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Benzersiz kişiliğinize göre
özel olarak tasarlanan
Maserati’niz

Tüm Quattroporte versiyonlarındaki özelliklere genel
bakış

İtalyan Zarafetinin Simgesi
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Büyük bir ikon
1963’te, Maserati dünyanın ilk lüks spor sedanını satışa sunarak cesur
bir girişimde bulunmuştu. Quattroporte seçici otomobil tutkunlarından
oluşan özel bir grubun özel ihtiyaçlarını karşılıyordu. Avrupa’da giderek
genişleyen otoyol ağı, uzun mesafeli seyahatler söz konusu olduğunda
heyecan verici bir olanaklar dünyası sunuyordu. Bu Maserati ile, bu
olanakların hepsini, hem de yüksek hızla, ferah bir konfor içinde ve
nefes kesen İtalyan tarzı ile yakalayabilirlerdi. Günümüze geldiğimizde
ise 2022 Maserati Quattroporte ve bu modelin dayandığı ilkeler büyük
oranda aynı kalıyor. Quattroporte, güçlü bir V6 turbodizel motorun
yanında Ferrari ürünü V6 benzinli motorlarıyla yarışlara uygun, devasa
bir güç sunuyor. Şık bir şekilde işlenmiş uzun dingil mesafesi geniş bir
alan sağlıyor. Elle dikilmiş İtalyan işi premium Pieno Fiore doğal deriden
en yüksek teknolojiye sahip sürüş destek sistemlerine kadar her tür
konfor ve kolaylık düşünülmüş. Ve itiraz kabul etmeyecek derecede
agresif duran ancak sonsuz bir zarafet sunan özel olarak işlenmiş tarzı,
bir Maserati’den bekleyeceğiniz tüm kışkırtıcılığı taşıyor. Maserati lüks
grand touring modellerinin geleceğini biçimlendirmeyi sürdürdükçe bazı
şeylerin değişmeyeceği açık.
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Maserati Quattroporte 100 yıl öncesine uzanan bir hikayenin
bir parçası: Dayanıklılığın hikayesi. Zorluklara kucak
açmanın. Uzun yolları kat etmenin ve kazanmanın. Hem de
cesur İtalyan tarzıyla. O zamandan bu yana tüm Maserati
üretim modellerinde bu benzersiz formül uygulanmış.
Bu formülle modeller hem yarış performanslarının yanı
sıra çekici İtalyan tasarımıyla göz dolduruyor hem de
prestijli bir yarış otomobilinden bekleyebileceğiniz üst
düzey lüks ve konforu, eksiksiz olarak sağlıyor. Maserati
Quattroporte’den her şeyi istemekte haklı olacaksınız.
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Süregelen Miras

Quattroporte | 1963
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V8 Motor - Quattroporte Trofeo

V6 Motor - Quattroporte GT, Quattroporte Modena, Quattroporte Modena Q4

Quattroporte, ilham veren,yüksek kapasiteli birgüçle en üst seviyedeki iş otomobili
benzeri akıllı özellikleri bir arada sunuyor. Bu yüzden pistte yarışmaya hazır bir spor
otomobilin performansına sahipken aynı zamanda son derece verimli çalışıyor.
Quattroporte, V6 benzinli motor veya güçlü V6 turbo dizel ile başlayıp Trofeo
versiyonundaki V8 benzinli motora kadar uzanan seçeneklerle sürücülerine
yarış otomobillerinden miras kalan muazzam gücü sunuyor.
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Sonsuz olanaklar
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Benzersiz bir karşılaşma için üç yeni kaplama seçeneği
Özel olarak tasarlanan üç yeni kaplama seçeneği yeni 2022 Quattroporte Serisi
kapsamında kullanıma sunuluyor. Tarz açısından yeni GT, Modena ve Trofeo kaplama
seçeneklerinde 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 verilmiş.

Trofeo
En hızlıların anısına. Trofeo kaplama seçeneği
saf hız fikrinden yola çıkılarak şekillendirilmiş
ve otomobil yarışlarından ilhamla geliştirilmiş
tasarım unsurlarını otomobilinize taşır.

GT
GT kaplama seçeneği hem Maserati’nin içinde bulunan
özgün otomobil yarışı felsefesini ön plana çıkarıyor hem de
markanın şehirli ve çağdaş ruhunu yansıtıyor. Bu yeni kaplama
seçeneğinin şık detayları ayrıcalık hissini daha üst seviyelere
taşımak isteyen Quattroporte sürücüleri için geliştirildi.

