Ghibli.
Diğerleri gibi değilsiniz.
Cesur, zarif, iddialı ve şık Maserati Ghibli, sunduğu eşsiz özelliklerle birbirine benzeyenler arasında
öne çıkıyor.
Ghibli, lüks bir spor sedan araçtan bekleyeceğiniz konforu size sunarken spor otomobillerin sunduğu
keskin yol tutuşuyla farkını ortaya koyuyor. Maserati’ye özel bu denge, sadece ofisinize giderken
veya heyecan verici bir yolculuğa çıkarken sizin için sınırsız bir ilham kaynağı olacak.
Tüm Maserati araçlarında temel bir özellik olarak yüksek hızlarda dinamik ve seviyeli sürüş deneyimi
sunma kabiliyeti bulunur. Ghibli’de ise bunu sağlayan güç, hibrit versiyonla birlikte sunulan V6
veya V8 benzinli motor seçeneklerinden geliyor.
Özel olarak tasarlanan üç yeni model seçeneği yeni 2022 Ghibli Serisi kapsamında kullanıma
sunuluyor: GT, Modena ve Trofeo.
GT model seçeneği hem Maserati’nin içinde bulunan özgün otomobil yarışı felsefesini ön plana
çıkarıyor hem de markanın şehirli ve çağdaş ruhunu yansıtıyor. Ghibli için bu özellikler yüksek
hızlarda kusursuz konfor anlamına geliyor.
Modena model seçeneğinde Ghibli’nin sportif karakterine odaklanılırken Trofeo model
seçeneğinde Ghibli’nin sahip olduğu spor araç görünümü, yarışlardan ilham alınarak geliştirilen
tasarım unsurlarıyla vurgulanıyor ve odak noktası, konfordan ödün vermeden performansa
çevriliyor.
Dış unsurlar açısından bu üç yeni model seçeneğinde kaputun üzerinde yeni bir Maserati logosu
ve ikonik üçlü yan havalandırma deliklerinin hemen yukarısında her kaplama versiyonu için
yeni bir özel amblem dikkat çekiyor.
Arka kısımda geleneksel Saetta logosunun yerine C sütunu üzerinde kullanılan yeni bir
Üç Dişli Mızrak logosu yer alırken yeni Maserati yazısına bagaj üzerinde yer veriliyor.
İç tasarım unsurları açısından bakıldığında yeni 2022 Maserati Ghibli Serisinde koltuk başlıklarında
tasarımı yenilenmiş bir Trofeo logosu ve 10,1 inç çerçevesiz HD ekranda yeni Maserati yazısı
kullanılmış. Bunlara ek olarak Maserati Akıllı Asistanı (MIA) multimedya sistemi sürüş deneyimini
çok daha kolay kullanılabilir ve ilgi çekici hale getiriyor.
Ghibli Trofeo

Tercihiniz veya tutkunuz ne olursa olsun Maserati Ghibli’nin size ilham verecek eşsiz bir yanıtı
mutlaka olacak.

Ghibli Modena

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

GHIBLI GT HYBRID

GHIBLI MODENA

GHIBLI MODENA S

GHIBLI MODENA S Q4

GHIBLI TROFEO

Uzunluk

4971 mm

4971 mm

4971 mm

4971 mm

4971 mm

Genişlik (yan aynalarla birlikte)

2128 mm

2128 mm

2128 mm

2128 mm

2128 mm

Genişlik (yan aynalar hariç)

1945 mm

1945 mm

1945 mm

1945 mm

1945 mm

Yükseklik (*)

1461 mm

1461 mm

1461 mm

1461 mm

1461 mm

Dingil mesafesi

2998 mm

2998 mm

2998 mm

2998 mm

2998 mm

Dönüş dairesi

11700 mm

11700 mm

11700 mm

11700 mm

11700 mm

Bagaj kapasitesi

500 lt.

500 lt.

500 lt.

500 lt.

500 lt.

Yakıt deposu kapasitesi

70 lt.

80 lt.

80 lt.

80 lt.

80 lt.

