


Grecale. 
Her Günü Olağanüstü Kılar.
Otomobillere dünyanın en ünlü rüzgarlarının adını vermek artık bir Maserati geleneği. Adını 
Akdeniz’in sert poyrazından alan yeni bir SUV ile devam edelim: Grecale.

Yeni Grecale gücünü, bir Maserati SUV’den bekleyebilecekleriniz ile birlikte günlük macera 
ruhundan alıyor. Dengeli ve ahenkli dış tasarım çizgilerinden, sınıfının en iyisi azami hıza kadar... 
İnanılmaz konforu, gösterişli iç mekan tasarımları ve üstün arka koltuk genişliği ile sizde hayranlık 
uyandıracak.

Üç versiyon seçeneği, yeni Grecale Serisi kapsamında kullanıma sunuluyor: GT, Modena ve Trofeo.

300 hp güç sağlayabilen dört silindirli bir ılımlı hibrit motor ile güçlendirilmiş GT modeline özgü 
versiyon seçeneği, orijinal Maserati cazibesini ve zarafetini şık bir biçimde vurguluyor. Grecale 
GT’nin egzotik detayları, markanın lüks detaylara ve her daim göze çarpan İtalyan stiline olan 
tutkusunu zarif bir şekilde ifade ediyor.

Grecale’nin çok yönlülüğü, Modena modeline özgü kaplama seçeneği ile hayat buluyor. Sportif, 
kentsel ve çağdaş ruhuna somut bir duruş kazandıran Modena, 330 hp güç üreten dört silindirli bir 
ılımlı hibrit motora sahiptir.

MC20’den uyarlanan Nettuno motoru temel almış yüksek performanslı bir 530 hp V6 motor 
ile güçlendirilmiş Grecale Trofeo modeline özgü versiyon seçeneği, saf gücü ve olağanüstü 
performansı eşliğinde günlük maceraları bir üst seviyeye taşıyor.

Gösterişli ve kendine özgü olan Maserati ızgarası, ayırt edici ön görünümü karakterize ediyor. 
Profili ise motor kapağındaki detaylı işçiliği eşliğinde dikkatleri üzerine çekiyor.

Grecale’nin iç mekan tasarımları, fonksiyonelliğin ve lüksün birleştirilmiş halidir. İç mekan 
tasarımında; yeni teknolojiye yer açan temiz, modern ve duygu yüklü bir tasarım konseptinden 
esinlenilmiştir.

Yeni Grecale, lüksü ve performansı günlük rutinin bir parçası haline getirerek Maserati’nin tümüyle 
İtalyan cüretkarlığına somut bir duruş kazandırıyor.

Yeni Maserati Grecale ile her gününüzü olağanüstü kılın.
Grecale GT



Grecale Modena



Grecale Trofeo

Azami tork

Azami torkta motor hızı

MOTOR GÜCÜ

Maksimum hız

Hızlanma (0 - 100 km/s)

Durma mesafesi (100 - 0 km/s)

Yakıt tüketimi (Ortalama döngü)

CO
2
 emisyonları (Düşük döngü)

Yakıt tüketimi (Düşük döngü)

CO
2
 emisyonları (Orta döngü)

Yakıt tüketimi (Orta döngü)

CO
2
 emisyonları (Yüksek döngü)

Yakıt tüketimi (Yüksek döngü)

CO
2
 emisyonları (Ekstra yüksek döngü)

Yakıt tüketimi (Ekstra yüksek döngü)

Yönetmelik

CO
2
 emisyonları (Ortalama döngü)

ŞANZIMAN

Şanzıman

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk

Genişlik (yan aynalarla birlikte)

Genişlik (yan aynalar hariç)

Yükseklik

Dingil mesafesi

Yakıt deposu kapasitesi 64 lt. 64 lt. 64 lt.

Dönüş dairesi 12.4 m 12.4 m 12.4 m

Onaylanmış Ağırlık 1870 kg 1895 kg 2027 kg

Bagaj kapasitesi 535 lt. 535 lt. 570 lt.

MOTOR

Silindir sayısı ve düzeni 

Hacim

Silindir çapı

Strok

Kompresyon oranı

Maks. güç çıkışı

Maks. güç çıkışında motor hızı

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 CV 330 CV 530 CV

5750 rpm 5750 rpm 6500 rpm

450 Nm 450 Nm 620 Nm

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

240 km/s 240 km/s 285 km/s

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 lt./100 km 8.7 - 9.2 lt./100 km 11.6 lt./100 km

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

8.4 - 8.8 lt./100 km 8.4 - 9 lt./100 km 10.3 lt./100 km

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

13.1 - 13.2 lt./100 km 13.1 - 13.2 lt./100 km 17.4 lt./100 km

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

7.4 - 7.8 lt./100 km 7.4 - 8 lt./100 km 9.3 lt./100 km

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

8.7 - 9.2 lt./100 km 8.8 - 9.3 lt./100 km 11.2 lt./100 km

Otomatik 8 vites Otomatik 8 vites Otomatik 8 vites

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



Grecale Trofeo



maserati.com/grecale

http://
https://www.maserati.com/tr/tr/modeller/grecale