Modena
Hızlı otomobiller bizim doğduğumuz
yerlerde asil bir gelenektir. Modena kaplama
seçeneği otomobilin sportif yönüne daha
keskin şekilde odaklanarak dinamik bir
tarzla Quattroporte’nizi güçlendirir.
10
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Sizi tanımlayan ikonu kendiniz seçin.

Quattroporte Koleksiyonu
A zam i gü ç

Az ami hız

Hızlanma

Moto r ye r le ş im
dü ze ni

Ç e k iş

M a ks tor k

Quattroporte GT

Az am i h ı z

H ı z l an m a

Moto r ye r l e şi m
d ü ze n i

Çekiş

M aks to r k

430HP

288km/s

4.8sn.

V6

AWD

580Nm

580HP

326km/s

4.5sn.

V8

RWD

730Nm

Quattroporte Modena Q4

350HP

270km/s

5.5sn.

V6

RWD

500Nm

Quattroporte Modena

430HP
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A z a mi g üç

Quattroporte Trofeo

288km/s

5.0sn.

V6

RWD

580Nm
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Quattroporte-İtalyan Zarafetinin Simgesi

Quattroporte - Yan havalandırma delikleri ve Modena Amblemi

Quattroporte daha fazla bilgi edinin

Quattroporte, ilham veren, yüksek kapasiteli bir güçle en üst
seviyedeki iş otomobili benzeri akıllı özellikleri bir arada sunuyor. Bu
yüzden pistte yarışmaya hazır bir spor otomobilin performansına
sahipken aynı zamanda son derece verimli çalışıyor. Lüks
özellikleri, boyutları ve hacmi Maserati Quattroporte’nin benzeri
olmayan dinamik özelliklerine uyum sağlıyor ve bu durum
haşmetli olduğu kadar dinamik olarak yoğunlaştırılmış dış mekan
orantılarında mükemmel bir şekilde yer buluyor. Mükemmel
dengeli ağırlık dağılımı, standart Skyhook süspansiyonları ve
çift-döküm Brembo frenleri sayesinde Quattroporte olağanüstü
dinamikleri mutlak konfor ve güvenlikle bir araya getiriyor.

Quattroporte - Koltuk başlığı detayı

Quattroporte - Izgara
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350HP

270km/s

5.5sn.

V6

RWD

500Nm

Azami güç

Azami hız

Hızlanma

Motor yerleşim
düzeni

Çekiş

Maks tork
GT versiyonu teknik özellikleri
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Quattroporte Trofeo-Hızın Sanata Bürünmüş Hali

Quattroporte Trofeo daha fazla bilgi edinin

En hızlısı, en iyisi Quattroporte, lüks gezinti deneyimini aklınıza
gelmeyecek performans seviyelerine çıkaran bir güç simgesidir.
Ayrıcalıklı hız şeridine ait olanlar için.

Quattroporte Trofeo - Yan havalandırma delikleri ve Trofeo Amblemi

Oranlarıyla ve zamana meydan okuyan tasarımıyla kendini kabul ettiren
Quattroporte zarif gövdesinde yer alan, otomobil yarışlarından ilham
alınarak geliştirilmiş detaylarla kendini belli ediyor. Ön, arka ve yan
hava girişlerindeki son derece parlak karbon elyaf malzemeler, siyah
yan eteklerden geçen koyu renkli V8 egzoz borular vb. Trofeo’ya özel
unsurlar, aracın taşıdığı ateşli ruhun birer göstergesi olarak karşımıza
çıkıyor. Quattroporte Trofeo size en yüksek performansı sunmak
için tasarlanmıştır. Sahip olduğu V8 motorun 580 HP’lik olağanüstü
gücüyle sizi 0’dan 100 km/saate sadece 4,5 saniyede ulaştırabiliyor
ve 326 km/sa maksimum hız sunuyor.

Quattroporte Trofeo - Koltuk başlığı detayı

Quattroporte Trofeo - Izgara
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580HP

326km/s

4.5sn.

