

Înălțime (*)

Ampatament

Capacitatea rezervorului de combustibil 70 l 80 l 80 l 80 l 80 l

Raza cercului de viraj 11700 mm 11700 mm 11700 mm 11700 mm 11700 mm

Greutate Omologată 1878 kg 1850 kg 1850 kg 1935 kg 1960 kg

Capacitatea de încărcare 500 l 500 l 500 l 500 l 500 l

Greutate Medie

MOTOR

Numărul de cilindri și dispunerea 

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere maximă 

Turația motorului la putere max. 

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

* Versiunea pieței europene

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

Automată 8 viteze Automată 8 viteze Automată 8 viteze Automată 8 viteze Automată 8 viteze



Ghibli GT Hybrid
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