


Quattroporte Trofeo

Quattroporte. 
Un simbol al elegan ței italiene.
În 1963, Maserati a făcut o mișcare îndrăzneață prin prezentarea primului sedan sport de lux. 
Începând cu un motor puternic de curse V8, inginerii l-au asociat cu un sedan de lux frumos 
proiectat și l-au prezentat cu mândrie lumii. Astfel, s-a născut primul model Quattroporte.

Quattroporte a îndeplinit o nevoie anume a unui grup exclusivist de conducători auto.
Cu acest Maserati, aceștia sunt învăluiți de un confort spațios, într-un stil italienesc uluitor, 
la viteză maximă.
Derulând rapid către momentul prezent, principiile lui Quattroporte rămân în esență aceleași.

Trei niveluri noi de echipare exclusive au fost introduse ca parte a noii game Quattroporte 
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 sunt fabricate pentru acei conducători de Quattroporte 
care își doresc un nivel și mai ridicat de exclusivitate. 
Mașinile rapide sunt o tradiție nobilă în orașul nostru natal. Nivelul de echipare Modena 
potențează modelul Quattroporte, printr-un accent sportiv mai pregnant și un stil dinamic, 
în timp ce Trofeo aduce elemente de design inspirate din cursele de mașini, modelate 
pornind de la ideea de viteză maximă.

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 o nouă inscripție Maserati 
își ocupă locul pe portbagaj. La interior, ampatamentul lung al lui Quattroporte asigură un 
habitaclu spațios, elegant realizat. Tot confortul și beneficiile sunt disponibile, de la pielea 
naturală Pieno Fiore cusută manual la sistemul de asistență rutieră de ultimă generație. 
Display-ul HD de 10,1 inch, cu sistemul multimedia Maserati Intelligent Assist (MIA), îți face 
experiența la volanul lui Quattroporte mult mai intuitivă și captivantă.

Pe măsură ce Maserati continuă să modeleze viitorul mașinilor sport de lux, performanța 
desăvârșită și rafinamentul îndrăzneț al mărcii noastre emblematice vor dăinui mereu.



Quattroporte Modena



Quattroporte 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 80 l 80 l 80 l 80 l

Raza cercului de viraj 11800 mm 11800 mm 11800 mm 11800 mm

Greutate Omologată 1900 kg 1900 kg 1980 kg 2000 kg

Capacitatea de încărcare 530 l 530 l 530 l 530 l

Greutate Medie

MOTOR

Numărul de cilindri și dispunerea 

Cilindree

Alezaj

Cursă

Raport de compresie

Putere maximă 

Turația motorului la putere max. 

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

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

* Versiunea pieței europene



Quattroporte  GT



maserati.com/quattroporte

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