Azami güç

Azami hız

Hızlanma

V8

RWD

730Nm

Motor yerleşim
düzeni

Çekiş

Maks tork
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Maserati Quattroporte’nin iç kısmı iki bakımdan herkesin
içinde olmak isteyeceği bir yer. Bir tarafta muazzam
performansın farkındalığı ve deneyimi yer alıyor. Diğer
tarafta ise incelikli bir şekilde işlenmiş konfor, teknolojik
kolaylık ve benzersiz İtalyan stili bulunuyor.
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Özgün yenilik
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Yüksek Güçlü Konfor
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Hava Kalitesi Sensörü:
Quattroporte, dış ortam havasının kirlilik
seviyelerini hesaplayan ve kirli havanın
ve zehirli gazların iç mekana girmesini
önleyen ve böylece araçtaki herkesin
konforunu artıran bir akıllı sensör
sistemine ve ona eşlik eden bir sinyal
analiz sistemine sahiptir.

Q4 Akıllı Dört Çeker Sistemi:
Akıllı dört çeker sistemi, hava ve yol koşulları ideal olmaktan uzak olsa
bile Q4 Quattroporte versiyonunun performansını ve sağladığı konforu
en iyi şekilde sunmak üzere geliştirilmiştir. Maserati’nin geliştirdiği
sofistike algoritma, tekerlek hızı, direksiyon, sapma açısı ve direksiyon
tutuşuna göre sürüş tarzı gibi dinamik girdileri aralıksız olarak takip eder.
Q4 sistemi tüm bu verileri işleyerek her bir tekerlek için anında özel bir
çekiş profili oluşturur. Bu herhangi bir andaki, her tür yol koşulu için ideal
dinamiklerin elde edilmesini sağlar.
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Yumuşak Kapama Sistemli Kapılar ve Anahtarsız Giriş Sistemi:
Standart Anahtarsız Giriş fonksiyonu sayesinde araç kapılarını
veya bagajı anahtarlığa dokunmadan, kapı kollarını kullanarak
açabilirsiniz. Yumuşak Kapama Sistemli Kapılar, hafifçe aralık
bırakılan kapıları güvenli, zahmetsiz ve sessiz bir şekilde kapatır,
özellikle de arka koltuktaki çocuklar için arabanın güvenlik ve
konfor seviyesini arttırır.
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MIA (Maserati Akıllı Asistanı)
Android Automotive işletim sistemi ile çalışan
yeni nesil MIA, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş
bir kullanıcı deneyimi sunar. 16:10 oranlı ve
çerçevesiz 10”1 HD dokunmatik ekran, şık ve
kavisli camdan görüntü alanıyla yeni bir grafik
arayüzüne sahiptir.

Kablosuz Şarj Cihazı:
Akıllı telefonunuzun pilini şarj etmek
için telefonunuzu ilgili noktaya
yerleştirmeniz yeterlidir. Kablosuz şarj
ünitesi ayrıca uygulamaların ve bilgilerin
bilgi-eğlence ekranına yansıtılmasına
da imkan tanır.

Elektrikli Açılır Tavan:
Maserati otomobilleri, elle açılıp kapatılan bir güneşliğe de
sahip olan, renkli güvenlik camına elektrikli bir açılır tavan
ile donatılabilir. Açılır tavan elektriklidir ve arka tarafından
yatırılabilir veya tamamen açılabilir; tamamen açtığınızda,
otomobilin tabanı içine doğru geri çekilir ve hava akışını
yönlendirmek için ön kanat otomatik olarak yükselir.
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Katlanır arka koltuklar:
Kayak veya snowboard çantasını güvenli bir şekilde
saklamanız mı gerekiyor? 60/40 ayrılabilir ve katlanır
arka koltuklar, kargo taşımada çok yönlülük sağlar. Ufak
taraftaki koltuk aşağı doğru tamamen katlandığında, büyük
boyutlu ekipman ve eşyaların yerleştirilmesi için neredeyse
tamamen düz bir yük taşıma katı uzantısına sahip olursunuz.

ZF sekiz vitesli otomatik şanzıman:
Maserati Quattroporte’nin sekiz ileri vitesli modern ZF otomatik şanzımanı
motor gücünü bütünüyle sizin kontrolünüze verir. Şanzımanın gelişmiş tasarımı
hassas vites geçişleri ve ideal performans sağlar. Otomatik uyarlanabilir
yazılımı sayesinde, şanzıman daha tatmin edici, kişiye özel bir sürüş deneyimi
yaşatmak için sürüş tarzına göre vites düzenini değiştirir. Uzun mesafeli ve
hızlı seyahatler söz konusu olduğunda son iki vites olan yedinci ve sekizinci
vitesler, yakıt tüketimini azaltacak ve konforu artıracak şekilde özel olarak
kalibre edilmiştir.
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Kabin ambiyansı da Maserati’nin güçlü bir farklılık yaratan başka bir yönüdür.
İç mekanda kullanılabilen iki şık kaplama unsuru, sürücü alanının çekiciliğine
katkıda bulunuyor ve kişiselleştirme seçeneklerini zenginleştiriyor. Bu unsurlardan
ilki parlak karbon fiber kumaş: Maserati’nin sportif doğasını vurgulamak için
tasarlanan bu kaplama işlenmiş bir 3B görünümü sağlayan parlak bir üst katmana
sahiptir ve kabinin eskisinden de özel olmasını sağlar. İkinci unsur ise parlak
Rovere kaplama: Katmanlar halinde üst üste getirilen, ardından İtalya’daki ustalar
tarafından işlenen üç farklı ahşabın kombinasyonundan oluşur.

