Quattroporte.
İtalyan zarafetinin ikonu.
1963 yılında Maserati cesurca bir adım atarak ilk lüks spor sedan aracını piyasaya
sürdü. Maserati mühendisleri, güçlü V8 yarış otomobili motorunu alıp şık bir tasarıma
sahip lüks sedan ile bir araya getirdi ve ortaya çıkan eseri tüm dünyanın beğenisine
sundu. İlk Quattroporte işte böyle doğdu.
Quattroporte seçici otomobil tutkunlarından oluşan özel bir grubun özel ihtiyaçlarını
karşılıyordu. Bu Maserati ile tüm otomobil tutkunları kendini yüksek hızlarda bile ferah
konfor ve nefes kesen İtalyan tarzının kollarına bırakabiliyordu.
Quattroporte’nin dayandığı ilkeler günümüzde de pek değişmedi.
Özel olarak tasarlanan üç yeni model seçeneği yeni 2022 Quattroporte 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. Bu yeni model
seçeneğinin şık detayları ayrıcalık hissini daha üst seviyelere taşımak isteyen Quattroporte
sürücüleri için geliştirildi.
Hızlı otomobiller bizim doğduğumuz yerlerde asil bir gelenektir. Modena model
seçeneği, sportifliğe daha keskin şekilde odaklanarak ve dinamik bir tarz benimseyerek
Quattroporte’yi güçlendirirken Trofeo model seçeneği, saf hız fikrinden yola çıkılarak ve
otomobil yarışlarından ilham alınarak geliştirilen tasarım unsurlarını beraberinde getiriyor.
Dış unsurlar açısından bu üç yeni model seçeneğinde kaputun üzerinde yeni bir Maserati
logosu ve ikonik üçlü yan havalandırma deliklerinin hemen yukarısında her model 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 kısımda ise Quattroporte’nin uzun dingil mesafesi ferah ve şık unsurlarla bezenmiş bir
iç tasarım imkanı sağlıyor. Araç içinde elle dikilmiş doğal İtalyan Pieno Fiore derisinden
ileri teknoloji yardım sistemlerine kadar her türlü konfor ve kullanışlılık unsuru bulunuyor.
Maserati Akıllı Asistanı (MIA) multimedya sisteminin bulunduğu 10,1 inç HD ekran
Quattroporte’deki sürüş deneyiminizi çok daha kolay ve ilgi çekici hale getiriyor.
Maserati, lüks yarış otomobili segmentinin geleceğini şekillendirmeye devam ederken
gözde modelimizin üstün performansı ve cesur araç ayarlama özelliği hiç değişmeyecek.

Quattroporte Trofeo

Quattroporte Modena

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

QUATTROPORTE GT

QUATTROPORTE MODENA

QUATTROPORTE MODENA Q4

QUATTROPORTE TROFEO

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
*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)

426 kW (580 CV)

Maks. güç çıkışında motor hızı

5500 rpm

5750 rpm

5750 rpm

6750 rpm

Azami tork

500 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 - 9.6lt./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

Quattroporte Trofeo

Quattroporte GT

maserati.com/quattroporte

