


Levante.
Maseratiul SUV-urilor.
Maserati are o istorie în denumirea vehiculelor sale după cele mai puternice vânturi din lume. A început în 
1963 cu legendarul Mistral. Apoi au urmat Ghibli, Bora și Khamsin.

În 2016, Levante s-a alăturat ilustrei game Maserati. Vântul care îi poartă numele său din Marea Mediterană 
și poate trece într-o clipă de la calm la forță. SUV-ul Levante are o natură similară, deși for țele sale rămân 
întotdeauna perfect sub controlul dvs.

În adevărata tradiție a mașinilor sport Maserati, Levante oferă tot ce v-ați aștepta de la un model Maserati 
- de la o reacție zgomotoasă la randament fără efort pe distanțe lungi. În același timp, proporțiile sale 
dramatice de SUV sunt echilibrate cu linii grațioase și forme musculare care transmit scopul său dinamic.

Combinația supremă de performanță de top pe șosele și capacități off-road îți oferă variante puternice de 
motoare V6 și V8, inclusiv noua versiune hibridă.

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

Nivelul de echipare GT subliniază elegant filosofia originală Maserati grand touring și întruchipează spiritul 
mai urban și contemporan al mărcii.
Detaliile elegante ale acestei versiuni arată într-un mod subtil ce înseamnă să călătorești într-un stil 
grandios cu un Maserati Levante.
Scopul dinamic al lui Levante devine acum și mai explicit odată cu nivelul de echipare Modena, în timp 
ce noile elemente de design, specifice pentru Trofeo, îți amintesc în mod constant că performanța este o 
prioritate.

În privința exteriorului, cele trei noi niveluri de echipare introduc un nou logo Maserati pe capotă și o 
nouă emblemă specifică pentru fiecare nivel de echipare, plasată exact deasupra celor trei prize de aer 
laterale iconice. În partea din spate, tradiționala emblemă saetta a fost înlocuită cu un nou logo Trident 
pe montantul C, în timp ce un noua inscripție Maserati își ocupă locul pe portbagaj. La interior, noua 
gamă Maserati Levante 2022 prezintă un logo Trofeo redesenat pe tetiere și noua inscripție Maserati pe 
display-ul HD de 8,4 inch, iar sistemul multimedia Maserati Intelligent Assist (MIA) îți face experiența la 
volan mult mai intuitivă și captivantă.

Pregătește-te pentru o experiență palpitantă pe orice suprafață, cu eleganța și confortul unui prestigios 
grand tourer. O nouă eră a început cu Maserati-ul SUV-urilor. Levante Trofeo



Levante GT Hybrid 



Levante Trofeo

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

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Lungime

Lățime (cu oglinzi laterale)

Lățime (fără oglinzi laterale)

Înălțime (*)

Ampatament

Capacitatea de încărcare 

Capacitatea rezervorului de combustibil

Greutate proprie

MOTOR

Numărul de cilindri și dispunerea 

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere maximă 

Turația motorului la putere max. 

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 CO2
 (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)

Reglare

Consumul de combustibil (ciclu extra ridicat)

Emisii de CO
2
 (ciclu combinat)

TRANSMISIE

Transmisie

LEVANTE GT HYBRID

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2090 kg

L4

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

2250 - 4000 rpm

245 km/h

6.0 s

36 m

9.7 - 10.7 l/100 km

301 - 333 g/km

13.3 - 14.7 l/100 km

219 - 237 g/km

9.7 - 10.5 l/100 km

189 - 209 g/km

8.3 - 9.2 l/100 km

217 - 244 g/km

Euro 6D Final

9.6 - 10.8 l/100 km

220 - 243 g/km

Automată 8 viteze

* Garda la sol Normală

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

V8 90°

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

14 - 14.6 l/100 km

492 - 503 g/km

21.7 - 22.2 l/100 km

327 - 339 g/km

14.5 - 15 l/100 km

272 - 285 g/km

12 - 12.6 l/100 km

286 - 299 g/km

12.6 - 13.2 l/100 km

317 - 330 g/km

Automată 8 viteze

LEVANTE MODENA

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

251 km/h

6.0 s

36 m

12.6 - 13.5 l/100 km

433 - 466 g/km

19.2 - 20.6 l/100 km

291 - 313 g/km

12.9 - 13.9 l/100 km

243 - 260 g/km

10.8 - 11.5 l/100 km

261 - 278 g/km

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

11.6 - 12.3 l/100 km

284 - 304 g/km

Automată 8 viteze

LEVANTE MODENA S

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2000 - 4750 rpm

264 km/h

5.2 s

34.5 m

12.1 - 12.8 l/100 km

437 - 443 g/km

19.3 - 19.6 l/100 km

274 - 293 g/km

12.1 - 13 l/100 km

231 - 247 g/km

10.2 - 10.9 l/100 km

246 - 263 g/km

10.9 - 11.6 l/100 km

272 - 288 g/km

Automată 8 viteze



Levante Modena



maserati.com/levante

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