Sadece en iyisi:
Maserati Quattroporte’un içi, iki düzeyde son derece ilgi çekici bir yerdir.
Bir yanda, muazzam performansın farkındalığı ve deneyimi var. Öte yandan,
titizlikle hazırlanmış konfor, teknolojik rahatlık ve eşsiz İtalyan stili var.
Ermenegildo Zegna tarafından yapılan en kaliteli derilerden ve PELLETESSUTA
iç döşemesinden yapılan titiz detaylar ve el yapımı süslemeler, tüm taleplerinizi
karşılamak ve aşmak için tasarlanmıştır.
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Maserati’nizle bağlantıda kalın.
Gerçek performans, rahatlık ve güvenlik konusunda uzmanlaşarak her yolculuğu eşsiz ve
heyecan verici bir deneyime dönüştürün. Doğası gereği kullanım kolaylığı sağlamak için
uygulama ile araç arasında bağlantı kuran Maserati Connect, aracınızı alışkanlıklarınıza ve
ihtiyaçlarınıza kusursuz şekilde bağlayarak sürüşlerinizden en üst düzeyde keyif almanızı sağlar.

Uzaktan Hizmetler:
Maserati Connect Uygulaması Şanzıman, Frenler, Süspansiyon,
Yağ ve Sıvılar, Güvenlik Sistemleri ve Lambalar için kontrollerin
yanı sıra yakıt düzeyini, kilometre sayacını, yağ ömrünü ve araç
durum raporu kartını gösterir.
Tüm bilgiler aracın en son kapatıldığı tarihte güncellenir.

Amazon Alexa:
Alexa, sadece sesinizle müzik çalmanıza, yol
tarifi almanıza, arama yapmanıza, takvimi
kontrol etmenize, sesli kitap çalmanıza, akıllı
evinizi arabadan kontrol etmenize ve daha pek
çok şeye yardımcı olabilir. Böylece ellerinizi
direksiyondan, gözlerinizi ise yoldan ayırmak
zorunda kalmazsınız.
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Evden Aracınıza:
Alexa’nın Maserati Connect işlevini ya
da Google Assistan özelliğini kullanarak
evinizden aracınızla etkileşime geçebilirsiniz.
Bu hizmet araç durumunu öğrenmenize ve
aracın navigasyon sistemine bir varış noktası
göndermenize olanak tanır (Send & Go).
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Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi
Quattroporte, halihazırda izin verilmekte olan en üst düzey otonom sürüş deneyimini
sunan geniş kapsamlı 2. Seviye Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri ile donatılmıştır. Bu,
çeşitli trafik koşullarında çok daha huzurlu bir şekilde seyahat etmeniz anlamına gelir.

tasarlanmış 2. düzey bir otonom sürüş sistemidir.
Şerit İzleme Desteği (LKA)
Otoyol ve otobanda sürüş deneyiminizi daha güvenli hale
getirmek ister misiniz? Şerit İzleme Desteği (LKA), şerit
çizgilerini algılayarak istemsizce diğer şeritlere girme
durumlarını önlemek üzere direksiyon manevrası başlatmak
için tasarlanmış bir güvenli sürüş özelliğidir. Aracınızı seçerken
kesinlikle aramanız gereken otomobil güvenlik özelliklerinden
biridir.
Şerit Terk Uyarı Sistemi
Öndeki yol işaretlerini takip eden, dikiz aynasına yerleştirilmiş
kamera sayesinde Şerit Terk Uyarı Sistemi sürücünün
otobanda ve ana yollarda seyir halindeyken seçilen şeritte
kalmasına yardımcı olur. Bu sayede, araç sinyal vermeden
şerit işaretlerinden çıkmaya başladığında bir uyarı verilerek
şeritten ayrılma ve yandan çarpışma olasılıkları azaltılır.
Sinyal lambasının etkinleştirilmesi sistemi devre dışı bırakır.