Onaylanmış Ağırlık

1878 kg

1850 kg

1850 kg

1935 kg

1960 kg

Ortalama Ağırlık

1950 kg

1950 kg

1950 kg

2020 kg

2020 kg
*Avrupa piyasası versiyonu

MOTOR
Silindir sayısı ve düzeni

L4

V6 60°

V6 60°

V6 60°

V8

Hacim

1995 cc

2979 cc

2979 cc

2979 cc

3799 cc

Silindir çapı

84 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

Strok

90 mm

84.5 mm

84.5 mm

84.5 mm

80.8 mm

Kompresyon oranı

9.5:1

9.7:1

9.7:1

9.7:1

9.44:1

Maks. güç çıkışı

243 kW (330 CV)

257 kW (350 CV)

316 kW (430 CV)

316 kW (430 CV)

426 kW (580 CV)

Maks. güç çıkışında motor hızı

5750 rpm

5500 rpm

5750 rpm

5750 rpm

6750 rpm

Azami tork

450 Nm

500 Nm

580 Nm

580 Nm

730 Nm

Azami torkta motor hızı

4000 rpm

4500 rpm

2250 - 4000 rpm

2250 - 4000 rpm

2250 - 5250 rpm

Otomatik 8 vites

Otomatik 8 vites

Otomatik 8 vites

Otomatik 8 vites

Otomatik 8 vites

Maksimum hız

255 km/s

267 km/s

286 km/s

286 km/s

326 km/s

Hızlanma (0 - 100 km/s)

5.7 s

5.5 s

4.9 s

4.7 s

4.3 s

Durma mesafesi (100 - 0 km/s)

35.5 m

35.5 m

35 m

35 m

34 m

ŞANZIMAN
Şanzıman

MOTOR GÜCÜ

Yakıt tüketimi (Ortalama döngü)

8.2 - 9.4 lt./100 km

10.9 - 11.6 lt./100 km

10.7 - 11.1 lt./100 km

11.1 - 11.5 lt./100 km

12.3 - 12.6 lt./100 km

Yakıt tüketimi (Düşük döngü)

13.1 - 13.6 lt./100 km

18.1 - 18.2 lt./100 km

17.8 - 18.1 lt./100 km

18.1 - 18.4 lt./100 km

20.1 - 20.4 lt./100 km

Yakıt tüketimi (Orta döngü)

8.2 - 9.4 lt./100 km

11.3 - 11.6 lt./100 km

11 - 11.7 lt./100 km

11.4 - 12 lt./100 km

13.4 - 13.4 lt./100 km

Yakıt tüketimi (Yüksek döngü)

6.9 - 8.3 lt./100 km

9 - 9.3 lt./100 km

9.2 - 9.5 lt./100 km

9.6 - 10 lt./100 km

10.6 - 10.9 lt./100 km

Yakıt tüketimi (Ekstra yüksek döngü)

7.6 - 8.9 lt./100 km

9 - 9.4 lt./100 km

9.2 - 9.6 lt./100 km

9.7 - 10.1 lt./100 km

10.3 - 10.7 lt./100 km

CO2 emisyonları (Ortalama döngü)

186 - 213 g/km

242 - 249 g/km

242 - 252 g/km

251 - 261 g/km

279 - 285 g/km

CO2 emisyonları (Düşük döngü)

295 - 307 g/km

410 - 413 g/km

403 - 411 g/km

411 - 418 g/km

454 - 461 g/km

CO2 emisyonları (Orta döngü)

185 - 213 g/km

257 - 263 g/km

250 - 264 g/km

258 - 272 g/km

302 - 303 g/km

CO2 emisyonları (Yüksek döngü)

155 - 187 g/km

204 - 211 g/km

208 - 215 g/km

215 - 225 g/km

240 - 246 g/km

CO2 emisyonları (Ekstra yüksek döngü)

172 - 201 g/km

204 - 212 g/km

208 - 217 g/km

219 - 228 g/km

233 - 241 g/km

Yönetmelik

Euro 6D Final

Euro 6D Final

-

-

Euro 6D Final

Veriler, Temmuz 2021 itibariyle güncellenen 2017/1151 (AB) sayılı Yönetmeli uyarınca gerçekleştirilen testlerden elde edilmiştir. MY22 Maserati Connect özelliğinin ülkenizde bulunup bulunmadığını teyit edin.

Ghibli Trofeo

Ghibli GT Hybrid

maserati.com/ghibli

