


Grecale. 
Excepţional în fiecare zi.
Denumirea mașinilor după cele faimoase fenomene meteo din lume este o tradiţie la Maserati. 
Continuă cu noul SUV, numit după puternica briză de nord-est a Mării Mediterane: Grecale.

Noul Grecale este alimentat cu spiritul aventurii zilnice cu tot ce te-ai aștepta de la un SUV Maserati. 
De la linii echilibrate și armonioase la exterior, la cea mai bună viteză de top din clasa sa. Te va 
lăsa uimit prin confortul incredibil, interiorul opulent și spaţiul superior pentru locurile din spate.

Trei nivele de echipare au fost introduse ca parte a gamei Grecale: GT, Modena și Trofeo.

Varianta GT, echipată cu motor cu patru cilindri și tehnologie mild hybrid ce oferă 300 CP, subliniază 
discret șarmul și eleganţa Maserati. Detaliile exotice ale modelului Grecale GT exprimă cu graţie 
pasiunea mărcii pentru detalii luxoase și stilul italian.

Versatilitatea modelului Grecale prinde viaţă cu versiunea Modena. Întruchipând spiritul sportiv, 
urban și contemporan, Modena folosește motorul cu patru cilindri mild hybrid de 330 CP.

Grecale Trofeo este propulsat de motorul V6 și 530 CP bazat pe motorul Nettuno folosit de 
supercarul MC20 și duce aventura zilnică la următorul nivel cu puterea sa brută și performanţa 
excepţională.

O grilă impunătoare, specifică Maserati, caracterizează partea din faţă a noului model. Profilul 
atrage atenţia prin elementele detaliate ale capotei.

Interioarele modelului Grecale sunt o fuziune între funcţionalitate și lux. Interiorul este inspirat de 
conceptul unui design curat, modern și emoţionant cu loc pentru cele mai noi tehnologii.

Noul Grecale întruchipează spiritul Maserati de a face luxul și performanţa parte din rutina zilnică.

Faceţi fiecare zi excepţională alături de noul Maserati Grecale.

Grecale GT



Grecale Modena



Grecale Trofeo

Cuplu maxim

Turația motorului la cuplul maxim

PERFORMANŢĂ

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

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 64 l 64 l 64 l

Raza cercului de viraj 12.4 m 12.4 m 12.4 m

Greutate Omologată 1870 kg 1895 kg 2027 kg

Capacitatea de încărcare 535 l 535 l 570 l

MOTOR

Numărul de cilindri și dispunerea 

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere maximă 

Turația motorului la putere max. 

GRECALE GT GRECALE MODENA GRECALE TROFEO

4846 mm 4847 mm 4859 mm

2163 mm 2163 mm 2163 mm

1948 mm 1979 mm 1979 mm

1670 mm 1667 mm 1659 mm

2901 mm 2901 mm 2901 mm

L4 MHEV L4 MHEV V6 90°

1995 cc 1995 cc 3000 cc

84 mm 84 mm 88 mm

90 mm 90 mm 82 mm

9.5:1 9.5:1 11:1

300 CP 330 CP 530 CP

5750 rpm 5750 rpm 6500 rpm

450 Nm 450 Nm 620 Nm

2000 - 4000 rpm 2000 - 5000 rpm 3000 - 5500 rpm

240 km/h 240 km/h 285 km/h

5.6 s 5.3 s 3.8 s

<40 mt <40 mt <40 mt

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

194 - 208 g/km 196 - 209 g/km 263 g/km

8.6 - 9.2 l/100 km 8.7 - 9.2 l/100 km 11.6 l/100 km

190 - 199 g/km 191 - 204 g/km 233 g/km

8.4 - 8.8 l/100 km 8.4 - 9 l/100 km 10.3 l/100 km

297 - 300 g/km 297 - 300 g/km 394 g/km

13.1 - 13.2 l/100 km 13.1 - 13.2 l/100 km 17.4 l/100 km

167 - 177 g/km 168 - 180 g/km 211 g/km

7.4 - 7.8 l/100 km 7.4 - 8 l/100 km 9.3 l/100 km

198 - 208 g/km 199 - 210 g/km 254 g/km

8.7 - 9.2 l/100 km 8.8 - 9.3 l/100 km 11.2 l/100 km

Automată 8 viteze Automată 8 viteze Automată 8 viteze

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



Grecale Trofeo



maserati.com/grecale

https://www.maserati.com/ro/ro/dealers/autoitalia/models/grecale