Trafik İşareti Tanıma
Otomobiliniz az önce geçtiğiniz hız sınırı tabelasıyla ilgili sizi
uyarabilseydi nasıl olurdu? Trafik İşareti Tanıma işlevi, farklı
trafik işareti türlerinin izlenmesinde fayda sağlar: hız sınırları,
geçici hız sınırları ve yasak bölgelerden geçiş.
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Yol Yardım Sistemi (HAS)
Hiç Adaptif Hız Sabitleme işlevinin avantajlarını Şerit
İzleme Desteği ile bileştirmeyi hayal etmiş miydiniz?
Yol Yardım Sistemi (HAS) özellikle otoyollarda
veya sınırlı erişim otobanlarında seyrederken aracı
yönlendirmenize,
hızlanmanıza,
fren
yapmanıza
ve aracınızı şeritte tutmanıza yardımcı olmak için

Aktif Kör Nokta Yardımcısı
Etrafınıza iyice bakmak için elektronik bir yardımcıya mı
ihtiyacınız var?
Aktif Kör Nokta Yardımcısı (ABSA) şerit değiştirirken,
sollama yaparken veya park sırasında yan tarafınızdaki
ve arkanızdaki kör noktalara giren araçları algılar.
Yoldaki en büyük tehlikelerinden birinin üstesinden
gelmenize yardımcı olan bir sürüş güvenlik özelliğidir.
Çevre Görüş Kamerası
Bu sistem, aracın çevresini 360° görüntüleyerek park
aşamasında ve gizli engellerin görüntülenmesinde
sürücüye yardımcı olur. Kapı aynalarının altına
yerleştirilmiş iki kameranın yanı sıra ön ve arka kameralar
görüntü toplar ve bu görüntüler ana ekranda gösterilir.

Dur-Kalk Özellikli Adaptif Hız Sabitleme
Otoyol ve otobanlarda seyrederken daha yüksek güvenlik ve
daha fazla sürüş konforuna mı ihtiyacınız var? Dur-Kalk Özellikli
Adaptif Hız Sabitleme (ACC) işlevi hızınızı ayarlayarak öndeki
araçla aranızda önceden ayarlanan mesafenin korunmasını
sağlar. Otoyol ve otobanlarda kısıtlı veya orta yoğunluklu trafikte
seyrederken hiç olmadığınız kadar güvende hissedeceksiniz.
Önden Çarpışma Uyarı Sistemi Plus
Aracınızı yoğun trafikte kullanırken kendinizi daha güvende
hissetmek ister misiniz? İster yoğun saatlerde, büyük bir
etkinlikte veya trafik sıkışıklığında yola çıkmış olun Önden
Çarpışma Uyarı Sistemi Plus, arkadan çarpma riskini azaltarak
aracınızda oluşacak hasarı sınırlandırır veya tamamen ortadan
kaldırır.
Arkadan Geçiş İşlevi
Bu, bir park yerinden geri viteste çıkarken, sağdan veya
soldan fark edilmeyen bir araç yaklaştığında uyarı veren bir
özelliktir.
Ön ve Arka Park Sensörleri ile Geri Vites Kamerası
Dar alanlarda manevra yapabilmeyi sağlamak amacıyla
Quattroporte’nin ön ve arka tamponlarında park
sensörleri bulunur. Ayrıca aracın arkasındaki görüntüyü
Maserati ekranına taşıyan, bagaj kilidi yakınına monte
edilmiş opsiyonel bir arka görüş kamerası da bulunur.
Aktif Sürüş Asistanı
Aktif Sürüş Asistanı, Maserati serisinde MY18 ile kullanıma
sunulan Yol Yardımı sisteminin bir uzantısıdır. Bu yeni sistem,
şehir içindeki tali yollarda, şehir dışı yollarda veya otoyollarda
her türlü iyi yol şartında desteklenir.
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Kendi Modelinizi Oluşturun
Her Maserati sadece bir insanın sağlayabileceği özenle ve dikkatle inşa edilmiş birer
sanat eseri niteliği taşır. Kendi Maserati Quattroporte’nizi oluşturun ve ihtiyaçlarınıza
uyacak şekilde özelleştirin.
KENDİ ARACINIZI OLUŞTURUN

MASERATI.COM
42
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Benzersiz kişiliğinize göre özel olarak tasarlanan Maserati’niz.
Fuoriserie kendi tasarlayacağınız, türünün tek örneği Maserati otomobilleri yaratmanıza
olanak tanıyan özgün bir Maserati kişiselleştirme programıdır. Cesaretinizi ortaya çıkarın,
kendi kurallarınızı koyun.
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İsteğe göre tasarlanan koleksiyonlar

Fuoriserie daha fazla bilgi edinin

İki cesur Koleksiyon, sonsuz olasılıklar. Performans, çağdaş tarz veya yenilik olsun sizi
harekete geçiren temel bir değerden başlayın ve gerçek ruhunuzu en iyi temsil eden
Maserati’yi bulmak için sayısız kombinasyonu keşfedin.

CORSE
Modası hiç geçmeyen tarzın meraklılarına özel olarak
tasarlanmış, “Gentleman Racer” çağının ürünü ve Maserati
öyküsünün sadık üyesi. Corse Koleksiyonu, şanlı otomobil
yarışı mirasından ilham alınarak tasarlandı.

FUTURA
Yenilikçi, teknoloji sevdalısı ve yeni malzeme meraklıları
için tasarlanan bu koleksiyon, değişimi heyecanla ve
hevesle kucaklayanlara hitap ediyor. Geleceğin getireceği
güzelliklere inananlar için.
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Teknik özellikler
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BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

QUATTROPORTE GT

QUATTROPORTE MODENA

QUATTROPORTE MODENA Q4

Uzunluk

5262 mm

5262 mm

5262 mm

5262 mm

Genişlik (yan aynalarla birlikte)

2128 mm

2128 mm

2128 mm

2128 mm

Genişlik (yan aynalar hariç)

1948 mm

1948 mm

1948 mm

1948 mm

Yükseklik (*)

1481 mm

1481 mm

1481 mm

1481 mm

Dingil mesafesi

3171 mm

3171 mm

3171 mm

3171 mm

Dönüş dairesi

11800 mm

11800 mm

11800 mm

11800 mm

Bagaj kapasitesi

530 lt.

530 lt.

530 lt.

530 lt.

Yakıt deposu kapasitesi

80 lt.

80 lt.

80 lt.

80 lt.

Onaylanmış Ağırlık

1900 kg

1900 kg

1980 kg

2000 kg

Ortalama Ağırlık

2000 kg

2000 kg

2065 kg

2060 kg

QUATTROPORTE TROFEO

* Avrupa piyasası versiyonu
MOTOR
Silindir sayısı ve düzeni

V6 60°

V6 60°

V6 60°

V8

Hacim

2979 cc

2979 cc

2979 cc

3799 cc

Silindir çapı

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

86.5 mm

Strok

84.5 mm

84.5 mm

84.5 mm

80.8 mm

Kompresyon oranı

9.7:1

9.7:1

9.7:1

9.44:1

Maks. güç çıkışı

257 kW (350 CV)

316 kW (430 CV)

316 kW (430 CV)

580 CV

Maks. güç çıkışında motor hızı

5500 rpm

5750 rpm

5750 rpm

6750 rpm

Azami tork

580 Nm

580 Nm

580 Nm

730 Nm

Azami torkta motor hızı

1750 - 4500 rpm

2250 - 4000 rpm

2250 - 4000 rpm

2250 - 5250 rpm

Otomatik 8 vites

Otomatik 8 vites

Otomatik 8 vites

Otomatik 8 vites

Maksimum hız

270 km/s

288 km/s

288 km/s

326 km/s

Hızlanma (0 - 100 km/s)

5.5 s

5.0 s

4.8 s

4.5 s

Durma mesafesi (100 - 0 km/s)

35.5 m

35.5 m

35.5 m

34 m

Yakıt tüketimi (Ortalama döngü)

11 - 12.1 lt./100 km

10.8 - 11.2 lt./100 km

11.2 - 11.6 lt./100 km

12.2 - 12.5 lt./100 km

Yakıt tüketimi (Düşük döngü)

18.1 - 18.3 lt./100 km

17.9 - 18.2 lt./100 km

18.2 - 18.5 lt./100 km

20.1 - 20.5 lt./100 km

Yakıt tüketimi (Orta döngü)

11.4 - 11.9 lt./100 km

11.2 - 11.8 lt./100 km

11.5 - 12.1 lt./100 km

13.4 - 13.4 lt./100 km

Yakıt tüketimi (Yüksek döngü)

9 - 9.5 lt./100 km

9.2 - 9.6 lt./100 km

9.6 - 10 lt./100 km

10.6 - 10.8 lt./100 km

Yakıt tüketimi (Ekstra yüksek döngü)

9.1 - 9.6 lt./100 km

9.3 - 9.7 lt./100 km

9.7 - 10.1 lt./100 km

10.1 - 10.3 lt./100 km

CO2 emisyonları (Ortalama döngü)

243 - 254 g/km

244 - 254 g/km

253 - 263 g/km

276 - 282 g/km

CO2 emisyonları (Düşük döngü)

410 - 416 g/km

405 - 413 g/km

412 - 419 g/km

455 - 465 g/km

CO2 emisyonları (Orta döngü)

258 - 269 g/km

253 - 268 g/km

261 - 274 g/km

302 - 304 g/km

CO2 emisyonları (Yüksek döngü)

205 - 215 g/km

209 - 216 g/km

217 - 227 g/km

238 - 243 g/km

CO2 emisyonları (Ekstra yüksek döngü)

206 - 217 g/km

210 - 219 g/km

220 - 229 g/km

228 - 233 g/km

Yönetmelik

Euro 6D Final

Euro 6D Final

Euro 6D Final

Euro 6D Final

ŞANZIMAN
Şanzıman
MOTOR GÜCÜ

Veriler, Temmuz 2021 itibariyle güncellenen 2017/1151 (AB) sayılı Yönetmeli uyarınca gerçekleştirilen testlerden elde edilmiştir. MY22 Maserati Connect özelliğinin
ülkenizde bulunup bulunmadığını teyit edin.
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Olasılıklar dünyası
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Master Maserati Sürüş Kursları
Dünyada virajları otomobil yarışlarındaki dönüşlere benzer bir
manevrayla almak ve fren kabiliyetlerini en zorlu koşullarda
denemek için vitesi sürekli yükselterek devir sayacının ibresini
kırmızıya dayamanın nasıl bir his olduğunu merak etmeyen
Maserati sürücüsü yoktur. Master Maserati Sürüş Deneyimi,
en hızlı Maserati modellerinin performans potansiyelini doğal
ortamlarında, yani yarış pistinde keşfetmek isteyenler için
uzmanlar tarafından sunulan bir dizi kursla tüm bu soruları ve
dahasını yanıtlıyor. Heyecan verici MC20 süper otomobilin yanı
sıra Ghibli ve Levante’nin güçlü Trofeo versiyonlarının kullanıma
sunulmasıyla birlikte Master Maserati Sürüş Deneyimi çok daha
dinamik ve nefes kesici hale geldi. Sürüş deneyimlerimiz hakkında
tüm detayları öğrenmek için web sitemiz mastermaserati.com’u
ziyaret edebilir ya da info@mastermaserati.it adresinden bize
ulaşabilirsiniz.
Yol Yardım Programı
Maserati Yardım Programı ülke ve geçerli garanti şartlarına bağlı
olarak aracın garanti süresince birçok farklı ayrıcalıklı hizmet
ve avantajı ücretsiz olarak sunar. Günün 24 saati hizmet veren
Maserati Yardım Merkezlerine acil durumlarda istediğiniz saatte
ulaşabilirsiniz. Verimlilik için geliştirilen bu yardım alanlarında
nazik ve becerikli uzmanlarımız müşteri tarafından iletilen her türlü
soruna mümkün olan en uygun çözümü sağlar.
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Maserati Dünyası
Fabrika Turu
Modena’daki tarihi Maserati Tesisi’nde yepyeni MC20’nin üretim
sürecini keşfedin. 1 saat 45 dakikalık Fabrika Turu, Markanın
mirasıyla ilgili genel bilgiler ve model serisi sunumuyla başlıyor.
Sonrasında ise montaj hattı, motor laboratuvarı, boya tesisleri
ve resmi mağazayla devam ediyor. Galeri Turu: Marka mirası
ve model serisi sunumunu kapsayan 40 dakikalık galeri turu
bulunıyor. Daha fazla bilgi için: factorytour@maserati.com
Maserati Koleksiyonu
Özel spor giysi ve markalı ticari ürünlerden oluşan Maserati
Koleksiyonu, Maserati’nin her şeyinetutkuyla bağlı olanlar
için özel olarak tasarlanmıştır. Maserati koleksiyonundaki
ürünler
tüm
Maserati
bayilerinde
ve
Maserati’nin
Modena galerisindeki Maserati mağazasında mevcuttur.
Alternatif
olarak
www.maseratistore.com
adresinden
çevrimiçi alışveriş yapabilir ve satın aldığınızürünlerin
doğrudan ev adresinize gönderimini sağlayabilirsiniz.
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Maserati Orijinal Aksesuarları
Müşterilerimizin
gereksinimlerini
karşılamak
için
özel
olarak tasarlanan Maserati Orijinal Aksesuarları tasarımın,
işlevselliğin, konforun ve performansın kusursuz uyumunu
sunmaktadır. Maserati ustalığının en yüksek standartlarına
uygun olarak üretilen Quattroporte aksesuar serisi, eşsiz kişisel
dokunuşunuzu ekleme olanağıyla birlikte kullanışlılık sağlamak
üzere geliştirilmiştir. Tercih edebileceğiniz tüm özelleştirme
seçeneklerini özel broşürden, resmi web sitesinden (www.
maserati.com) veya Resmi Maserati Ağı üzerinden keşfetmeye
hazır olun.
Müşteri Programları
İster hafta içi işinize gidiyor olun, isterseniz de hafızanızdan
silinmeyecek bir yolculuğa çıkın bir Maserati’nin direksiyonunda
olmak ömürlük bir deneyimdir. İşte bu nedenle her kilometrede
Quattroporte’nizin üstün özenle ve kusursuz performansla
çalıştığından emin olmanız için Maserati olarak özel Müşteri
Programları oluşturduk. Bakım veya Uzatılmış Garanti
programlarımızdan dilediğinizi seçin, içiniz daha da rahat olsun.
Özel broşürden, resmi web sitesinden (www.maserati.com)
veya Resmi Maserati Ağı üzerinden daha fazla bilgi edinin.
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Archivio Storico
Eski Maserati otomobillerinin meraklıları ve sahipleri için yaratılan
‘Archivio Storico’, markanın görkemli geçmişiyle ilgilenmek
isteyenlere adanmış bir organizasyondur. ‘Archivio Storico’,
Maserati Müşterilerine araçlarına ilişkin Tarihsel Belgeleme hizmeti
sağlayabilir. Spesifik olarak, Maserati Tarih Arşivi’nde dikkatli ve
hassas bir şekilde araştırılmış çeşitli türlerde sertifikalı tarihi belgeler
mevcuttur. Tarihsel Belgeleme hizmeti hakkında daha fazla bilgi için,
e-posta: archivio.storico@maserati.com.

Maserati Classiche
Yeni bir çağın başlangıcında Maserati, en değerli kaynağı olan
Tarihimiz etrafında yeni bir program oluşturarak geçmişine saygı
duruşunda bulunuyor. Maserati Classiche, Maserati’nin klasik
otomobil sahipleri için özel olarak tasarlanmış yeni bir departmandır.
Maserati Classiche, müşterilerimize Orijinallik Sertifikasyonu,
klasik otomobil bileşenleri ve restorasyon desteği ile ilgili çeşitli
özel hizmetler sunmaktadır. Maserati Classiche Programı ile ilgili
ek bilgi için lütfen maserati.classiche@maserati.com e-posta
adresinden Bizimle iletişime geçin.

Dünya çapındaki iletişim numaraları
Avrupa:

Çin:

E-posta: info@maserati.com
Telefon: 00 800 62737284 (ücretsiz)
+390244412899

Telefon: 400-688-51-11 (ücretsiz)
021-61210200

Amerika:

Japonya:

E-posta: mymaserati@maserati.com
Telefon: 877-696-2737 (ücretsiz)

E-posta: info.japan@maserati.com
Telefon: 0120-965-120 (ücretsiz)

Orta Doğu:
E-posta: Customercare_mea@maserati.com
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Bu katalogda yer alan çizimler ve metinler, üretim anında mevcut
olan bilgilere dayanmaktadır. Bazı modeller, özellikler ve aksesuarlar
mevcut olmayabilir veya yalnızca otomobil piyasaya sürüldükten sonra
veya Fuoriserie programı dahilinde mevcut olabilir. Maserati, renkleri,
tasarımları ve teknik özellikleri istediği zaman ve önceden haber
vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Resmi Maserati Bayileri bu
konuda daha fazla ayrıntı ve güncelleme sağlamaktan memnuniyet
duyacaktır. Maserati.com’u ziyaret ederek Maserati ile iletişimde kalın
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maserati.com/quattroporte
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